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1. შემაჯამებელი მიმოხილვა
საერთაშორისო ეკონომიკური გარემოს მიმდინარე და წარსული მოვლენები, მათ შორის, 2008-2009
წლების მსოფლიო ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი, კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ეკონომიკურ
განვითარებასა

და

ფისკალურ

პოლიტიკას

შორის

მჭიდრო

კავშირს.

მოკლევადიანი

მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის მიღწევის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭება ფისკალური პოლიტიკის მიმართულებას: ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრება, რაც
გულისხმობს სახელმწიფო დანახარჯების შემცირებას ან/და გადასახადების ზრდას, ან პირიქით
პოლიტიკის

შემსუბუქება,

რაც

გულისხმობს

სახელმწიფო

დანახარჯების

ზრდას

ან/და

გადასახადების შემცირებას. თუმცა, ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების განსაზღვრასთან
ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი კომპოზიცია, ანუ ის, თუ რომელ ფისკალურ
ინსტრუმენტზე ხდება ფოკუსირება. მაგ. საერთაშორისო გამოცდილებითა და ცალკეული
კვლევებით, ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრების წარმატებული მაგალითები ძირითადად
ვლინდება იმ შემთხვევებში, როდესაც გამკაცრება ფოკუსირებულია მიმდინარე სახელმწიფო
ხარჯების და არა სახელმწიფო ინვესტიციების შემცირებაზე ან გადასახადების ზრდაზე.
ზემოაღნიშნულის
გათვალისწინებით,
ფისკალური
პოლიტიკის(ბიუჯეტის)
ეფექტიანი
დაგეგმვისათვის აუცილებელია ეკონომიკაზე ფისკალური პოლიტიკის და მისი ცალკეული
ინსტრუმენტის გავლენის რაოდენობრივი შეფასება. აღნიშნული მიზნით, უპირველესია ფისკალური
მულტიპლიკატორის ზომის შეფასება.
ფისკალური

მულტიპლიკატორი

ასახავს

ფისკალური

პოლიტიკის

მოკლევადიან

გავლენას

გამოშვების დონეზე. როგორც წესი, იგი განისაზღვრება როგორც გამოშვების (მშპ) ცვლილების
ოდენობა ფისკალური პოლიტიკის შესაბამისი კომპონენტის 1 ლარით ცვლილების გავლენით,
შესაბამისად, აღნიშნული ინდიკატორი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს ფისკალური
პოლიტიკის დაგეგმვის, განსაკუთრებით კი ფისკალური პოლიტიკის სასურველი ინსტრუმენტის
შერჩევის

ეტაპზე(მაგ.

ხარჯვითი

ნაწილის

თუ

საგადასახადო

შემოსავლების

ცვლილება,

კაპიტალური თუ მიმდინარე დანახარჯების ცვლილება). აღნიშნული ინდიკატორის შეფასება
მნიშვნელოვანწილად

ქვეყნის

სპეციფიკურ

მახასიათებლებზე

არის

დამოკიდებული.

წარმოდგენილი პუბლიკაცია მიზნად ისახავს ინდიკატორის შეფასებას საქართველოსათვის
რამდენიმე განსხვავებული მეთოდით სრულყოფილი სურათის წარმოსადგენად.
პირველი

მეთოდი

ეყრდნობა

საერთაშორისო

სავალუტო

ფონდის

მიერ

შემოთავაზებულ

მეთოდოლოგიას, რომელიც წარმოადგენს ფისკალური მულტიპლიკატორის შეფასების მარტივ
მექანიზმს. აღნიშნული მეთოდი სხვადასხვა სტრუქტურული და დროებითი მახასიათებლების
გათვალისწინებით ქვეყნებს ანაწილებს ფისკალური მუტიპლიკატორისთვის განსაზღვრულ სამ
კატეგორიაში და მიღებულ ინტერვალს აკორექტირებს ქვეყნის სპეციფიკური მახასიათებლების
მიხედვით. აღნიშნული მეთოდის მიხედვით, საქართველოს ფისკალური მულტიპლიკატორი
მოთავსებულია 0.467 – 0.701 ინტერვალში, რაც გულისხმობს, რომ ფისკალური პოლიტიკის 1 ლარით

4|გვერდი

ცვლილება საშუალოდ 0.5-0.7 ლარით ცვლის გამოშვებას (მშპ)(მაგ. ბიუჯეტის დეფიციტის 1 ლარით
ზრდა მოკლევადიან პერიოდში საშუალოდ მშპ-ს 0.5-0.7 ლარით ზრდის).
თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემოთავაზებული შეფასების მეთოდი იძლევა
მხოლოდ ზოგად სურათს ქვეყნის ფისკალური მულტიპლიკატორის ზომის შესახებ და არ ახდენს
გამოყენებული ფისკალური ინსტრუმენტის მიხედვით მულტიპლიკატორის ზომის შეფასების
შესაძლებლობას. გამოშვებაზე ფისკალური ცვლილებების გავლენის უფრო დეტალური
ანალიზისთვის

პუბლიკაციაში

წარმოდგენილია

ფისკალური

მულტიპლიკატორის

შეფასება

ვექტორული ავტორეგრესიის მეთოდით. აღნიშნულ მეთოდზე დაყრდნობით, ისევე როგორც
საერთაშორისო პრაქტიკამ, საქართველოს მაგალითმაც აჩვენა, რომ ფისკალური პოლიტიკის
მიმართულების

განსაზღვრისას

გამოყენებულ

ფისკალურ

ინსტრუმენტს

განსაკუთრებული

მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან გადასახადების, სახელმწიფო მოხმარებისა და სახელმწიფო
ინვესტიციების ცვლილების გავლენა რეალურ მშპ-ზე განსხვავდება როგორც მასშტაბის, ისე
ხანგრძლივობის მიხედვით1. კერძოდ, როგორც წლიურ, ისე კვარტალურ მონაცემებზე დაყრდნობით
ანალიზისას გამოიკვეთა, მოკლევადიან პერიოდში რეალურ მშპ-ზე სახელმწიფო მოხმარების
(შრომის ანაზღაურება და საქონელი და მომსახურება) გავლენა პერიოდის დასაწყისში დადებითია,
თუმცა შემდგომ უარყოფითი ხდება, მოკლევადიან პერიოდში ასევე უარყოფითია გადასახადების
ზრდის ზეგავლენა გამოშვებაზე, ხოლო სახელმწიფო ინვესტიციების (არაფინანსური აქტივების
ზრდა, ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) მულტიპლიკატორი გავლენის სრული პერიოდის განმავლობაში
დადებითია, თუმცა პერიოდის დასასრულისთვის მულტიპლიკატორის ზომა ეტაპობრივად
მცირდება.
ფისკალური მულტიპლიკატორის დინამიკის ზემოაღნიშნული

ტენდენცია შესადარისია

ამ

მიმართულებით საერთაშორისო კვლევების შედეგებთან და იძლევა შესაძლებლობას გამოყენებულ
იქნას ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის მიზნებისათვის და ხარჯვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტის
შერჩევის პროცესში. თუმცა, აუცილებელია აღინიშნოს ცალკეული მეთოდოლოგიური გამოწვევები,
რაც პირველ რიგში უკავშირდება საქართველოსთვის ხანგრძლივი დროითი მწკრივების
არარსებობას. მულტიპლიკატორის შეფასების სიზუსტის ზრდისთვის საბიუჯეტო ოფისი მიზნად
ისახავს დამატებით მონაცემებზე დაყრდნობით და შესაბამისი მეთოდოლოგიური სიახლეების
გათვალისწინებით, აღნიშნული მაჩვენებლის შეფასების ეტაპობრივ განახლებას.
მოცემული პუბლიკაცია ორგანიზებულია შემდეგნაირად: ნაწილი II განიხილავს ფისკალური
მულტიპლიკატორის არსსა, მისი სიდიდის განმსაზღვრელ ფაქტორებსა და შეფასების არსებულ
მეთოდებს. ნაწილი III წარმოადგენს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ წარმოდგენილი
მარტივი მექანიზმით შეფასებულ საქართველოს ფისკალურ მულტიპლიკატორს. ხოლო ნაწილი IV
წარმოადგენს

ვექტორული

ავტორეგრესიით

შეფასებულ

საქართველოს

ფისკალურ

მულტიპლიკატორს.

1

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კვლევით
პუბლიკაცია : ფისკალური პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები (კპ 01/15)
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2. ფისკალური მულტიპლიკატორის არსი, სიდიდის განმსაზღვრელი
ფაქტორები და შეფასების მეთოდები
2.1.

