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კორონომიკა - ეკონომიკური პოლიტიკის ხელახალი 
გააზრების აუცილებლობა*

გიორგი ბენაშვილი
დოქტორანტი

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

giorgi.benashvili@tsu.ge

COVID-19, ანუ ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სი, რო მელ მაც მი სი გავ რცე ლე ბი-
დან სა მი თვის შემ დეგ მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში 200 000-ზე მე-
ტი ადა მი ა ნი იმ სხვერ პლა, გახ და გე ო ე კო ნო მი კა სა და გე ო პო ლი ტი კას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის ახ ლე ბუ რი გა აზ რე ბის სა ფუძ ვე ლი. 

* კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სა-
მეც ნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული პროექტის [PHDF-18-1930] ფარ-
გლებში.
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იმ პი რო ბებ ში, რომ ვი რუ სის ფარ თო გავ რცე ლე ბი სა და მსხვერ პლთა
რა ო დე ნო ბის ზრდის ფონ ზე, პან დე მი ის საწყ ის თვე ებ ში ჯერ კი დევ არ
არ სე ბობს ვი რუ სის სა წი ნა აღ მდე გო ვაქ ცი ნა ან მკურ ნა ლო ბის და დას ტუ-
რე ბუ ლი კლი ნი კუ რი მე თო დე ბი, სო ცი ა ლუ რი დის ტან ცი რე ბა ვი რუს თან
ბრძო ლის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ და რე კო მენ დე ბულ სა შუ ა ლე ბად რჩე-
ბა. ეს უკა ნას კნე ლი კი, მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო-
მი კის თვის.

კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სი, პირ ველ რიგ ში, იმ გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე-
ბის დღის წეს რიგ ში ჩნდე ბა, სა დაც ეკო ნო მი კა რე ა ლუ რი სექ ტო რის ნაკ-
ლე ბო ბას გა ნიც დის, სა გა რეო ვაჭ რო ბის უარ ყო ფი თი სალ დოს და ბა ლან-
სე ბა კი სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რე ბის მო ზიდ ვით, ემიგ რან ტთა ფუ ლა დი
გზავ ნი ლე ბი სა და პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ჩა დე ბით ხდე ბა.
ამ მხრივ, გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნოა სა ქარ თვე ლოს მა გა ლი თი.

კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სი გა მოწ ვე ვა თა ფარ თო სპექტრს ქმნის, რო-
მე ლიც ეკო ნო მი კა ში „ცეცხლის ჩაქრობის“ შემდეგ, დღის წეს რიგ ში ეკო-
ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის და ზო გა დად გე ო ე კო ნო მი კის ახ ლე ბუ რად გა აზ რე-
ბის სა კითხს აყე ნებს.

პოს ტპან დე მი ურ პე რი ოდ ში, აღ ნიშ ნუ ლი მოვ ლე ნე ბი სიღ რმი სე ულ
კვლე ვას და შეს წავ ლას სა ჭი რო ებს. ნაშ რო მის მთა ვა რი მი ზა ნი ლო კა ლუ-
რი და სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კის ზო გი ერ თი სა კითხ ის გა ა ნა ლი ზე ბის
მცდე ლო ბა ა, რო მე ლიც არ სე ბუ ლი ემ პი რი ულ მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე
იქ ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი.

შესავალი

მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ის თვის, ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან-
სუ რი სის ტე მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას თან ერ თად, სის ტე მუ რი კა ტაკ ლიზ მე ბი
არა ხა ლი ა. სხვა დას ხვა დროს, სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში კრი ზი სე ბი ყო ველ-
თვის იქ მნე ბო და. თუმ ცა, გლო ბა ლი ზა ცი ი სა და ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ-
თდა მო კი დე ბუ ლე ბის ზრდას თან ერ თად, თა ნა მედ რო ვე კრი ზი სე ბი, სა კუ-
თა რი მას შტა ბი დან გა მომ დი ნა რე, უფ რო დიდ ეფექტს იძენს.

