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საგარეო ვაჭრობის  პროგნოზირების სისტემური და ანალიტიკური მოდელის 
შემუშავება

გიორგი ღაღანიძე 
პროფესორი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

იგორ არეფეევი 
პროფესორი

პოლონეთის  შეცინის საზღვაო უნივერსიტეტი

თეა მუნჯიშვილი 
ასოცირებული პროფესორი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საგარეო ვაჭრობაზე პანდემიის  ფაქტორის გათვალისწინებით  მშპ-ზე საგარეო ვაჭრო-
ბის ზეგავლენისა და გადაწყვეტილების შესაძლო შედეგების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის 
ადექვატურად ასახვის მიზნით   განხილულია სიმულაციის მეთოდით ჩვენს მიერ შემუშვებუ-
ლი გრავიტაციული მოდელის მოდიფიცირებული ვარიანტი. მასში გათვალისწინებულია  ლოგი-
კო-რეფლექსური მოდელირება. წარმოდგენილ საგარეო ვაჭრობის ეკონომიკურ-მათემატიკურ 
მოდელის საფუძველი გრავიტაციული და ლოგიკო-რეფლაქსური მოდელირებაა. 

საკვანძო სიტყვები: საგარეო ვაჭრობა, ლოგიკო-რეფლექსური მოდელირება, სიმულაციის 
მოდელი, კონცენტრაციის ინდექსი.

საგარეო ვაჭრობაზე პანდემიის  ფაქტორის გათვალისწინებით  მშპ-ზე საგარეო ვაჭრო-
ბის ზეგავლენისა და გადაწყვეტილების შესაძლო შედეგების მიზეზ-შედეგობრივი კავში-
რის ადექვატურად ასახვის მიზნით სტატიაში  განხილულია სიმულაციის მეთოდით ჩვენს 
მიერ შემუშვებული გრავიტაციული მოდელის მოდიფიცირებული ვარიანტი. მასში გათვა-
ლისწინებულია  ლოგიკო-რეფლექსური მოდელირება. წარმოდგენილ საგარეო ვაჭრობის 
ეკონომიკურ-მათემატიკურ მოდელის საფუძველი გრავიტაციული და ლოგიკო-რეფლაქსუ-
რი მოდელირებაა. 

სურ.1 2021 წლის იანვარ-მაისში ექსპორტ-იმპორტის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორების მოცულობები 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2021 წლის იანვა-
რ-მაისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საგარეო ვაჭრობა 18.2%-ით გაი-
ზარდა და 5 მლრდ აშშ დოლარი გახდა.                                               

   ნებისმიერი გრავიტაციული მოდელი ზოგადია. პრობლემურ უბანში მის გამოსაყე-
ნებლად საჭიროა მოდელის კონკრეტული სახის შემუშავება - მოდელში შემავალი კოეფი-
ციენტების მნიშვნელობების განსაზღვრა.

 ზოგადი სახის ნებისმიერი გრავიტაციული მოდელი შეიცავს ცვლადებს  
და  კოეფიციენტებს. მნიშვნელობები ცნობილია ან გამოითვლება როგორი-
ცაა: მშპ, მანძილი ქვეყნებს შორის, ელასტიურობის კოეფიციენტი და ა. შ. კოეფიციე-
ნტების მნიშვნელობები ცნობილი სტატისტიკური მეთოდებით გამოითვლება. კოეფიცი-



369

ენტების მნიშვნელობების დადგენა და შესაბამისად კონკრეტული გრავიტაციული მოდე-
ლის შემუშავება შრომატევადი პროცესია. 

ჩვენს მიერ ორ ქვეყანას შორის საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის აღმწერი კონკრე-
ტული გრავიტაციული მოდელის შესამუშავებლად გამოყენებულ იქნა სიმულაციური მე-
თოდი; სიმულაციურ რეჟიმში ხორციელდება საქართველოსა და  რესპონდენტი ქვეყნის 
კონკრეტული მონაცემების: მშპ, ქვეყნებს შორის მანძილი, სავაჭრო პრეფენეციები და 
სხვა გათვალიწინებით მოდელში შემავალი კოეფიციენტების ოპტიმალური მნიშვნელო-
ბების დადგენა.

