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პან დე მი ის ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი წარ მო იშ ვე ბა მსოფ ლი ო ში 
ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბა თა მა სობ რი ვი გავ რცე ლე ბის დროს მთავ რო ბე-
ბის მი ერ ადა მი ან თა უსაფ რთხო ე ბის მიზ ნით გა ტა რე ბუ ლი აკ რძალ ვი თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გა მო. სა მე ურ ნეო აქ ტი უ რო ბის შეკ ვე-
ცა იწ ვევს სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის შეზღ უდ ვას, სა წარ მო თა ფუნ ქცი ო ნი რე-
ბის ნა წი ლობ რივ ან სრულ შეწყ ვე ტას, რო მელ საც მოს დევს ეკო ნო მი კუ რი 
ვარ დნა, სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლის კე თილ დღე ო ბი სა და კომ ფორ ტის 
გა უ ა რე სე ბა. პან დე მია უარ ყო ფი თი ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნაა და შე იძ ლე ბა 
გლო ბა ლურ ბუ ნებ რივ კა ტას ტრო ფებს შე ვა და როთ. ეკო ნო მი კა ზე პან დე-
მი ის გავ ლე ნას ეკო ნო მი კის პან დე მი უ რი შო კი შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ. პან-
დე მია ეკო ნო მი კა ზე უშუ ა ლოდ არ მოქ მე დებს. მი სი ეკო ნო მი კა ზე უარ ყო-
ფი თი გავ ლე ნა შეწყ დე ბა მა შინ ვე, რო დე საც ის გავ ლე ნას ვერ მო ახ დენს 
ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა სა და სი ცოცხ ლე ზე. ამი ტომ, პან დე მი უ რი ეკო-
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ნო მი კუ რი შო კის მთლი ა ნად მოხ სნა და მო კი დე ბუ ლია ვი რუ სის მოქ მე დე-
ბის ხა სი ათ ზე (ე პი დე მია ჩაცხ რე ბა თა ვი სით თუ არა) ან მე დი ცი ნა ზე (შე იქ-
მნე ბა თუ არა ვაქ ცი ნა, ან წა მა ლი ვი რუ სის წი ნა აღ მდეგ). შე საძ ლე ბე ლია
ით ქვას, რომ დღე ვან დე ლი ეკო ნო მი კა მე დი ცი ნის მძე ვა ლია (პა პა ვა ვ., ჭა-
რაია ვ. 2020), მაგ რამ მე დი კო სებს ამა ში ბრა ლი არ მი უძღ ვით, ვი ნა ი დან
ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის შეს წავ ლას, წამ ლის ან ვაქ ცი ნის მიგ ნე ბას დრო
სჭირ დე ბა. პი რი ქით, სწო რედ მე დი კოს თა რე კო მენ და ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე
ხერ ხდე ბა პან დე მი ის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის შემ ცი რე ბა, ადა მი ან თა სი-
ცოცხ ლი სა და ჯან მრთე ლო ბის გა დარ ჩე ნა.

