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კოვიდ-პანდემია, როგორც საინვესტიციო გამოწვევა საქართველოს 
ეკონომიკისთვის 

 

ირაკლი ზოიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

დოქტორანტი 

პანდემიურმა აფთქებამ მთელს მსოფლიოზე და მათ შორის საქართველოზეც იქონია უარყოფითი 

ეკონომიკური გავლენა. ამიტომ, აქტუალურია არსებული მდგომარეობის ობიექტურად შეფასება და იმ 

პრობლემების დაძლევა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. მოცემული სტატიის მიზანია გამოკვეთოს ეკონომი-

კური სიძნელეები, რომელიც ვირუსის გავრცელებამ გამოიწვია საქართველოში საინვესტიციო რისკების გამ-

წვავების კუთხით და გამოიძებნოს მათი გადაჭრისთვის საჭირო ეფექტიანი გზები. სტატიაში გამოყენებული 

საკითხის შესწავლის ტრადიციული გზები ეფუძნება იმ ობიექტური ეკონომიკური მოვლენების შესწავლას, 

რომელიც 2020-2021 წლებში დაფიქსირდა. რაოდენობრივი, თვისობრივი და ლოგიკური განზოგადების 

გზით გაანალიზებულია საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომ-

ლებიც მოძიებულია სხვადასხვა ოფიციალური წყაროებიდან და სამეცნიერო სტატიებიდან. 

პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა მნიშვნელოვნად შეუშალა ხელის საქართველოში საინვესტი-

ციო საქმიანობის განხორციელებას და წარმოქმნილმა პრობლემებმა მნიშვნელოვანი ეკონომიკრი დანაკარგე-

ბი მოუტანა ქვეყანას. არსებული სიტუაციიდან გამოსავალი არის მთავრობის აქტიური მუშაობა ბიზნესთან, 

პანდემიით გამოწვეული საინვესტიციო რისკების დაძლევის გზით მოვიზიდოთ სახსრები, რომლებიც უზ-

რუნველყოფენ ერთის მხრივ ბიზნეს საქმიანობის გააქტიურებას და მეორე მხრივ, ეკონომიკური მდგომარე-

ობის გაუმჯობესებას. 

საკვანძო სიტყვები: Covid-პანდემია, ინვესტიციები, საინვესტიციო რისკები, ეკონომიკური განვითარება. 

 

2020 წელი მთელი მსოფლიოსთვის საკმაოდ მოულოდნელი და რთული წელი აღმოჩნდა. ვი-

რუსი სახელად COVID-19 (ან კორონავირუსი) მთელს პლანეტაზე გავრცელდა, რომელმაც მილიო-

ნობით ადამიანის დაინფიცირება და გარდაცვალება გამოიწვია, ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. 

გარდა ჯანდაცვის პრობლემებისა, არსებულმა პანდემიამ დიდი ზიანი მიაყენა გლობალურ ეკონო-

მიკას. ამ მოვლენას კორონომიკული კრიზისიც კი უწოდეს (Papava, 2020). 

პანდემიით გამოშვეული შეზღოდვების გამო მსოფლიო ეკონომიკა 2020 წელს 4,3%-ით შემ-

ცირდა, თუმცა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების შექმნისა და კოვიდ-რეგულაციების შექმნის 

ფონზე 2021 წლის მოსალოდნელი ეკონომიკური ზრდა 5,5 პროცენტს შეადგენს (World Bank, 2022). 

კორონომიკული კრიზისის პირობებში ყველა ქვეყანაში შემცირდა მოსახლეობის მსყიდვე-

ლობითი უნარი, რამაც ექსპორტი და შესაბამისად, ინვესტიციები შეამცირა (პაპავა & ჭარაია, 2020). 

კრიზისმა მნიშვნელოვნად შეამცირა გლობალური პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცუ-

ლობაც, რომლის შედეგადაც 2020 წელს მისი მაჩვენებელი 35%-ით დაეცა (UNCTAD, 2021). 

გლობალურ ტენდენციას არც საქართველო ჩამორჩა, 2020 წელს საქართველოს მთლიანი შიდა 

პროდუქტი 6,8 პროცენტით, ხოლო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 57,2%-ით შემცირდა.1 

ეკონომიკური კრიზისის ანალიზი და გამოსავლის გზების ძიება დღეისათვის ყველაზე პრიო-

რიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს. იქედან გამომდინარე, რომ COVID-19-მა ძირეულად შეცვალა 

ქვეყნის კეთილდღეობის პრიორიტეტები და მნიშვნელოვანი საინვესტიციო დანაკარგები გამოიწ-

ვია, რომლის შეფასება და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება აქტუალურია. 

