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მოკლე მიმოხილვა 

მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში, ექსპორტის და ასევე იმპორტის მოცულობა კლებადი 

ტენდენციით ხასიათდება, რამაც გამოიწვია სავაჭრო ბალანსის გაუარესება.  ამასთანავე, ექსპორტსა და 

იმპორტს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ეკონომიკურ ზრდაზე. კერძოდ, წმინდა ექსპორტის 

მოცულობის ზრდის შემთხვევაში მთლიანი მოთხოვნა იზრდება, რაც დადებითად აისახება რეალურ 

მთლიან შიდა პროდუქტზე. საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე ძირითადი გავლენა საშინაო 

მოთხოვნას (მოხმარებისა და ინვესტიციების ჯამური მოცულობა) აქვს, რომლის წვლილი 2015 წლის 

ეკონომიკურ ზრდაში 7.9%-ს გაუტოლდა, ხოლო წმინდა ექსპორტის  გავლენამ -5.1% შეადგინა. წმინდა 

ექსპორტის უარყოფითი გავლენა რეალურ მშპ-ზე უფრო მაღალი იქნებოდა, იმავდროულად იმპორტის 

კლებას რომ არ ჰქონოდა ადგილი. უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წელს საქონლისა და მომსახურების 

ექსპორტი 11.8%-ით, ხოლო საქონლისა და მომსახურების იმპორტი 9.7%-ით შემცირდა. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია შესწავლილ იქნას ექსპორტზე და იმპორტზე 

მოქმედი ძირითადი ინდიკატორების გავლენის ზომები, რათა შემდგომ სწორად განისაზღვროს 

პოლიტიკათა ნაზავი ნებისმიერი შიდა და გარე შოკების შედეგად არაპირდაპირი, გვერდითი 

ეფექტების გასანეიტრალებლად. 

წარმოდგენილი კვლევა ეყრდნობა დაშვებას, რომ ექსპორტიორი ფირმები/კომპანიები ფასების 

განსაზღვრისას ითვალისწინებენ უცხოურ ქვეყნებში მოთხოვნას მათ საქონელსა თუ მომსახურეობაზე 

და ასევე კონკურენტული ფირმების/კომპანიების პროდუქციის ფასებს. შესაბამისად, მოთხოვნა 

საექსპორტო საქონელსა და მომსახურეობაზე დამოკიდებულია ერთის მხრივ ექსპორტის შედარებით 

ფასებზე, ხოლო მეორეს მხრივ ექსპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ამასთანავე, 

გასათვალისწინებელია რეალური გაცვლითი კურსის გავლენა ექსპორტის შედარებით ფასებზე: 

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურების შედეგად შედარებითი ექსპორტის ფასები 

მცირდება, რაც ზრდის ექსპორტის მოცულობას და პირიქით.  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით  სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების (ბულგარეთი, 

აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, იაპონია, ჩინეთი, აშშ, ევროკავშირის ქვეყნები) რეალური 

მთლიანი შიდა პროდუქტის  1%-ით ზრდა საქართველოს რეალური ექსპორტის მოცულობას 2.27%-ით 

ზრდის და პირიქით. თუმცა, რეალური საქონლისა და მომსახურეობის ექსპორტის მოცულობა 

არაელასტიკურია ექსპორტის შედარებითი ფასების მიმართ. ექსპორტის ფასების 1%-ით ზრდა სხვა 

ურთიერთშემცვლელ პროდუქტის ფასებთან შედარებით 0.5%-ით ამცირებს რეალური ექსპორტის 

მოცულობას. ამასთანავე, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება 0.71%-ით 

ამცირებს ექსპორტის შედარებით ფასებს და პირიქით. საბოლოოდ, რეალური ეფექტური გაცვლითი 

კურსის 1%-ით გაუფასურება/გამყარება 0.36%-ით ზრდის/ამცირებს რეალური  ექსპორტის 

მოცულობას. 