დღე ვან დე ლი პან დე მი უ რი შო კის თა ვი სე ბუ რე ბა არის ის, რომ უარ ყო-
ფი თი ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი გა მოწ ვე უ ლია მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი
დიდ მას შტა ბი ა ნი შეზღ უდ ვე ბით ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის თით ქმის ყვე-
ლა სფე რო ში. ეკო ნო მი კუ რი შო კე ბის დროს ყუ რადღ ე ბა მახ ვილ დე ბა მა თი
გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის დად გე ნა სა და აღ მოფ ხვრა ზე. პან დე მი უ რი შო კის
მი ზე ზი სა ხე ზეა და მთავ რო ბე ბის მი ერ მარ თუ ლი ა. მთავ რო ბას შე უძ ლია
გა ზარ დოს ან შე ამ ცი როს შო კის მოქ მე დე ბა აკ რძალ ვე ბის გაზ რდი სა და
შემ ცი რე ბის, ან ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით. ეს
შო კი გა მოწ ვე უ ლია არა ეკო ნო მი კის რო მე ლი მე სფე რო ში წარ მოქ მნი ლი
კრი ზი სის შე დე გად, არა მედ მას აქვს სის ტე მუ რი ხა სი ა თი, ვი ნა ი დან, აკ-
რძალ ვე ბის გა მო, მეტ ნაკ ლე ბი სი დი დით ზა რალ დე ბა ეკო ნო მი კის ყვე ლა
სფე რო. ეკო ნო მი კის და ნა კარ გე ბი დი დი ა, რად გან დღე ვან დე ლი ეკო ნო-
მი კის მას შტა ბე ბი უზარ მა ზა რია და სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კუ რი ურ თი-
ერ თო ბე ბი ძალ ზე მჭიდ რო. დღეს უკ ვე სა ხე ზეა გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი
რე ცე სი ა: უმუ შევ რო ბის ზრდა, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სე ბის გა კოტ რე ბა,
ტუ რიზ მი სა და ავი ა ცი ის სექ ტო რის ჩა მოშ ლა, ნავ თობ ზე ფა სე ბის კა ტას-
ტრო ფუ ლი შემ ცი რე ბა, რე კორ დუ ლი ვარ დნა სა ფონ დო ბა ზარ ზე და ა. შ.

რა საკ ვირ ვე ლი ა, პან დე მი უ რი შო კის მარ თვა გან სხვავ დე ბა ეკო ნო-
მი კუ რი სა გან. მი სი მოხ ნა და მო კი დე ბუ ლია არა მთავ რო ბის მი ერ გა ტა რე-
ბულ ეკო ნო მი კურ ღო ნის ძი ე ბებ ზე, არა მედ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის ვა დებ-
ზე, მას შტა ბებ სა და აგ რე სი უ ლო ბა ზე. ასე ვე, მა გა ლი თად, თუ ფი ნან სუ რი
კრი ზი სის დროს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გა და სარ ჩე ნი იყო მსხვი ლი ბან კე-
ბი, დღეს, უმ თავ რე სად, გა და სარ ჩე ნია მიკ რო, მცი რე და სა შუ ა ლო სი დი-
დის სა წარ მო ე ბი: მცი რე მა ღა ზი ე ბი, სას ტუმ რო ე ბი, რეს ტორ ნე ბი, სწრა ფი
კვე ბა, სი ლა მა ზის სა ლო ნე ბი, ატე ლი ე ბი, ბა რე ბი, კა ფე ე ბი, ტუ რის ტუ ლი
კომ პა ნი ე ბი და ა. შ. თით ქმის შე მო სავ ლე ბის გა რე შე დარ ჩნენ თვით და-
საქ მე ბუ ლე ბი, შე მოქ მე დე ბი თი და ბევ რი სხვა სფე როს წარ მო მად გენ ლე-
ბი. პან დე მი ის დროს იზ რდე ბა ეკო ნო მი კის იმ სფე რო ე ბის მნიშ ვნე ლო ბა
და მას შტა ბე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ არი ან და კავ ში რე ბულ ნი ადა მი ან თა
სი ცოცხ ლე სა და ჯან მრთე ლო ბას თან (სურ სა თით უზუნ ველ ყო ფა, მე დი ცი-
ნა, სა აფ თი ა ქო სის ტე მა, სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბი, ონ ლა ინ ვაჭ რო ბა, ონ-
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ლა ინ სწავ ლე ბა, დის ტან ცი უ რი სამ სა ხუ რი და სხვ.). პან დე მი ამ გვიჩ ვე-
ნა, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც სა მე დი ცი ნო სის ტე მის, ისე 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა, პირ ვე ლის - რო გორც სი ცოცხ ლი სა 
და ჯან მრთე ლო ბის, ხო ლო მე ო რის - რო გორც სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო-
ფის სფე რო. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეკო ნო მი კუ რი რე ცე სია გა მოწ ვე უ ლია პან-
დე მი ით, დღე ი სათ ვის უკ ვე ჩა მო ყა ლიბ და წმინ და ეკო ნო მი კუ რი ხა სი ა თის 
ნე გა ტი უ რი პრო ცე სე ბი (უ მუ შევ რო ბა, სი ღა რი ბის ზრდა, ინ ფლა ცი ა, ვა ლუ-
ტის გა უ ფა სუ რე ბა, ეროვ ნუ ლი ადა მი ა ნი- კა პი ტა ლის, და ნა ზო გე ბის, ში გა 
და უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის, საზღ ვარ გა რე თი დან ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
შემ ცი რე ბა და სხვ.), რო მე ლიც ვრცელ დე ბა მთელ ეკო ნო მი კა ზე და, შე საძ-
ლე ბე ლი ა, პან დე მი უ რი შო კი ღრმა ეკო ნო მი კურ კრი ზის ში გა და ი ზარ დოს, 
რომ ლის დაძ ლე ვა პან დე მი ის მოხ სნის შემ დე გაც ბევრ სირ თუ ლეს თან იქ-
ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი. მდგო მა რე ო ბას არ თუ ლებს ის, რომ აღ ნიშ ნუ ლი შო-
კი გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თი სა ა.