თი თო ე უ ლი კრი ზი სი ეკო ნო მი კურ აგენ ტებს, მი უ ხე და ვად მა თი ზო-
მი სა, რე ა ლო ბის ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბის კენ უბიძ გებს. ამ დროს სა ხელ მწი-
ფოს, რო გორც ყვე ლა ზე მსხვი ლი ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტი სრო ლი იზ რდე ბა,
რო მე ლიც „უხილავი ხელის“ ხილულად გადაქცევის მცდელობით, ახალი
ქცევის ჩამოყალალიბებას უწყობს ხელს. მოგ ვი ა ნე ბით კი ეს ქცე ვა უკ ვე
ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კად იქ ცე ვა, რო მელ საც ეკო ნო მი კის სხვა ელე მენ ტე-
ბიც მო ცე მუ ლო ბად იღე ბენ. ასე იყო XIX სა უ კუ ნის 30-ი ან წლებ ში, რო დე საც
დი დი დეპ რე სი ის შემ დგომ პე რი ოდ ში პრე ზი დენ ტმა რუზ ველ ტმა მა ნამ დე
არ სე ბუ ლი laissez faire (ჩა უ რევ ლო ბის) პო ლი ტი კა უარ ყო და ამე რი კას პოს-
ტკრი ზი სულ პე რი ოდ ში new deal (ა ხა ლი კურ სი) შეს თა ვა ზა, რა საც მოგ ვი-
ა ნე ბით ეკო ნო მი კა ში სა ხელ მწი ფოს რო ლის ზრდის ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი
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დოქ ტრი ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მოჰ ყვა, რომ ლე ბიც ეკო ნო მი კა ში სა ხელ-
მწი ფოს რო ლის ზრდას ემ ხრო ბოდ ნენ. იმ დრო ინ დელ კა პი ტა ლის ტურ ამე-
რი კა ში ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე სა ხებ შე ხე დუ ლე ბე ბის ამ გვა რი ტრან-
სფორ მა ცია მნიშ ვნე ლო ვან თე ო რი ულ გა დატ რი ა ლე ბას წარ მო ად გენ და. 

 დი დი დეპ რე სი ის შემ დეგ მომ ხდარ მა ყვე ლა ზე მსხვილ მა ფი ნან სურ-
მა კრი ზის მა კი, რო მე ლიც 2008 წელს კვლავ აშ შ-ში ჩა მო ყა ლიბ და და მა-
ლე ვე გლო ბა ლუ რი მას შტა ბის რე ცე სია და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი კრი-
ზი სი გა მო იწ ვი ა, იმ დრო ის თვის არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი სის ტე მა სრუ ლი ად 
ახა ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე და ა ყე ნა. ასე მოხ და სა ქარ თვე ლო შიც, სა დაც 
ფი ნან სუ რი კრი ზი სი სა და რუ სეთ თან ომის შე დე გად, მკვეთ რად, 3.9%-ით 
შემ ცირ და მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტის (GDP) (პა პა ვა, სი ლა გა ძე, 2019) 
მო ცუ ლო ბა. მა შინ ცენ ტრა ლურ მა ბან კებ მა და იწყ ეს მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი 
პო ლი ტი კის გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქცი ის გამ კაც-
რე ბას და კრი ზი სე ბი სად მი ფი ნან სუ რი სის ტე მის მე დე გო ბის გაძ ლი ე რე-
ბას ისა ხავ და მიზ ნად. ფი ნან სუ რი და ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლი ზა ცი ის მი-
მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლოვ ნად ამაღ ლდა სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ-
სტი ტუ ცი ე ბის რო ლი. 