ფისკალური მულტიპლიკატორის არსი

ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებით - რაც გულისხმობს გადასახადების ან/და სახელმწიფო
დანახარჯების ცვლილებას - გამოწვეული ეკონომიკური გავლენა შესაძლოა ეხებოდეს მოკლე ან
გრძელვადიან პერიოდს. მოკლევადიან პერიოდში, გამოშვების მისი ბუნებრივი დონიდან გადახრას
იწვევს საქონელსა და მომსახურებაზე ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილება. კერძოდ, გადასახადების
შემცირებამ ან/და სახელმწიფო დანახარჯების ზრდამ შესაძლოა გაზარდოს ერთობლივი მოთხოვნა,
რამაც მოსალოდნელია ხელი შეუწყოს ბიზნესის/წარმოების განვითარებას და შესაბამისად
გაიზარდოს დასაქმების დონე. გადასახადების ზრდამ და/ან სახელმწიფო დანახარჯების კლებამ კი
მოსალოდნელია გამოიწვიოს საპირისპირო შედეგი, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ერთობლივი მოთხოვნა
საქონელსა და მომსახურებაზე მცირდება. გრძელვადიან პერიოდში კი გამოშვების დონის
განმსაზღვრელი მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს ეკონომიკის უნარი ეფექტიანად გამოიყენოს
არსებული რესურსი - სამუშაო ძალა და კაპიტალი. შესაბამისად, სახელმწიფო დანახარჯებისა და
გადასახადებისა ან/და ტრანსფერების ცვლილება იწვევს გამოშვების დონის მისი პოტენციური
დონიდან გადახრას, ვინაიდან აღნიშნული ცვლილებები ახდენს გავლენას ეკონომიკური აგენტების
სტიმულზე იმუშაონ, დაზოგონ და განახორციელონ ინვესტიციები.2
მოკლევადიან პერიოდში ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების ერთობლივ მოთხოვნაზე გავლენა
შესაძლოა იყოს პირდაპირი ან არაპირდაპირი. პირდაპირი ეფექტები ასახავს საქონლისა და
მომსახურების შესყიდვების ცვლილებას და მისი ზომა ეკონომიკური აგენტების ქცევაზეა
დამოკიდებული. მაგალითად, თუ კონკრეტული პირი სოციალური ტრანსფერით მიღებული თანხის
N წილს დამატებითი საქონლისა და მომსახურების შესაძენად დახარჯავს, დროთა განმავლობაში
წარმოებაც გაიზრდება, რათა ბაზარზე გაჩენილი დამატებითი მოთხოვნა დააკმაყოფილოს,
შესაბამისად გამოშვებაზე ფისკალური ცვლილების პირდაპირი გავლენაც N-ს უტოლდება.
ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების ერთობლივ მოთხოვნაზე არაპირდაპირ გავლენას შეუძლია
გაანეიტრალოს ან გაზარდოს მისი პირდაპირი ეფექტები. მაგალითად, სახელმწიფო დანახარჯების
ზრდის შედეგად, იზრდება არა მხოლოდ წარმოება, არამედ დასაქმების დონეც. დასაქმების დონის
ცვლილება კიდევ უფრო ზრდის ბაზარზე არსებულ მოხმარებას, ვინაიდან ახლად დასაქმებული
პირები შემოსავლის გარკვეულ წილს კვლავ საქონლისა და მომსახურების შესაძენად იყენებენ. ამ
შემთხვევაში არაპირდაპირი ეფექტი წარმოადგენს დასაქმების დონის ზრდას, და იგი კიდევ უფრო
ზრდის პირდაპირი ეფექტის - გაზრდილი მიწოდების, გავლენას გამოშვების დონეზე. თუმცა,
არაპირდაპირ ეფექტებს შესაძლოა ჰქონდეს საპირისპირო გავლენაც. მაგალითად, იმავე შემთხვევაში
გაზრდილმა სახელმწიფო დანახარჯებმა შესაძლოა გაზარდოს საპროცენტო განაკვეთი, რამაც
2

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი. 2015. „ფისკალური პოლიტიკის გავლენის ძირითადი
ასპექტები“. კვლევითი პუბლიკაცია 01/15.
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მომხმარებლისთვის დაგროვების სტიმული გაზარდოს, ნაცვლად შესყიდვებისა. ამ შემთხვევაში
პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტები ანეიტრალებენ ერთმანეთს.
ფისკალური ცვლილების ჯამური ეფექტის საზომად, რაც მოიცავს როგორც პირდაპირ ისე
არაპირდაპირ

ეფექტებს,

გამოიყენება

ფისკალური

მულტიპლიკატორი.

ფისკალური

მულტიპლიკატორი ასახავს მოკლევადიან პერიოდში დაუზუსტებელი (unspecified) ფისკალური
ცვლილების საფუძველზე გამოშვების მოცულობის ცვლილებას. კონკრეტულად, ფისკალური
მულტიპლიკატორი გვიჩვენებს თუ რა გავლენა აქვს 1 ლარით სახელმწიფო დანახარჯებისა ან
საგადასახადო შემოსავლების ცვლილებას ქვეყნის მშპ-ზე მოკლევადიან პერიოდში. მნიშვნელოვანია
ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებით გამოწვეული პირდაპირი ეფექტის ზომაც. იმ შემთხვევაში თუ
მულტიპლიკატორის ზომა 1-ზე მაღალია, არაპირდაპირი ეფექტი ზრდის პირდაპირი ეფექტის
გავლენას, თუ მულტიპლიკატორი 1-ზე ნაკლებია, მაშინ არაპირდაპირი ეფექტი ანეიტრალებს
პირდაპირი ეფექტის მოთხოვნაზე გავლენის გარკვეულ წილს, ხოლო თუ მულტიპლიკატორი 0-ის
ტოლია, მაშინ ეფექტები სრულად აბათილებენ ერთმანეთს, რაც ნიშნავს რომ ფისკალური
პოლიტიკის ცვლილება არ ახდენს გავლენას ქვეყნის მშპ-ზე. სწორედ აღნიშნულის გავლენით
ფისკალური მულტიპლიკატორის სიდიდის შეფასებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება
ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვისა და ანალიზისთვის, ფისკალური პოლიტიკის სხვადასხვა
კომპონენტებისთვის, სახელმწიფოს ხარჯვითი ნაწილის ჯამური ან ცალკეული კომპონენტების
გათვალისწინებით.

2.2.