ჩვენი მიზანია პირველი - სიმულაციის მეთოდით შემუშავებულ იქნეს ორ ქვეყანას 
შორის საგარეო ვაჭრობის ამსახველი კონკრეტული გრავიტაციული მოდელი; მეორე-ლო-
გი-რეფლექსური მოდელირების საშუალებით განისაზღვროს  ე.წ. ეტალონი; მესამე -  შე-
მუშავებული მოდელის საშუალებით შესწავლილ იქნეს რესპონდენტ ქვეყანასთან ექსპო-
რტის/იმპორტის მოცულობის ცვლილების ზეგავლენა საქართველოს მშპ - ზე.

თუ შევხედავ მსოფლიო მონაცემებს სააგარეო ვაჭრობის ზრის ტემპი შემდეგია:

ი. ტინბერგერბერის, ხ. ლიმერმანის, ი. ზარდის,    აშშ იმპორტის  და სარსებული ანა-
ლოგიური მოდელების ანალიზის საფუძველზე დასმული მიზნების მისაღწევად ჩვენს 
მიერ შემუშავებულია საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გრავიტაციული მოდელები:

1. SAQ1 - მოდელის საფუძველი ი. ზარდის მოდელია;     
2. SAQ2 -  მოდელის საფუძველი  ხ. ლიმერმანის მოდელია;
3. SAQ3 -  მოდელი წარმოადგენს ი. ტინბერგერბერისა და რუსეთის მოდელების გადა-

მუშავე-ბულ ვარიანტს;
4. SAQ4 - მოდელის საფუძველი აშშ იმპორტის მოდელია. მოდელს დამატებული აქვს 

პარტნიორ ქვეყანასთან საერთო საზღვრის არსებობა, პარტნიორის ზღვაზე გას-
ვლის შესაძლებლობა, სავაჭრო პრეფენეციები.

SAQ1 მოდელი შემდეგია:

სადაც:
A,k, m, b1 , b2 , b3- პროპორციულობის კოეფიციენტებია;
T - საგარეო ვაჭრობის ბრუნვა;
Q - პარტნიორი ქვეყნის მშპ;
D- ქვეყნებს შორის მანძილი; 
X1 -  სავაჭრო პრეფენეციები.
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SAQ2 მოდელი შემდეგია:
Ln(Q)=Lnb1 + X5 * Ln(X1) + X6 * Ln(X2) + X7 * Ln(X3) + X8 * Ln(X4) + X10 * Ln(X9) + b2  * X10 + b3 * X12 
+ b4 * X13 + b5
სადაც:
X1 - საქართველოს ნომინალური მშპ; 
X2 - რესპონდენტის ნომინალური მშპ; 
X3 - საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა;
X4 - რესპონდენტის მოსახლეობის რიცხოვნობა;
X5 - საქართველოს მშპ ელასტიურობის კოეფიციენტი;  
X6 - რესპონდენტის მშპ ელასტიურობის კოეფიციენტი;
X7 - საქართველოს მოსახლეობის ელასტიურობის კოეფი-ციენტი ;  
X8 - რესპონდენტი ქვეყანის მოსახლების ელასტიურობის კოეფიციენტი; 
X9 - მანძილი საქართველოსა და რესპონდენტ ქვეყანას შორის;  
X10 - საქართველოსა  და რესპონდენტ ქვეყანას  შორის მანძილის ელასტიურობის კოეფი-
ციენტი; 
X11 - საქ და რესპონდენტს შორის საერთო საზღვრის არსებობა; 
X12 - რესპონდენტი ქვეყანის ზღვაზე გასასვლელი; 
X13 - საქართველოსა  და რესპონდენტ ქვეყანას  შორის სავაჭრო პრეფერენციები;
B1 - განტოლების თავისუფალი წევრი; 
b2, b3, b4 პროპორციულობის კოეფიციენტები;
B5 - გაანგარიშების ცდომილების ალბათობა