 ბო ლო ას წლე ულ ში გა მოვ ლი ლი მსოფ ლი ოს ორი უმ სხვი ლე სი და კი-
დევ არა ერ თი შე და რე ბით მცი რე მას შტა ბის რე გი ო ნუ ლი და ლო კა ლუ რი 
ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დეგ, ამ გვა რი მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ საკ მა ოდ 
ჭარ ბი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა დაგ როვ და, რაც პირ ველ რიგ ში, ემ პი რი-
ულ მო ნა ცე მებ ზე და ფუძ ნე ბულ სა მეც ნი ე რო კვლე ვებ შია გად მო ცე მუ ლი. 
არ სე ბუ ლი ცოდ ნა სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მთავ რო ბებს და ეკო ნო მის ტებს 
მო მა ვალ ში შე საძ ლო კრი ზი სე ბის გან თა ვის არი დე ბის თვის და პო ლი ტი-
კის გან საზღ ვრის თვის უნ და გა მო ე ყე ნე ბი ნათ. კო რო ნო მი კულ კრი ზისს, 
რომ ლის აქ ტუ ა ლუ რო ბაც COVID-19 ვი რუ სის ეპი დე მი ის გავ რცე ლე ბი დან 
მა ლე ვე დად გა დღის წეს რიგ ში, სა კუ თა რი ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, გან-
სხვა ვე ბუ ლი ანა ტო მია ახა სი ა თებს. წი ნა კრი ზი სე ბის გან, რო მელ თაც ნათ-
ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი სა ფუძ ვე ლი ჰქონ დათ, 
მიმ დი ნა რე კრი ზი სი მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვა ვე ბუ ლი ა. ამ ჯე რად, კრი ზი-
სის მი ზე ზი არა ფი ნან სუ რი, ეკო ნო მი კუ რი ან პო ლი ტი კუ რი სა ფუძ ვე ლი ა, 
არა მედ მი ზე ზი მე დი ცი ნა ში დევს. არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა ეკო ნო მი კას 
მე დი ცი ნის მძევ ლად აქ ცევს (პა პა ვა, 2020), რაც აქამ დე არ სე ბუ ლი მოვ ლე-
ნე ბის გან მკვეთ რად გან სხვა ვე ბუ ლი ფე ნო მე ნი ა. 

გა სუ ლი ათ წლე უ ლი სა და სა უ კუ ნის ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის გან გან-
სხვა ვე ბით, კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სი ეკო ნო მი კის არა ერთ სექ ტორს ეხე ბა. 
ის დღის წეს რიგ ში სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის, ეკო ნო მი კის სტრუქ ტუ რი სა 
და წარ მო ე ბის ჯაჭ ვის შე სა ხებ აქამ დე არ სე ბულ პო ლი ტი კას ხე ლა ხა ლი 
გა აზ რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის წი ნა შე აყე ნებს. ეს კი სიღ რმი სე ულ კვლე ვას 
სა ჭი რო ებს, რომ ლის მცდე ლო ბაც წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ა. 
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სახელმწიფო ჯანდაცვის ეკონომიკა

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კი სა და დე და მი წა ზე მო სახ ლე ო ბის ზრდის პა რა-
ლე ლუ რად, სა მეც ნი ე რო და პო ლი ტი კურ წრე ებ ში ჯან დაც ვის სა ხელ მწი ფო 
და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ დის კუ სი ე ბი დი დი აქ ტუ ა ლუ რო ბით სარ გებ ლობს. 
აქამ დე გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი სა ხელ მწი ფო ჯან დაც ვის სქე მის შე-
სა ხებ, სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში, ში გა პო ლი ტი კუ რი პო ზი ცი ო ნი რე ბის ერ თ-
ერ თი მთა ვა რი სა ფუძ ვე ლი იყო. თუ კი, კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის დაწყ ე-
ბამ დე ჯან დაც ვის და ფი ნან სე ბი სას დის კურ სი სა ხელ მწი ფოს სო ცი ა ლუ რი 
პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენ და, პოს ტპან დე მი ურ 
პე რი ოდ ში ეს მიდ გო მა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იც ვლე ბა, რად გან კო რო ნა კრი-
ზის მა აჩ ვე ნა, რომ ჯან დაც ვის სის ტე მის მე დე გო ბა და მსხვი ლი წარ მა დო-
ბა არამ ხო ლოდ სა ხელ მწი ფოს სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხ ი ა, 
არა მედ ის პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას, სტა ბი ლუ რო ბა სა 
და უსაფ რთხო ე ბას. 

 ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ქვეყ-
ნე ბის მი ერ ჯან დაც ვის სის ტე მის და ფი ნან სე ბა ში და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბი 
არაპ რო პორ ცი უ ლი ა. (იხ .დი აგ რა მა 1) სხვა ო ბა გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი-
ნოა გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის შემ თხვე ვა ში. მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე-
მე ბით გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი ჯან დაც ვა ზე სა შუ ა ლოდ GDP-ის მხო ლოდ 
4,3%–ს ხარ ჯა ვენ, (World Bank, 2019) რაც 2-ჯერ ნაკ ლე ბია მსოფ ლი ოს სა-
ერ თო სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ ზე. ამ გვა რი დის ბა ლან სი მრა ვა ლი ქვეყ ნის 
ჯან დაც ვის სის ტე მა სა და მთლი ა ნად ეკო ნო მი კას მნიშ ვნე ლო ვა ნი რის კის 
ქვეშ აყე ნებს. 