თა ნა მედ რო ვე პან დე მი ის პი რო ბებ ში მთავ რო ბას უწევს ოქ როს შუ-
ა ლე დის მო ძებ ნა ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბას, მის სი ცოცხ ლე სა და ეკო-
ნო მი კურ ვარ დნას შო რის, თუმ ცა პირ ვე ლი უმ თავ რე სი ა. ადა მი ა ნის ჯან-
მრთე ლო ბა სა და სი ცოცხ ლეს, რო გორც უმაღ ლეს ფა სე უ ლო ბას, რა საკ ვირ-
ვე ლი ა, უპი რა ტე სო ბა უნ და მი ე ნი ჭოს, მაგ რამ უკი დუ რე სი გა დახ რა რო გორც 
ერთ, ისე მე ო რე მხა რეს, გა მო იწ ვევს რო გორც ადა მი ან თა, ისე ეკო ნო მი კის 
ძლი ერ და ზა რა ლე ბას. მა გა ლი თად, თუ მთავ რო ბა უგუ ლე ბელ ყოფს ადა-
მი ან თა უსაფ რთხო ე ბას და თვით დი ნე ბა ზე მი უშ ვებს პრო ცე სებს, კა ტას-
ტრო ფუ ლად გა იზ რდე ბა და ა ვა დე ბულ თა და გარ დაც ვლილ თა რა ო დე ნო ბა, 
რაც ასე თი ვე გავ ლე ნას მო ახ დენს ეკო ნო მი კა ზე ეროვ ნუ ლი ადა მი ა ნი- კა-
პი ტა ლის შემ ცი რე ბი სა და და ა ვა დე ბულ თა მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის დი დი 
მას შტა ბე ბის გა მო. თუ მთავ რო ბა ძლი ერ შეზღ უ დავს ეკო ნო მი კურ საქ მი-
ა ნო ბას, მო იშ ლე ბა ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მა, გა იზ რდე ბა უმუ შევ რო ბა, შემ-
ცირ დე ბა შე მო სავ ლე ბი, და იწყ ე ბა შიმ ში ლი, და ი ძა ბე ბა სო ცი ა ლუ რი გა-
რე მო და ამით შე საძ ლე ბე ლია გა ი ზარ დოს სიკ ვდი ლი ა ნო ბა, რომ არა ფე რი 
ვთქვათ კე თილ დღე ო ბის გა უ ა რე სე ბა ზე. მა შა სა და მე, მთავ რო ბა იძუ ლე ბუ-
ლია წა ვი დეს გარ კვე ულ დათ მო ბა ზე რო გორც ადა მი ან თა უსაფ რთხო ე ბის, 
ისე ეკო ნო მი კის სა წი ნა აღ მდე გოდ და ამით მი ი ღოს პან დე მი ი დან თა ვის 
დაღ წე ვის ყვე ლა ზე უკე თე სი შე დე გი. 

