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წარმოდგენილი კვლევითი პუბლიკაცია მიზნად ისახავს, ერთი მხრივ, დაინტერესებულ
მხარეებს გააცნოს გამოშვების გაპის შინაარსი და მნიშვნელობა, ხოლო მეორე მხრივ,
საერთაშორისო პრაქტიკით მიღებული მეთოდების საფუძველზე წარმოადგინოს გამოშვების
გაპის დინამიკა საქართველოსათვის.
გამოშვების გაპი წარმოადგენს ეკონომიკური ციკლის ინდიკატორს, რომელიც ასახავს
ეკონომიკის ფაქტიური გამოშვების გადახრას პოტენციური დონიდან. თავის მხრივ,
გამოშვების პოტენციური დონე განისაზღვრება, როგორც ეკონომიკის ჯამური წარმოების
პოტენციალი რესურსების მაქსიმალური გამოყენებით ფასებზე ზეწოლის შექმნის გარეშე.
შესაბამისად, გამოშვების გაპი გამოიყენება არსებული
შესაფასებლად მის პოტენციურ დონესთან მიმართებაში.

ეკონომიკური

აქტივობის

რატომ არის მნიშვნელოვანი გამოშვების გაპის შეფასება?

მისი არსიდან გამომდინარე,

გამოშვების გაპის შეფასება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ფისკალური (საბიუჯეტო) და
მონეტარული პოლიტიკის ფორმირებაში, რადგანაც მისი სიდიდით ფასდება ეკონომიკური
აქტივობის დონე მის პოტენციურ დონესთან მიმართებაში და განისაზღვრება მოთხოვნის
მხრიდან ფასებზე ზეწოლის ხარისხი.
კერძოდ, მაღალი ეკონომიკური აქტივობის პირობებში, როდესაც გამოშვების დონე აღემატება
პოტენციურ

დონეს

(ვლინდება

გამოშვების

გაპის

დადებითი

მაჩვენებელი),

ჭარბი

ერთობლივი მოთხოვნის საპასუხოდ, ფისკალური (საბიუჯეტო) პოლიტიკის გამკაცრებით
(გადასახადების ზრდა ან/და სახელმწიფო ხარჯების შემცირება) შესაძლებელია წარმოებისა
და დასაქმების სტიმულების შემცირება, რის შედეგადაც ჭარბი მოთხოვნა შემცირდება და
ეკონომიკა წონასწორულ მდგომარეობას დაუბრუნდება. ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკის ისეთ
მდგომარეობას, როდესაც არსებული გამოშვების დონე ნაკლებია პოტენციურზე (ვლინდება
გამოშვების გაპის უარყოფითი მაჩვენებელი), ასეთ შემთხვევაში ერთობლივი მოთხოვნის
სტიმულირებისათვის შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკის
გატარება (გადასახადების შემცირება მაგ. მოგების გადასახადის შემცირება ან/და სახელმწიფო
ხარჯების ზრდა, მაგ. კაპიტალური ხარჯების ზრდა), რაც ხელს შეუწყობს გამოშვების გაპის
მაჩვენებლის გაუმჯობესებას. 1 ფისკალური პოლიტიკის ამგვარ ლოგიკაზე დაყრდნობით
განხორციელებას ანტიციკლურ ფისკალურ პოლიტიკას უწოდებენ (იხ. საბიუჯეტო ოფისის

კვლევითი პუბლიკაცია „ფისკალური პოლიტიკის გავლენის ძირითადი ასპექტები“ ).
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გამოშვებაზე ზემოქმედებისათვის ანტიციკლური ფისკალური პოლიტიკის განხორციელება მხოლოდ
მიზანშეწონილ და არა აუცილებელ მიდგომას წარმოადგენს, რამდენადაც ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია
აღნიშნული ლოგიკით ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების განსაზღვრა ნაკლებად მიზანშეწონილი იყოს.
ამასთან, ფისკალურ პოლიტიკას მოკლევადიანი მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფის
მიზნებთან ერთად შესაძლებელია გააჩნდეს სხვა მიზნები.
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ამასთან, რამდენადაც გამოშვების გაპი ასახავს მოთხოვნის მხრიდან ფასებზე ზეწოლის
მიმართულებასა და ხარისხს, მისმა მაჩვენებელმა შესაძლოა როლი ითამაშოს მონეტარული
პოლიტიკის ფორმირებისას. კერძოდ, დადებითი გაპის შემთხვევაში, ჭარბი ერთობლივი
მოთხოვნის შედეგად ფასები ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, რაც წარმოშობს ინფლაციურ
რისკებს. ასეთ დროს ჭარბი მოთხოვნის მხრიდან ინფლაციური ზეწოლის შესამსუბუქებლად
ცენტრალურმა

ბანკმა

შესაძლოა

გაამკაცროს

მონეტარული

პოლიტიკა

საპროცენტო

განაკვეთის არხით, ხოლო უარყოფითი გაპის შემთხვევაში კი, პირიქით, დაბალი მოთხოვნისა
და მისი გავლენით ფასების კლების საპასუხოდ ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო
განაკვეთის ცვლილებით შესაძლოა გაანეიტრალოს მოთხოვნის მხრიდან დეფლაციური
ზეწოლა.2
როგორია გამოშვების გაპის ტენდენცია საქართველოსათვის? ეკონომიკის პოტენციური
გამოშვების მოცულობა პირდაპირ დაკვირვებას არ ექვემდებარება. თუმცა ცალკეული
სტატისტიკური მეთოდები საშუალებას იძლევა შეფასდეს გაპის ზოგადი ტენდენცია და
პოტენციური ზრდის