სახელმწიფო ჯანდაცვის დანახარჯები, GDP %

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით 26.04.2020 

ამას თან, წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით ირ კვე ვა, რომ 
მსოფ ლი ო ში ჯან დაც ვის სის ტე მის და ფი ნან სე ბა ბო ლო წლე ბი ა, თით ქმის 
არ იზ რდე ბა. შე და რე ბის თვის, თუ 2000-2010 წლებ ში ჯან დაც ვის და ფი ნან-
სე ბის თვის ქვეყ ნე ბის წლი უ რი ხარ ჯი სა შუ ა ლოდ GDP-ის 8,6%-დან 9,5%-
მდე გა ი ზარ და, 2010-2017 წლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ზრდა მხო ლოდ 0,1%–ს შე ად-
გენ და. მდგო მა რე ო ბა უფ რო სა ვა ლა ლოა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, სა დაც 
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2010 წლის შემ დეგ ჯან დაც ვის სის ტე მის წლი უ რი ხარ ჯი არ გაზ რდი ლა და 
სა შუ ა ლოდ GDP-ის მხო ლოდ 4,3%–ს შე ად გენს. (World Bank).

 ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ ცხად ყო, რომ მრა ვა ლი ქვეყ ნის ჯან დაც ვის 
სის ტე მა სა თა ნა დოდ მზად არ არის, რომ მსგავ სი მას შტა ბის გა მოწ ვე ვებს 
გა უმ კლავ დეს. ეს კი მნიშ ვნე ლო ვან საფ რთხეს წარ მო ად გენს რო გორც მო-
ქა ლა ქე თა სი ცოცხ ლის თვის, ისე ეკო ნო მი კის სტა ბი ლუ რო ბის თვის. კო რო-
ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დეგ მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იც-
ვლე ბა ჯან დაც ვის სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბის წლი უ რი ზრდის დი ნა მი კა. 
სფე როს და ფი ნან სე ბის ზრდა კი, აუ ცი ლებ ლად გა მო იწ ვევს სა მე დი ცი ნო 
ინ დუს ტრი ის, რო გორც ეკო ნო მი კის სექ ტო რის მეტ გან ვი თა რე ბას. 

სატრანსპორტო და ტურისტული ინდუსტრია

 ტრან სპორ ტი და ტუ რიზ მი ეკო ნო მი კის ის სფე რო ე ბი ა, რომ ლე ბიც 
კო რო ნა ვი რუ სის გა მო ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რალ დნენ. სა ერ თა შო რი სო სა-
ჰა ე რო ტრან სპორ ტის ასო ცი ა ცი ის მო ნა ცემ თა მი ხედ ვით, ბო ლო წლე ბია 
სა მო ქა ლა ქო ავი ა ცი ის დატ ვირ თვა ყო ველ წლი უ რად იზ რდე ბა. 2019 წელს, 
გა სულ წელ თან შე და რე ბით, მგზავ რთა ნა კა დი 4,2%-ით გა ი ზარ და, 2020 
წლის მხო ლოდ პირ ველ კვარ ტალ ში აღ ნიშ ნუ ლი ზრდა 4,1%–ს შე ად გენ და. 
2011 წლი დან 2019 წლამ დე ავი ა ინ დუს ტრი ის წმინ და მო გე ბა 3,5-ჯერ გა ი-
ზარ და და $29,3 მლრდ–ს შე ად გენს. (IATA).

პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი შეზღ უდ ვე ბის კონ ტექ სტში, ქვეყ ნებ მა, პირ-
ველ რიგ ში, სა ერ თა შო რი სო გა და ად გი ლე ბა აკ რძა ლეს. ამან კი სა ა ვი ა ციო 
სექ ტო რი ჯერ კი დევ თე ბერ ვლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში და ა ზა რა ლა. ჩი ნეთ-
სა და ჰონ გ-კონ გთან სა ა ვი ა ციო მი მოს ვლის შეწყ ვე ტას, რო მელ მაც მოკ-
ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში ვე მსოფ ლი ოს წამ ყვან ავი ა კომ პა ნი ებს ასო ბით მლნ 
დო ლა რის შე მო სა ვა ლი და ა კარ გვი ნა, 14 მარ ტი დან ევ რო პის ქვეყ ნე ბი დან 
აშშ-ს მი მარ თუ ლე ბით ფრე ნე ბის შეზღ უდ ვა მოჰ ყვა, ხო ლო მარ ტის მე ო რე 
ნა ხევ რი დან კი, მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში მთლი ა ნად შე იზღ უ და რე-
გუ ლა რუ ლი ავი ა მი მოს ვლა.