ფისკალური მულტიპლიკატორის სიდიდის და დინამიკის განმსაზღვრელი
ფაქტორები

გამომდინარე იქიდან, რომ ფისკალური მულტიპლიკატორი ასახავს მოკლევადიან პერიოდში
ფისკალური პოლიტიკის ეკონომიკაზე გავლენას, მისი ზომა, როგორც წესი, მრავალ ფაქტორზეა
დამოკიდებული, მათ შორისა არის: ქვეყნის ეკონომიკის სტრუქტურა, ფისკალური პოლიტიკის
მიმართულება და ხანგრძლივობა, ფისკალური ცვლილების ან ცვლილებათა კომპოზიციის ტიპი,
სახელმწიფო ვალის დონე, მონეტარული პოლიტიკა და სხვა გარემოებები.
როგორც წესი, მოკლევადიან პერიოდში ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების შედეგად საქონლისა
და მომსახურებაზე შეცვლილი მოთხოვნის საფუძველზე გამოშვების მისი ბუნებრივი დონიდან
გადახრა მცირდება ან საერთოდ ქრება 5 წლის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, ფისკალური
პოლიტიკის ცვლილება დროებითია თუ მუდმივი (აღნიშნული ტენდენცია არ ვრცელდება
გრძელვადიან პერიოდში ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებით გამოშვების პოტენციური დონის
ცვლილებაზე).
მულტიპლიკატორის სიდიდის დინამიკისგან განსხვავებით ფისკალური ცვლილების გავლენის
ხანგრძლივობა კონკრეტული ტენდენციით არ ხასიათდება. მისი ხანგრძლივობა შესაძლოა
შეიცვალოს ფისკალური ცვლილების სიმძლავრის, ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებისთვის
გამოყენებული ინსტრუმენტის (სახელმწიფო დანახარჯები, გადასახადები თუ ტრანსფერები),
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ეკონომიკური ციკლის ეტაპისა (business cycle) და მონეტარული პოლიტიკის მიმართულების
მიხედვით. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ფისკალური ცვლილების გავლენა არ არის წრფივად კლებადი,
მას ხშირ შემთხვევაში ამობრუნებული U-ს ფორმა აქვს, და მაქსიმალური გავლენა მიიღწევა მე-2
წელს. როგორც წესი, ფისკალური ცვლილების განხორციელებიდან მეორე წელს ფისკალური
მულტიპლიკატორი პირველი წლის მაჩვენებელთან შედარებით 10%-30%-ით უფრო მაღალია.
ფისკალური მულტიპლიკატორის ანალიზისას საყურადღებოა, ერთი მხრივ, მისი სიდიდე და
აღნიშნული სიდიდის დინამიკა, მეორე მხრივ კი, ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების გავლენის
ხანგრძლივობა.
ფისკალური პოლიტიკის მუდმივ ცვლილებას უფრო ძლიერი გავლენა აქვს გამოშვების დონეზე
ვიდრე დროებით ცვლილებას. როგორც წესი, ფისკალური პოლიტიკის დროებითი ცვლილების
ხანგრძლივობა ემთხვევა ფისკალური გავლენის ხანგრძლივობას, ვინაიდან ეკონომიკურ აგენტებზე,
რომლებსაც გააჩნიათ ხედვა ფისკალური პოლიტიკისა და მთლიანობაში ეკონომიკის მოსალოდნელი
განვითარების შესახებ (forward-looking agents), განკარგვადი შემოსავლის (disposable income)
დროებითი ცვლილება ვერ ახდენს გავლენს. კრედიტით შეზღუდულ (credit-constrained) აგენტებზე
კი დროებით ცვლილებას გავლენა აქვს, თუმცა მხოლოდ ფისკალური შოკის ხანგრძლივობის
განმავლობაში. შესაბამისად, სახელმწიფო მოხმარების ორწლიანი ზრდის შემთხვევაში, მშპ შესაძლოა
დაუბრუნდეს მის ცვლილებამდელ მაჩვენებელს (baseline level) 2 წლის შემდეგ. ფისკალური
პოლიტიკის მუდმივი ცვლილების შემთხვევაში კი, ფისკალური გავლენის ხანგრძლივობა უფრო
დიდია, როგორც წესი, მისი მოკლევადიანი ეფექტი 5 წლის განმავლობაში გრძელდება.
რაც შეეხება გამოყენებულ ფისკალურ ინსტრუმენტებს, საერთაშორისო ემპირიული კვლევების
საფუძველზე ვლინდება რომ სახელმწიფო მოხმარების, არაპირდაპირი გადასახადებისა და
ტრანსფერების (სოციალური ტრანსფერების) მუდმივ დისკრეციულ ცვლილებას აქვს ხანმოკლე
ეფექტი გამოშვების დონეზე, მაშინ როდესაც სახელმწიფო ინვესტიციებისა და კორპორატიული
გადასახადების ცვლილების შედეგად (მაგ. მოგების გადასახადი) ფისკალური ცვლილების გავლენის
ხანგრძლივობა არსებითად იზრდება და შესაძლოა მუდმივი სახეც კი მიიღოს, ამ შემთხვევაში
მნიშვნელოვნად იზრდება ფისკალური მულტიპლიკატორის სიდიდეც. მოგების გადასახადის ზრდა
უარყოფითად აისახება ინვესტიციებზე, რაც იწვევს კაპიტალის გრძელვადიან შემცირებას,
შესაბამისად მცირდება მთლიანი გამოშვება. ანალოგიური ეფექტი აქვს სახელმწიფო ინვესტიციების
შემცირებას, მცირდება ეკონომიკის პროდუქტიულობა, რაც უარყოფითად აისახება გამოშვების
მოცულობაზე.
გასათვალისწინებელია ეკონომიკური ციკლის ეტაპისა და მონეტარული პოლიტიკის მიმართულების
გავლენაც. როგორც წესი ეკონომიკური აქტივობის შემცირების პერიოდში ფისკალურ ცვლილებას
უფრო ძლიერი და ხანგრძლივი ეფექტი აქვს, ვიდრე ეკონომიკური აღმავლობის პერიოდში. ხოლო იმ
შემთხვევაში თუ მონეტარული პოლიტიკა ვერ ახდენს ფისკალური პოლიტიკის გავლენის
განეიტრალებას - ზრდის საპროცენტო განაკვეთს ფისკალური ექსპანსიის დროს და ამცირებს
ფისკალური გამკაცრების დროს - ფისკალური ცვლილების სიმძლავრე უფრო დიდია.
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მნიშვნელოვანია

ისიც,

რომ

განვითარებული

და

გარდამავალი

ქვეყნების

ფისკალური

მულტიპლიკატორების ზომა, როგორც წესი, განსხვავებულია. კერძოდ, გარდამავალი ქვეყნები
შედარებით უფრო დაბალი მულტიპლიკატორებით გამოირჩევიან. მართალია, გარდამავალ ქვეყნებს
შესაძლოა გააჩნდეთ ისეთი მახასიათებლები, რომლებიც მაღალი ფისკალური მულტიპლიკატორის
განმაპირობებელია

(მცირე

ზომის

ავტომატური

სტაბილიზატორები,

დიდი

რაოდენობით

ლიკვიდურობა შეზღუდული მომხმარებელი (liquidity-constrained consumers), ფიქსირებული
გაცვლითი კურსი და სხვა მრავალი) თუმცა, ქვეყნის „სანდოობა“ და ვალის დონე, ფისკალური
„გადინება“ (fiscal leakages), რაც ხშირად იმპორტის მაღალი დონით არის გამოწვეული, სახელმწიფო
ფინანსების არაეფექტიანი მართვა, არის ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რითაც შეიძლება აიხსნას
გარდამავალი ქვეყნების ფისკალური მულტიპლიკატორების შედარებით დაბალი ნიშნული.

წყარო

Ilztzki&Vegh
(2008)

IMF (2008)

მეთოდოლოგია

ქვეყანა

ფისკალური
ინსტრუმენტი

ფისკალური
მულტიპლიკატორის ზომა
I წელი

III წელი

ვექტორული ავტორეგრესია
(VAR) მოდელი ,
გამოყენებულია 27
გარდამავალი და 22
განვითარებული ქვეყნის
მონაცემები

განვითარებული

სახელმწიფო
დანახარჯები

0,7

0,8

გარდამავალი

სახელმწიფო
დანახარჯები

0,4

-0,11

სიმულაციის მეთოდი

განვითარებული

სახელმწიფო
დანახარჯები

-0,1/0,2

-0,3/0,5

გადასახადები

0,4/0,0

0,6/0,4

სახელმწიფო
დანახარჯები

0,2/0,1

-0,2/-0,2

გადასახადები

0,2/0,1

0,2/0,2

გარდამავალი

ცხრილი 1. მულტიპლიკატორების სიდიდე
* კონკრეტული ქვეყნებისთვის შეფასებული ფისკალური მულტიპლიკატორებისათვის იხ. დანართი 1.

9|გვერდი

2.3.

ფისკალური მულტიპლიკატორის შეფასების მეთოდები

არსებობს ფისკალური მულტიპლიკატორის შეფასების ოთხი ძირითადი მეთოდი.


პირველი, სიმულაციის მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია IS-LM3 სტრუქტურაზე და მისი
მთავარი დაშვება არის, რომ ეკონომიკურ აგენტებს არ გააჩნიათ მომავალზე ორიენტირებული
მოლოდინები

(forward

looking

behavior).

სიმულაციის

მეთოდით

მიღებული

მულტიპლიკატორები, როგორც წესი დადებითია, ვინაიდან დეფიციტის ზრდა იწვევს
მოთხოვნის ზრდას და აისახება გამოშვების დონის ზრდაზეც. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ
ჩნდება ფისკალურ მდგრადობასთან დაკავშირებული რისკები ან/და არსებული მონეტარული
პოლიტიკა აბალანსებს ფისკალური ცვლილებით გამოწვეულ შედეგებს, მულტიპლიკატორი
შესაძლოა იყოს უარყოფითი ან მისი ზომა იყოს უმნიშვნელოდ მცირე.


მეორე, კონკრეტული შემთხვევის შესწავლა(case study), რომლის ეფექტიანობის მთავარი
წინაპირობა კვლევისთვის იდეალური გარემოს შერჩევაა (მაგ: ეკონომიკური ციკლები,
რომლებიც აბსოლუტური ეგზოგენური ფისკალური ექსპანსიით/გამკაცრებით ხასიათდება).
თუმცა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ფისკალური მულტიპლიკატორის ზომას განსაზღვრავს
ფისკალური პოლიტიკის კონკრეტული ცვლილება და არსებული მაკროეკონომიკური გარემო,
აღნიშნული მეთოდით მიღებული შედეგების განზოგადება შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ
ამგვარი მეთოდით მიღებული ფისკალური მულტიპლიკატორის შეფასება ქმედითია
მხოლოდ ფისკალური პოლიტიკის შესაბამისი კონკრეტული ცვლილების ანალიზის
შემთხვევაში.