გლო ბა ლი ზა ცი ას არა ერ თი და დე ბი თი მხა რე აქვს, მაგ რამ მას აქვს 
ასე ვე ნე გა ტი უ რი მხა რეც. მა გა ლი თად, რო მე ლი მე ქვე ყა ნა ში წარ მო შო-
ბი ლი უარ ყო ფი თი პრო ცე სი შე საძ ლე ბე ლია მთელ მსოფ ლი ო ში სწრა ფად 
გავ რცელ დეს. დღეს სწო რედ ჩი ნეთ ში წარ მო შო ბი ლი ეპი დე მი ის მსოფ-
ლი ო ში გავ რცე ლე ბას აქვს ად გი ლი. ადა მი ან თა მსხვერ პლი იმ დე ნად დი-
დია და საფ რთხე იმ დე ნად სა ში ში, რომ იგი პან დე მი ად გა მოცხ ად და. 
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პან დე მია გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მა ა, მაგ რამ ის არ არის უშუ ა ლოდ 
გლო ბა ლი ზა ცი ის შე დე გი. ის აჩ ქა რებს ინ ფექ ცი ის გავ რცე ლე ბას, მაგ რამ 
პან დე მი ა, უფ რო მე ტად, თვით ინ ფექ ცის თა ვი სე ბუ რე ბა ა. ის მსოფ ლი ო ში 
ვრცელ დე ბო და მა ში ნაც, რო დე საც არა თუ გლო ბა ლი ზა ცი ის, არა მედ სა ერ-
თა შო რი სო ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის დო ნეც კი უმ ნიშ ვნე ლო იყო. მა-
გა ლი თად, „შავი ჭირის“ (ჟამის), „შავი სიკვდილის“, „ქოლერის“, „ესპანური 
გრიპის“ და სხვ. პანდემიები, რო მელ თაც ადა მი ან თა დი დი მსხვერ პლი და 
ღრმა ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბი მოჰ ყვა. გლო ბა ლი ზა ცი ის გაღ რმა ვე ბას-
თან ერ თად, მე დი ცი ნის გან ვი თა რე ბის შე დე გად, პან დე მი ა თა უარ ყო ფი თი 
შე დე გე ბი მცირ დე ბა. ამა ზე მეტყ ვე ლებს „ღორის გრიპის“, „ატიპური“, და 
„ფრინველის გრიპის“ პანდემიები. 

კო რო ნა ვი რუ სი უფ რო სწრა ფად ვრცელ დე ბა და თუ სას წრა ფო ზო მე-
ბი არ იქ ნე ბო და მი ღე ბუ ლი, შე საძ ლე ბე ლია ადა მი ა ნუ რი მსხვერ პლი უფ რო 
დი დი ყო ფი ლი ყო. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ კო რო ნა ვი რუსს შე და რე-
ბით ნაკ ლე ბი აგ რე სი უ ლო ბა ახა სი ა თებს. მიღ წე ვე ბი მე დი ცი ნა ში და მსოფ-
ლი ო ში ჯან დაც ვის სის ტე მა თა გან ვი თა რე ბის დო ნე, და ა ვა დე ბულ თა გან-
კურ ნე ბის გა ცი ლე ბით მეტ შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე ვა, ვიდ რე წარ სულ ში.