ტემპი,

რაც

შესაძლებელია გამოყენებულ

იქნას ეკონომიკური

პოლიტიკის შესახებ გადაწყვეტილებების ფორმირებისას. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის
მიერ წარმოდგენილი კვლევა ეყრდნობა ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ ერთმაჩვენებლიან
სტატისტიკურ მეთოდს Hodrick-Prescott (HP)_ის ფილტრს და ასევე Christiano-Fitzgerald (CF)ის Band Pass (BP) ფილტრს. HP ფილტრზე დაყრდნობით, 2013 წლის განმავლობაში
შემცირების

ტენდენციის

შემდგომ

2013

წლის

IV

კვარტალში

გაპის

მაჩვენებელი

გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდება, ხოლო შემდგომ პერიოდში ისევ შემცირების
ტენდენციას ავლენს უარყოფით ნიშნულამდე. ამასთან, 2014 წლის IV კვარტალში რეალური
გამოშვება კვლავ გაუმჯობესების ტენდენციას ავლენს და პოტენციურ დონეს უახლოვდება,
თუმცა, HP ფილტრის სხვადასხვა მოდიფიკაციით სხვადასხვა ნიშნულამდე (იხ. დიაგრამები
2, 4). რაც შეეხება CF-ის BP ფილტრზე დაყრდნობით გაანგარიშებულ გაპის სიდიდეს, 2014
წლის პირველ ნახევარში გამოშვება ნაკლებია მის პოტენციურ დონეზე, თუმცა 2014 წლის II
კვარტლიდან გაუმჯობესების ტენდენციას ავლენს (იხილეთ დიაგრამა 5).
წარმოდგენილ შედეგებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ რადგანაც გამოშვების გაპის
შეფასება პირდაპირ დაკვირვებას არ ექვემდებარება, წარმოდგენილი სტატისტიკური
მეთოდები, როგორც წესი, ასახავს ამ მიმართულებით ზოგად სურათს.
ამასთან,
საქართველოსათვის გაანგარიშებული გამოშვების გაპი ეყრდნობა მცირე დროით მწკრივს, რაც
ზრდის

შედეგების

ცდომილებას.

გარდა

ზემოაღნიშნულისა,

ერთმაჩვენებლიანი

სტატისტიკური მეთოდები გამოშვების გაპის დათვლისას მხოლოდ რეალური მშპ-ს დინამიკას
იყენებს და არ ითვალისწინებს სხვა ეკონომიკურ ფაქტორებს, რომლებსაც შესაძლოა გავლენა
ჰქონდეს პოტენციური მშპ-ს მოცულობაზე. აღნიშნულის გავლენით, მიზანშეწონილია
2

გამოშვების გაპი ფასებზე ზეწოლის და შესაბამისად, მონეტარული პოლიტიკის განსაზღვრის მხოლოდ ერთ-ერთ
განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს. ფასებზე ზეწოლა შესაძლოა უკავშირდებოდეს არა მოთხოვნის მხრიდან
არსებულ ზეწოლას, არამედ მიწოდების მხრიდან არსებულ ფაქტორებს. შესაბამისად, ცენტრალური ბანკი
მონეტარული პოლიტიკის მიმართულების განსაზღვრისას ეყრდნობა ფასებზე ზეწოლის განმსაზღვრელი
ფაქტორების შეფასებას.
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წარმოდგენილი შედეგების შედარება უფრო კომპლექსურ მაკროეკონომიკურ მოდელზე
დაყრდნობით მიღებულ ტენდენციებთან.

ამ მიმართულებით პარლამენტის საბიუჯეტო

ოფისის შემდგომი კვლევების შედეგები კვლევითი პუბლიკაციების სახით მიეწოდება
დაინტერესებულ მხარეებს.
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გამოშვების გაპი წარმოადგენს, ეკონომიკური ციკლის ინდიკატორს

და განისაზღვრება,

როგორც სხვაობა პოტენციურ და ფაქტიურ გამოშვების დონეს შორის. პოტენციური გამოშვება
არის მაქსიმალური გამოშვების დონე, რომელიც შესაძლებელია მიღწეულ იქნას რესურსების
მაქსიმალური გამოყენების შედეგად.
𝑌𝑌𝑡𝑡 - რეალური გამოშვება

𝑌𝑌𝑡𝑡∗ -პოტენციური გამოშვება

გაპი𝑡𝑡 = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝑌𝑌𝑡𝑡∗

გამოშვების გაპის დადებითი მაჩვენებელი წარმოიქმნება ჭარბი მოთხოვნის პირობებში,
როდესაც მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ეკონომიკა ფუნქციონირებს ეფექტიან დონეზე
მაღლა, ხოლო
გამოშვების გაპის უარყოფითი მაჩვენებელი წარმოიქმნება დაბალი მოთხოვნის პირობებში,
როდესად მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად არ არის საჭირო რესურსების მაქსიმალური
ათვისება.
ასევე გამოიყენება გამოშვების გაპის ფარდობითი მაჩვენებელი, რომელიც ზომავს ფარდობით
განსხვავებას რეალურ და პოტენციურ გამოშვებას შორის გამოშვების პოტენციურ დონესთან
მიმართებაში.