წარმოდგენილი კვლევა ეყრდნობა დაშვებას, რომ რეალური იმპორტის მოცულობა ძირითადად 

დამოკიდებულია იმპორტის ფასებზე ადგილობრივ ფასებთან შედარებით და რეალურ მოხმარებისა 

და ინვესტიციების ჯამურ მოცულობაზე. თავის მხრივ, გასათვალისწინებელია რეალური გაცვლითი 

კურსის გავლენა იმპორტის შედარებით ფასებზე. კერძოდ, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 

გაუფასურების შედეგად, იმპორტის ფასები ადგილობრივ ფასებთან შედარებით იზრდება, რაც 

საბოლოოდ ამცირებს რეალური იმპორტის მოცულობას და პირიქით.  
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საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, საქართველოს საქონლისა და მომსახურეობის იმპორტის ძირითად 

განმსაზღვრელ ფაქტორს ქვეყნის რეალური მოხმარებისა და ინვესტიციების ჯამური მოცულობა 

წარმოადგენს. კერძოდ, რეალური მოხმარებისა და ინვესტიციების ჯამური მოცულობის 1%-ით 

ზრდის შედეგად რეალური იმპორტის მოცულობა 1.25%-ით იზრდება და პირიქით. რაც შეეხება 

იმპორტის საფასო ელასტიკურობას,  1%-ით იმპორტის შედარებითი ფასების ზრდის შედეგად 

რეალური იმპორტის მოცულობა 0.98%-ით მცირდება და პირიქით. თავის მხრივ, რეალური ეფექტური 

გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება/გამყარება 0.44%-ით ზრდის/ამცირებს იმპორტის შედარებით 

ფასებს, რაც შესაბამისად უარყოფითად/დადებითად აისახება რეალური იმპორტის მოცულობაზე. 

საბოლოოდ, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება/გამყარება 0.43%-ით 

ამცირებს/ზრდის იმპორტის მოცულობას. ამასთანავე, იმპორტის მოცულობაზე მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს წინა პერიოდის იმპორტის სიდიდე. წინა პერიოდის იმპორტის 1%-ით ზრდა 0.81%-

ით ზრდის მომავალი პერიოდის იმპორტს და პირიქით.  

 

ექსპორტის მოცულობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები 

ბოლო პერიოდის განმავლობაში ექსპორტის 

მოცულობა კლებადი ტენდენციით 

ხასიათდება, რაც თავის მხრივ უარყოფით 

გავლენას ახდენს, რეალური მშპ-ს 

მოცულობაზე. კერძოდ, 2014 წელს საქონლისა 

და მომსახურეობის მოცულობა წინა წელთან 

შედარებით 1.6%-ით, ხოლო 2015 წელს 2014 

წელთან შედარებით 11.8%-ით შემცირდა.  

ეკონომიკური თეორიებიდან გამომდინარე, 

ექსპორტის მოცულობის ძირითადად 

განმსაზღვრელ ფაქტორებად, ექსპორტულ 

საქონელსა და მომსახურეობაზე მოთხოვნა და 

მათი შედარებითი ფასები მოიაზრება.  თავის მხრივ, ექსპორტულ საქონელსა და მომსახურებაზე 

მოთხოვნას ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობა განსაზღვრავს. 

კერძოდ, ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში რეალური მშპ-ს ზრდა დადებითად აისახება 

რეალური ექსპორტის მოცულობაზე და პირიქით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, 

რომელიც 60 განვითარებული და ასევე განვითარებადი  ქვეყნების ანალიზს ეყრდნობა, საშუალოდ  

სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების შეწონილი რეალური მშპ-ს 1%-ით გაზრდა ექსპორტის მოცულობას 

2.3%-ით ზრდის.   

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, საქართველოს რეალური ექსპორტის განმსაზღვრელ 

მნიშვნელოვან ფაქტორს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობა 

წარმოადგენს. კერძოდ, საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების (ბულგარეთი, 

აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, იაპონია, ჩინეთი, აშშ, ევროკავშირის ქვეყნები) საშუალო 

დიაგრამა 1: საქონლისა და მომსახურეობის ექსპორტის  %-ული 
ცვლილება წინა წელთან;  წყარო: სებ  
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შეწონილი რეალური მშპ-ს 1%-ით ზრდა 2.27%-ით ზრდის რეალური საქონლისა და მომსახურეობის 

ექსპორტის მოცულობას და პირიქით1.  