მი უ ხე და ვად პან დე მი ე ბის მდი და რი გა მოც დი ლე ბი სა, მსოფ ლიო მა-
ინც ძალ ზე მო უმ ზა დე ბე ლი შეხ ვდა კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ას არა სა მე-
დი ცი ნო, არა მედ მის წი ნა აღ მდეგ გლო ბა ლუ რი ბრძო ლის თვალ საზ რი-
სით. ბი ო ლო გი უ რი კა ტას ტრო ფის საფ რთხის და საძ ლე ვად 85 ტრი ლი ო ნი-
ა ნი მსპ-ის მქო ნე მსოფ ლი ომ სა ჭი რო სახ სრე ბი ვერ გა მო ნა ხა (ჭი თა ნა ვა 
ნ. 2020). ეს გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ის დო ნე 
წინ უს წრებს პო ლი ტი კუ რი გლო ბა ლი ზა ცი ის დო ნეს. პო ლი ტი კუ რი მზა ო ბის 
შემ თხვე ვა ში, ეკო ნო მი კუ რი გლო ბა ლი ზა ცი ის დო ნე დღე ი სათ ვის სა შუ ა-
ლე ბას იძ ლე ვა ასე თი სა ხის ინ ფექ ცი ე ბის დროს მსოფ ლი ომ იმოქ მე დოს 
მყი სი ე რად. სა ერ თო ძა ლე ბით წარ მო შო ბის კე რა ში ვე მოს პოს ის ან ძლი ერ 
შეზღ უ დოს მი სი გავ რცე ლე ბის არე ა ლი და მას შტა ბე ბი, არ და უშ ვას ეპი დე-
მი ის პან დე მი ად ჩა მო ყა ლი ბე ბა. დღე ვან დე ლი ვი თა რე ბა კი გვიჩ ვე ნებს, 
რომ ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბი იყ ვნენ მა ყუ რებ ლთა როლ ში ან და მო უ კი დებ-
ლად მოქ მე დებ დნენ. არა და, პან დე მი ის აღ მოფ ხვრა შე უძ ლე ბე ლია ძა ლე-
ბის გა ერ თი ა ნე ბის გა რე შე. თუ ინ ფექ ცი ის კე რა რო მე ლი მე ქვე ყა ნა ში დარ-
ჩე ბა, არ სე ბობს მი სი თა ვი დან გავ რცე ლე ბის სა შიშ რო ე ბა სხვა ქვეყ ნებ ში. 

ქვეყ ნე ბის დღე ვან დელ მა თვი თი ზო ლა ცი ამ გა ა ჩი ნა გარ კვე უ ლი ან-
ტიგ ლო ბა ლის ტუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი, თუმ ცა, აუ ცი ლე ბე ლია გლო ბა ლუ რი 
მას შტა ბით ძა ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა. სა ჭი როა შე იქ მნას სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცია ყვე ლა ქვეყ ნის მო ნა წი ლე ო ბით (ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ-
გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად), რო მე ლიც მო ახ დენს სწრაფ რე ა გი რე ბას ეპი დე-
მი ებ ზე, გა ნა ხორ ცი ე ლებს შე სა ბა მის ღო ნის ძი ე ბებს მსოფ ლიო მას შტა-
ბით და ხელს შე უშ ლის მის გავ რცე ლე ბას სხვა ქვეყ ნებ ში. ამის უზ რუნ ველ-
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სა ყო ფად უნ და არ სე ბობ დეს შე სა ბა მი სი ფონ დიც. მსოფ ლიო მზად უნ და 
იყოს ახა ლი ინ ფექ ცი ე ბი სა გან თავ და სა ცა ვად. 

არ სე ბობს მო საზ რე ბე ბი, რომ კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის შემ დეგ 
შემ ცირ დე ბა გლო ბა ლი ზა ცი ის დო ნე, ქვეყ ნე ბი აირ ჩე ვენ პრო ტექ ცი ო-
ნის ტულ პო ლი ტი კას, თვით კმა რო ბის პო ლი ტი კას, რაც შე უძ ლებ ლად მიგ-
ვაჩ ნი ა, ვი ნა ი დან ეს გა მო იწ ვევს გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მე ბის (ა და მი ან თა 
სი ცოცხ ლი სა და ჯან მრთე ლო ბის, სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის, ომი სა და მშვი-
დო ბის, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ამო წურ ვის, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის, 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბის, ეკო ლო გი უ რი, კოს მო სი სა და ოკე ა ნე ე ბის ათ ვი სე-
ბის პრობ ლე მა და სხვ.) გა დაჭ რის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შემ ცი რე ბას, ყვე ლა 
ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კის შეკ ვე ცას, შე მო სავ ლე ბის და, შე სა ბა მი სად, და ნა-
ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას სა მეც ნი ე რო კვლე ვებ ზე, ინო ვა ცი ებ ზე, სა ბო ლოო 
ან გა რი შით, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის შე ა ფერ ხე ბას მთელ მსოფ ლი ო-
ში. რაც შე ე ხე ბა ექ სპორ ტის ზრდი სა და იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბა დი დარ გე ბის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბას, ეს დღე საც აქ ტუ ა ლუ რი ა.

გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი ობი ექ ტუ რი რე ა ლო ბაა და ის კვლავ გაგ-
რძელ დე ბა, მაგ რამ კო რექ ტი ვე ბის შე ტა ნა მას ში აუ ცი ლე ბე ლი ა. სა ჭი როა 
ჯან დაც ვის გაძ ლი ე რე ბა, მი სი ორ გა ნი ზა ცი ის ახა ლი ფორ მე ბის შე მუ შა-
ვე ბა და და ნერ გვა. ასე ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს სა-
ვა ლუ ტო კურ სის პრობ ლე მას, უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა ვა ლუ ტო კურ სის 
სა ერ თა შო რი სო რე გუ ლი რე ბა, ვი ნა ი დან ცალ კე უ ლი ქვეყ ნი სათ ვის სტა-
ბი ლუ რი სა ვა ლუ ტო კურ სის შე ნარ ჩუ ნე ბა თით ქმის შე უძ ლე ბე ლი ა, მას ზე 
მოქ მე დი სა ე რა შო რი სო, ბევრ შემ თხვე ვა ში, სუ ბი ექ ტუ რი და სტი ქი უ რი 
ფაქ ტო რის გა მო. 

თა ნა მედ რო ვე პან დე მი ის პი რო ბებ ში მო სა ლოდ ნე ლია მოვ ლე ნა თა 
გან ვი თა რე ბის ორი სცე ნა რი – მოკ ლე ვა დი ა ნი და გრძელ ვა დი ა ნი. პირ ვე-
ლი სცე ნა რის შემ თხვე ვა ში ეპი დე მია თა ვის თა ვად ჩაცხ რე ბა მთელ მსოფ-
ლი ო ში ან გა მო გო ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ვაქ ცი ნა და და ა ვა დე ბის სამ კურ ნა ლო 
წა მა ლი. პირ ველ შემ თხვე ვა ში ეკო ნო მი კის აღ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე-
ბა მოკ ლე დრო ში, ვი ნა ი დან სა ხელ მწი ფო და კერ ძო და ნა ზო გე ბი, სა მუ-
შაო ად გი ლე ბი და ადა მი ან დკა პი ტა ლი ძი რი თა დად შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იქ ნე-
ბა. მე ო რე შემ თხვე ვა ში აუ ცი ლე ბე ლი გახ დე ბა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის 
გაძ ლი ე რე ბა პან დე მი ის პი რო ბებ ში. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, რო გორც 
სა ხელ მწი ფო, ისე კერ ძო და ნა ზო გე ბი ამო ი წუ რე ბა, სა მუ შაო ად გი ლე ბი და 
ადა მი ან დკა პი ტა ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი გა ჩა ნაგ დე ბა, და ი სად გუ-
რებს სი ღა რი ბე, შიმ ში ლი და ა.შ. ასეთ შემ თხვე ვა ში სა ჭი რო გახ დე ბა სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ ად გი ლობ რი ვი და გა რე დან მო ზი დუ ლი სახ სრე ბის მი-
მარ თვა სა მუ შაო ად გი ლე ბის აღ სად გე ნად. სა ხელ მწი ფომ და კერ ძო სექ-
ტორ მა და ნა ხარ ჯე ბი უნ და გას წი ონ ადა მი ან თა და ინ ფი ცი რე ბის თა ვი დან 
ასა ცი ლებ ლად, ძი რი თა დად, შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის (სა მუ-
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შაო ძა ლის ეკი პი რე ბა, ავ ტო მა ტი ზა ცი ის ამაღ ლე ბა, რო ბო ტი ზა ცი ა, დის-
ტან ცი უ რი სწავ ლე ბა და საქ მი ა ნო ბა, და საქ მე ბულ თა ტრას პორ ტი რე ბა, სა-
მუ შაო ად გი ლე ბის დე ზინ ფექ ცია და ა. შ.) გა მო ყე ნე ბი სათ ვის, ისე, რო გორც
ეს ხდე ბა გა რე გა ნი ეფექ ტე ბის (ე კო ლო გი უ რად სუფ თა ტექ ნო ლო გი ე ბის
მეშ ვე ო ბით) აღ მო საფ ხვრე ლად. ასე ვე გა იზ რდე ბა სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის
ხარ ჯე ბი და ა ვა დე ბულ თა სამ კურ ნა ლოდ.