მარ თა ლი ა, ეპი დე მი ის პი რო ბებ ში ქვეყ ნებ მა არ შე ა ჩე რეს სატ ვირ-
თო და ჩარ ტე რუ ლი რე ი სე ბი, თუმ ცა, რე გუ ლა რუ ლი ავი ა რე ი სე ბის გა უქ მე-
ბით მსხვილ ავი ა კომ პა ნი ებს დი დი ფი ნან სუ რი ზა რა ლი მი ად გა. ფრე ნე ბის 
შეზღ უდ ვი დან მყი სი ე რად, მკვეთ რად შემ ცირ და სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე წამ-
ყვა ნი ავი ა კომ პა ნი ე ბის აქ ცი ა თა ღი რე ბუ ლე ბა. ავი ა კომ პა ნი ე ბი პოს ტკრი-
ზი სულ პე რი ოდ ში მოთხ ოვ ნის მნიშ ვნე ლო ვან კლე ბას პროგ ნო ზი რე ბენ, 
რაც მოკ ლე და სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში ავი ა რე ი სე ბის შემ ცი რე ბას და 
ფა სე ბის ზრდას გა მო იწ ვევს.

რე გუ ლა რუ ლი ავი ა მო მის ვლის შემ ცი რე ბა აუ ცი ლებ ლად მო ახ დენს 
გავ ლე ნას ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის მო მა ვალ ზე. ტუ რიზ მის სექ ტო რი ბო ლო 
წლებ ში მზარ დი დი ნა მი კით ხა სი ათ დე ბა. 2018 წელს ტუ რის ტუ ლი სექ ტო-
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რის კონ ტრი ბუ ცია მსოფ ლი ოს ჯა მურ GDP-ში $8,8 ტრლნ–ს შე ად გენ და. ტუ-
რიზ მის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, 2019 წლი სათ-
ვის ტუ რიზ მის კონ ტრი ბუ ცია მსოფ ლიო GDP-ის $8,9 ტრლნ–მდე გა ი ზარ-
და, ხო ლო მი სი წი ლი კი 10,3%–ს შე ად გენ და. ამა ვე პე რი ოდ ში მსოფ ლი ოს
მას შტა ბით სექ ტო რის მი ერ 330 მლნ სა მუ შაო ად გი ლი შე იქ მნა. ამას თან,
მიმ დი ნა რე წლი სათ ვის ტუ რიზ მის სექ ტორ ში $948 მლრდ–ის მო ცუ ლო ბის
კა პი ტა ლუ რი ინ ვეს ტი ცია გან ხორ ცი ელ და.

ტურიზმის სექტორის მოცულობა სხვადასხვა ქვეყანაში, $მლრდ (2019 წელი)

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ, ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკურ

ინფორმაციაზე დაყრდნობით (26.04.2020)

2019 წლის მო ნა ცე მე ბით, ტუ რის ტუ ლი სექ ტო რის გან ქვეყ ნის GDP-
ში ყვე ლა ზე დი დი კონ ტრი ბუ ცია აშშ-მ ($580,7 მლრდ) და ჩი ნეთ მა ($403,5
მლრდ) მი ი ღეს (WTTC). ყვე ლა ზე მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის ათე ულ-
ში ოთხი ქვე ყა ნა ევ რო კავ ში რის წევ რია - გერ მა ნია ($143,4 მლრდ), საფ-
რან გე თი ($112 მლრდ), იტა ლია ($119,7 მლრდ) და ეს პა ნე თი ($82,3 მლრდ).
კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი ეპი დე მი უ რი აფეთ ქე ბის შემ დეგ, რო მელ-
მაც მთა ვარ ტუ რის ტულ ქვეყ ნებს მძი მე დარ ტყმა მი ა ყე ნა, მო სა ლოდ ნე-
ლია რომ ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი ამ ქვეყ ნებ ში 2020 წლის
მე ო რე და მე სა მე კვარ ტლებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ დე ბა.

