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სავალუტო ინტერვენცია ფართო გაგებით მოიაზრებს ცენტრალური ბანკის მიერ სავალუტო
ბაზარზე უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებს შემდეგი მიზნებიდან ერთ-ერთის
მისაღწევად: გაცვლითი კურსის ცვალებადობის ან არასწორი განლაგების შერბილება; სავალუტო
ბაზარზე გაცვლითი კურსის მკვეთრი და მაღალი რყევის, უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვას
შორის დიდი სპრედის, უცხოური ვალუტით ვაჭრობის ბრუნვის სწრაფი ცვლილების და
შუამავლების (ბროკერების) ფულადი ნაკადების მოწესრიგება; ოფიციალური საერთაშორისო
რეზერვების დაგროვება და სავალუტო ბაზარზე უცხოური ვალუტის მიწოდება. ვიწრო გაგებით,
სავალუტო

ინტერვენცია

განისაზღვრება,

როგორც

ცენტრალური

ბანკის

მიერ

განხორციელებული სავალუტო ოპერაციები გაცვლითი კურსის რეგულირების მიზნით.
იმის შესახებ, თუ რამდენად მიზანშეწონილია/ეფექტიანია სავალუტო ინტერვენციების, როგორც
ერთ-ერთი ინსტრუმენტის გამოყენება, ზემოაღნიშნული მიზნების/ან მათ შორის რომელიმეს
მისაღწევად,

საერთაშორისო ეკონომიკურ

საზოგადოებაში

განსხვავებული

მოსაზრებები

არსებობს. როგორც წესი, მიიჩნევა, რომ მცურავი გაცვლითი კურსის პირობებში სავალუტო
ბაზარზე ჩარევა ნაკლებ მიზანშეწონილია/ეფექტიანია ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური
ფაქტორებით გამოწვეული გაცვლითი კურსის წონასწორობის ცვლილებისათვის (მაშინ როცა
გაცვლითი კურსის რყევა გამოწვეულია ეკონომიკის ფუნდამენტური ფაქტორების ცვლილებით
და არა ინვესტორთა მოლოდინების ცვლილებებით) და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ
ვალუტის კურსის მოკლევადიანი ისეთი მაღალი ცვალებადობის შერბილებისთვის, რომელმაც
შესაძლოა ფინანსურ ბაზრებზე დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს.
აღნიშნული მიმართულებით საყურადღებოა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) წევრ
ქვეყანებთან შეთანხმების ერთ-ერთი მუხლი (Article IV) 1, რომელიც განსაზღვრავს იმ ძირითად
მიმართულებებს, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნას წევრი ქვეყნის მიერ სავალუტო
პოლიტიკის განხორციელებისას. აღნიშნული მუხლის შესაბამისად, საერთაშორისო სავალუტო
ფონდს აქვს შემუშავებული შესაბამისი პრინციპები, რომელთა ნაწილი სავალდებულო, ნაწილი
სარეკომენდაციო ხასიათისაა. აღნიშნული პრინციპებიდან, წევრი ქვეყნისთვის სავალდებულოდ
შესასრულებელი პრინციპი შემდეგნაირად განიმარტება: „წევრმა ქვეყანამ თავიდან უნდა
აიცილოს გაცვლითი კურსით ან საერთაშორისო მონეტარული სისტემით მანიპულირება
საგადამხდელო ბალანსის ეფექტიანად კორექტირების მიზნისთვის ან სხვა წევრ ქვეყნებთან
არასამართლიანი კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად“. წევრი ქვეყანა მიჩნეულ
იქნება გაცვლითი კურსის მანიპულირებაში, თუ ფონდი გამოავლენს, რომ წვერი ქვეყნის ასეთი
პოლიტიკის მიზანია გაცვლითი კურსის განლაგების შენარჩუნება გაუფასურების სახით და
აღნიშნული პოლიტიკა მიზნად ისახავს წმინდა ექსპორტის გაზრდას. ამასთან, ამავე პრინციპებში
მითითებულია, რომ წევრმა ქვეყანამ შესაძლებელია განახორციელოს სავალუტო ინტერვენციები

1

A member shall avoid manipulating exchange rates or the international monetary system in order to prevent effective
balance of payments adjustment or to gain an unfair competitive advantage over other members (Articles of Agreement,
Article IV, Principle A).
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კურსის არასათანადო განლაგების (წონასწორული დონიდან არასათანადო გადახრების)
დასაძლევად, რომელიც

ხასიათდება,

მათ შორის,

გაცვლითი კურსის არასახარბიელო

მოკლევადიანი ცვალებადობით.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ეკონომიკურ ლიტერატურაში არსებობს განსხვავებული
მოსაზრებები გაცვლითი კურსის ცვლილებისას გამოსაყენებელი ინსტრუმენტების შერჩევისა და
მათ ეფექტიანობასთან/მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით.

პირველი შეკითხვები, რომლებიც ჩნდება გაცვლითი კურსის ცვლილებისას განსახორციელებელ
პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მომდინარეობს შემდეგი ასპექტების ანალიზიდან:
•
•

რამდენად მიზანშეწონილია გაცვლითი კურსის ფიქსირება და შესაბამისი
ინტერვენციების განხორციელება ცენტრალური ბანკის მხრიდან?
ჩარევის შემთხვევაში, არსებული პოლიტიკის ინსტრუმენტებიდან, რომლის გამოყენება ან
მათი როგორი კომბინაციის გამოყენებაა მიზანშეწონილი და რა ფაქტორები განსაზღვრავს
აღნიშნული კომბინაციის შერჩევას?

ზემოაღნიშნული საკითხების ანალიზი, უპირველეს ყოვლისა, დაკავშირებულია გაცვლითი
კურსის რეჟიმის ოპტიმალური არჩევანის გაკეთებასთან.
1980-იან წლებში გამოიკვეთა ფაქტი, რომ
(ფიქსირებული, მცურავი) არათუ არ უნდა

არჩევანი გაცვლითი კურსის სახეებს შორის
შეზღუდულიყო, არამედ უნდა გაკეთებულიყო

ოპტიმალური არჩევანი, რომელიც გულისხმობდა გაცვლითი კურსის მოქნილობის ოპტიმალური
დონის განსაზღვრას. მცურავი გაცვლითი კურსის მთავარ უპირატესობად სახელდება ის ფაქტი,
რომ აღნიშნული საგარეო შოკის შემთხვევაში ასრულებს შთანმთქავ ფუნქციას და
უზრუნველყოფს რეალურ ეკონომიკაზე აღნიშნული შოკის გადაცემის შესუსტებას. თუმცა,
უკანასკნელ პერიოდში პრაქტიკაში გამოვლინდა შემთხვევები (კალვო და რაინჰარტი 2 (2000) და
შტურცენეგერი და ლევი 3(2000)), როცა მცურავი გაცვლითი კურსის მქონე ქვეყნები პრაქტიკაში
საკმაოდ უხეშ ინტერვენციებს ახორციელებდნენ უცხოურ სავალუტო ბაზრებზე. აღნიშნულ
მდგომარეობას „მცურავი კურსის შიშის“ (“fear of floating”) ტერმინით მოიხსენიებენ, გამომდინარე
იქიდან, რომ მთავრობას, როგორც წესი, არ მოსწონს გაცვლითი კურსის დიდი ოდენობით
მერყეობის ფაქტი.
რაც შეეხება ინსტრუმენტების არჩევანს, გაცვლითი კურსის სტაბილიზაციის მიზნით ასეთი
გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, ცენტრალური ბანკები ხშირად სავალუტო ინტერვენციების
და საპროცენტო განაკვეთის ცვლილების განხორციელების არჩევანის წინაშე დგანან.
2

Calvo, G., and C. Reinhart, 2000, “The Fear of Floating”, NBER Working Paper #7993.