მესამე,

ვექტორული

ავტორეგრესია

(VAR),

ამ

მეთოდით

დათვლილი

ფისკალური

მულტიპლიკატორი წარმოადგენს ფისკალური პოლიტიკის ეგზოგენური ცვლილების
გავლენას გამოშვებაზე წარსული ინფორმაციის გათვალისწინებით. თუმცა მნიშვნელოვანია,
რომ დათვლის ამგვარი მეთოდის ეფექტიანობა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია
შესაბამისი ეკონომიკის ფისკალური და ინსტიტუციური მოწყობის შესახებ დეტალური
ინფორმაციისა და ფისკალური ინსტრუმენტების ხანგრძლივი დროითი მწკრივების
არსებობაზე.


მეოთხე, ფისკალური ცვლილების საპასუხოდ სამომხმარებლო ქცევის (consumer behavior)
ეკონომეტრიკული ანალიზი. ამ შემთხვევაში ხდება ფოკუსირება შემოსავლის ცვლილების
შედეგად ინდივიდუალური მოხმარების ცვლილებაზე, შესაბამისად იზომება მხოლოდ
ფისკალური ცვლილებით გამოწვეული პირდაპირი გავლენა, და არ იზომება არაპირდაპირი
გავლენა, რის გამოც სრულად ვერ განისაზღვრება ფისკალური მულტიპლიკატორის ზომა.

წარმოდგენილ

პუბლიკაციაში

მოცემული

საქართველოს

ფისკალური

მულტიპლიკატორი

შეფასებულია ორი განსხვავებული მეთოდით. პირველი, ფისკალური მულრიპლიკატორის

3

წონასწორობის პირობა საქონლისა და ფინანსურ ბაზრებზე.
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დათვლის მარტივი მექანიზმი, რომელიც შემოთავაზებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის
მიერ და მეორე, ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელი. შედეგები წარმოდგენილია დასკვნის სახით.

3. ფისკალური მულტიპლიკატორის დათვლის მარტივი მეთოდი
(საერთაშორისო სავალუტო ფონდი)
ქვეყნებისთვის, რომელთათვის ფისკალური მულტიპლიკატორის დასადგენად აუცილებელი
მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვა ქვეყნების
მაგალითებიდან მიღებული შედეგები. კერძოდ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ერთ-ერთი
კვლევით4 წარმოდგენილია მარტივი მეთოდოლოგია, რომელიც ქვეყნებს მათი სტრუქტურული
მახასიათებლებზე დაფუძნებით, ყოფს სამ მსგავს ჯგუფად და თითოეული ამ ჯგუფისთვის იძლევა
შესაძლებლობას გაანგარიშებულ იქნას მულტიპლიკატორის მოსალოდნელი დიაპაზონი, რომელიც
შემდგომ კორექტირდება ქვეყნის ცალკეული დროებითი მახასიათებლების შესაბამისად.
საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, დათვლის ეს მეთოდი იყოფა ორ ეტაპად. პირველ
ჯერზე, ხდება ქვეყნებისთვის მათი სტრუქტურული მახასიათებლების მიხედვით ქულების მინიჭება
და

შესაბამის

ჯგუფებში

გადანაწილება.

ჯგუფების

მიხედვით

ხდება

ფისკალური

მულტიპლიკატორის ზომის სავარაუდო ინტერვალის დადგენა. მეორე ეტაპზე, კი ხდება შესაბამისი
ინტერვალის კორექტირება დროებითი (conjunctural) მახასიათებლების მიხედვით.
მულტიპლიკატორის დათვლის წესი : M = MNT * (1+Cycle) * (1+Mon)5
M - საბოლოო მულტიპლიკატორის ზომა
MNT- ქვეყნის სტრუქტურული მახასიათებლების გათვალისწინებით დათვლილი მულტიპლიკატორი
Cycle - ეკონომიკური ციკლის მახასიათებელი, რომელიც მოთავსებულია (-0.4 - +0.6) ინტერვალში.
Mon - მონეტარული პოლიტიკის მახასიათებელი, რომელიც მოთავსებულია (0 – 0.3) ინტერვალში.
მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მეთოდი განსაზღვრავს ფისკალური მულტიპლიკატორის
მხოლოდ სავარაუდო ინტერვალს და შესაბამისად, იგი ქმნის მხოლოდ ზოგად სურათს ფისკალური
ცვლილების გამოშვებაზე შესაძლო გავლენის შესახებ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ფისკალური
მულტიპლიკატორის ზომის კორექტირება შესაძლოა არა მხოლოდ აღნიშნული სტრუქტურული და
დროებითი მახასიათებლების მიხედვით, არამედ ეკონომიკის სხვა მრავალი მახასიათებლის
გამოყენებით. ასე მაგალითად:

4

Batini, N., L. Eyraud, L.Forni, and A.Weber. 2014. “A Simple Method to Compute Fiscal Multipliers”. International Monetary
Fund (IMF). Working Paper. 1493.
5
იმ შემთხვევაში თუ დროებითი მახასიათებლები ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია, შესაძლოა გამოყენებულ
იქნეს M = MNT * (1+Cycle+Mon) ფორმულა
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ქვეყნებისთვის, სადაც კერძო სექტორი სუსტია და ეკონომიკის დიდი წილი სახელმწიფოზეა
დამოკიდებული,



ფისკალური

მულტიპლიკატორის

ინტერვალი

მოსალოდნელია

გაიზარდოს.
ქვეყნებისთვის, რომლებიც ხასიათდებიან მაღალელასტიური გაცვლითი კურსით, თუმცა
ფინანსურ სტაბილურობასთან დაკავშირებული საფრთხეების არსებობის გამო, მონეტარული
პოლიტიკა

მაინც

შეზღუდულია,

ფისკალური

მულტიპლიკატორის

ინტერვალი

გამკაცრება

სანდოობით

მოსალოდნელია გაიზარდოს.


ქვეყნებისთვის,

სადაც

გატარებული

ფისკალური

მაღალი

ხასიათდება, ფისკალური მულტიპლიკატორის ინტერვალი მოსალოდნელია შემცირდეს.

ეტაპი I - სტრუქტურული მახასიათებლები
კვლევების შედეგად გამოიკვეთა ის 6 ძირითადი სტრუქტურული მახასიათებელი, რომელიც
გავლენას ახდენს ქვეყნის ფისკალური მულტიპლიკატორის ზომაზე. საქართველოსთვის აღნიშნული
მახასიათებლების შეფასებები წარმოდგენილია შესაბამის ცხრილებში.
1. ღია ვაჭრობა - იმპორტის დაბალი მაჩვენებლის (დიდი ქვეყნები ან ქვეყნები სადაც ღია
ვაჭრობა

შეზღუდულია)

მქონე

ქვეყნები

მაღალი

ფისკალური

მულტიპლიკატორით

ხასიათდებიან, ვინაიდან ასეთ შემთხვევებში იმპორტის გზით მოთხოვნის „გადინება“
(leakage) ნაკლებ გამოხატულია. შესაბამისად, თუ ეკონომიკა შედარებით „ჩაკეტილია“ , რაც
გულისხმობს რომ იმპორტის ფარდობა ადგილობრივ მოთხოვნასთან ნაკლებია 30%-ზე
(უკანასკნელი 5 წლის საშუალო მაჩვენებელი), ქვეყანა იღებს 1 ქულას.

საქართველო
იმპორტი/მშპ

0
2010

2011

2012

2013

2014

52.8%

54.8%

57.8%

57.6%

63.5%

2. შრომის ბაზრის სიხისტე - რაც უფრო ხისტია შრომის ბაზარი, რაც განპირობებულია ბაზრის
მკაცრი რეგულაციებითა და ძლიერი პროფკავშირებით, მით უფრო დიდია ფისკალური
მულტიპლიკატორის ზომა. მნიშვნელოვანია, რომ შრომის ბაზრის სიხისტე შრომით
ანაზღაურების

სიხისტეს

იწვევდეს,

ვინაიდან

სწორედ

ამ

შემთხვევაში

იზრდება

მულტიპლიკატორის როლი. ხისტი შრომითი ანაზღაურება აძლიერებს მოთხოვნის
ცვლილების გავლენას გამოშვებაზე, შესაბამისად, აღნიშნული მახასიათებლის მქონე ქვეყანას
მიენიჭება 1 ქულა.
საქართველო

1

3. ავტომატური სტაბილიზატორების ზომა - დიდი ზომის ავტომატური სტაბილიზატორები
ამცირებენ ფისკალური მულტიპლიკატორის ზომას. გამომდინარე იქიდან, რომ ეკონომიკის
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ავტომატური