ტუ რის ტულ სექ ტო რის წი ლი ეკო ნო მი კა ში გან სა კუთ რე ბით მა ღა-
ლია ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, სა დაც ინ-
დუს ტრია სა მუ შაო ად გი ლე ბის დიდ ნა წილს ქმნის და სა ხელ მწი ფოს
მიმ დი ნა რე ან გა რი შე ბის ფორ მი რე ბა შიც მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი აქვს.
მა გა ლი თის თვის, მოგ ზა უ რო ბი სა და ტუ რიზ მის მსოფ ლიო საბ ჭოს (WTTC)
სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით, 2019 წლი სათ ვის ტუ რიზ მის
სექ ტო რის პირ და პი რი და არა პირ და პი რი წი ლი ბრა ზი ლი ის GDP-ს ფორ-
მი რე ბა ში 8,1%–ს შე ად გენ და. ინ დო ე თის თვის კი იგი ვე მაჩ ვე ნებ ლი 2018
წელს 9,2% შე ად გენ და, ხო ლო ინ დუს ტრი ის მი ერ შექ მნი ლი სა მუ შაო ად-
გი ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 42 მლნ–ს აჭარ ბებ და. კა რი ბის ზღვა ში მდე ბა რე
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დო მე ნი კის რეს პუბ ლი კის თვის კი ტუ რიზ მის სექ ტო რი GDP-ს 11,6%–ს შე ად-
გენს. საქ სტა ტის ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით, 2018 წელს სა ქარ თვე ლო ში 
უცხ ო უ რი ტუ რიზ მი დან შე მო სა ვალ მა $3,22 მლრდ შე ად გი ნა (ზრდა +19,1%), 
ქვეყ ნის GDP-ში მი სი წი ლი კი, 6,8%-დან 7,6%-მდე გა ი ზარ და.

 მოგ ზა უ რო ბი სა და ტუ რიზ მის მსოფ ლიო საბ ჭოს ან გა რი შის მი ხედ-
ვით, ვი რუს მა ტუ რის ტუ ლი ინ დუს ტრი ის ზრდის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე სა კუ თა რი 
გავ ლე ნა ეპი დე მი ის საწყ ის პე რი ოდ ში ვე იქო ნი ა. ორ გა ნი ზა ცი ის დაკ ვე-
თით ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თა ნა მად, ჯერ კი დევ თე ბერ ვალ ში, სა ნამ ჯან-
დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ COVID-19 გლო ბა ლურ პან დე მი ად 
გა მოცხ ად დე ბო და და ავი ა მი მოს ვლა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იზღ უ დე ბო და, 
მსოფ ლიო ტუ რიზ მი 4,7%-ით შემ ცირ და, ხო ლო მომ დევ ნო კვარ ტალ ში კი 
16,4%-ი ა ნი შემ ცი რე ბა იყო ნა ვა რა უ დე ბი (WTTC).

მსოფლიო ტურიზმის დინამიკა 2020 წლის I კვარტალი (%)

    

2020
 

2020 2020 2020 2020 

2.8 -7.5 -1.4  -7.7 -0.3
  

 -2.3 -9.3 3.6  2.5 0.8

-18.0 -42.4 -13.8 -9.9 -23.8
 -2.0 -13.9 -3.0 -17.6 2.7

2.5 -6.1 4.4  -7.8 -2.3
-4.7 -16.4 1.2  -4.5

წყარო: მოგზაურობისა და ტურიზმის ეროვნული საბჭო wttc.org/Research/Economic-Impact

ვი რუს თან ბრძო ლის მო ტი ვით, მიმ დი ნა რე წლის მარ ტის თვი დან, 
მრა ვალ მა ქვე ყა ნამ კრი ტი კუ ლი ზო მე ბი მი ი ღო, რაც პირ ველ რიგ ში, სო-
ცი ა ლუ რი დის ტან ცი ი სა და სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რე ბის მო ბი ლუ რო ბის 
შეზღ უდ ვას ით ვა ლის წი ნებს. ამი ტომ მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ტუ რის ტუ ლი 
სექ ტორს შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბის ნე გა ტი უ რი სტა ტის ტი კა 2020 წლის 
მე ო რე კვარ ტლის თვის უფ რო გა იზ რდე ბა, რაც ინ დუს ტრი ის მო მა ვალ სა 
და იქ და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის მდგო მა რე ო ბა ზეც აი სა ხე ბა (ცხრი ლი 1).