ამასთანავე, რეალური ექსპორტის მოცულობის განმსაზღვრელ ერთ-ერთ ინდიკატორს შედარებითი 

ფასები წარმოადგენს და მათ შორის უკუპროპორციული კავშირია. კერძოდ, ექსპორტული საქონლისა 

და მომსახურების ფასების ზრდა სხვა ურთიერთშემცვლელ საქონელთან შედარებით უარყოფითად 

აისახება ექსპორტის მოცულობაზე და პირიქით. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, რეალური საქონლისა 

და მომსახურეობის ექსპორტის მოცულობა არაელასტიკურია ექსპორტის შედარებითი ფასების 

მიმართ. კერძოდ, ექსპორტის ფასების 1%-ით ზრდა სხვა ურთიერთშემცვლელ პროდუქტის ფასებთან 

შედარებით 0.5%-ით ამცირებს ექსპორტის მოცულობას. 

ამასთან, გასათვალისწინებელია რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გავლენა ექსპორტის 

შედარებით ფასებზე, რადგანაც ექსპორტის შედარებითი ფასების ძირითად განმსაზღვრელ ფაქტორს 

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი წარმოადგენს. რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 

გაუფასურების შემთხვევაში, ექსპორტის შედარებითი ფასები კლებულობს, რაც ზრდის ექსპორტის 

მოცულობას და პირიქით. ბოლო პერიოდის განმავლობაში, კერძოდ, 2014Q3-2015Q2 პერიოდში 

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი შემცირების ტენდენციით (გაუფასურება) 

ხასიათდებოდა. თუმცა მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში 2015Q2-დან რეალური ეფექტური 

გაცვლითი კურსის ინდექსი მზარდია (გამყარება) (იხ. დიაგრამა 2). დიაგრამა 2-ზე ასევე აღსანიშნავია 

პერიოდი 2012Q2-2014Q2, როცა რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის შემცირების (გაუფასურების) 

ტენდენცია გამოვლინდა, ხოლო საქონლისა და მომსახურების ექსპორტმა მზარდი ტრენდი 

გამოავლინა. შესაბამისად საინტერესოა რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსსა და ექსპორტს შორის 

ურთიერთკავშირის ანალიზი.   

 

დიაგრამა 2: საქონლისა და მომსახურეობის ექსპორტის და რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის დინამიკა, 2010-2015 წწ. 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება, 

საშუალოდ 0.71%-ით ამცირებს ექსპორტის შედარებით ფასებს. საბოლოოდ, რეალური ეფექტური 

გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება 0.36%-ით ზრდის რეალური  ექსპორტის მოცულობას. 

                                                           
1
 კვლევით პუბლიკაციაში შესწავლილია მოკლევადიანი პერიოდის გავლენები. 
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შესაბამისად, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გამყარების შემთხვევაში რეალური 

ექსპორტის მოცულობა 0.36%-ით შემცირდება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ საბიუჯეტო ოფისის 

შეფასებით, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გავლენა ექსპორტის მოცულობაზე აისახება არა 

მყისიერად, არამედ დაახლოებით 2-3 კვარტალის შემდეგ.  

მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში გაცვლითი კურსის მერყეობამ აქტუალური გახადა საკითხი, თუ 

რამდენად არის დაკავშირებული და როგორი გავლენა აქვს გაცვლითი კურსს ექსპორტის და 

იმპორტის მოცულობაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დაკვირვებით, ვალუტის კურსის 

ცვლილებასა და ექსპორტის მოცულობას შორის მჭიდრო კავშირია, როდესაც ქვეყანას გააჩნია მაღალი 

ეკონომიკური პოტენციალი (Economic slack)  და ძლიერი ფინანსური სექტორი. ამასთანვე 

საინტერესოა, გარკვეული ეკონომიკური ნაშრომების დასკნა, რომლის მიხედვითაც ექსპორტის და 

იმპორტის კიდევ ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორად გაცვლითი კურსის მერყეობა მოიაზრება. კერძოდ, 

გაცვლითი კურსის მაღალი მერყეობა გარკვეულწილად უარყოფითად აისახება ექსპორტის 

მოცულობაზე.  

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით,  საქართველოს შემთხვევაში, გაცვლითი კურსის მერყეობას მცირედი 

გავლენა აქვს რეალური  ექსპორტის მოცულობაზე.  1%-ით გაცვლითი კურსის მერყეობის ზრდა 0.05%-

ით ამცირებს მთლიანი ექსპორტის მოცულობას.  