Levy, E. and F. Sturzenegger, 1999, “Classifying Exchange Rate Regims: Deeds vs. Words”, mimeo (Univercidad del
Pacifico, Peru).
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საპროცენტო განაკვეთის ცვლილების როლი იმაში მდგომარეობს, რომ ეროვნული ვალუტის
გაუფასურების

შემთხვევაში,

შესაძლებელია

განხორციელდეს

მის

კონტროლს

დაქვემდებარებული მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა. აღსანიშნავია, რომ
მსგავსი ხასიათის იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) რეკომენდაცია აღმოსავლეთ
აზიაში მიმდინარე პროგრამების დროს. თუმცა ზოგიერთი კრიტიკოსი (ჯეფ საქსი, რადელეტი 4,
1998) აღნიშნულ ლოგიკას ეჭვქვეშ აყენებს. კერძოდ, მათი აზრით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ
აღნიშნული მიზანი განხორციელდება (საპროცენტო განაკვეთების ზრდა ეროვნული ვალუტის
სტაბილურობას ხელს შეუწყობს), მაშინ მაღალი საპროცენტო განაკვეთების ეკონომიკურ
აქტივობაზე უარყოფითი გავლენა შესაძლებელია არსებითი იყოს.
ამ

კუთხით

საყურადღებოა

კვლევა

„ვალუტის

გაუფასურების წინააღმდეგ ბრძოლა,
მაკროეკონომიკური არასტაბილურობა და მოულოდნელი შეჩერება“5, რომელშიც განხილულია
მოდელი მცირე ღია ეკონომიკისთვის, რომელიც წინა მოდელის მსგავსად, ითვალისწინებს
მთავრობას, შინამეურნეობებსა და ფირმებს. ანგარიშის მიზანია აჩვენოს ვალუტის გაუფასურების
დროს საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკის გავლენა ეკონომიკაზე. კვლევის ძირითადი შედეგის
მიხედვით, სავალუტო კრიზისის შემდგომ, მთავრობის პოლიტიკამ, რომელიც საპროცენტო
განაკვეთების არსებით კორექტირებას ახორციელებს, ეროვნული ვალუტის გაუფასურების
საპასუხოდ, შესაძლოა ეკონომიკაში აგრეგატული დონეზე არასტაბილურობა გამოიწვიოს.
კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა საპროცენტო განაკვეთებს გაზრდის ვალუტის
გაუფასურებაზე მეტად, მაშინ აღნიშნული ეკონომიკაში თვითრეალიზებულ რყევებს (selffulfilling cycle) იწვევს, რომელიც ხალხის მოლოდინების შედეგია და მოიხსენიება როგორც
„მოულოდნელი შეჩერების“ (‘Sudden Stop”) ფენომენი. კერძოდ, აღნიშნული რყევები შეიძლება
მოიცავდეს ადგილობრივი წარმოების და ასევე მოთხოვნის შემცირებას, აქტივების
გაუფასურებას, სავაჭრო საქონლის ფასების სწრაფ ცვლილებას არა სავაჭრო საქონელთან
შედარებით, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაუმჯობესებას, საშუალო დონეზე მაღალ
ინფლაციას, ვალუტის კიდევ უფრო სწრაფ გაუფასურებას და მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს. ამ
თვალსაზრისით, საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკამ, რომელიც ხორციელდება ვალუტის
გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად, შესაძლოა ხელი შეუწყოს ეკონომიკის რყევებს, რაც
ზოგიერთი ქვეყნის ეკონომიკამ გამოსცადა სავალუტო კრიზისის დროს. აღნიშნული ანგარიშის
მიხედვით, საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკა შესაძლებელია, ასევე, იყოს ხარჯიანი,
იმდენად,

რამდენადაც

არასტაბილურობის

პოლიტიკამ

სტიმულირებას

შეიძლება

შეუწყოს

ხელი,

ეკონომიკაში
რომელიც

მაკროეკონომიკური

დაკავშირებული

იქნება

მაკროეკონომიკური აგრეგატების (მაგალითად, მოხმარება) დიდი ოდენობით მერყეობასთან.
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Steven Radelet, Jeffrey Sachs (1998) „The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects“ Brookings
Papers on Economic Activity, vol. 29, issue 1, pages 1-90.
5

Zanna L. 2005. “Fighting Against Currency Depreciation, Macroeconomic Instability and Sudden Stops”, Board of
Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers #848.
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სხვა კვლევა - ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ბიუროს (NBER) კონფერენციაზე
წარდგენილი 6 ნაშრომი - „ბრძოლა ვალუტის გაუფასურებისას: ინტერვენცია თუ მაღალი
საპროცენტო განაკვეთები?“ 7, მიზნად ისახავს გასცეს პასუხი კითხვებს: ა) რამდენად ეფექტიანია
მაღალი საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკა და ინტერვენციები ეროვნული ვალუტის
გამყარებისთვის; ბ) თუ ორივე პოლიტიკა ეროვნული ვალუტის გამყარებას უწყობს ხელს,
როგორია ოპტიმალური პოლიტიკა?