რეაქცია

სახელმწიფო

ხარჯების,

ტრანსფერების

ან/და

გადასახადების

ცვლილებაზე ნაწილობრივ აბათილებს საწყის ფისკალურ ცვლილებას, შედეგად მისი გავლენა
მშპ-ზე მცირდება. შესაბამისად, თუ მთავრობის სამომხმარებლო ხარჯების ფარდობა მშპ-სთან
40%-ზე ნაკლებია, ქვეყნა იღებს 1 ქულას, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ავტომატური
სტაბილიზატორები ვერ ახდენს შესაბამის გავლენას ფისკალურ მულტიპლიკატორზე.
საქართველო
მთავრობის
ს.ხ/მშპ

1
2010

2011

2012

2013

2014

10.9%

9.6%

9.6%

9.0%

8.8%

4. გაცვლითი კურსი - მცურავი (მოქნილი) გაცვლითი კურსის რეჟიმის მქონე ქვეყნები
შედარებით დაბალი ფისკალური მულტიპლიკატორებით ხასიათდება, ვინაიდან გაცვლითი
კურსის ცვლილებამ შესაძლოა გარკვეულწილად გაანეიტრალოს დისკრეციული ფისკალური
პოლიტიკის ეფექტი ქვეყნის ეკონომიკაზე.
საქართველო

0

5. სახელმწიფო ვალის დონე - მაღალი ვალის მქონე ქვეყნები დაბალი ფისკალური
მულტიპლიკატორებით ხასიათდება, ვინაიდან ფისკალურ გამკაცრებას/შერბილება შესაძლოა
ქონდეს დადებითი/უარყოფითი გავლენა ქვეყნის სანდოობის დონეზე, რაც აისახება
მოთხოვნასა და საპროცენტო განაკვეთზე. შესაბამისად, ქვეყნები რომელთა ვალის დონის
მაჩვენებელი შესაძლოა „უსაფრთხოდ“ ჩაითვალოს იღებენ 1 ქულას. გარდამავალი
ქვეყნებისთვის, თუ ვალის დონე მშპ-ს 40%-ია ან უფრო დაბალი, მაშინ ეს მაჩვენებელი
კლასიფიცირდება ვალის „უსაფრთხო“ დონედ.
საქართველო
სახელმწიფო
ვალი/მშპ

1
2010

2011

2012

2013

2014

42.41%

36.47%

34.8%

34,7%

36,4%

6. სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ადმინისტრირება - ფისკალური მულტიპლიკატორი
მოსალოდნელია იყოს დაბალი, მაშინ როდესაც ქვეყანა ვერ ახერხებს სახელმწიფო ფინანსების
ეფექტიანად მართვას. სახელმწიფო დანახარჯების მართვის ეფექტიანობა ეყრდნობა
სახელმწიფო ფინანსების მართვისა და ეფექტიანობის შეფასების სისტემას (PEFA), ხოლო
სახელმწიფო შემოსულობების ეფექტიანობის შესაფასებლად გადასახადების შესრულებას
გეგმასთან მიმართებაში. მაღალეფექტიანი საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის მქონე
ქვეყანას მიენიჭება 1 ქულა.

საქართველო

1
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2010

PEFA
გადასახადების
შესრულება

2011

2012

2013

2014

2008 წელთან შედარებით 2012 წელს შეფასების 30 კრიტერიუმიდან 22 გაუმჯობესდა, 6
იგივე დარჩა და 2 გაუარესდა.
100.89%

100.47%

100.18%

90.86%

100.4%

ჯამური შეფასება სტრუქტურული მახასიათებლების მიხედვით:
საქართველო
ღია ვაჭრობა
შრომის ბაზრის სიხისტე
ავტომატური სტაბილიზატორების ზომა
გაცვლითი კურსი
სახელმწიფო ვალის დონე
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ადმინისტრირება

4 ქულა
0
1
1
0
1
1

ზემოთ მოცემული კატეგორიების ქულების დაჯამების შედეგად ქვეყანა კლასიფიცირდება
ქვემოთწარმოდგენილ ქვეყანათა ერთ-ერთ ჯგუფში, სავარაუდო დამახასიათებელი ფისკალური
მულტიპლიკატორის ინტერვალით.
კატეგორიები

მულტიპლიკატორის სიდიდის ინტერვალი

დაბალი მულტიპლიკატორი (0-3 ქულა)
საშუალო მულტიპლიკატორი (3-4 ქულა)
მაღალი მულტიპლიკატორი (4-6 ქულა)

0.1 – 0.3
0.4 – 0.6
0.7 – 1.0

საქართველოს ჯამური ქულა წარმოადგენს 4-ს და შესაბამისად, აღნიშნულ მეთოდზე დაყრდნობით,
მისი ფისკალური მულტიპლიკატორის ზომა მოსალოდნელია მოთავსებული იყოს [0.4 - 0.6]
ინტერვალში.

ეტაპი II - დროებითი მახასიათებლები
დროებითი მახასიათებლები გამოიყენება ფისკალური მულტიპლიკატორის მისი სავარუდო
მოსალოდნელი ზომიდან გადახრის დასადგენად. კერძოდ, მას შემდეგ, რაც სტრუქტურულ
მახასიათებლებზე დაყრდნობით განისაზღვრება ის ინტერვალი, რომელშიც მოთავსებულია
მულტიპლიკატორი, ხდება მისი კორექტირება შემდეგი ორი დროებითი მახასიათებლის მიხედვით:
1. ეკონომიკური ციკლის არსებული ეტაპი (business cycle) - მიუხედავად იმისა, თუ რა სახის
ფისკალურ პოლიტიკის გატარებას აირჩევს ქვეყანა, ფისკალური მულტიპლიკატორის ზომა
უფრო დიდია ეკონომიკური აქტივობის შენელებისას, ვიდრე ექსპანსიის დროს. ეკონომიკური
ექსპანსიის დროს, როდესაც უმუშევრობისა და გამოშვების დონე მათ პოტენციურ ნიშნულზე
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მაღალია, „გამოდევნის ეფექტი“ აბათილებს ფისკალური პოლიტიკის ეფექტს ერთობლივ
მოთხოვნაზე.

ხოლო

ეკონომიკური

კრიზისის

დროს,

სამთავრობო

დანახარჯები

მაქსიმალურად ითვისებს არსებულ რესურსებს, რამაც შესაძლოა დადებითად იმოქმედოს
მოხმარებასა და/ან ინვესტიციებზე.
შემოთავაზებული მეთოდოლოგიით, თუ ქვეყანა ეკონომიკური ციკლის ყველაზე დაბალ
წერტილშია - უარყოფითი გამოშვების გაპი ისტორიული დინამიკის გათვალისწინებით
მაღალია, მაშინ უნდა მოხდეს ფისკალური მულტიპლიკატორის ინტერვალის ზღვრების
გაზრდა 60%-ული ერთეულით. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანა ეკონომიკური ციკლის
ყველაზე მაღალ წერტილშია - დადებითი გამოშვების გაპი ისტორიული დინამიკის
გათვალისწინებით მაღალია,

მაშინ უნდა მოხდეს ფისკალური მულტიპლიკატორის

ინტერვალის ზღვრების 30%-ული ერთეულით შემცირება. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით,
2014 წელს გამოშვების გაპი გაუტოლდა -0.58%-ს და შესაბამისად ინტერვალის კორექტირება
მოხდება 12.25%-ული პუნქტით.
საქართველო
გამოშვების გაპი6 (- 0.58%)

მულტიპლიკატორის ცვლილება

12.25%

2. მონეტარული პოლიტიკა - ვინაიდან მონეტარულ პოლიტიკას შეუძლია გაანეიტრალოს
არსებული ფისკალური პოლიტიკის გავლენა მოკლევადიან პერიოდში, ფისკალური
მულტიპლიკატორის დადგენისას მნიშვნელოვანია გათვალისწინებულ იქნას აღნიშნული
ფაქტორი. იმ შემთხვევაში, თუ მონეტარული პოლიტიკა იმყოფება ეფექტიან ქვედა ზღვარზე
და

არის

სრულად

შეზღუდული

(საპროცენტო

განაკვეთის

დამატებით

შემცირება

შეუძლებელია), მაშინ მულტიპლიკატორის ინტერვალის ზღვრები უნდა გაიზარდოს 30%ული პუნქტით.
საქართველო
რეფინანსირების განაკვეთი
ინტერვალის კორექცია