ამასთანავე, რეალური ექსპორტის მოცულობის განმსაზღვრელ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წინა 

პერიოდის ექსპორტის მოცულობა წარმოადგენს. წინა პერიოდის ექსპორტის 1%-ით ზრდა, მიმდინარე 

პერიოდის ექსპორტს 0.71%-ით ზრდის და პირიქით. 

 

იმპორტის მოცულობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები 

მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში 

იმპორტის მოცულობა კლებადი ტენდენციით 

ხასიათდება. 2015 წელს წინა წელთან 

შედარებით საქონლისა და მომსახურეობის 

იმპორტი 9.7%-ით შემცირდა. შესაბამისად, 

საინტერესოა განისაზღვროს ის ძირითადი 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს 

იმპორტის მოცულობაზე.  

ეკონომიკურ თეორიებზე დაყრდნობით, 

იმპორტის მოცულობის განმსაზღვრელ 

ძირითად ფაქტორებს იმპორტულ საქონელსა 

და მომსახურეობაზე შიდა მოთხოვნა და ადგილობრივ ფასებთან შედარებით იმპორტის ფასები 

წარმოადგენს. საერთაშორისო პრაქტიკით, იმპორტზე შიდა მოთხოვნის განსასაზღვრავად რეალური 

მშპ-ს მოცულობა გამოიყენება, თუმცა გარკვეული ეკონომიკური ნაშრომების მიხედვით (მათ შორის  

სავალუტო ფონდის კვლევის მიხედვით), ასევე მიზანშეწონილია რეალური მოხმარებისა და რეალური 

ინვესტიციების ჯამური მოცულობის გამოყენება (აბსორპცია). საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 

დიაგრამა 3: საქონლისა და მომსახურეობის იმპორტის %-ული 
ცვლილება წინა წელთან;  წყარო: სებ  
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შეფასებით, რომელიც 60-მდე განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების ანალიზს ეყრდნობა, 

საშუალოდ 1%-ით შიდა მოთხოვნის ზრდა 1.4%-ით ზრდის იმპორტის მოცულობას და პირიქით.  

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, საქართველოს საქონლისა და მომსახურეობის იმპორტის ძირითად 

განმსაზღვრელ ფაქტორს რეალური მოხმარებისა და ინვესტიციების ჯამური მოცულობა წარმოადგენს. 

კერძოდ, მოკლევადიან პერიოდში რეალური მოხმარებისა და ინვესტიციების ჯამური მოცულობის 

1%-ით ზრდის შედეგად, რეალური იმპორტის მოცულობა 1.25%-ით იზრდება და პირიქით. 

რაც შეეხება იმპორტის საფასო ელასტიკურობას,  1%-ით იმპორტის ფასების ზრდა სხვა 

ურთიერთშემცვლელ პროდუქტთან შედარებით  0.98%-ით ამცირებს რეალური იმპორტის 

მოცულობას და პირიქით. შესაბამისად, ფასებისადმი სენსიტიურობა იმპორტირებულ საქონელსა და 

მომსახურებაზე  უფრო მაღალია, ვიდრე ექსპორტული საქონლისა და მომსახურეობის შემთხვევაში.  

აქვე გასათვალისწინებელია რეალური გაცვლითი კურსის გავლენა რეალური იმპორტის 

მოცულობაზე. რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურების შედეგად იმპორტირებული 

საქონლის შედარებითი ფასები იზრდება სხვა საქონელთან შედარებით, რაც საბოლოოდ უარყოფითად 

აისახება რეალური იმპორტის მოცულობაზე. როგორ უკვე აღინიშნა,  2014Q3-2015Q2 პერიოდში 

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი შემცირების ტენდენციით (გაუფასურება), ხოლო 

2015Q2-დან ზრდის (გამყარება) ტენდენციით ხასიათდებოდა (იხ. დიაგრამა 3). შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსისა და რეალური იმპორტის კავშირის 

ანალიზი.  

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება 0.44%-

ით ზრდის იმპორტის შედარებით ფასებს, რაც შესაბამისად უარყოფითად აისახება რეალური 

იმპორტის მოცულობაზე. საბოლოოდ, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება 

0.43%-ით ამცირებს იმპორტის მოცულობას.  