გაპი𝑡𝑡 =

𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝑌𝑌𝑡𝑡∗
𝑌𝑌𝑡𝑡∗

პირველად გამოშვების გაპი და მისი ზეგავლენა ეკონომიკურ ფაქტორებზე შესწავლილ იქნა
ოკუნის მიერ. ოკუნმა დაამტკიცა, რომ გამოშვების გაპსა და უმუშევრობას შორის
უკუპროპორციული დამოკიდებულება არსებობს, რაც ცნობილია როგორც „ოკუნის კანონი“.
კერძოდ, ოკუნის კანონის მიხედვით, უარყოფითი გამოშვების გაპი ზრდის უმუშევრობის
დონეს. ცალკეული კვლევებით, განვითარებული ქვეყნებისათვის რეალური გამოშვების
1%_იანი უარყოფითი გადახრა პოტენციური დონიდან 0.5 %_ით ზრდის უმუშევრობის
დონეს. 3
რამდენადაც სწორედ გამოშვების გაპის სიდიდით ფასდება რეალური გამოშვების მერყეობა
პოტენციური დონიდან, აღნიშნული მაჩვენებლის შეფასება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებისას.
მაგალითისათვის, გაპის სიდიდე შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ფისკალური (საბიუჯეტო)
პოლიტიკის ფორმირებისას. კერძოდ, როცა გამოშვების რეალური დონე ნაკლებია
პოტენციურზე, ეკონომიკის სტიმულირებისათვის ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკის
გატარება შეიძლება იყოს მიზანშეწონილი, რაც გადასახადების შემცირებით ან/და
სახელმწიფო ხარჯების ზრდით ხორციელდება. ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკის
შედეგად იზრდება ერთობლივი მოთხოვნა, რაც საბოლოდ გამოშვების გაპის მაჩვენებელს
3
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აუმჯობესებს. ამის საპირისპიროდ, იმ შემთხვევაში, როცა რეალური გამოშვების დონე
აღემატება პოტენციური გამოშვების დონეს, გადასახადების ზრდით ან/და სახელმწიფო
ხარჯების შემცირებით შესაძლოა ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრება, რის შედეგადაც
მცირდება ერთობლივი მოთხოვნა, რაც იწვევს დადებითი გაპის მოცულობის შემცირებას.
ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების ზემოაღნიშნული ლოგიკით განსაზღვრას
ანტიციკლურ ფისკალურ პოლიტიკას უწოდებენ, რამდენადაც ამ შემთხვევაში ფისკალური
პოლიტიკა მიზნად ისახავს ეკონომიკური ციკლის შესაბამისი ეტაპის (რაც გამოშვების გაპის
მეშვეობით ფასდება) გავლენის განეიტრალებას. გამოშვებაზე ზემოქმედებისათვის
ფისკალური პოლიტიკის აღნიშნული ინტერვენციების განხორციელება მხოლოდ
მიზანშეწონილ და არა აუცილებელ მიდგომას წარმოადგენს, რამდენადაც ცალკეულ
შემთხვევებში შესაძლებელია ნაკლებად მიზანშეწონილი იყოს ანტიციკლური ფისკალური
პოლიტიკის გატარება. ამასთან ფისკალურ პოლიტიკას მოკლევადიანი მაკროეკონომიკური
სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზანთან ერთად შესაძლებელია გააჩნდეს სხვა მიზნები.
გამოშვების გაპის სიდიდე ასევე გარკვეულ როლს თამაშობს ცენტრალური ბანკების მიერ
მონეტარული პოლიტიკის ფორმირებისას. კერძოდ, გამოშვების გაპის სიდიდის მიხედვით
ხდება მოთხოვნის მხრიდან ფასებზე ზეწოლის განსაზღვრა, რის საფუძველზეც ცენტრალური
ბანკმა შესაძლოა მიიღოს გადაწყვეტილება ექსპანსიური ან მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის
გატარების შესახებ. რეალური გამოშვების დადებითი გადახრა პოტენციური დონიდან იწვევს
ფასების ზრდას ჭარბი მოთხოვნის საპასუხოდ. ასეთ შემთხვევაში, ცენტრალური ბანკის
მხრიდან შესაძლოა განხორციელდეს საპროცენტო განაკვეთის არხით ინფლაციური ზეწოლის
შემსუბუქება. რაც შეეხება გამოშვების გაპის უარყოფით მაჩვენებელს, ასეთ დროს დაბალი
მოთხოვნის შესაბამისად, ფასების კლების ტენდენცია წარმოიქმნება. ასეთ შემთხვევაში
ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისათვის შესაძლოა გატარდეს ექსპანსიური მონეტარული
პოლიტიკა, კერძოდ, შემცირდეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ერთობლივი
მოთხოვნის გაზრდისა და დეფლაციური პროცესების პრევენციისათვის. აღსანიშნავია, რომ
გამოშვების გაპი ფასებზე ზეწოლის და შესაბამისად, მონეტარული ეკონომიკის ფორმირების
მხოლოდ ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს. ფასებზე ზეწოლა შესაძლოა
უკავშირდებოდეს არა მოთხოვნის მხრიდან არსებულ ზეწოლას, არამედ მიწოდების მხრიდან
არსებულ ფაქტორებს. შესაბამისად, ცენტრალური ბანკები მონეტარული პოლიტიკის
განსაზღვრისას ეყრდნობა ფასებზე ზეწოლის განმსაზღვრელი ფაქტორების შეფასებას.
ზემოაღნიშნული შესაძლებელია შეჯამდეს ტეილორის წესით, რომელსაც ეყრდნობა
მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის განსაზღვრა. კერძოდ, ტეილორის წესი შემდეგი
ფორმით აკავშირებს საპროცენტო განაკვეთს, ინფლაციის დონეს და გამოშვების გაპს
𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜋𝜋𝑡𝑡 + 𝑟𝑟𝑡𝑡∗ + 𝜃𝜃𝜋𝜋 (𝜋𝜋𝑡𝑡 − 𝜋𝜋𝑡𝑡∗ ) + 𝜃𝜃𝑦𝑦 (𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡∗ )

სადაც,
𝑖𝑖𝑡𝑡 −არის საპროცენტო განაკვეთი (მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი)
𝜋𝜋𝑡𝑡 _ინფლაციის დონე,
𝜋𝜋𝑡𝑡∗_მიზნობრივი ინფლაციის დონე
𝑦𝑦𝑡𝑡 _რეალური გამოშვების დონე,
𝑦𝑦𝑡𝑡∗ _პოტენციური გამოშვების დონე.
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ტეილორის წესიდან გამომდინარე, დადებითი გაპის შემთხვევაში, ცენტრალური ბანკის მიერ
შესაძლოა გაიზარდოს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ჭარბი მოთხოვნის
გასანეიტრალებლად და ინფლაციური ზეწოლის შესამცირებლად, და პირიქით, უარყოფითი
გამოშვების გაპის დროს შესაძლოა დადგეს შერბილებული მონეტარული პოლიტიკის
(მონეტარული განაკვეთის შემცირების) საჭიროება. თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია რომ,
მოთხოვნის მხრიდან მოქმედი ფაქტორები ფასებზე ზეწოლის და შესაბამისად, მონეტარული
პოლიტიკის განსაზღვრის მხოლოდ ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს.
ფასებზე ზეწოლა შესაძლოა უკავშირდებოდეს არა მოთხოვნის მხრიდან არსებულ ზეწოლას,
არამედ მიწოდების მხრიდან არსებულ ფაქტორებს. შესაბამისად, ფასების სტაბილურობის
უზრუნველსაყოფად ცენტრალური ბანკი მონეტარული პოლიტიკის მიმართულების
განსაზღვრისას ეყრდნობა ფასებზე ზეწოლის განმსაზღვრელი ფაქტორების შეფასებას.

გამოშვების გაპის გასაანგარიშებლად გამოიყენება სხვადასხვა სტატისტიკური
და
ეკონომიკური მოდელები. აღნიშნულ მოდელებში გამოშვების ფაქტიური დონის
მაჩვენებლად გამოიყენება რეალური მშპ-ს მოცულობა.
ერთმაჩვენებლიანი სტატისტიკური მეთოდები რეალური მშპ-ს დინამიკაზე დაკვირვებით
განსაზღვრავს პოტენციური მშპ-ს მოცულობას. კერძოდ, ერთმაჩვენებლიანი მოდელები
სტატისტიკური მეთოდებით რეალური მშპ-ს მოცულობას მიჯნავს ციკლურ და ტრენდულ
კომპონენტებად. მიღებული ტრენდული კომპონენტის სიდიდე წარმოდგენს პოტენციურ მშპს მოცულობას, რომლის მიღების შესაძლებლობაც ეკონომიკას აქვს რესურსების მაქსიმალური
გამოყენების შემთხვევაში, ფასებზე ზეწოლის შექმნის გარეშე.
მრავალმაჩვენებლიანი ეკონომიკური მოდელი გამოშვების ფუნქციის საშუალებით
განსაზღვრავს პოტენციური მშპ-ს მოცულობას. კერძოდ, ეკონომიკური თეორიით,
გამოშვების ფუნქციის მიხედვით განისაზღვრება ეკონომიკის მთლიანი წარმოების
მოცულობა, რომელიც დამოკიდებულია სამ კომპონენტზე: შრომით ძალაზე, კაპიტალზე და
აღნიშნული რესურსების პროდუქტიულობაზე. შესაბამისად, პოტენციური გამოშვების
მოცულობის გასაანგარიშებლად ჯერ განისაზღვრება შრომითი ძალისა და კაპიტალის
პოტენციური სიდიდე და მათი პროდუქტიულობა, ხოლო შემდეგ ამ მონაცემების გამოშვების
ფუნქციაში ჩასმით მიიღება პოტენციური გამოშვების სიდიდე.
აღსანიშნავია, რომ თითოეულ მოდელს გარკვეული ნაკლოვანებები გააჩნია, რა იწვევს
მიღებული პოტენციური მშპ-სა და
გამოშვების გაპის ცდომილებას. სტატისტიკური
მოდელების მთავარი ნაკლოვანება არის, რომ აღნიშნული მოდელები მხოლოდ ერთ
არგუმენტს - რეალური მშპ-ს მოცულობას ეყრდნობა და არ ითვალისწინებს სხვა ეკონომიკურ
ტენდენციებს. ხოლო ეკონომიკური მოდელების გამოყენებისას საჭირო ხდება გარკვეული
დაშვებების გაკეთება, რაც ამცირებს მიღებული შედეგების საიმედოობას.
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გამოშვების გაპის დასათვლელ ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ სტატისტიკურ მეთოდს
Hodrick-Prescott (HP) ფილტრი წარმოადგენს. HP ფილტრი ეყრდნობა დაშვებას, რომ რეალური
მშპ-ს მოცულობა შედგება ციკლური და ტრენდული კომპონენტებისგან. ტრენდული
კომპონენტებისათვის დამახასიათებელია პროპორციული ზრდის ტემპი, ხოლო ციკლური
კომპონენტი ასახავს ეკონომიკური შოკების გავლენას რეალური მშპ-ს მოცულობაზე.
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡∗ + 𝑦𝑦𝑡𝑡𝑐𝑐