და

გ) რა ფაქტორები განაპირობებენ ოპტიმალურ

პოლიტიკას?. აღნიშნულ კითხვებზე საპასუხოდ განხილულია მოდელი, რომელიც შედგება
შინამეურნეობების, ფირმების, ბანკების და მთავრობისგან მცირე ღია ეკონომიკაში. მოდელს აქვს
ორი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი: პირველი არსებობა

მთავრობას

უბიძგებს,

რომ

ფიქსირებული ნომინალური ხელფასების

შეინარჩუნოს

ნომინალური

გაცვლითი

კურსის

სტაბილურობა, მეორე - ზოგიერთი ფირმის საბანკო დაფინანსებაზე დამოკიდებულება, რაც
გულისხმობს მაღალი საშინაო საპროცენტო განაკვეთების შემთხვევაში გამოშვებაზე (მშპ-ზე)
უარყოფით გავლენას. ამასთან, მოდელის მიხედვით, მაღალი საპროცენტო განაკვეთები საშინაო
ლიკვიდურ აქტივებზე (რომლებზეც პროცენტის გადახდა ხორციელდება) მოთხოვნას ზრდის,
თუმცა, ამავდროულად, როგორც უკვე აღინიშნა საპროცენტო განაკვეთების ზრდას გამოშვებაზე
(მშპ-ზე) აქვს უარყოფითი გავლენა.
კვლევის შედეგად, ავტორების დასკვნა ოპტიმალური არჩევანის კუთხით შემდეგია: პირველ
რიგში, თუ ინტერვენცია არ იწვევს რესურსების ხარჯვას, მაშინ ოპტიმალურია, გაცვლითი კურსი
ფიქსირებული იყოს. აღნიშნულის განხორციელება შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთის
პოლიტიკით და სავალუტო ინტერვენციით არის შესაძლებელი. აღნიშნულ მოდელში ეროვნული
ვალუტის მოთხოვნაზე უარყოფითი შოკის დროს მკვლევარებმა აჩვენეს, რომ როდესაც
ინტერვენციას ეკონომიკაზე გავლენა აქვს (იწვევს გარკვეული რესურსების ხარჯვას, ასე,
მაგალითად, მთავრობისთვის მიზანშეწონილია საერთაშორისო რეზერვების შესაბამისი დონის
შენარჩუნება, ან შესაძლებელია ცენტრალურ ბანკს პირდაპირ ჰქონდეს შეზღუდვა მრავალმხრივი
ორგანიზაციებისგან, რეზერვების გარკვეულ დონეზე დაფიქსირებასთან დაკავშირებით),
ოპტიმალური პოლიტიკა გულისხმობს ვალუტის თავისუფლად ცურვას (dirty floating), გაზრდილ
საპროცენტო განაკვეთებსა და ასევე უცხოურ სავალუტო ბაზრებზე ინტერვენციებს
ცვალებადობის შესარბილებლად. რაც შეეხება აღნიშნული ინსტრუმენტების ოპტიმალური
კომბინაციას, მკვლევარებმა აჩვენეს, რომ რაც უფრო დიდია ეროვნულ ვალუტაზე მოთხოვნის
უარყოფითი შოკი, საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკა ნაკლებად აგრესიული უნდა იყოს და
მთავრობამ უფრო მეტად მისცეს გაცვლით კურსს თავისუფალი ცურვის შესაძლებლობა და ასევე
განახორციელოს უცხოური ვალუტის ბაზრებზე ინტერვენციები აღნიშნული პროცესის
შესარბილებლად. გარდა ზემოაღნიშნულისა, რაც უფრო სწრაფი ტემპით არის შესაძლებელი
ნომინალური ხელფასები კორექტირდეს, მით უფრო დაბალია ინტერვენციის და გაცვლითი

2001 წელი, ფლორიდა, თემა: „სავალუტო კრიზის აღმოფხვრა“.
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Lahiri A., Vegh C., 2000. “Fighting Currency Depreciation: Intervention or Higher Interest Rates?” NBER Conference
on Currency Crises Prevention. January, 2001.
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კურსის

გაუფასურების

ოპტიმალური

დონე

(ფიქსირებული

ნომინალური

ხელფასების

პირობებში, ნომინალური გაცვლითი კურსის ყველა ცვლილება ამცირებს ეკონომიკის ზრდის
ტემპს, აღნიშნული მიზეზით, სახელმწიფოს აქვს სტიმული ხელი შეუშალოს გაცვლითი კურსის
მოქნილობას). პოლიტიკის ზუსტი კომბინაცია სხვა ფაქტორებთან ერთად დამოკიდებულია
გამოშვების (მშპ-ს) შემცირების ზომაზე, ფულზე მოთხოვნის შოკის ზომაზე, ფულზე მოთხოვნის
ელასტიურობასა და ნომინალური ხელფასების კორექტირების ტემპზე.

რაც შეეხება უშუალოდ სავალუტო ბაზარზე ჩარევების განხორციელებას, ცენტრალური ბანკის
მიერ სავალუტო ჩარევების მოტივები შესაძლებელია დაჯგუფდეს შემდეგნაირად:
•

•

•

•

ე.წ. ქარის საწინააღმდეგოდ მოძრაობა (leaning against the wind)- რაც გულისხმობს
სავალუტო ჩარევას გაცვლითი კურსის რყევების შესამცირებლად მიმდინარე ტენდენციის
საწინააღმდეგოდ. ამ დროს მონეტარული პოლიტიკა უფრო მეტად არის გამკაცრებული,
ვიდრე მიზნობრივი ინფლაციის დონის შენარჩუნებისთვის არის საჭირო.
გაცვლითი კურსის არასათანადო განლაგების შემცირება (reducing Exchange rate
misalignment)- გაცვლითი კურსის მაღალ ნიშნულზე ყოფნა ამცირებს ქვეყნის
კონკურენტუნარიანობას, ხოლო დაბალ ნიშნულზე არსებობას კი შეუძლია ბიძგი მისცეს
არამდგრად ეკონომიკურ აქტივობას (ზრდას) და ინფლაციას, რაც განაპირობებს
ცენტრალური ბანკის მხრიდან ინტერვენციას.
უცხოური რეზერვების დაგროვება ან მართვა -(managing or accumulating FX reserves) – 20072008 წლების კრიზისის გამოცდილებით, ბევრმა ცენტრალურმა ბანკმა დაიწყო
რეზერვების დაგროვება პრევენციული მიზნებისთვის, რომელიც გულისხმობს ქვეყნის
დაზღვევას სავალუტო წნეხის დროს. საერთაშორისო რეზერვების დაგროვება
შესაძლებელია ხდებოდეს როგორც გამაფრთხილებელი (კაპიტალის/მიმდინარე
ანგარიშის შოკების დროს ქვეყნის ე.წ. დაზღვევა, რომელიც მიმართულია კაპიტალის
შემოდინების მოულოდნელი შეწყვეტის ან/და კაპიტალის მასობრივი გადინების
შეჩერებისკენ), ასევე არაგამაფრთხილებელი (მერკანტილური) მიზეზით. ეს უკანასკნელი
გულისხმობს რეზერვების დაგროვებას ექსპორტზე ორიენტირებული ზრდის
სტრატეგიის შემთხვევაში, როდესაც სტერილური ჩარევის გზით ხდება ვალუტის
მიზანმიმართული გაუფასურება.
ლიკვიდურობის უზრუნველყოფა (ensuring liquidity) –იმ ქვეყნებში, სადაც ნაკლებ
განვითარებული სავალუტო ბაზრებია, ცენტრალური ბანკი ერევა სავალუტო ბაზარზე
ლიკვიდობის უზრუნველსაყოფად, რათა დააბალანსოს სუსტად ფუნქციონირებადი
ბაზრები და თავიდან აიცილოს ფინანსური სტრესები, ფინანსური სტაბილურობის
უზრუნველსაყოფად.