მულტიპლიკატორის ცვლილება

7%
7%

ზემოთ მოცემული კორექტირებების შედეგად, საქართველოსთვის ფისკალური მულტიპლიკატორის
სიდიდის ინტერვალი აღნიშნულ მეთოდზე დაყრდნობით მოსალოდნელია იყოს [0.48 – 0.72] ანუ
გადასახადებისა და ხარჯვითი ნაწილის 1 ლარით ცვლილება საშუალოდ 0.5-0.7 ლარით ცვლის
გამოშვებას.
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დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია :
გამოშვების გაპი (კპ 02/15)
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4. ვექტორული ავტორეგრესია - VAR მოდელი
ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელი არის ერთ-ერთი ყველაზე მოქნილი და მარტივი მექანიზმი
მრავალცვლადიანი დროითი მწკრივების ანალიზისთვის. საერთაშორისო პრაქტიკამ აჩვენა, რომ
ვექტორული ავტორეგრესია განსაკუთრებით ეფექტიანია ეკონომიკური და ფინანსური დროითი
მწკრივების ანალიზისა და პროგნოზირებისთვის, ხოლო აღნიშნული მოდელის შედეგების
მოქნილობა მოდელს განსაკუთრებით სასარგებლოს ხდის სენსიტიურობის ანალიზისთვის.
ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელის ძირითადი მახასიათებელია იმის დაშვება, რომ კონკრეტულ
დამოკიდებულ ცვლადზე ზეგავლენას შესაძლოა ახდენდეს არამხოლოდ დამოუკიდებელი
ცვლადების მიმდინარე ან გასული პერიოდების მაჩვენებლები, არამედ საკუთარი გასული პერიოდის
მაჩვენებლები. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების გამოშვებაზე
გავლენის

დასადგენად

ხშირად

გამოიყენება

სტრუქტურულად

განახლებულ

ვექტორული

ავტორეგრესიის მოდელი (SVAR), რაც გულისხმობს რომ სტანდარტული მოდელისგან განსხვავებით,
ამ შემთხვევაში გაითვალისწინება შესაბამის ცვლადებს შორის სტრუქტურული დამოკიდებულება,
რაც აისახება მოდელში ცვლადების მიმდევრობით მათი ურთიერთგავლენის მიმართულების
გათვალისწინებით.

4.1 მეთოდოლოგია
უფრო დეტალურად, ვექტორული ავტორეგრესია არის n-განტოლებიანი და n-ცვლადიანი მოდელი,
რომელშიც თითოეული ცვლადი შესაძლოა აიხსნას მისი და დანარჩენი n-1 ცვლადის წარსული ან/და
მიმდინარე მნიშვნელობებით. მაგალითად, დავუშვათ, რომ Yt= (y1t, y2t,…,ynt) არის დროითი მწკრივის
ცვლადების (nx1) ვექტორი, მაშინ სტანდარტულ p-ლაგიან7 (p ერთეულით დროში უკან დაბრუნება)
ვექტორთა ავტორეგრესიულ მოდელს აქვს შემდეგი სახე:
Yt= c + Π1Yt-1 + Π2Yt-2 + … + ΠpYp-2 + εt ,

t = 1,…, T

სადაც Π1 არის კოეფიციენტების (nxn) მატრიცა და εt არის ნულოვანი საშუალოსა და დროში უცვლელი
კოვარიაციის მატრიცის მქონე შემთხვევით წევრთა (nx1) მატრიცა.
საქართველოსთვის ფისკალური მულტიპლიკატორების სიდიდის დასადგენად გამოყენებულ იქნა
სტრუქტურულად განახლებული ვექტორული ავტორეგრესია, როგორც წლიურ (1995-2014 წწ.), ასევე
კვარტალურ მონაცემებზე (2000, კვარტალი 1 – 2014, კვარტალი 4) დაყრდნობით მთლიანი შიდა
პროდუქტის, მთავრობის მოხმარების (შრომის ანაზღაურება და საქონელი და მომსახურება),
მთავრობის ინვესტიციებისა და საშემოსავლო გადასახადების შესახებ (რეალურ გამოსახულებაში).
თუმცა, აუციელებლია აღინიშნოს, რომ მოდელის მთავარ შეზღუდვას წარმოადგენს დაკვირვებათა
მცირე რიცხვი, რაც ხანგრძლივი დროითი მწკრივების არარსებობას უკავშირდება.
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ლაგი - დროის ხანგრძლივობის სიგრძე
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მოდელში გამოყენებული ყველა ცვლადი ხასიათდება არასტაციონარულობით, რაც ნიშნავს, რომ
ცვლადების სტატისტიკური პარამეტრები, როგორიც არის სტანდარტული გადახრა და საშუალო,
დროის ცვლილებასთან ერთად იცვლება, რაც მოდელში ცვლადების კოეფიციენტების არასანდოობას
განაპირობებს. აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად და სტაციონალურობის უზრუნველსაყოფად,
ცვლადები

წარმოდგენილია

ლოგარითმის

ფორმით.

შესაბამისად

ამხსნელი

ცვლადების

კოეფიციენტები დამოკიდებული ცვლადის მიმართ ელასტიურობას გვიჩვენებს.
წლიურ მონაცემებზე დაყრდნობით წარმოდგენილი მოდელის შემთხვევაში დროითი ლაგი
უტოლდება 1-ს, ხოლო კვარტალურ მონაცემებზე დაყრდნობით წარმოდგენილი მოდელისთვის
დროითი ლაგი უტოლდება 2-ს, რაც ლაგის ყველაზე ეფექტიანი ზომის დასადგენად გამოყენებულმა
ყველა ტესტმა აჩვენა.
ამასთან, გასათვალისწინებელია რომ წლიური მონაცემებისგან განსხვავებით კვარტალური
მონაცემები ხასიათდება სეზონურობით, მაგალითად ხშირად პირველ კვარტალში სახელმწიფო
მოხმარების ხარჯები მეოთხე კვარტალთან შედარებით გაცილებით მცირეა, თუმცა აქვე
გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ საქართველოსთვის აღრიცხვა საკასო მეთოდს ეფუძნება.
ზემოაღნიშნულის

გათვალისწინებით,

კვარტალურ

მონაცემებში

სეზონურობის

თავიდან

ასაცილებლად/შესამცირებლად გამოყენებულია Census X-13 მეთოდოლოგია.
გამოყენებულ ვექტორულ ავტორეგრესიას შემდეგი სახე აქვს:
𝑃
Yt = ∑𝐾
𝐾=1 𝐶𝑘 𝑌𝑡−𝑘 +∑𝑃=1 𝐷𝑝 𝑍𝑡 +ut

სადაც Yt-ით აღნიშნულია ენდოგენური ცვლადების ვექტორი (მთავრობის ინვესტიციები, მთავრობის
მოხმარება, საგადასახადო შემოსავლები, მშპ), Zt-ით აღნიშნულია ეგზოგენური (მაკონტროლებელი)
ცვლადების ვექტორი, ხოლო ut-ით გამოსახულია შემთხვევით წევრთა ვექტორი. ცვლადების
მიმდევრობისთვის მნიშვნელობის მისანიჭებლად კი გამოყენებულ იქნა საერთაშორისო პრაქტიკაში
მიღებული დაშვება, რომ თითოეული შემთხვევითი წევრი (ut) წარმოადგენს სტრუქტურული
ცვლილებების (et) წრფივ კომბინაციას (Blanchard and Perotti (2002)):

ინვესტიციები

𝒖𝑡

მოხმარება

𝒖𝑡

გადასახადები

= b11𝒖მშპ
𝑡 + b21𝒆𝑡

გადასახადები

= b12𝒖მშპ
𝑡 + b22𝒆𝑡

გადასახადები

𝒖𝑡

ინვესტიციები

+ a22𝒆𝑡

ინვესტიციები

+ c22𝒖𝑡

+ c21𝒖𝑡

ინვესტიციები

+ 𝒆𝑡

ინვესტიციებია

+ d2𝒆𝑡

= a1𝒖მშპ
𝑡 + a21𝒆𝑡

გადასახადები

𝒖მშპ
𝑡 = c1𝒖𝑡

მოხმარება

+ d1𝒆𝑡

მოხმარება

+ 𝒆𝑡

გადასახადები

მოხმარება

+ 𝒆𝑡

მოხმარება

+ 𝒆მშპ
(4)
𝑡

(1)

(2)
(3)

როგორც პირველი განტოლებიდან ჩანს, მთავრობის ინვესტიციების ცვლილება შესაძლოა
გამოწვეული იყოს მშპ-ს ცვლილებით (b11𝑢𝑡მშპ ), საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურული
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გადასახადები

ცვლილებით (b21𝑒𝑡
მთავრობის

მოხმარება

), მთავრობის მოხმარების სტრუქტურული ცვლილებით (d1𝑒𝑡

ინვესტიციების

სტრუქტურული

ცვლილებით

ინვესტიციები

(𝑒𝑡

).