ამასთანავე, იმპორტის მოცულობაზე მნიშვნელობას გავლენას ახდენს წინა პერიოდის სიდიდე. წინა 

პერიოდის იმპორტის 1%-ით ზრდა 0.81%-ით ზრდის მომავალი პერიოდის იმპორტს და პირიქით. 
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იმპორტი რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი 

დიაგრამა  4: საქონლისა და მომსახურეობის იმპორტის და რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის დინამიკა, 2010-2015 წწ.  
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რეალური გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენა წმინდა ექსპორტზე 

როგორც უკვე აღინიშნა რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ცვლილებას გავლენა აქვს როგორც 

ექსპორტის, ასევე იმპორტის მოცულობაზე. 1%-ით რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გამყარება 

რეალური ექსპორტის მოცულობას  საშუალოდ 0.36%-ით ამცირებს, ხოლო რეალური იმპორტის 

მოცულობას საშუალოდ 0.43%-ით ზრდის. რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას კი 

საპირისპირო ეფექტი აქვს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის  

გავლენა ექსპორტზე და იმპორტზე არ აისახება მყისიერად და 2-3 კვარტალის შემდეგ ახდენს 

გავლენას.  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, საბოლოოდ, 1%-ით რეალური ეფექტური გაცვლითი 

კურსის გამყარება/გაუფასურება 2-3 კვარტალის შემდეგ 0.33%-ით ამცირებს/ზრდის მშპ-ში წმინდა 

ექსპორტის მოცულობას. 
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მეთოდოლოგიური დანართი 1 

∆ ln  
𝑒𝑃𝑥

𝑃∗
  
𝑡

= 𝛼+ 𝛽∆ ln  
𝑒𝑃

𝑃∗
  
𝑡

+𝜑𝐸𝐶𝑡−1 + 휀𝑡 

∆ ln 𝑋𝑡 =  𝛼+ 𝛽∆ ln  
𝑒𝑃𝑥

𝑃∗
  
𝑡

+ 𝛾∆ln𝑌𝑡
∗ + 𝛿∆𝑉𝑜𝑙𝑡 +𝜑𝐸𝐶𝑡−1 + 휀𝑡 

ექსპორტის და იმპორტის მოცულობის ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორების გამოსავლენად 

გაანგარიშებულია სტანდარტული სავაჭრო ელასტიკურობები. კერძოდ, გაანგარიშებულია ოთხი 

ძირითადი ელასტიკურობა:  

 კავშირი რეალურ გაცვლით კურსსა და ექსპორტისა და იმპორტის ფასებს შორის; 

 კავშირი ექსპორტისა და იმპორტის ფასებსა და მათ მოცულობებს შორის.  

საერთაშორისო პრაქტიკით, სავაჭრო ელასტიკურობების გაანგარიშების მოდელი ეყრდნობა 

დაშვებას, რომ ექსპორტიორი ფირმები/კომპანიები ფასების განსაზღვრისას ითვალისწინებენ 

უცხოურ ქვეყნებში მოთხოვნას მათ საქონელსა თუ მომსახურეობაზე და ასევე კონკურენტული 

ფირმების/კომპანიების პროდუქციის ფასებს. შესაბამისად, მოთხოვნა საექსპორტო საქონელსა და 

მომსახურეობაზე დამოკიდებულია ერთის მხრივ ექსპორტის შედარებით ფასებზე, ხოლო მეორეს 

მხრივ ექსპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობაზე. ამასთანავე 

გასათვალისწინებელია, რეალური გაცვლითი კურსის გავლენა ექსპორტის შედარებით ფასებზე. 

ეკონომიკური თეორიებიდან გამომდინარე, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 

გაუფასურების შედეგად შედარებითი ექსპორტის ფასები მცირდება, რაც ზრდის ექსპორტის 

მოცულობას და პირიქით. 

ექსპორტის შედარებითი ფასებისა და რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსს შორის 

კავშირი წარმოდგენილია, როგორც: 

ln   
𝑒𝑃𝑥

𝑃∗
  
𝑡
= 𝛼 + 𝛽 ln   

𝑒𝑃

𝑃∗
  
𝑡
+ 휀𝑡                (1) 

 სადაც, 𝑃𝑥  არის ექსპორტის ფასები ლარში; 

𝑃∗ ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების სამომხმარებლო ფასების შეწონილი ინდექსი; 

𝑒    ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი; 
𝑒𝑃

𝑃∗
  რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი. 