 პოს ტპან დე მი ურ პე რი ოდ ში მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ მრა ვალ ქვე ყა ნა-
ში ტუ რიზ მზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის პო ლი ტი კა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა და ი ხე დოს. კო რო ნო მი კულ მა პრო ცე სებ მა ნათ ლად აჩ ვე ნეს, რომ ტუ-
რის ტუ ლი ინ დუს ტრია მსგავ სი კრი ზი სე ბის მი მართ საკ მა ოდ არამ დგრა-
დი ა, ხო ლო ქვეყ ნის მი ერ ამ სექ ტორ ზე ორი ენ ტი რე ბა და სა ხელ მწი ფო 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის მას ზე მორ გე ბა შე საძ ლოა დამ ღუპ ვე ლი იყოს. 
ეს სა კითხი გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თვის 
გახ დე ბა, სა დაც ტუ რიზ მის სექ ტო რი მზარ დი დი ნა მი კით ხა სი ათ დე ბა და 
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ეროვ ნულ GDP-ში ყო ველ წლი უ რად უფ რო დიდ წილს იკა ვებს. ეკო ნო მი-
კუ რი პო ლი ტი კის რე ფორ მი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა დღის წეს რიგ ში და-
ა ყე ნებს ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი სექ ტო რის „გამოცოცხლების“ საკითხს, 
რაც გრძელვადიან პერიოდში ასეთი ქვეყნების სტაბილურობას უფრო 
უზრუნველყოფს.

საერთაშორისო ეკონომიკისა და ვაჭრობის ტენდენციები 
პოსტკონორომიკულ ეპოქაში

 COVID-19 ვი რუ სის პან დე მი ამ, ჯან დაც ვი სა და ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი-
კის გარ და, დღის წეს რიგ ში სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კი სა და ვაჭ რო ბის 
სა კითხ ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბიც და ა ყე ნა. ვი რუ სის გავ რცე-
ლე ბის შემ დეგ ჩი ნე თი პირ ვე ლი ქვე ყა ნა იყო, სა დაც ტო ტა ლუ რი კა რან ტი-
ნი გა მოცხ ად და, რის შე დე გა დაც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იზღ უ და სხვა დას ხვა 
პრო ვინ ცი ა ში მდე ბა რე იმ მსხვი ლი სა წარ მო ე ბის საქ მი ა ნო ბა, რომ ლე ბიც 
პრო დუქ ცი ი თა თუ ნედ ლე უ ლით აშშ-ს და სხვა ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კას უზ-
რუნ ველ ყოფ დნენ. 

 გა ე როს სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტის ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რდნო-
ბით, 2018 წლის მდგო მა რე ო ბით, მსოფ ლიო სა წარ მოო გა მოშ ვე ბის უდი-
დე სი წი ლი ჩი ნეთ ზე მო დის (იხ .დი აგ რა მა 3). ია ფი მუ შა ხე ლი სა და მა ღა ლი 
სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ე ბის არ სე ბო ბის გა მო, ბო ლო ათ წლე უ ლია ჩი ნე თი 
მსოფ ლიო წარ მო ე ბის ჰა ბად ჩა მო ყა ლიბ და. ჩი ნე თის ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი-
ვო ბის ზრდამ მის მი მართ მრა ვა ლი ქვეყ ნის ვაჭ რო ბის დე ფი ცი ტის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა გა მო იწ ვი ა, რა საც გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში შე საძ ლოა პე კი ნის 
ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის მსოფ ლი ოს მას შტა ბით ზრდა 
მოჰ ყვეს (Benashvili, 2020). 

 ჩი ნე თის ია ფი სა მუ შაო ძა ლი სა და მოქ ნი ლი წარ მო ე ბის პრო ცე სის 
ხარ ჯზე მრა ვა ლი ქვეყ ნის წარ მო ე ბა არა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან მდგო მა რე ო-
ბა ში აღ მოჩ ნდა, რა მაც ისი ნი ჩი ნეთ ზე და მო კი დე ბუ ლი გა ხა და.