                                                            
1   საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური,  

https://cutt.ly/1OhMkK2; https://cutt.ly/dOhMblE  
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საქართველოში პანდემიის შეჩერებისთვის დაწესებული შეზღუდვების ფონზე კლება 

განიცადა ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორმა. 2020 წელს საქართველოს რელური მთლიანი 

ეროვნული პროდუქტი წინა წელთან შედარებით 6,8%-ით შემცირდა. ყველაზე დიდი ზიანი 

მომსახურების სფეროს მიადგა, ხელოვნება, გართობა, დასვენება და დასვენების საშუალებებით 

უზრუნველყოფის სექტორში შემცირება 46 %-ს გაუტოლდა. ზიანი მიადგა საგარეო სექტორსაც, 

საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 1  შემცირდა 12,5%-ით, 83%-ით ანუ დაახლოებით 2,7 მილიარდი 

დოლარით შემცირდა ტურიზმიდან შემოსავლები. 2020 წელი მძიმე აღმოჩნდა ქვეყნის 

ბიუჯეტისთვისაც, მთავრობას სოციალური ხარჯების გაზრდა მოუწია პანდემიის სამართავად, 

ასევე, გაიცა კომპენსაციები უმუშევრად დარჩენილებზე, ბავშვებზე და სოციალურად დაუ-

ცველებზე, დაწესდა საგადასახადო შეღავათები ბიზნესზე და სხვა. ამავე დროს, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შემოსავლები შეუმცირდა 2 მილიარდი ლარით, ხოლო გაზრდილი ხარჯების 

დაფარვა მოხდა დამატებით აღებული 7 მილიარდი ლარის ოდენობის ვალით.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების ფონზე მივიღეთ 

საინვესტიციო დანაკარგები, ამიტომაც მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს კონკრეტულად რა 

გზებია საჭირო იმისთვის, რომ საქართველომ მოიზიდოს საინვესტიციო კაპიტალი და გახდეს 

მიმზიდველი ქვეყანა ინვესტორებისთვის, რათა ხელი შეეწყოს ეკონომიკურ ზრდასა და 

შემოსავლების მატებას. ქვემოთ განვიხილავთ იმ საინვესტიციო რისკებს, რომლებიც პანდემიის 

ფონზე კიდევ უფრო გამწვავებულია და ხელს უშლის საქართველოში ინვესტირებას. 

ტურიზმი. პანდემიის პირველი „მსხვერპლი“ ტურიზმი აღმოჩნდა, მსოფლიო ქვეყნების 

უმეტესობამ, მათ შორის საქართველომ მალევე ჩაკეტეს საზღვრები, რათა ხელი შეეშალათ 

პანდემიის გავრცელებისთვის. ოფიციალური მონაცემებით 2020 წელს 80,4%-ით იკლო ტუ-

რისტულმა ვიზიტებმა, შესაბამისად, შემცირდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, რო-

მელიც მძიმე ტვირთი აღმოჩნდა სასტუმროების, რესტორნების, ტურისტული სააგენტოების, 

ავია კომპანიებისთვის და სხვა დაკავშირებული სექტორებისთვის. მოცემულ დარგებში 2019 

წელს 123 მილიონი აშშ დოლარის უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, 2020 წელს კი 

მაჩვენებელი უარყოფითი, -250 მილიონი აშშ დოლარი იყო, შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, 

რომ მოხდა მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ზარალი. 

ლარის კურსი. პანდემია დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა ეკონომიკისათვის, რაც ეროვნულ 

ვალუტასაც აშკარად დაეტყო. დიაგრამა 2 აჩვენებს ლარის გაცვლითი კურსის დინამიკას და 

როგორც გრაფიკულადაც ჩანს პანდემიის დროს მნიშვნელოვანი მერყეობები ახასიათებდა 

ლარის ევროსთან და აშშ დოლართან მიმართებაში. ვალუტის კურსის არასტაბილურობა ხელს 

უშლის მოსალოდნელი შემოსავლების ან ხარჯების პროგნოზირებას საერთაშორისო ვაჭრობაში 

ჩაბმული ან იმპორტზე დამოკიდებული კომპანიებისთვის, რაც მომავალს გაურკვეველს ხდის, 

შესაბამისად, საინვესტიციო გადაწყევტილებების მიღებას მნიშვნელოვნად ამცირებს.  

 

  

                                                            
1 საგარეო სავაჭრო ბრუნვა არის ექსპორტ-იმპორტის ჯამი. 
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საბანკო სესხი გაძვირებული საპროცენტო განაკვეთები კი ამცირებს მოთხოვნას საინვესტიციო 

სესხებზე. 