სადაც, 𝑌𝑌𝑡𝑡 _არის რეალური მშპ
𝑦𝑦𝑡𝑡∗ _მშპ-ს ტრენდული კომპონენტი (პოტენციური მშპ)
𝑦𝑦𝑡𝑡𝑐𝑐 _მშპ-ს ციკლური კომპონენტი

HP ფილტრი რეალურ მშპ-ს ყოფს პოტენციურ და ციკლურ კომპონენტებად, ისე რომ სხვაობა
პოტენციურ მშპ-სა და რეალურ მშპ-ს შორის იყოს მინიმალური, პოტენციური მშპ-ს დაბალი
ვარიაციის პირობით. კერძოდ, HP ფილტრის მიხედვით ხდება
შემდეგი ფუნქციის
მინიმიზაცია:
𝑇𝑇

{ �(𝑦𝑦𝑡𝑡 −
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑇𝑇

{𝑔𝑔𝑡𝑡 }𝑡𝑡=−1

𝑡𝑡=1

𝑦𝑦𝑡𝑡∗ )2

𝑇𝑇

∗
∗
∗
− 𝜆𝜆 �[(𝑦𝑦𝑡𝑡∗ − 𝑦𝑦𝑡𝑡−1
)2 − (𝑦𝑦𝑡𝑡−1
− 𝑦𝑦𝑡𝑡−2
)2 ]}
𝑡𝑡=1

𝜎𝜎12
� 2
𝜎𝜎2
2
𝜎𝜎1 არის გამოშვების გაპის ვარიაცია
𝜎𝜎22 არის პოტენციური მშპ-ს ვარიაცია

სადაც, 𝜆𝜆 =

λ სიგლუვის პარამეტრია, რომლის მნიშვნელობა განსაზღვრავს თუ რამდენად ცვალებადია
პოტენციური მშპ-ს სიდიდე. 𝜆𝜆_ს დაბალი მნიშვნელობის შემთხვევაში, HP ფილტრით
მიღებული პოტენციური მშპ-ს მაჩვენებელი ახლოს არის რეალური მშპ-ს მოცულობასთან.
ხოლო λ_ს მაღალი მნიშვნელობის შემთხვევაში, პოტენციური მშპ-ს სენსიტიურობა
მოკლევადიანი რხევების მიმართ მცირდება და პოტენციური გამოშვების დინამიკა უფრო
გლუვია.
მიუხედავად იმისა, რომ HP ფილტრი გამოშვების გაპის დასათვლელი მარტივი და
პოპულარული მეთოდია, მას რიგი ნაკლოვანებები გააჩნია. სიგლუვის პარამეტრის 𝜆𝜆
მნიშვნელობას შერჩევა წარმოადგენს ერთ-ერთ კრიტიკულ საკითხს. კერძოდ, λ_ს
მნიშვნელობა დამოკიდებული უნდა იყოს ეკონომიკური ციკლების ხანგრძლივობაზე.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) კვლევის
მიხედვით ეკონომიკური შოკების გავლენა მშპ-ს დონეზე და მისი ხანგრძლივობა ქვეყნების
მიხედვით განსხვავდება. შესაბამისად
თითოეული ქვეყნისათვის გამოშვების გაპის
დათვლისას მიზანშეწონილია λ_ს განსხვავებული მნიშვნელობების გამოყენება. თუმცა,
Hodrick-Prescott_ისა და ამ საკითხზე სხვა ეკონომიკური კვლევების მიხედვით, კვარტალური
დროითი მწკრივისათვის მისაღებია λ=1600 გამოყენება.
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ზემოაღნიშნულ მეთოდზე დაყრდნობით, გამოშვების გაპი საქართველოსათვის, რომელიც
ეყრდნობა რეალური მშპ-ს მონაცემებს 2003 წლის მუდმივ ფასებში, პოტენციური მშპ-სა და
სეზონურად კორექტირებული რეალური მშპ-ს მითითებით, წარმოდგენილია ქვემოთ
მოცემულ დიაგრამებზე.