SAQ4  საქართველოს საგარეო ვაჭრობის იმპორტჩანაცვლების მოდელი შემდეგია:
Q=Ln( b1) + X5 * Ln(X3) -X5 * Ln(X4) + X7 * Ln((1+X6) +  Ln(X2) * (1+ X8) +  b2 * X9  +  b3 * X10 + b4* X1+ b5 
სადაც:
X1 -  i-ური დასახელების საქონლის შინაგანი ბაზრის ტევადობა; 
X2 - საიმპორტო ფასი i-ურ საქონელზე;  
X3 - ქვეყნის შიგნით მოხმარების ფასი i-ურ საქონელზე; 
X4 - i-ური საქონელის საიმპორტო ბაჟი;  
X5 - i-ურ საქონელზე ელასტიურობის კოეფიციენტი; 
X6 - i-ურ საქონელზე საიმპორტო ბაჟის ელასტიურობის კოეფიციენტი; 
X7 - i-ურ საქონელზე შინაგანი ბაზრის ელასტიურობის კოეფიციენტი;  
X8 - საერთო საზღვრის არსებობა. მისი მნიშვნელობებია         1 ან 0; 
X9 - პარტნიორის ზღვაზე გასასვლელი. მისი მნიშვნელობებია 1 ან 0;  
X10 - სავაჭრო პრეფერენციები. მისი მნიშვნელობებია 1 ან 0; 
b1, b2, b3, b4 - პროპორციულობის კოეფიციენტებია; 
b5 - პროგნოზის ცდომილება.

საგარეო ვაჭრობის ანალიზის ერთერთი მდგენელი საგარეო ვაჭრობის საქმიანობის 
შეფასების ინდექსებია, როგორიცაა: ინტესივობის, ნორმალიზაციის, კონცენტრაციის - 
ხიშმანის, ლოიდის, კინკერ-ფრეინის, კონცენტრაციის -  გ. ღაღანიძის.  ყურადღებას   გ. 
ღაღანიძის მიერ შემოთავაზებულ  ინდექსზე გავამახვილებთ. იგი იანგარიშება ფორმუ-
ლით:  

 სადაც:
 - საქართველოს საქონლის ჯგუფის ექსპორტია რესპონდენტ ქვეყანაში;
 - საქონლის ჯგუფის იმპორტია ყველა ქვეყნიდან რესპონდენტ ქვეყანაში;
- რესპონდენტი ქვეყნის ექსპორტია სულ ყველა ქვეყანაში;
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- საქართველოს ექსპორტია სულ ყველა ქვეყანაში.
საგარეო ვაჭრობის არსებულ ეკონომიკურ-მათემატიკურ მოდელებში და მათ შორის 

SAQ1,  SAQ2, SAQ3, SAQ4  არ არის გათვალისწინებული პანდემიის რისკის ფაქტორი.  
ლოგიკო-რეფლექსიის პრინციპის თანახმად აზროვნებისა და ენობრივი აქტივობის 

პროცესში გადაწყვეტილების მიმღები პირი  ცნობს და აქტიურად ცვლის შემეცნების სა-
კუთარ საშუალებებს. ეს შეესაბამება მენეჯმენტის პროცესებისათვის დამახასიათებელ 
ტიპს, როდესაც  მიზეზ-შედეგი დაკავშირებულია  უკუკავშირით. ეკონომიკური პროცესე-
ბის მართვის ეს მექანიზმი ნ. ვინერის სქემას შეესაბამება, რომლის თანახმად ობიექტის 
მდგომარეობის შეფასება  უკუკავშირის გათვალისწინებით ხორციელდება.

უკუკავშირი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ობიექტის მდგომარეობის განსასაზღვრად, 
რომელიც  შეირჩევა ე.წ. ეტალონის მიხედვით. პანდემიის პირობებში,  ლოგიკა კარნა-
ხობს, რომ  განუსაზღვრელ პირობებში შეიქმნას ისეთი საიმედო მოდელი, რომელიც აღ-
წერს ეკონომიკის რეალურ მდგომარეობას.  ამ შემთხვევაში არსებობს მხოლოდ ერთი გა-
მოსავალი: რეფლექსიის  პროცესში   ახალი მოდელის  ჩამოყალიბება, რომელიც ასახავს 
მის საბოლოო მდგომარეობას- პროგნოზს,  ჩვენ შემთხვევაში სტატისტიკური მონაცემე-
ბის გათვალისწინებით საგარეო ვაჭრობის  მდგომარეობას. 