საგადასახდელო ბალანსი. პანდემიით გამოწვეულ საინვესტიციო დანაკარგებს 

საგადასახდელო ბალანსიც კარგად ასახავს, კრიზისამდელი პერიოდის დადებითი დინამიკა 

მიმდინარე ანგარიშების დეფიციტის ზრდამ შეცვალა, პირდაპირი და პორტფელის 

ინვესტიციების კლების შედეგად საჭირო გახდა დეფიციტის დასაფარად დამატებით 

საერთაშორისო ვალდებულებების აღება, რომლის ძირითად წყაროს დონორებისგან 

მოზიდული სამთავრობო ვალი წარმოადგენს. 

 

ცხრილი 1. საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი (მლნ აშშ დოლარი) 

ანგარიშები 2018 
201

9  

202

0 
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-
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წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

Covid-19 პანდემიით გამოწვეულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა მნიშვნელოვანი დანაკარგები 

მოუტანა საქართველოს ეკონომიკას, განსაკუთრებით საინვესტიციო კუთხით. დაწესებულმა 

შეზღუდვებმა, მაღალმა ინფლაციამ, ვალუტის მერყეობამ, საგარეო სავაჭრო ბრუნვის და 

ტურისტული შემოსავლების კლებამ გამოიწვია ინვესტიციების მნიშვნელოვანი შემცირება, 

რამაც საბოლოო ჯამში მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა მოიტანა ქვეყნისთვის. განხილული 

საინვესტიციო სირთულეების შემცირების მიზნით საჭიროა მთავრობამ იმუშავოს რამდენიმე 

მიმართულებით, რათა ჩამოყალიბდეს მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და გაუმჯობესდეს 

ეკონომიკური მდგომარეობა. 
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პირველი რიგში, საჭიროა მრეწველობის ხელშეწყობა, გლობალური მიწოდების ჯაჭვის 

შეფერხების გამო მრავალმა სახელმწიფომ დაიწყო ჩინეთიდან წარმოების გამოტანა უფრო 

მოსახერხებელ ადგილას. საქართველო კი არის ქვეყანა, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობა აქვს 

ერთდროულად ჩინეთთან, თურქეთთან და ევროკავშირთან, ეს კი შესანიშნავ შესაძლებლობას 

აძლევს ქვეყანას გახდეს ინვესტირებისათვის მიმზიდველი ადგილი. ამიტომ, საჭიროა 

გამართული ლოჯისტიკური და მატერიალური ინფრასტრუქტურა. ამასთან, არსებობს კარგი 

სატრანზიტო პოტენციალი, რომელიც კიდევ უფრო განვითარებას მოითხოვს. 

აუცილებელია ხელი შევუწყოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებას, რადგანაც ინფლაცია 

ყველაზე მეტად სურსათზე აისახა და შესაბამისად, ამ სფეროში იმპორტჩამნაცვლებელი 

პოლიტიკა ვალუტის გაუფასურების და ინფლაციის პრობლემის წინაშე ნაკლებად დადგება. 

მთავრობის აქტიური აგრარული სექტორის დაფინანსება და გრანტებით უზრუნველყოფა ხელს 

შეუწყობს ინვესტირებას დერგში. 

პანდემიამ ახალი შესაძლებლობები გაუშინა სატელეკომუნიკაციო სფეროს, გაიზარდა 

მოთხოვნა ონლაინ პლატფორმებზე. ამ მიმართულებით განათლების ხელშეწყობა და ინფრა-

სტრუქტურის განვითარება IT სფეროში მოღვაწე ადგილობრივი და საერთაშორისო 

კომპანიების გააქტიურებას გამოიწვევს. 
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SUMMARY 

Pandemic outbreaks have had a negative economic impact on the world, including Georgia. Therefore, it is 

important to objectively assess the current situation and overcome the problems facing the country. The purpose of 

this article is to highlight the economic difficulties caused by the spread of the virus in terms of aggravation of 

investment risks and find effective ways to solve them. The traditional ways of studying the issue used in the 

article are based on the study of objective economic events observed in 2020-2021. Quantitative, qualitative and 

logical generalizations are used to analyze the economic indicators related to investment activities, which are 

obtained from various official sources and scientific articles. 

The crisis caused by the pandemic significantly hindered the implementation of investment activities in 

Georgia, and the resulting problems brought significant economic losses to the country. The solution to the current 

situation is for the government to work actively with business, to overcome the investment risks caused by the 

pandemic and attract funds, that will ensure the activation of business activities on the one hand, and the 

improvement of the economic situation on the other hand. 

Keywords: Covid-pandemic, investments, investment risks, economic development. 
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