მიიჩნევა, რომ ცენტრალური ბანკის მიერ სავალუტო ჩარევის ეკონომიკაზე გადაცემა კი შემდეგი
არხების საშუალებით ხორციელდება:
პორტფოლიო-ბალანსის არხი: იმ ეკონომიკებში, სადაც შედარებით დახურული ფინანსური
ბაზრებია, შიდა და საგარეო აქტივების ერთმანეთით ჩანაცვლება ნაკლებად ხდება. ასეთ დროს
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ცენტრალურ ბანკს, რომელიც ბაზარზე ერთადერთი მსხვილი მოთამაშეა, თავისი ოპერაციებით
შეუძლია გავლენა მოახდინოს ფინანსური აქტივების მოთხოვნასა და მიწოდებაზე, რაც შემდგომ
ასახვას ჰპოვებს ბაზრის სხვა მონაწილეების პორტფელზე.
სიგნალის (ან მოლოდინების) არხი - მოქმედებს ცენტრალური ბანკის მომავალი პოლიტიკის
შესახებ მოლოდინებზე გავლენის გზით. ბანკის მიერ განხორციელებული სავალუტო ჩარევის
შესახებ სრული ინფორმაციის გამოქვეყნება მოლოდინებს წარმოშობს მომავალში სავალუტო
ჩარევის შესაძლო გაგრძელებასთან დაკავშირებით. ამ არხის ეფექტიანი მოქმედებისთვის
გადამწყვეტია ცენტრალური ბანკების საქმიანობის გამჭვირვალობა და სანდოობის მაღალი
ხარისხი.
მიკროსტრუქტურის არხი - ამ არხის ფუნქციონირება იმ იდეაზე არის დაფუძნებული, რომ
ცენტრალურ ბანკს გააჩნია ყველაზე სრულყოფილი ინფორმაცია ბაზრის სხვა მონაწილეებზე.
კერძოდ, ბაზრის მონაწილეებმა თავიანთი ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ
ცენტრალურ ბანკს, სადაც თავს იყრის ყველა მონაცემი ბაზარზე განხორციელებული
ოპერაციების შესახებ. ცენტრალურ ბანკს შეუძლია გამოიყენოს ეს უპირატესი მდგომარეობა
ბაზარზე ზემოქმედებისათვის.

ინტერვენციის მოცულობისა და მისი განხორციელების დროის შერჩევის მარტივი წესი არ
არსებობს. თუ რა მოცულობის და რა დროს უნდა განხორციელდეს ინტერვენციები ეს
დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, რომელთაგან აღსანიშნავია ეკონომიკური შოკების ბუნება
და ხანგრძლივობა, სავალუტო ბაზრების მაჩვენებლები და ხელმისაწვდომი რეზერვების დონე.
პირველი საკითხი რომელიც აღნიშნულთან მიმართებაში დგება, ეს არის უნდა ეყრდნობოდეს თუ
არა სავალუტო ინტერვენციების განხორციელების დრო ან მოცულობა წინასწარ განსაზღვრულ
პოლიტიკის წესს, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა განისაზღვრებოდეს მონეტარული
პოლიტიკის განმახორციელებლის დისკრეციული გადაწყვეტილებით. წესზე დაფუძნებული
ინტერვენციები შეიძლება იყოს შესაფერისი მოკლევადიან პერიოდში. მაგალითად, ბრაზილიაში
წესზე დაფუძნებული ინტერვენციის პოლიტიკის შედეგად ცენტრალურ ბანკს 2001 წლის ივლისდეკემბრის პერიოდში ექს-ანტე განესაზღვრა დღეში 50 მილიონამდე უცხოური ვალუტის
სავალუტო ბაზარზე გაყიდვა. თურქეთში, სავალუტო აუქციონებზე უცხოური ვალუტის ყიდვაგაყიდვა, მისი მოცულობა და დრო არის ექს-ანტე განსაზღვრული.
მიუხედავად გარკვეული დადებითი შედეგებისა, დროთა განმავლობაში ბევრმა ცენტრალურმა
ბანკმა შეცვალა ან სრულად უარყო წესზე დაფუძნებული პოლიტიკა და უფრო მეტი სივრცე
დისკრეციულ მანევრირებას დაუთმო. მაგალითად, კანადის მექანიკური საინტერვენციო
პოლიტიკა მოდიფიცირებულ იქნა 1995 წელს, ხოლო 1998 წელს ცენტრალურმა ბანკმა მთლიანად
გააუქმა წესზე დაფუძნებული პოლიტიკა და გადავიდა დისკრეციულ პოლიტიკაზე, რათა
შეემცირებინა ინტერვენციების სიხშირე. კანადის ცენტრალური ბანკის მსგავსად, მეტი
დისკრეციის განხორციელების საშუალება მიეცა ბრაზილიის ცენტრალურ ბანკს 2002 წელს,
რომელიც მანამდე წესზე დაფუძნებულ სავალუტო ჩარევის პოლიტიკას მიჰყვებოდა. ამჟამად
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საერთაშორისო კვლევებით მიჩნეულია, რომ დისკრეცია მნიშვნელოვანია შემდეგი მიზეზების
გამო:
•

როცა ცენტრალურ ბანკს ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმი აქვს, მაშინ არ არის
აუცილებელი გრძელვადიანი ვალდებულების აღება ინტერვენციების განხორციელებაზე;

•

იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ცენტრალურ ბანკს დეკლარირებული არ აქვს პოლიტიკის წესი,
სავალუტო ბაზრის მონაწილეებისთვის ხშირად ეს შესაძლებელია შესამჩნევი გახდეს და
მოყვეს სპეკულაციური ოპერაციები აღნიშნული წინასწარ განსაზღვრული წესის
შესაბამისად.

რაც შეეხება ვალუტის ინტერვენციის მოცულობას, ინტერვენციის მოცულობა ნაწილობრივ
დამოკიდებულია მის ეფექტზე და გაცვლითი კურსის მოლოდინებზე. მოლოდინების
ცვლილებამ ბაზრის მონაწილეებს შეიძლება უბიძგოს წმინდა ღია უცხოური ვალუტის
გაცვლითი პოზიციების (სავალუტო ბაზრებზე ვაჭრობისას) შეცვლისკენ ან გახსნან ახალი
პოზიციები უკვე მოსალოდნელი გაცვლითი კურსის მიხედვით და საბოლოოდ ასეთმა
ქმედებებმა შეამციროს ინტერვენციისთვის საჭირო თანხის მოცულობა (დიაგრამა 1).
დიაგრამა 1.