რეალური ექსპორტის მოცულობასა და მის ძირითად განმსაზღვრელ ფაქტორებს შორის კავშირი 

წარმოდგენილია, როგორც: 

 ln 𝑋𝑡 = 𝛼 + 𝛽 ln   
𝑒𝑃𝑥

𝑃∗
  
𝑡
+𝛾ln𝑌𝑡

∗ +𝛿𝑉𝑜𝑙𝑡  (2) 

სადაც, 𝑋𝑡 არის რეალური ექსპორტის მოცულობა; 

𝑌𝑡
∗ არის ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების შეწონილი რეალური მთლიანი შიდა 

პროდუქტის ზრდის  ინდექსი; 

𝑉𝑜𝑙𝑡  არის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის მერყეობა. 

ექსპორტის საფასო და ასევე მოთხოვნის ელასტიკურობები შეფასებულია შეცდომის შესწორების 

მოდელის მიხედვით, რომლის მიხედვითაც: 

სადაც, 𝐸𝐶𝑡 დონეების (1 და 2 განტოლებები) რეგრესიიდან მიღებული ნარჩენობითი წევრი. 
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მეთოდოლოგიური დანართი 2 

 

∆ ln  
𝑃𝑚

𝑃
  
𝑡

= 𝛼+ 𝛽∆ ln  
𝑒𝑃

𝑃∗
  
𝑡

+𝜑𝐸𝐶𝑡−1 + 휀𝑡 

∆ ln 𝑀𝑡 =  𝛼+ 𝛽∆ ln   
𝑃𝑚

𝑃
  
𝑡

+ 𝛾∆ln 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 +  𝜑𝐸𝐶𝑡−1 + 휀𝑡 

ეკონომიკურ თეორიებზე დაყრდნობით, რეალური იმპორტის მოცულობა ძირითადად 

დამოკიდებულია იმპორტის ფასებზე ადგილობრივ ფასებთან შედარებით და რეალურ 

მოხმარებისა და ინვესტიციების ჯამურ მოცულობაზე. თავის მხრივ, გასათვალისწინებელია 

რეალური გაცვლითი კურსის გავლენა იმპორტის შედარებით ფასებზე. კერძოდ, რეალური 

ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურების შედეგად, იმპორტის ფასები ადგილობრივ 

ფასებთან შედარებით იზრდება, რაც საბოლოოდ ამცირებს რეალური იმპორტის მოცულობას და 

პირიქით.  

იმპორტის შედარებითი ფასებისა და რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსს შორის 

კავშირი წარმოდგენილია, როგორც: 

ln  
𝑃𝑚

𝑃
 
𝑡
+ 𝛼 + 𝛽ln  

𝑒𝑃

𝑃∗
 + 휀𝑡                  (3) 

სადაც,  𝑃𝑚 არის იმპორტის ფასები; 

𝑃 არის  სამომხმარებლო ფასების ინდექსი; 

𝑃∗ ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების შეწონილი სამომხმარებლო ფასების 

ინდექსი; 

𝑒 ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი; 
𝑒𝑃

𝑃∗
  რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი. 

რეალური იმპორტის მოცულობასა და მის ძირითად განმსაზღვრელ ფაქტორებს შორის კავშირი 

წარმოდგენილია, როგორც: 

ln𝑀𝑡 = 𝛼 + 𝛽 ln  
𝑃𝑚

𝑃
 
𝑡
+ 𝛾 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡         (4) 

 სადაც, 𝑀𝑡 არის რეალური იმპორტის მოცულობა; 

𝐶𝑡 არის რეალური მოხმარება; 

𝐼𝑡 არის რეალური ინვესტიციები. 

იმპორტის საფასო და ასევე მოთხოვნის ელასტიკურობები შეფასებულია შეცდომის შესწორების 

მოდელის მიხედვით, რომლის მიხედვითაც: 

სადაც, 𝐸𝐶𝑡 დონეების (3 და 4 განტოლებები) რეგრესიიდან მიღებული ნარჩენობითი წევრია. 
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