) ან

ანალოგიური

ინტერპრეტაცია შესაძლებელია მიეცეს მეორე და მესამე განტოლებებს, ხოლო რაც შეეხება მეოთხე
განტოლებას, მისი მიხედვით მშპ-ს ცვლილება შესაძლოა გამოიწვიოს სახელმწიფო მოხმარების,
ინვესტიციებისა და საგადასახადო შემოსავლების გაუთვალისწინებელმა ცვლილებამ ან სხვა ტიპის
გაუთვალისწინებელმა ცვლილებებმა (𝑒𝑡მშპ ).
სტრუქტურულად განახლებული ვექტორული ავტორეგრესიის სპფეციფიკიდან გამომდინარე
მნიშვნელოვანია განისზღვროს დამოკიდებულება ცვლადებს შორის. b11, b12 და a1 პარამეტრები
მიუთითებს გამოშვების ცვლილების მიმართ მთავრობის ინვესტიციების, მოხმარებისა და
საგადასახადო

შემოსავლების

ციკლურ

სენსიტიურობაზე.

საერთაშორისო

გამოცდილების

გათვალისწინებით და საქართველოს მაგალითისთვის, საგადასახადო შემოსავლები მკაცრად
პროციკლურია.

შესაბამისად,

a1

პარამეტრი

შესაძლებელია

ჩანაცვლდეს

საგადასახადო

შემოსავლებისა და მშპ-ს რეგრესიის შედეგად მიღებული ელასტიურობის კოეფიციენტით.
საქართველოს შემთხვევაში a1 პარამეტრი 2.01-ს უტოლდება რაც საკმაოდ ახლოსა არის
საერთაშორისო გამოცდილებით მიღებულ საშუალო მაჩვენებელთან (2.08). ხოლო გამომდინარე
იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში მთავრობისთვის რთულია მოხმარების ან ინვესტიციების
ცვლილების საფუძველზე მაშინვე მოახდინოს რეაგირება მშპ-ს ცვლილებაზე, b11 და b12 პარამეტრები
0-ს უტოლდება.
ამასთან, საერთაშირისო გამოცდილების მსგავსად, მოდელი ეყრდნობა დაშვებას, რომ საგადასახადო
შემოსავლებსა და ხარჯვითი ნაწილის ცალკეულ კომპონენტებს შორის, სწორედ მთავრობის
მოხმარებისა ან/და ინვესტიციების ცვლილება კლასიფიცირდება როგორც პირველადი გავლენის
მქონე ინსტრუმენტი, შესაბამისად b21 და b22 პარამეტრები 0-ს უტოლდება და არა პირიქით. რაც
შეეხება, ხარჯვითი ნაწილის ცალკეული კომპონენტების ურთიერდამოკიდებულებას, იმის
გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაში არ არის ერთმნიშვნელოვანი დასკვნა
მთავრობის მოხმარებასა და ინვესტიციებს შორის დამოკიდებულების შესახებ, მოდელი ეყრდნობა
დაშვებას, რომ ინვესტიციების და მოხმარების მოკლევადიანი ცვლილების გადაწყვეტილება
დამოუკიდებელად განისაზღვრება , შესაბამისად d1 და d2 პარამეტრები ასევე 0-ს უტოლდება.
რაც შეეხება დამოუკიდებელ (მაკონტროლებელ) ცვლადებს, ამ შემთხვევაში გამოყენებულია:
1. მიმდინარე ბალანსის ფარდობა მშპ-სთან : აღნიშნული ფარდობა გამოიყენება ეკონომიკაზე
საერთაშორისო ვაჭრობის

გავლენის დადგენის მიზნით. გაუმჯობესებული მიმდინარე

ანგარიშის დეფიციტი, რაც შესაძლოა გამოწვეულ იქნას იმპორტისადმი მიდრეკილების
კლებით, ზრდის ფისკალურ მულტიპლიკატორის ზომას და პირიქით.
2. ფულის მიწოდება (M2-ის რეალური მაჩვენებელი) : აღნიშნული ცვლადი გამოიყენება
მონეტარული პოლიტიკის არსებული მიმართულების დადგენის მიზნით.

ექსპანსიური

(ფულის მიწოდების ზრდა) ან გამკაცრებული (ფულის მიწოდების კლება) მონეტარული
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პოლიტიკა თავის მხრივ ცვლის ფისკალური პოლიტიკის გავლენას ეკონომიკაზე შესაბამისი
პერიოდისთვის, შედეგად მას გავლენა აქვს ფისკალური მულტიპლიკატორის ზომაზე.
3. მთავრობის ვალის ფარდობა მშპ-სთან : აღნიშნული ფარდობა განსაზღვრავს ფისკალური
შეზღუდვების სტაბილურობის შესახებ მოლოდინების სანდოობის ხარისხს. ფისკალური
მულტიპლიკატორი, როგორც წესი, მცირდება ვალის მაღალი დონის არსებობის შემთხვევაში,
ვინაიდან ამ დროს იზრდება მოლოდინები, რომ ფისკალური კონსოლიდაცია შენარჩუნდება,
რამაც შესაძლოა განაპირობოს საპროცენტო განაკვეთი რისკის პრემიის (risk premium)
შემცირება და კერძო ინვესტიციების ზრდა.
წარმოდგენილი მოდელი აკმაყოფილებს ვალიდურობის ყველა ძირითად დიაგნოსტიკურ ტესტს,
კერძოდ, არ არის სტაციონარულობის პრობლემა, ასევე მოდელი არ ხასიათდება სერიული
კორელაციით, ჰეტეროსკედასტურობითა და ნარჩენობითი წევრი (residuals) ნორმალურად არის
განაწილებული8.

4.2 შეფასების შედეგები
მოდელის შედეგები საინტერესო ტენდენციას ავლენს, კერძოდ წლიურ მონაცემებზე დაყრდნობით,
სახელმწიფო მოხმარების გავლენა მშპ-ზე პირველ პერიოდში დადებითია,

ხოლო მეორე

პერიოდიდან უარყოფითი, უარყოფითია ასევე საგადასახადო შემოსავლების გავლენა მშპ-ზე,
სახელმწიფო ინვესტიციების გავლენა კი ხუთივე პერიოდის განმავლობაში დადებითია.
სახელმწიფო მოხმარების მულტიპლიკატორი9 საშუალოდ -0.32-ს უტოლდება, რაც ნიშნავს, რომ
მოკლევადიან პერიოდში სახელმწიფო მოხმარების 1 ლარით ზრდა იწვევს მშპ-ს 0.32 ლარით
შემცირებას. სახელმწიფო ინვესტიციების მულტიპლიკატორის საშუალო მაჩვენებელი უტოლდება
1.5-ს, რაც ნიშნავს, რომ მოკლევადიან პერიოდში სახელმწიფო ინვესტიციების 1 ლარით ზრდა, იწვევს
მშპ-ს 1.5 ლარით ზრდას. საგადასახადო შემოსავლების საშუალო მულტიპლიკატორი კი -1.34
უტოლდება, რაც ნიშნავს, რომ გადასახადების 1 ლარით ზრდა იწვევს მშპ-ს 1.34 ლარით შემცირებას.
მულტიპლიკატორთა დინამიკა წარმოდგენილია ცხრილში 2
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დაინტერესების შემთხვევაში, მოდელის დიაგნოსტიკური ტესტების შედეგები შესაძლებელია დამატებით
მიწოდებულ იქნას შესაბამისი დაინტერესებული მხარისათვის.
9
ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების გამოშვების დონეზე გავლენის წარმოსადგენად
მნიშვნელოვანია
იმპულსის ფუნქციათა შეფასება. გამოყენებული მოდელების სპეციფიკიდან გამომდინარე დამოკიდებულება
გამოშვებასა და სახელმწიფო მოხმარებას, და დამოკიდებულება გამოშვებასა და სახელმწიფო ინვესტიციებს
შორის გამოსახულია სახელმწიფო მოხმარებისა და სახელმწიფო ინვესტიციების 1 %-ული პუნქტით ცვლილების
გამოშვებაზე გავლენის სახით. შესაბამისად, იმისათვის რომ მიღებული ელასტიურობის კოეფიციენტები
გამოსახულიყო ფისკალური მულტიპლიკატორის სახით, ისინი დაკორექტირედა გამოშვებისა და შესაბამისი
ფისკალური ინსტრუმენტის (სახელმწიფო მოხმარება, სახელმწიფო ინვესტიციები ან საგადასახადო
შემოსავლები) მშპ-სთან ფარდობის საშუალო მაჩვენებლით.
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მთავრობის მოხმარების ცვლიების გავლენა მშპ-ზე
მთავრობის ინვესტიციების ცვლილების გავლენა
მშპ-ზე
საგადასახადო შემოსავლის ცვლილების გავლენა
მშპ-ზე

I წელი

II წელი

III წელი

IV წელი

V წელი

0.79

-0.59

-0.49

-0.67

-0.65

1.07

2.12

1.98

1.48

0.96

-1.10

-1.38

-1.40

-1.41

-1.41

ცხრილი 2: ფისკალური მულრიპლიკატორიების დინამიკა (წლიური მონაცემები - 1995-2014 წწ.)
რეალური მშპ-ს პასუხი სახელმწიფო
მოხმარების ცვლილებაზე

რეალური მშპ-ს პასუხი სახელმწიფო
ინვესტიციების ცვლილებაზე

რეალური მშპ-ს პასუხი საგადასახადო
შემოსავლების ცვლილებაზე

დიაგრამა 1: იმპულსის ფუნქციები (წლიური მონაცემები - 1995-2014 წწ.)