მოლოდინები

ინტერვენციის
მოცულობა

შუამავლების
ფულადი ნაკადები

გაცვლით კურსზე
გავლენა

რისკ - პრემია

გარდა ზემოაღნიშნულისა სავალუტო ინტერვენციების მოცულობის განსაზღვრისას გადამწყვეტ
როლს თამაშობს საერთაშორისო რეზერვების დონე (იხ. ჩანართი #1 და #2). საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის განმარტებით: „რეზერვების ფლობას ახასიათებს მთელი რიგი
უპირატესობები დაფინანსებისა და დაზღვევის სხვა შესაძლო საშუალებებს შორის, კერძოდ,
ქვეყნის სტატუსის ამაღლება საერთაშორისო ბაზრებზე და სარეიტინგო სააგენტოებში, შიდა
თანხების სწრაფად მიღების შესაძლებლობა. კვლევები ადასტურებს რეზერვების მაღალი დონის
პირობებში გაცვლითი კურსის რყევებსა და საპროცენტო განაკვეთებს შორის განფენილობის
(spread) შემცირებას“. შესაბამისად, საერთაშორისო რეზერვების დონე (ადგილობრივი და
უცხოური ფინანსური ინსტიტუტების, ფირმების, შინამეურნეობებისა და სარეიტინგო
სააგენტოების მიერ) მიჩნეულია ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მაჩვენებლად ქვეყნის ეკონომიკური
სტაბილურობის დონის შესაფასებლად. რეზერვების გაზრდა აუმჯობესებს ქვეყნის მედეგობას
10

(მდგრადობას) და სხვადასხვა შოკის შემთხვევაში შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების
შესაძლებლობებს იძლევა. რეზერვების მაღალი დონე ასევე დაბლა წევს იმ საპროცენტო
განაკვეთებს, რომლებსაც მთავრობა და კერძო სექტორი იხდის საზღვარგარეთიდან მიღებულ
სესხებზე. შესაბამისად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საერთაშორისო რეზერვების დონე
შენარჩუნებულ იქნას მისაღებ დონეზე (იხ. ჩანართი 2).

ჩანართი 1. საერთაშორისო რეზერვების განმარტება
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 8 მიხედვით, საერთაშორისო რეზერვები წარმოადგენენ უცხოურ
(საგარეო) აქტივებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია და ექვემდებარება მონეტარული პოლიტიკაზე
პასუხისმგებელ ხელისუფლებას, საგადასახდელო ბალანსის ფინანსური საჭიროებების მომსახურებას,
სავალუტო ბაზარზე ჩარევას გაცვლითი კურსზე ზემოქმედებისთვის და სხვა მიზნებს (ქვეყნისა და
ვალუტის სანდოობა, უცხოური

სესხებისათვის საფუძვლის მომზადება და ა.შ). ძირითადად,

რეზერვების სათანადო დონე განისაზღვრება მათი შესაძლებლობით, რომ თავიდან იყოს აცილებული
ან შემსუბუქებული საგარეო შოკები. თუმცა პრაქტიკაში სხვა ტიპის საგარეო აქტივები ან პირობითი
სესხები, ასევე საერთაშორისო რეზერვების შემავსებლები არიან შოკების გასანეიტრალებლად და
პირიქით, ყველა აქტივი, რომელიც რეზერვებს წარმოადგენს, შესაძლოა ლიკვიდური არ იყოს კრიზისის
დროს.
აქტივების

(რომლებიც

შედიან

სუვერენული

აქტივების

ფონდის

(sovereign

wealth

funds)

შემადგენლობაში) ლიკვიდური ნაწილი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას რეზერვების შემავსებლად
კრიზისის

დროს.

ზოგი

ქვეყანა

ქმნის

სუვერენული

აქტივების

ფონდს,

რათა

გამოიყენონ

საგადასახდელო ბალანსის საჭიროებისათვის ან პირდაპირ აღრიცხონ როგორც რეზერვების ნაწილი
საერთაშორისო რეზერვების ჩამონათვალში.
ასევე არსებობს ე. წ. პირობითი სესხები, რომელიც ოფიციალურად არ არის აღრიცხული რეზერვებში და
შესაძლოა გამოყენებული იყოს შოკების წინააღმდეგ. ასეთ პირობით სესხებს მიეკუთვნება: საკრედიტო
ზღვარი (credit line), რომელიც გამოყოფილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ და
ცენტრალური ბანკების მიერ განხორციელებული სვოპ ოპერაციები. კერძოდ, ცენტრალური ბანკები
ზოგჯერ ერთმანეთთან ახორციელებენ სვოპ ოპერაციებს, რითაც ერთმანეთს ხელს უმართავენ
კრიზისის

დროს ლიკვიდობის

უზრუნველსაყოფად.

ასეთი პრაქტიკა დამახასიათებელია იმ

ქვეყნებისათვის, რომელთაც ერთმანეთთან მჭიდრო სავაჭრო და ფინანსური საქმიანობა აკავშირებთ.

8

Moghadam R., Ostry Jonathan D., Sheehy R., 2011. “Assessing Reserve Adequacy” IMF Policy Papers, International
Monetary fund, Washington.
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ჩანართი 2. რეზერვების სათანადო დონის მაჩვენებლები
რეზერვების სათანადო დონის მაჩვენებლები ტრადიციულად ეყრდნობა რეზერვების შესაბამისი
რაოდენობის ფლობას პრევენციული (გამაფრთხილებელი) საჭიროებებისთვის.

დღესდღეობით,

ყველაზე გავრცელებული მაჩვენებლებია:
იმპორტის დაფარვის კოეფიციენტი (import cover)- გამოითვლება თვეების იმ რაოდენობით, რომლის
დროსაც შესაძლებელია დაიფაროს იმპორტის მოცულობა ქვეყანაში, თუ ყველა სახის შემოსულობა
უცხოეთიდან (მაგ. საექსპორტო შემოსავალი, უცხოეთიდან დაფინანსება) შეწყვეტს შემოდინებას. ეს
მაჩვენებელი

მნიშვნელოვანია

დაკავშირებულია
აანალიზებს

იმ

საგადამხდელო

ქვეყნებისათვის,
ბალანსის

რომელთათვის

მდგომარეობასთან.

ეკონომიკური

ტრადიციულად,

შოკები

მაჩვენებელი

სამი თვის განმავლობაში იმპორტის მოსალოდნელ დონეს, რაც მიჩნეულია გარდამტეხ

წერტილად. თუმცა, პრაქტიკაში თვეების რა რაოდენობა უნდა იყოს მიჩნეული საორიენტაციო
ნიშნულად დღემდე სადავო საკითხია.
მოკლევადიანი ვალდებულების რაოდენობა (short-term debt or/and R/STD) -

საყოველთაოდ

დამკვიდრებული მაჩვენებელია კრიზისების საფრთხის შეფასებისას საერთაშორისო ბაზარზე გასული
ქვეყნებისათვის

(market-access

countries).

ე.

წ.