სეზონურად კორექტირებული რეალური მშპ
(მლნ ლარი, 2003 წლის ფასებში)
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როგორც დიაგრამებიდან ჩანს, HP ფილტრის საფუძველზე დათვლილი გამოშვების გაპის
მიხედვით 2003-2014 წლების განმავლობაში რეალური მშპ-ს ყველაზე მაღალი პოზიტიური
გადახრა პოტენციური დონიდან 2007 წლის მესამე კვარტალში ვლინდება. ხოლო 2008 წლის
მესამე კვარტლიდან შიდა და გარე ფაქტორების გავლენით რეალური მშპ-ს მოცულობა წინა
წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემცირდა, რის შედეგადაც რეალური მშპ-ს
მოცულობა ნაკლები იყო პოტენციურ დონეზე. ამასთან აღსანიშნავია, რომ განვითარებულმა
მოვლენებმა ზეგავლენა მოახდინა ეკონომიკის წარმოების პოტენციალზეც (ტრენდულ
კომპონენტზე), კერძოდ, შემცირდა პოტენციური მშპ-ს ზრდის ტემპი. 2009 წლის IV
კვარტლიდან გამოშვების გაპის უარყოფითი მაჩვენებელი შემცირების ტენდენციით
ხასიათდებოდა და 2011 წლის II კვარტალში დადებით ნიშნულს მიაღწია.
რაც შეეხება ბოლო პერიოდის ტენდენციებს, ზემოთ მოცემული მეთოდით გაანგარიშებისას
2013 წლისათვის რეალური მშპ-ს მაჩვენებელი ნაკლები იყო პოტენციურ მშპ-ზე, ხოლო 2013
წლის დასასრულს გაპის მაჩვენებელი გაუმჯობესდა, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს ამავე
პერიოდში ფისკალურ პოლიტიკის შერბილებას. რაც შეეხება გამოშვების გაპის მაჩვენებელს
2014 წლისათვის, წლის პირველ კვარტლებში არსებული დადებითი მაჩვენებელი შემცირების,
ხოლო IV კვარტალში გაუმჯობესების ტენდენციას ავლენს. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ
HP ფილტრის მთავარი ნაკლოვანებად ემპირიული კვლევისას მიიჩნევა ის ფაქტი, რომ დროის
ბოლო მონაკვეთებისათვის HP ფილტრით მიიღება პოტენციური მშპ-ს განსხვავებული
მოცულობა, ვიდრე არსებული რესურსების მაქსიმალური ათვისებით იქნებოდა
შესაძლებელი.4 დიდი ბრიტანეთის საბიუჯეტო ოფისის (OBR) კვლევის მიხედვით
უარყოფითი გაპის შემთხვევაში, დაბალი პოტენციური მშპ-ს გავლენით, ბოლო მონაცემების
უარყოფითი გაპის სიდიდე უმჯობესდება. ამასთან, ბოლო მონაცემების ცდომილების ზომა
შეიძლება იყოს იმდენად მაღალი, რომ უარყოფითი სიდიდის ნაცვლად ნულოვანი ან
დადებითი გაპის სიდიდე აჩვენოს. ბოლო მონაცემებისათვის დადებითი გაპის არსებობის
შემთხვევაში კი პირიქით HP ფილტრით მიიღება უფრო მაღალი პოტენციური მშპ-ს
მოცულობა და შესაბამისად, გამოშვების გაპის მაჩვენებელი უარესდება. აღნიშნული
დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ აღნიშნული ფილტრით კონკრეტული დროისათვის
პოტენციური მშპ-ს განსაზღვრა ეყრდნობა, როგორც წარსულ ასევე მომავალ მონაცემებს.
შესაბამისად, საბოლოო მონაცემების პოტენციური მშპ განისაზღვრება მხოლოდ წარსულ
მონაცემებზე დაყრდნობით, რაც იწვევს ცდომილებას.
იმის გათვალისწინებით, რომ მშპ-ს გაპი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეკონომიკური
პოლიტიკის ფორმირებაში და სწორედ ბოლო მონაცემების პოტენციური მშპ-სა და
გამოშვების გაპის მაჩვენებელს ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, HP ფილტრის
ზემოაღნიშნული - „ბოლო წერტილის ცდომილების“ შესამცირებლად, დროითი მწკრივის
მონაცემებს აგრძელებენ საპროგნოზო მაჩვენებლებით. კერძოდ, ეკონომიკურ კვლევებში
ავტორეგრესიული ინტეგრირებული მცოცავი საშუალოს მოდელის (Autoregressive Integrated
Moving Average-ARIMA) საფუძველზე ხდება რეალური მშპ-ს საპროგნოზო მაჩვენებლების
განსაზღვრა და სწორედ აღნიშნული საპროგნოზო მაჩვენებლებით აფართოებენ მონაცემების
ბაზას, რის საფუძველზეც HP ფილტრის საშუალებით გაიანგარიშება გამოშვების გაპის
მოცულობა.
4

Murray, J. (2014). Output Gap Measurement: Judgment and Uncertainty. Office for Budget responsibility, Working paper No.5.
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ზემოაღნიშნული
მეთოდის
გამოყენებით
გაანგარიშებული
გამოშვების
გაპი
საქართველოსათვის, ამასთანავე პოტენციური მშპ და სეზონურად კორექტირებული
რეალური მშპ 2003 წლის მუდმივ ფასებში წარმოდგენილია შემდეგ დიაგრამებზე.