ლოგიკურ-რეფლექსური მოდელირების არსი შემდეგია:
მეტა ენა mL, ქვედონე L, მათემატიკური ობიექტი Ob., მათემატიკური ამოცანა R, გარე 

გამხსნელი სტრუქტურები A, აღწერა (მოდელი) L (ob), mL (ob), L (R), L (A), სადაც L (Оb) არის 
ობიექტის აღწერილობა Оb ქვეენაზე L. ამ შემთხვევაში, ჩვენ გამოვყოფთ - მათემატიკუ-
რი ობიექტის აღწერილობის ქვეყანა, LR არის მათემატიკური პრობლემის აღწერის ენა, 
LA არის პრობლემის გადაწყვეტის აღწერის ენა. შედეგად მივიღებთ: mL(Lob), mL(LR), mL(La), 
Lob(Ob), LR(R), LA(A); რომელიც  შემდგომ აღიწერება რეფლექსური სლოგიზმით.

ლოგიკურ-რეფლექსური მოდელირების საგარეო ვაჭრობის  ინტეგრალური მახასია-
თებლები აიგება გრაფების მეთოდით. საგარეო ვაჭრობის  ციკლურობის ზოგადი გრაფი  
შემდეგია/სურ.3/:

   Q_(i,j) 

სურ. 3. საგარეო ვაჭრობის  ციკლურობის ზოგადი გრაფი  

 SAQ4 მოდელი უკუკავშირის გათვალისწინებით მიიღებს სახეს:
Lnb1 + Ln(X1) * b2 -  ln(X3) * b3 + b4 * Ln(X2) + b5 * X4 + b6 * X5 + b7 * X6  + b8 * X7+ b9 

* X8+X9
სადაც:

 - і - ური ქვეყნიდან (საქართველოდან) j - ურ ქვეყანაში ექსპორტის ან j - ური ქვე-
ყნიდან იმპორტის მოცულობა  t  დროის პერიოდში;

 - і-ური ქვეყნის (საქართველოს) მშპ-ია  t  დროის პერიოდში;
 -  j-ური რესპონდენტი ქვეყნის მშპ  t  დროის პერიოდში;
 - і-ური ქვეყნის (საქართველოს)  j-ურ რესპონდენტ ქვეყანასთან მანძილია;
 - і-ური ქვეყნის (საქართველოს) j-ურ რესპონდენტ ქვეყანასთას შორის საერთო 

სახმელეთო საზღვრის არსებობა;
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 - і-ურ ქვეყანასა (საქართველოსა)  და j-ურ რესპონდენტ ქვეყანასთან ზღვაზე გა-
სასვლელი; 

   - і-ურ ქვეყანასა (საქართველოსა) და j-ურ რესპონდენტ ქვეყანას შორის სავაჭ-
რო პრეფენეციები;

  - і-ურ ქვეყანასა (საქართველოსა) და j-ურ რესპონდენტ ქვეყანას შორის ისტო-
რიულ კულტურული ურთიერთობა;

 - і-ურ ქვეყანასა (საქართველოსა) და j-ურ რესპონდენტ ქვეყანას შორის პოლი-
ტიკური ურთიერთობა; X9-პანდემიის რისკია

ქვეყნებს შორის მანძილებად  დედაქალაქებს შორის მანძილია აღებული.  
X4, X5, X6 იღებს ორ მნიშვნელობას 1 - საზღვრის, პრეფენეციების  არსებობა, 0 - წინა-

აღმდეგ შემთხვევაში.
 X7, X8, იღებს სამი მნიშვნელობა:1 - კარგი; 0,5 - საშუალო; 0 - ცუდი.
X9 იღებს სამი მნიშვნელობა: 0- კარგი; 0,5 - საშუალო; 1 - ცუდი.
B1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8,  b9 პროპორციულობის კოეფიციენტებია. მათი ოპტიმალური 

მნიშვნელობები სიმულაციის რეჟიმში განისაზღვრება.
სიმულაციის რეჟიმში  კოეფიციენტების ოპტიმალური მნიშვნელობების 