გრინსპენ-გუიდოტის

წესი

მოკლევადიანი

ვალდებულებების 100%-ის დაფარვის შესახებ არის მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში ხშირად
გამოყენებადი

მაჩვენებელი

ვალდებულებების

და

გულისხმობს

რეზერვების

საშუალებით

მოკლევადიანი

100%-ით დაფარვის შესაძლებლობას მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. ამ

შემთხვევაშიც, 12 თვე აღებულია თავად მოკლევადიანი ვალდებულებების განსაზღვრებიდან. ასევე
საყურადღებოა მომდევნო 1 წლის განმავლობაში არსებული და ახლად აღებული სესხების თანაფარდობა
და თავად კრიზისის არსებობის ხანგრძლივობა, რაც, საბოლოო ჯამში, გრინსპენ-გუიდოტის წესის
პრაქტიკულობას ეჭვქვეშ აყენებს.
რეზერვების ფარდობა ფართო ფულთან (R/M2 ) - დღემდე ნაკლებად დამკვიდრებული მაჩვენებელია,
რომლის ზედა სასურველ ზღვრად მიჩნეულია 20%. კაპიტალის ანგარიშის კრიზისის დროს,
რეზიდენტების მიერ დეპოზიტების მასობრივად საზღვარგარეთ გატანის შემთხვევებისას, ეს
მაჩვენებელი მიჩნეულია, როგორც
მაჩვენებელი

შესაძლოა

კაპიტალის გადინების საფრთხის მაჩვენებლად. ამასთანავე, ეს

მიუთითებდეს

კომერციული

ბანკებისათვის

დახმარების

საჭიროებას

კრიზისამდე ან მის შემდეგ. მართვადი ან/და ფიქსირებული სავალუტო რეჟიმის მქონე ქვეყნებისათვის
კი აღნიშნული მაჩვენებელი სასურველია მერყეობდეს 10%-20%-ის ფარგლებში, თავისუფლად მცურავი
გაცვლითი კურსის პირობებში კი 5%-10%-ის ფარგლებში 9.
რეზერვების თანაფარდობა მშპ-სთან - ეს მაჩვენებელი ჯერჯერობით ნაკლებად გამოიყენება, თუმცა
ქვეყნის მწარმოებლურობის უნარიანობის გათვალისწინება სხვა მაჩვენებლებთან ერთად მიღებულია
საერთაშორისო ორგანიზაციებში ეკონომიკების შეფასებისას.

როგორც ჩანართში #2 წარმოდგენილია, საერთაშორისო პრაქტიკით განსაზღვრული ცალკეული
მაჩვენებლები, რომლებიც საფუძვლად ედება რეზერვების მისაღები დონის განსაზღვრას.
აღნიშნული მაჩვენებლები საქართველოსათვის წარმოდგენილია ცხრილში #1.

9

J. Wijnholdsand A. Kapteyn, 2001, “Reserve Adequacy in Emerging Market Economies”, IMF Working Paper #143.
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ზოგადად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშის მიხედვით, გლობალური კრიზისის
შემდგომ

პერიოდში,

რეზერვების

სათანადო

დონემ

მოკლევადიან

ვალდებულებებთან

შეფარდებით „ტიპური ქვეყნისათვის“, აიწია 100%-150%-ს ფარგლებში, აღმავალი ეკონომიკის
მქონე ზოგიერთ ქვეყნაში კი რეზერვების მოცულობა იმპორტის 10 თვის ჯერადს და უცხოურ
ვალუტაში გამოსახული მოკლევადიანი ვალდებულებების 475%-ს 10 გაუტოლდა. რეზერვების
დაგროვების პრაქტიკა აქტუალური გახდა კრიზისის შემდგომ, რაც თავის მხრივ, მსოფლიო მშპს, სავაჭრო და ფინანსური ნაკადების ბრუნვის გაზრდას უკავშირდება. რეზერვების დაგროვების
ტემპის მომატება დაკავშირებულია, ასევე, იმ გამოცდილებასთან, რაც ქვეყნებმა 2008 წლის
კრიზისის პერიოდში მიიღეს.
საქართველო
თვის იმპორტის ჯერადი
საერთაშორისო რეზერვები/უცხოურ ვალუტაში
გამოსახული მოკლევადიანი ვალდებულებები

2010

2011

2012

2013

2014

4.4

4.2

3.8

3.6

3.2

156%

131%

112%

116%

102%

ცხრილი 1: გაანგარიშება ეყრდნობა საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისის კალკულაციას.

თუმცა აქვე საყურადღებოა, რომ სავალუტო ინტერვენციების განხორციელებისას და რეზერვების
შენარჩუნების სასურველი დონის გადაწყვეტისას შოკის ხასიათი და ქვეყნის სპეციფიკაც
გაითვალისწინება. მაგალითად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამამ ინდონეზიაში
ცალსახად დართო ნება ცენტრალურ ბანკს მნიშვნელოვანი ინტერვენცია განეხორციელებინა
სავალუტო ბაზარზე და საბაზისო სცენარით გათვალისწინებულ დონეზე დაბლა შეემცირებინა
საერთაშორისო რეზერვები ვალუტის კურსის სტაბილიზაციისათვის, მაშინ როდესაც ტაილანდსა
და კორეაში ვალუტის გამყარების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები, მეტწილად
საპროცენტო განაკვეთების ზრდას ეფუძნებოდა.

ზემოაღნიშნული მიმოხილვის შემდეგ ყველაზე არსებითი კითხვა ეხება ცენტრალური ბანკის
მხრიდან სავალუტო ინტერვენციის ეფექტიანობას, რაც კვლავ დებატების საგანია და არსებული
ლიტერატურა

შერეულ

დასკვნებს

გვთავაზობს.

ზოგადად,

ცენტრალური

ბანკის

გადაწყვეტილებების მიმღები პირების აზრებსა და კვლევითი პუბლიკაციების ემპირიულ
შედეგებს შორის არსებითი განსხვავებებია. კერძოდ, ცენტრალური ბანკების გამოკვლევები მხარს
უჭერს ინტერვენციის ეფექტიანობას. ასე მაგალითად, კვლევაში11 წარმოდგენილი ცენტრალური
ბანკების 70% მიიჩნევს, რომ 2005-2012 წლებში მათ მიერ განხორციელებული ინტერვენციები
წარმატებული იყო მათ მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად (Miyajima, 2013). BIS 12-ში
International Monetary Fund 2010 “Reserve Accumulation and International Monetary Stability” Policy Paper
K. Miyajima, 2013, “Foreign exchange intervention and expectation in emerging economies”, BIS Working Papers
#414.
12
Bank for International Settlements.
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ჩართული ცენტრალური ბანკების უმეტესობა (2005) ინტერვენციას ეფექტიან ინსტრუმენტად
მიიჩნევს, მათი დასკვნების მიხედვით, ცენტრალური ბანკის ინტერვენციას დროებითი გავლენა
აქვს გაცვლით კურსზე თუმცა, ინტერვენციის ოპერაციებსა და გაცვლითი კურსის ფუნდამენტურ
განმსაზღვრელ

ფაქტორებს

შორის

მცირე

კავშირი

მოიძებნა.