სეზონურად კორექტირებული რეალური მშპ
(მლნ ლარი, 2003 წლის ფასებში)
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დიაგრამა 3

გამოშვების გაპი(HP ფილტრი, %)
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დიაგრამა 4

როგორც დიაგრამებიდან ჩანს გაფართოებული მონაცემების ბაზაზე HP ფილტრით
გაანგარიშებული გამოშვების გაპის მაჩვენებელი ძირითადად ემთხვევა წინა HP ფილტრით
განსაზღვრულ გაპის ტრენდს, თუმცა მცირედით განსხვავებულ ნიშნულებს იძლევა.
კერძოდ, 2014 წლის მდგომარეობით რეალური მშპ ნაკლებია პოტენციურ დონეზე, თუმცა
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სტანდარტული HP ფილტრის მსგავსად, IV კვარტალში გაუმჯობესების ტენდენციით
ხასიათდება, მაგრამ განსხვავებულ ნიშნულამდე.

პოტენციური მშპ-ს და გამოშვების გაპის შეფასებისათვის ასევე გამოიყენება ChristianoFitzgerald_ის Band Pass (BP) ფილტრი. აღნიშნული სტატისტიკური მეთოდის მიხედვით
რეალური მშპ-ს მოცულობა შედგება ციკლური და ტრენდული კომპონენტებისგან და
სტატისტიკური ხმაურისაგან. რეალური მშპ-ს დეკომპოზიციისათვის შეირჩევა დროის
გარკვეული მონაკვეთი, ხშირ შემთხვევაში 1.5-8 წლის მონაკვეთი, 1.5 წლამდე რეალური მშპ-ს
ცვლილებები მიიჩნევა ხმაურის ფაქტორად, ხოლო 1.5წ-8წ შუალედში განხორციელებული
ცვლილებები მიიჩნევა ციკლურ კომპონენტად. Christiano-Fitzgerald_ის მიხედვით წლიური
მონაცემებისათვის მისაღებია {1.5;8} წლების შუალედის შერჩევა, რადგანაც ეკონომიკურ
თეორიებში სწორედ აღნიშნული დროითი შუალედი არის მიჩნეული ერთი სრული
ეკონომიკური ციკლის ხანგრძლივობად. ამასთან აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული დროითი
შუალედი მხოლოდ მისაღებ და არა აუცილებელ პირობას წარმოადგენს და შესაძლებელია
მისი კორექტირება ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე. რაც შეეხება კვარტალურ მონაცემებს
Christiano-Fitzgerald-ის მიხედვით მისაღებია {6;32} კვარტლის შუალედის გამოყენება.
საბიუჯეტო ოფისის მიერ Christiano-Fitzgerald_ის Band Pass (BP) ფილტრის გამოყენებით
დათვლილი კვარტალური გამოშვების გაპი ეყრდნობა {6;32} შუალედს, ხოლო წლიური
მონაცემები {1.5;8} და ასევე {1.5;6} დროით შუალედს.
Christiano-Fitzgerald_ის Band Pass ფილტრი ეყრდნობა დაშვებას, რომ მონაცემები წარმოადგენს
შემთხვევითი ხეტიალის პროცესს გადახრით. აღნიშნული მეთოდით პოტენციური მშპ-ს
სიდიდე დაიანგარიშება შემდეგი ფუნქციის მიხედვით:
𝑦𝑦�𝑡𝑡 = 𝐵𝐵0 𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵1 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 + ⋯ + 𝐵𝐵𝑇𝑇−1−𝑡𝑡 𝑋𝑋𝑇𝑇−1 +𝐵𝐵�𝑇𝑇−𝑡𝑡 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 𝐵𝐵1 𝑋𝑋𝑡𝑡−1 +. . + 𝐵𝐵𝑡𝑡−2 𝑋𝑋2 + 𝐵𝐵�𝑡𝑡−1 𝑋𝑋1

სადაც, 𝐵𝐵𝑗𝑗 =
𝐵𝐵𝑜𝑜 =

sin(𝑗𝑗𝑗𝑗)−sin(𝑗𝑗𝑗𝑗)
𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑏𝑏−𝑎𝑎
𝜋𝜋

𝑎𝑎 =

2𝜋𝜋
𝑝𝑝𝑢𝑢

𝑗𝑗 > 1

𝑏𝑏 =

2𝜋𝜋
𝑝𝑝𝑙𝑙

[𝑝𝑝𝑢𝑢 ; 𝑝𝑝𝑙𝑙 ] არის იმ წლების
დეკომპოზიციისათვის

შუალედი,

რომელიც

იქნა

აღებული

რეალური

მშპ-ს

𝑋𝑋𝑡𝑡 _არის რეალური მშპ-ს მოცულობა t დროისათვის.
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გამოშვების გაპი (BP ფილტრი, %)
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დიაგრამა 5

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, BP ფილტრის გამოშვების გაპის კვარტალური მონაცემების
მიხედვით 2013 წლის განმავლობაში რეალური მშპ ნაკლებია პოტენციურ დონეზე, თუმცა
2014 წლის II კვარტლიდან გამოშვების გაპი გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდება და
მისი სიდიდე 2014 წლის IV კვარტლისათვის დადებით ნიშნულს აღწევს.