მოძებნა ხორციელდება ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნით.
მოცემულია:

 კოეფიციენტების მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები.  
  სიმულაციის რეჟიმში განისაზღვრება ექსპერტულად. შეირჩევა 

ისეთი მნიშვნელობები, რომლის დროსაც  - ის გაანგარიშებული მაქსიმალური მნიშ-
ვნელობა რამოდენიმეჯერ  მეტია  - ის ფაქტობრივ მნიშვნელობაზე;

 ცვლადების მნიშვნელობები - 
საჭიროა:
 მოძებნილ იქნეს  კოეფიციენტების ისეთი მნიშვნელობები    
 , რომლის დროსაც  .   გაანგარიშების ცდომილებაა და იგი <3%. 

№ Xi Q ij t i
Qi 

/ ti
1 2 3 4 5
1 0-1 16 7 2,29
2 0-2 22 13 1,69
3 0-3 13 8 1,63
4 1-5 0 19
5 2-4 0 0 0
6 3-4 11 19
7 3-6 5 3 1,67
8 4-6 7 11
9 5-6 6 8 0,75

გარდაქმნების შედეგად მივიღებთ განტის გრაფს (დიაგრამას)/სურ.4/:

სურ.4. განტის გრაფი

 ლოგიკო-რეფლექსურ მოდელს ექნება შემდეგი სახე:

Q = ∫ Q(t) dt
                                                     

(1)
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თუ გავითვალისწინებთ პანდემიის ფაქტორს მაშინ ჩვენს საგარეო ვაჭრობის ეტა-
ლონს შემდეგი სახე ექნება /სურ. 5/.

Qij
                                                                

ლოგიკო-რეფლექსური მოდელირების გათვალისწინებით ეს ამოცანა არაწრფივი ოპ-
ტიმიზაციის ამოცანა. სიმულაციის რეჟიმში შეირჩევა   - ის  ვარიანტი რომელიც აკმაყო-
ფილებს  ამოცანის პირობებს.    შესაბამისი      მოძებნილი  მნიშვნელობები 
მიიღება საბაზისო ვარიანტად.

 სიმულაციის რეჟიმში არაწრფივი ოპტიმიზაციის მეთოდის გამოყენებით ზოგადი 
გრავიტაციული მოდელის საფუძველზე  ჩვენს მიერ შემუშავებულ იქნა და რეალიზებუ-
ლია   ვებაპლიკაცია(მისამართი-ForSim.tsu.ge). მისი საშუალებით ხორციელდება  დროის 
მოცემული მომენტისათვის ორ ქვეყანას შორის  საგარეო ვაჭრობის კონკრეტული გრავი-
ტაციული მოდელის შემუშავება. მოდელის შემუშავება ხორციელდება  საქართველოსთან 
საგარეო ვაჭრობით დაკავშირებული ყველა რესპონდენტი ქვეყნისათვის ექსპორტისა და 
იმპორტისათვის ცალ ცალკე.  

ForSim-ით ორ ქვეყანას შორის  საგარეო ვაჭრობის კონკრეტული გრავიტაციული მო-
დელის შემუშავების შემდეგ მარტივად ხორციელდება კვლევის მთავარი მიზნის რეალი-
ზაცია -  მოცემულ ქვეყანასთან ექსპორტის/იმპორტის მოცულობის ცვლილების ზეგავლე-
ნა საქართველოს მშპ - ზე.

მაგალითად: საქართველოსა და თურქეთს შორის საგარეო ვაჭრობის კონკრეტული 
გრავიტაციული მოდელი შემდეგია:

SAQ2 - Ln(0.7769848) + 0.9082364 * Ln(X1) + 0.163151 * Ln(X2) - 1.018411 * Ln(X3) + 0.1106653 * X4 
+ 0.1109382 * X5 + 0.9929988 * X6 + 0.02021067 * X7 + 0.2547248 * X8 +X9