აღნიშნული

შედეგები

შესაბამისობაშია ნილის (2001, 2008) კვლევის შედეგებთან, რომლის მიხედვითაც, ცენტრალური
13

ბანკები მიიჩნევენ, რომ ინტერვენციების ოპერაციებს შეუძლიათ გაცვლითი კურსის დონეზე
ზეგავლენა იქონიონ და შედეგად გადაჭარბებული დოზით საბაზრო რყევები არ გამოიწვიონ.
თუმცა, ემპირიული კვლევები უცხოურ სავალუტო ინტერვენციების ეფექტიანობასთან
დაკავშირებით შერეულ შედეგებს გვთავაზობს.
ემპირიულმა

ინტერვენციების დადებით გავლენასთან

კვლევამ

აჩვენა,

რომ

უცხოურმა

სავალუტო

დაკავშირებით,

მენკოვის

ინტერვენციამ

შესაძლებელია გავლენა იქონიოს გაცვლითი კურსის დონეზე სასურველი

14

მიმართულებით. თუმცა, შესაძლებელია განაპირობოს მოკლევადიანი რყევების ზრდა. ადლერის
და ტოვარის 15 (2011) კვლევის მიხედვით კი ინტერვენცია ეფექტიანია იმ შემთხვევაში, თუ ის
მიმართულია გაცვლითი კურსის გამყარების ტემპის შენელებისკენ, განსაკუთრებით კი მაშინ, თუ
კაპიტალის ანგარიშის გახსნილობა ლიმიტირებულია. განსხვავებით ამისა, ავსტრალიის
შემთხვევაში, სადაც უცხოური სავალუტო ბაზარი უფრო მოცული და ლიკვიდურია, ნიუმენმა და
სხვებმა 16 (2011) აჩვენეს, რომ გაცვლით კურსზე ინტერვენციების გავლენა ხანმოკლეა.
ანალოგიურად, სხვა კვლევების მიხედვით, რომელიც მექსიკას და თურქეთს
ეხება 17
ინტერვენციის გავლენა მცირეა. მსგავსი დასკვნა გამოიკვეთა ევროზონის კვლევაში (კიონისი 18 ,
(2004)).

საინტერესოა ისრაელის გამოცდილება სავალუტო ინტერვენციისა და გაცვლითი კურსის
რეჟიმის ცვლილების კუთხით. ჯერ კიდევ 1992 წლის დასაწყისში, ისრაელში გაცვლითი კურსის

13

Neely (2001, 2008): Neely, Christopher J (2001): “The practice of central bank intervention: looking under the hood”,
Federal Reserve Bank of St. Louis Review May/June, 1-10; Neely, Christopher J (2008): “Central bank authorities’ beliefs
about foreign exchange intervention”, Journal of International money and Finance 27(1), 1-25.

14

Menkhoff, Lukas (2010): “High-frequency analysis of foreign exchange interventions: what do we learn?” Journal of
Economic Surveys 24(1), 85-112
15
Adler, Gustavo and Camilo E Tovar (2011): “Foreign exchange intervention: a shield against appreciation winds?” IMF
Working Paper 11/165.
16

Newman, Vicki, Chris Potter and Michelle Wright (2011): “Foreign exchange market intervention”, Reserve Bank of
Australia Bulletin, December, 67-76.
17

Guimaraes, Roberto F and Cem Karacadag (2004): “The empirics of foreign exchange intervention in emerging market
countries: the cases of Mexico and Turkey”, IMF Working Paper
18
Brissimis, S. N., and D. P. Chionis (2004) Foreign Exchange Market Intervention: Implications of Publicly Announced
and Secret Intervention for the Euro Exchange Rate and its Volatility, Journal of Policy Modeling, 26, 661–673.
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რეჟიმად განისაზღვრა ე.წ. ზრდადი გაცვლითი კურსის რეჟიმი 19, რაც გულისხმობდა შეკელის
გაუფასურებას წინასწარ განსაზღვრული დიაპაზონის ფარგლებში და ამავე დროს, ცენტრალურმა
ბანკმა გამოაცხადა მიზნობრივი ინფლაციის პოლიტიკა. 1994 წლის ბოლოდან, ბანკმა დაიწყო
საპროცენტო

განაკვეთის,

როგორც

მონეტარული

პოლიტიკის

მთავარი

ინსტრუმენტის

გამოყენება მიზნობრივი ინფლაციის მისაღწევად. შემდგომ პერიოდში თავდაპირველად, ბანკმა
გააგრძელა სავალუტო ბაზარზე ჩარევა გაცვლითი კურსის ცვალებადობის არეალის ზედა
ზღვრის

ფარგლებში შესანარჩუნებლად. ამავე დროს, მაღალმა საპროცენტო განაკვეთებმა,

რომლებიც

საჭირო

იყო

ინფლაციის

დონის

შესამცირებლად,

გამოიწვია

კაპიტალის

მნიშვნელოვანი შემოდინება 1995-96 წლებში, რამაც შეკელის კურსი გაცვლითი კურსის
ცვალებადობის არეალის ქვედა ზღვარს დაახლოვა. 1996 წლის დასაწყისში, ბანკმა გამოაცხადა,
რომ აღარ ჩაერეოდა სავალუტო ბაზარზე მანამ, სანამ გაცვლითი კურსი იმოძრავებდა თავისი
რეჟიმის დიაპაზონში. 1998 წლიდან ბანკმა საერთოდ შეწყვიტა სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობა. 1998
წლიდან 2005 წლამდე გაცვლითი კურსის ცვალებადობის არეალი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა
და 2005 წლის ივნისში კი საერთოდ გაუქმდა. ამის შემდეგ გაცვლითმა კურსმა თავისუფლად
დაიწყო ცურვა.
შემდგომ პერიოდში პოლიტიკის დაგეგმვის არსებით ასპექტად იქცა საერთაშორისო რეზერვების
დონე, კერძოდ, 2000-2007 წლების პერიოდში ისრაელისათვის საერთაშორისო რეზერვების დონე
სტაბილურად ინარჩუნებდა 80%-ის დონეს მოკლევადიან ვალდებულებებთან მიმართებაში,
თუმცა იმპორტის ჯერადი 6-დან 4 თვის ნიშნულზე ჩამოვიდა. არსებული გეოპოლიტიკური
რისკების