მსოფლიო საწარმოო სიმძლავრეები 2018 წ. %

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ გაეროს სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით (26.04.2020)
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პან დე მი ამ ეს კი დევ უფ რო ცხა დი გა ხა და, რო ცა ვი რუ სის გავ რცე ლე-
ბის პე რი ოდ ში არა ერ თი ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა კრი ტი-
კუ ლად აუ ცი ლე ბე ლი სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის უნარ საც კი 
მოკ ლე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა. 

 ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რის გარ და, კო რო ნო მი კამ პო ლი ტი კუ რი მნიშ-
ვნე ლო ბის სა კითხ ე ბიც წა მო წია წი ნა პლან ზე, რა ზეც, პირ ველ რიგ ში, 
მსოფ ლი ოს პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბის მი ერ წა მოწყ ე ბულ ან ტი ჩი ნუ რი რი-
ტო რი კაც მი უ თი თებს. „ჩინური ვი რუ სის“ მი ზე ზით გა მოწ ვე უ ლი პან დე მი-
ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ამ პე რი ოდ ში დაწყ ე ბუ ლი 
ტენ დენ ცი ე ბი სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კა ზე ასახ ვას პოს ტკო რო ნო მი კულ 
ეპო ქა შიც პო ვებს, რა საც, პირ ველ რიგ ში, ჩი ნე თი სად მი და ნარ ჩე ნი მსოფ-
ლი ოს და მო კი დე ბუ ლე ბის შეც ვლა მოყ ვე ბა.

 ჩი ნეთ თან ვაჭ რო ბის პო ლი ტი კის დი ლე მა მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი სა-
ხელ მწი ფო ე ბის დღის წეს რიგ ში ბო ლო წლე ბია ისე დაც მწვა ვედ დგას. ამ 
მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია აშ შ-ჩი ნე თის სა ვაჭ რო ომი, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი-
სო ეკო ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე-
ნა ა. ჩი ნე თი დან დაწყ ე ბუ ლი მსოფ ლიო პან დე მი ის ფონ ზე, არა ერ თი ქვე-
ყა ნა უკ ვე აა ნონ სებს ჩი ნეთ ში არ სე ბუ ლი სა კუ თა რი წარ მო ე ბის მო ბი ლო-
ბას. ამ მხრივ ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ია პო ნი ამ გა დად გა, რო მელ მაც 
ჩი ნე თი დან მა ნუ ფაქ ტუ რუ ლი წარ მო ე ბის გა მო ტა ნის ხელ შეწყ ო ბის თვის, 
ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე ბის სტი მუ ლი რე ბის თვის $2 მი ლი არ დი ან ფონ-
დი შექ მნა. დი დი ბრი ტა ნე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის გან ცხა დე ბით 
კი, პან დე მი ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ჩი ნეთ თან თა ნამ შრომ ლო ბა ისე თი 
ვე ღარ იქ ნე ბა, რო გორც ეს მის დაწყ ე ბამ დე იყო. ამას თან, და სავ ლე თის 
ქვეყ ნე ბი ჩი ნეთს ვი რუს თან და კავ ში რე ბით მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო-
ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის და მალ ვა შიც ადა ნა შა უ ლე ბენ, რაც პო ლი ტი კუ რი 
ლი დე რე ბის მწვა ვე გან ცხა დე ბე ბი თაც დას ტურ დე ბა. რამ დე ნად გახ დე ბა 
COVID-19 ვი რუ სი მსოფ ლი ო ში ახა ლი „ცივი ომის“ დაწყ ე ბის მი ზე ზი, ეს ვი-
რუ სის და მარ ცხე ბის შემ დეგ გა მოჩ ნდე ბა. 

 და სავ ლე თის სა ხელ მწი ფო ებ სა და პე კინს შო რის კონ ფრონ ტა ცი-
ის გაგ რძე ლე ბი სა და ინ დუს ტრი უ ლი სექ ტო რის ჩი ნე თი დან გა მოს ვლის 
შემ თხვე ვა ში, ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბა უჩ ნდე ბათ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს, 
რომ აღ ნიშ ნულ ფირ მებს ალ ტერ ნა ტი უ ლი წარ მო ე ბის ბაზ რე ბი შეს თა ვა-
ზონ. ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად შეც ვლის მსოფ ლიო სა წარ მოო ჯაჭვს და შე საძ-
ლო ა, სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კა ში ძალ თა ბა ლან სის ცვლი ლე ბის სა ფუძ-
ვე ლიც გახ დეს. 
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