სადაც: 
X1 - საქართველოს მშპ; 
X2 - რესპონდენტის  მშპ; 
X3 - მანძილი საქართველოსა და რესპონდენტს შორის;
 X4 - საერთო სახმელეთო საზღვრის არსებობა;
 X5 - რესპონდენტთან  ზღვაზე გასასვლელი; 
X6 - სავაჭრო პრეფენეციები; 
X7 - კულტურული ურთიერთობა; 
X8 - პოლიტიკური ურთიერთობა
X9-პანდემიის რისკი
 
ForSim-ით აგრეთვე ხორციელდება საგარეო ვაჭრობის ანალიზის მახასიათებელი 

ინდექსების გამოანგარიშებაა, როგორიცაა: ინტენსივობის, ნორმალიზაციის, კონცენტრა-
ციის- ხიშმანის, ლოიდის, კინკერ-ფრეინის, გ. ღაღანიძის ინდექსები. მათი გაანგარიშე-
ბა ხორციელდება ვებგვერდზე „ინდექსები“ შესაბამისი ალმების მონიშვნის და ღილაკზე 
„გაანგარიშება“ დაწკაპუნებით.  გაანგარიშების შედეგები გამოიტანება ვებგვერდზე და 
კლიენტის კომპიუტერში Excel-ის გარემოში/სურ. 6/. 

სურ. 5.  საგარეო ვაჭრობის ეტალონის სახე   
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სურ. 6. ინდექსების გაანგარიშების ვებგვერდი. საქონლის შერჩეული ჯგუფისთვის გაანგარიშებულია საქართველოს 
საქსპორტო პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის შეფასების გია ღაღანიძის ინდექსი  

დასკვნები და რეკომენდაციები

1. საგარეო ვაჭრობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენებისას საჭიროა 
არსებული ზოგადი სახის მოდელებიდან შეირჩეს ან შემუშავდეს პირველი - ზოგადი 
სახის გრავიტაციული მოდელი და მეორე - სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების 
გარეშე სიმულაციის რეჟიმში შემუშავდეს ორ ქვეყანას შორის საგარეო ვაჭრობის ანა-
ლიზის კონკრეტული გრავიტაციული მოდელი, რომელიც ეტალონური მოდელისგან 
კოეფიციენტების მნიშვნელობებით იქნება განსხავავებული;

2. ჩვენს მიერ შემუშავებულია საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გრავიტაციული მოდე-
ლი სიმულაციის მეთოდით. მოდელში შემავალი კოეფიციენტების ოპტიმალური მნიშ-
ვნელობების დადგენა ხორციელდება არაწრფივი ოპტიმიზაციის მეთოდით სიმულა-
ციის რეჟიმში ჩვენს მიერ შემუშავებული კომპიუტერული პროგრამით - ვებაპლიკაციის 
სახით, მისამართი ForSim.tsu.ge;

3. კონკრეტული გრავიტაციული მოდელის შემუშავების გარდა კომპიუტერული პროგრა-
მით ხორციელდება საქართველოს მშპ-ზე კონკრეტულ ქვეყანასთან ექსპორტის/იმ-
პორტის ცვლილების  ზეგავლენის დინამიკის ფორმირება და ანალიზი, ინდექსების 
გაანგარიშება და სხვა; 

4. ეკონომიკაში გამოყენებული მათემატიკური მოდელებიდან შერჩეულია და დასაბუთე-
ბულია საგარეო ვაჭრობის გრავიტაციული მოდელის მრავალი ვარიანტის მიღების შე-
მდეგ ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა განხორციელდეს ჩვენს მიერ შემუშავებული 
ლოგიკურ ალბათური და ლოგიკო-რეფლექსური მოდელით.
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SUMMARY

Gravitational model describing Georgia’s Foreign Trade Relations is developed by the simulation 
method. Determination of optimal values of coefficients existing within the models is carried out 
by our developed computer program, not by the linear optimization method within the scope of 
simulation mode.

In order to adequately reflect the influence of the pandemic factor on foreign trade and the 
possible consequences of the decision made, a modified version of the gravity model developed 
by us using the method of logical-reflexive modeling is considered. The presented economic-
mathematical model of foreign trade is based on gravitational, logical-reflexive and logical-
probability  modeling.

Keywords: Foreign Trade, logical-reflexive model, logical-probability  model, optimization 
task, FinSim.
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