გათვალისწინებით,

ბანკმა

დაასკვნა

რომ

რეზერვების

დონე

არასაკმარისი

(არაადეკვატური) იყო. შესაბამისად, ისრაელის ცენტრალურმა ბანკმა რამდენიმეწლიანი
ჩაურევლობის შემდეგ დაიწყო ვალუტის ბაზარზე უცხოური ვალუტის შეძენა 2008 წლის მარტში
(ზუსტად გლობალური კრიზისის დაწყების წინ) და აღნიშნულ ოპერაციებს ახორციელებდა 2011
წლის ივლისამდე. როგორც უკვე აღინიშნა, უცხოური ვალუტის ყიდვის თავდაპირველი
მოტივაცია იყო საერთაშორისო რეზერვების დონე, რომელიც ჩათვალეს არასაკმარისად და
შესაბამისად საჭიროებდა ზრდას. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც შეკელი სწრაფად გამყარდა და
აღნიშნული გამყარება მიიჩნიეს ქვეყნის ეკონომიკის ფუნდამენტურ ფაქტორებთან 20 შეუსაბამოდ.
ბანკის მიერ უცხოური ვალუტის შესყიდვა დაიწყო მცირე ოდენობით, კერძოდ, 25 მლნ დოლარის
ოდენობით ყოველდღიურად და შემდეგ გაიზარდა 100 მლნ დოლარამდე. სავალუტო ბაზარზე
ჩარევის შედეგად შეკელის გაცვლითი კურსი საშუალოდ 7%-ით გაუფასურდა დღიური
ფიქსირებული ინტერვენციის პერიოდში21. 2009 წლის აგვისტოში 28.1 მლრდ დოლარის
ოდენობის რეზერვებმა მშპ-ს 28.6% შეადგინა, რაც ექვივალენტური იყო უცხოურ ვალუტაში
გამოსახული მოკლევადიანი ვალდებულებების 120%-ისა და იმპორტის 8 თვის ჯერადის - რასაც
19

Upward sloping Exchange Rate Band- რაც გულისხმობდა შეკელის გაუფასურებას წინასწარ განსაზღვრული

დიაპაზონის ფარგლებში.
ფაქტორები, როგორიცაა დასაქმების დონე, ინფლაციის დონე, საპროცენტო განაკვეთი, დემოგრაფიული
ცვლილებები, ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა, რომელთა ერთობლიობა განსაზღვრავს იმ
გარემოს კონკურენტუნარიანობას, სადაც ფირმები ფუნქციონირებენ.
21
Avihay Sorezcky, “Did the Bank of Israel Affect the Exchange Rate”, Discussion Papers- Research Department- Bank
of Israel( September 2010), p.18.
20
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ბანკი მიიჩნევდა რეზერვების შესაბამისობის დიაპაზონის ქვედა დონესთან ახლოს. ასეთი
მაჩვენებლების

პირობებში,

ბანკის

გადაწყვტილებით

შეჩერდა

სავალუტო

ბაზარზე

ფიქსირებული თანხის ყოველდღიური შეძენა. თუმცა, ქვეყანაში მოკლევადიანი კაპიტალის
შემოდინების გაზრდის ფონზე (რაც ნაწილობრივ განპირობებული იყო ისრაელსა და სხვა წამყვან
ქვეყნებს შორის არსებული საპროცენტო განაკვეთების სხვაობის ზრდით), ბანკმა გამოაცხადა,
რომ აუცილებლობის შემთხვევაში განაახლებდა სავალუტო ინტერვენციას. აქვე საყურადღებოა,
რომ

2010

წლის

განმავლობაში

მოკლევადიანი

კაპიტალის

შემოდინების

ზრდის

გათვალისწინებით, ბანკმა გადაწყვიტა, 2011 წელს მიეღო მაკროპრუდენციული ზომები ასეთი
ნაკადების პოტენციური გავლენის შესარბილებლად. მიღებული ზომები მოიცავდა უცხოური
ვალუტის ბაზარზე განხორციელებული ყიდვა-გაყიდვის, მაკამისა 22 და მოკლევადიანი სხვა
სამთავრობო ობლიგაციების ოპერაციების შესახებ ინფორმაციების განთავსებას, ასევე დაწესდა
10%-იანი სარეზერვო მოთხოვნა სავალუტო ბაზარზე არარეზიდენტების მიერ განხორციელებულ
ფინანსურ ოპერაციებზე.
აღსანიშნავია, რომ კრიზისის დაწყების წინ და კრიზისის განმავლობაში, ცენტრალურმა ბანკის
მიერ განხორციელებული პოლიტიკა მოიცავდა, როგორც რეზერვების დონის ზრდას, ასევე
მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის მკვეთრ შემცირებას, რაც თავის მხრივ განპირობებული
იყო იმ ფაქტით, რომ ამავე პერიოდში ინფლაციის არსებული მაჩვენებელი ინფლაციის
მიზნობრივი მაჩვენებლის ქვედა დონეზე ნაკლები იყო, ხოლო მოკლევადიან პერიოდში (12 თვე)
მოსალოდნელი

მაჩვენებელი

უარყოფით

ნიშნულს

უტოლდებოდა.

თუმცა,

როდესაც

მსოფლიოში ეკონომიკური გაჯანსაღების ნიშნები გამოჩნდა, ცხადი გახდა, რომ შემდგომ
პერიოდში ინფლაცია მიზნობრივი ნიშნულის ზედა ზღვარს ასცდებოდა. შესაბამისად, საჭირო
გახდა კვლავ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის თანდათანობითი გაზრდა. ამავე პერიოდში
უცხოეთიდან მოკლევადიანი კაპიტალის შემოდინების გათვალისწინებით, რაც განუწყვეტლივ
მოქმედებდა შეკელზე გამყარების მიმართულებით,

ცენტრალურმა ბანკმა კვლავ განაგრძო

სავალუტო ინტერვენცია.
ისრაელის გამოცდილება შესაძლებელია მიჩნეულ იქნას წარამტებულ მაგალითად იმისა, რომ
ხანგრძლივი დროის პერიოდში შესაძლებელია განხორციელდეს აქტიური და წარმატებული
სავალუტო ჩარევა ეროვნული ვალუტის გამყარების შესაჩერებლად უცხოური რეზერვების
შეძენის გზით (პირიქით-გაუფასურების შემთხვევაში, უცხოური ვალუტის მუდმივად გაყიდვის
შესაძლებლობა შეზღუდულია ცენტრალური ბანკის რეზერვების რაოდენობით). ამავდროულად,
გამოცდილება მიანიშნებს საერთაშორისო რეზერვების სათანადო დონის შენარჩუნების
აუცილებლობაზე, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია 2007 წელს დაწყებული გლობალური
კრიზისის შემდგომ. კრიზისმა ნათელყო, რომ ის ქვეყნები, რომელთა რეზერვების მოცულობა
მოკლევადიანი ვალდებულებების (უცხოურ ვალუტაში) რაოდენობასთან მიმართებაში მაღალი
იყო, ბევრად უფრო მომზადებული შეხვდნენ და წარმატებით გაუმკლავდნენ კრიზისთან
დაკავშირებულ გამოწვევებს.
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