გამოშვების გაპი (BP ფილტრი, %)
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დიაგრამა 6

რაც შეეხება გამოშვების გაპის წლიურ მონაცემებს, აღნიშნული დინამიკა ეკონომიკური
ციკლის ხანგრძლივობის განსხვავებული სიდიდით არის გაანგარიშებული. გაპის ტენდენცია
ორივე ეკონომიკური ციკლის ხანგრძლივობის მიხედვით ემთხვევა ერთმანეთს, კერძოდ,
ბოლო პერიოდისათვის გაპის სიდიდე შემცირების ტენდენციას ავლენს, თუმცა განსხვავებულ
ნიშნულებამდე.
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წარმოდგენილი კვლევითი პუბლიკაცია ასახავს საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო
ოფისის მიერ გამოშვების გაპის შეფასებას ორი განსხვავებული სტატისტიკური მეთოდით და
თითოეული მათგანის მცირედი მოდიფიკაციით.
განსხვავებული მეთოდებით შეფასებისას, რეალური მშპ-ს პოტენციური დონიდან გადახრის
ძირითადი ტენდენცია ემთხვევა, თუმცა განსხვავებულ ნიშნულებს ავლენს. კერძოდ, როგორც
სტანდარტული, ასევე მოდიფიცირებული HP ფილტრის მიხედვით, წინა პერიოდში
შემცირების ტენდენციის შემდგომ, 2013 წლის IV კვარტალისათვის გაპის მაჩვენებელი
გაუმჯობესების, შემდგომ პერიოდში კი 2014 წლის დასაწყისისათვის არსებული დადებითი
გაპის სიდიდე კვლავ შემცირების ტენდენციას ავლენს. თუმცა 2014 წლის IV კვარტალისათვის
ფაქტობრივი გამოშვების მოცულობა პოტენციურ დონეს უახლოვდება სტანდარტული HP
ფილტრით მცირედ დადებით, ხოლო მოდიფიცირებული HP ფილტრით მცირედ უარყოფით
ნიშნულამდე. რაც შეეხება მეორე მეთოდს, CF-ის

BP ფილტრის მიხედვით, 2013 წლის

დასასრულსა და 2014 წლის პირველ კვარტლებში რეალური გამოშვება ნაკლებია მის
პოტენციურ დონეზე, თუმცა 2014 წლის II კვარტლიდან გამოშვების გაპი გაუმჯობესების
ტენდენციით ხასიათდება.
წარმოდგენილ შედეგებთან დაკავშირებით პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ გამოშვების
გაპის შეფასება პირდაპირ დაკვირვებას არ ექვემდებარება და წარმოდგენილი სტატისტიკური
მეთოდები, როგორც წესი, ასახავს ამ მიმართულებით ზოგად სურათს, რომლებიც
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი
მიმართულებების
შესახებ
გადაწყვეტილების
მიღების
პროცესში.
ამასთან,
საქართველოსათვის გამოშვების გაპის გაანგარიშებისას გამოყენებულია მცირე დროითი
მწკრივი, რაც ზრდის მიღებული შედეგების ცდომილებას. გარდა ზემოაღნიშნულისა,
ერთმაჩვენებლიანი სტატისტიკური მეთოდები გამოშვების გაპის დათვლისას მხოლოდ
რეალური მშპ-ს დინამიკას იყენებს და არ ითვალისწინებს სხვა ეკონომიკურ ფაქტორებს,
რომლებსაც შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს პოტენციური მშპ-ს მოცულობაზე. აღნიშნულის
გავლენით, მიზანშეწონილია წარმოდგენილი შედეგების შედარება უფრო კომპლექსურ
მაკროეკონომიკურ მოდელზე დაყრდნობით მიღებულ ტენდენციებთან. ამ მიმართულებით
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დამატებითი კვლევების შედეგები კვლევითი
პუბლიკაციების სახით მიეწოდება დაინტერესებულ მხარეებს.

16

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

პოტენციური გამოშვება - ეკონომიკის მთლიანი გამოშვების დონე, რომლის მიღწევაც
შესაძლებელია რესურსების მაქსიმალური გამოყენებით, ფასებზე ზეწოლის შექმნის გარეშეეკონომიკის წარმოების პოტენციალი

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

ფისკალური

პოლიტიკის

შერბილება

-

სახელმწიფო

დანახარჯების

ზრდა

ან/და

გადასახადების შემცირება.

მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება - ცენტრალური ბანკის მიერ მის ხელთ არსებული
ინსტრუმენტებით, მაგ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდით ფულის მიწოდების
შემცირება.

მონეტარული პოლიტიკის შერბილება - ცენტრალური ბანკის მიერ მის ხელთ არსებული
ინსტრუმენტებით, მაგ
მიწოდების გაზრდა.

მონეტარული

პოლიტიკის

განაკვეთის

შემცირებით

ფულის

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