უფრო ზუსტი გავლენის წარმოსადგენად, მნიშვნელოვანია განხილულ იქნას კვარტალური
მონაცემებზე დაყრდნობით მიღებული შედეგები. ამ შემთხვევაშიც უარყოფითია მთავრობის (მეორე
კვარტლიდან) მოხმარებისა და საგადასახადო შემოსავლების (პირველივე კვარტლიდან) ცვლილების
გავლენა მშპ-ზე, ამასთან, კვლავ დადებითია მთავრობის ინვესტიციების ცვლილების გავლენა მშპ-ზე
(ყველა კვარტლისთვის).
მთავრობის მოხმარების მულტიპლიკატორის 2 წლის საშუალო მაჩვენებელი ამ შემთხევაში
უტოლდება -0.2-ს, მთავრობის ინვესტიციების 2 წლის საშუალო მულტიპლიკატორი უტოლდება 0.5ს,

ხოლო

საგადასახადო

შემოსავლების

2

წლის

საშუალო

მულტიპლიკატორი

-1.7-ს.

მულტიპლიკატორთა დინამიკა წარმოდგენილია ცხრილში 3.
I წელი

მთავრობის
მოხმარების
ცვლიების გავლენა მშპ-ზე
მთავრობის ინვესტიციების
ცვლილების გავლენა მშპზე
საგადასახადო შემოსავლის
ცვლილების გავლენა მშპზე

II წელი

კვარტალი
I

კვარტალი
II

კვარტალი
III

კვარტალი
IV

კვარტალი
I

კვარტალი
II

კვარტალი
III

კვარტალი
IV

0.71

-0.31

-0.26

-0.36

-0.41

-0.44

-0.46

0.00

0.38

0.26

0.52

0.6

0.68

0.72

0.75

0.00

-2.55

-1.61

-1.93

-1.85

-1.95

-1.94

-1.97

-0.07

ცხრილი 3: ფისკალური მულტიპლიკატორების დინამიკა (კვარტალური მონაცემები - 2000 წ. I კვარტალი - 2014 წ. IV
კვარტალი)
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რეალური მშპ-ს პასუხი სახელმწიფო
მოხმარების ცვლილებაზე

რეალური მშპ-ს პასუხი სახელმწიფო
ინვესტიციების ცვლილებაზე

რეალური მშპ-ს პასუხი საგადასახადო
შემოსავლების ცვლილებაზე

დიაგრამა 2: იმპულსის ფუნქციები (კვარტალური მონაცემები - 2000 წ. I კვარტალი - 2014 წ. IV კვარტალი)

დროითი სიხშირის (კვარტალური და წლიური) ცვლილების მიუხედავად მოდელის შედეგები
მსგავსი ტენდენციით ხასიათდება, ხოლო მცირედი განსხვავება მნიშვნელოვან წილად უკავშრდება
განსხვავებას გამოყენებულ დროით პერიოდში, რაც შესაბამისი მონაცემების ხელმისაწვდომობას
უკავშირდება.
კვლევის შედეგები ხაზს უსვამს ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების განსაზღვრისას
გამოყენებული ფისკალური ინსტრუმენტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, ვინაიდან სახელმწიფო
მოხმარებისა და სახელმწიფო ინვესტიციების გავლენა რეალურ მშპ-ზე განსხვავდება როგორც
მასშტაბის, ისე ხანგრძლივობის მიხედვით.10
როგორც ზემოთ წარმოდგენილი შედეგებით ვლინდება, სახელმწიფო მოხმარების გავლენა რეალურ
მშპ-ზე უარყოფითია ან საკმაოდ მცირე. აღნიშნული შესაძლოა აიხსნას ახალ კეინზიელთა
მოსაზრებით, რომლის მიხედვითაც ცალკეული ეკონომიკური სტრუქტურის ქვეყნებში სახელმწიფო
და კერძო მოხმარება ერთმანეთის ჩამნაცვლებელ ცვლადებად შეიძლება იქნას მიჩნეული. კერძოდ,
ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების გავლენის შედეგად, იცვლება შინამეურნეობებისა და
მწარმოებელთა მოლოდინები, მაგალითად ფისკალური ექსპანსიის შემთხვევაში ეკონომიკური
აგენტების მოლოდინი მომავალში გადასახადების ზრდის შესახებ იზრდება, შესაბამისად ნაცვლად
მოთხოვნის ზრდისა, ისინი იწყებენ დანაზოგის გაკეთებას, შედეგად კერძო მოხმარების შემცირება
ანეიტრალებს სახელმწიფო მოხმარების ზრდის დადებით ეფექტს, შესაბამისად გამოშვება იზრდება
უფრო ნაკლებად ვიდრე გაიზარდა სახელმწიფო მოხმარება. გამომდინარე აქედან, სახელმწიფო
მოხმარების მულტიპლიკატორი რიგ შემთხვევებში უარყოფითი შეიძლება იყოს.
რაც შეეხება სახელმწიფო ინვესტიციებს, წარმოდგენილი შედეგებით, მისი მულტიპლიკატორი
საკმაოდ მაღალია, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ფისკალური გავლენის არაპირდაპირი ეფექტის
მხრიდან ინვესტიციების ზრდის პირდაპირი ეფექტის გაძლიერებას. კერძოდ, თუ მივიჩნევთ, რომ
გარდამავალი ქვეყნებისთვის ინფრასტრუქტურული განვითარება საკმაოდ ფართომასშტაბიანია და
ის ასტიმულირებს არამხოლოდ შესაბამის სექტორს, არამედ მისი დადებითი ეფექტი გადაეცემა სხვა

10

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კვლევით
პუბლიკაცია : ფისკალური პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები (კპ 01/15)

21 | გ ვ ე რ დ ი

სექტორებსაც. მოკლევადიან პერიოდში, სახელმწიფო ინვესტიციების ზრდა დადებითად აისახება
ეკონომიკის საწარმოო უნარზე. რაც შეეხება საგადასახადო შემოსავლებს, მისი მულტიპლიკატორი,
საერთაშორისო გამოცდილების მსგავსად, საკმაოდ მაღალი და უარყოფითია. აღნიშნული,
უმეტესწილად გამოშვებაზე გადასახადების ზრდის უარყოფით გავლენას უკავშირდება.

5. დასკვნა
როგორც წლიურ, ისე კვარტალურ მონაცემებზე დაყრდნობით ზემოთწარმოდგენილი შედეგებით
ვლინდება, რომ მოკლევადიან პერიოდში რეალურ მშპ-ზე სახელმწიფო მოხმარების (შრომის
ანაზღაურება და საქონელი და მომსახურება) გავლენა პერიოდის დასაწყისში დადებითია, თუმცა
შემდგომ უარყოფითი ხდება, მოკლევადიან პერიოდში ასევე უარყოფითია გადასახადების ზრდის
ზეგავლენა გამოშვებაზე, ხოლო სახელმწიფო ინვესტიციების (არაფინანსური აქტივების ზრდა, ე.წ.
კაპიტალური ხარჯები) მულტიპლიკატორი გავლენის სრული პერიოდის განმავლობაში დადებითია,
თუმცა პერიოდის დასასრულისთვის მულტიპლიკატორის ზომა ეტაპობრივად მცირდება.
შეფასებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ ფისკალური მულტიპლიკატორის შესაფასებლად
გამოყენებული წარმოდგენილი მოდელი ეყრდნობა საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე
შემუშავებულ სტრუქტურულ დამოკიდებულებას ცვლადებს შორის, შესაბამისად, ცვლადების
განსხვავებული დამოკიდებულების გამოყენების შემთხვევაში შესაძლებელია განსხვავებული
შედეგები იქნას მიღებული. ამასთან, როგორც მეთოდოლოგიის განხილვისას აღინიშნა, არსებობს
მონაცემთა
ხანგრძლივი
დროითი
მწკრივების
არარსებობის
პრობლემაც.
არსებული
მეთოდოლოგიური გამოწვევების გათვალისწინებით, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მიზნად
ისახავს აღნიშნული შეფასების შემდგომ დახვეწას ფისკალური პოლიტიკის დამოუკიდებელი
ანალიზის სრულყოფისათვის.
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