პან დე მი ის დროს სა ხელ მწი ფოს რო ლი აქ ტი ურ დე ბა. სწო რედ მის
ხელ ში გა და დის რო გორც ადა მი ან თა უსაფ რთხო ე ბის, ისე ეკო ნო მი კუ რი
საქ მი ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ძი რი თა დი ბერ კე ტე ბი. სა ხელ მწი ფოს გა რე შე
შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა პან დე მი ას თან ბრძო ლა და მი სი შე დე გე ბის აღ მოფ-
ხვრა ეკო ნო მი კა სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ნე ბის მი ერ სფე რო ში.
ასეთ ექ სტრე მა ლურ პი რო ბებ ში თით ქოს უფ რო ეფექ ტი ა ნია სა ხელ მწი ფო
სა კუთ რე ბის არ სე ბო ბა. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია მო მა ვალ-
ში, სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის წი ლის გაზ რდის მი მარ თუ ლე ბით, მაგ რამ
არ სე ბულ სა წარ მო თა ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია მი უ ღე ბე ლი ა, ვი ნა ი დან მოხ დე ბა
სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის მოშ ლა და წარ მო ი შო ბა სო ცი ა ლუ რი და ძა ბუ ლო ბა.

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ა სა და მის ეკო ნო მი კურ შე დე გებ თან და-
კავ ში რე ბით, ჩვენ ერ თმა ნე თი სა გან უნ და გავ მიჯ ნოთ პან დე მი ას თან
ბრძო ლი სა და პოს ტპან დე მი ურ პე რი ოდ ში გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი
(მექ ვა ბიშ ვი ლი ე. 2020). საკ მა ოდ ხან გრძლი ვი პან დე მი უ რი შო კი თან და-
თან ემ სგავ სე ბა წმინ და ეკო ნო მი კურ კრი ზისს და პან დე მი ის დამ თავ რე-
ბის შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს ისე თი ინ სტრუ მენ ტე ბი
კრი ზი სი დან გა მოს ვლი სა, რო გო რიც გა მო ი ყე ნე ბო და დი დი დეპ რე სი ის,
მე ო რე მსოფ ლიო ომი სა და საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შე დე გად გა მოწ-
ვე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი ვარ დნი სა და 2009-2010 წლე ბის მსოფ ლიო ფი ნან სუ-
რი კრი ზი სე ბის დაძ ლე ვის დროს, რო მე ლიც მო ი ცავს ფის კა ლურ, მო ნე ტა-
რულ, ინ სტი ტუ ცი ურ და სხვა ინ სტრუ მენ ტთა ერ თობ ლი ო ბას. მოკ ლე ვა დი-
ა ნი პან დე მი უ რი ეკო ნო მი კუ რი შო კი დან გა მოს ვლას კი გა ცი ლე ბით მცი რე
დრო და და ნა ხარ ჯე ბი დას ჭირ დე ბა და ბევრ შემ თხვე ვა ში კერ ძო სექ ტო-
რი, ძი რი თა დად, თა ვის თა ვად აღიდ გენს პან დე მი ამ დე არ სე ბულ მდგო მა-
რე ო ბას, თუმ ცა სა ხელ მწი ფოს აქ ტი უ რი დახ მა რე ბაც აუ ცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა
გან სა კუთ რე ბით იმ სფე რო ე ბი სად მი, რომ ლებ მაც დი დი და ნაკ ლი სი გა ნი-
ცა დეს.

უნ და ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლო ში ძი რი თა დად დრო უ ლად მო ხერ-
ხდა სა თა ნა დო ზო მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის წი ნა-
აღ მდეგ, რის შე დე გა დაც შე ნელ და ინ ფექ ცი ის გავ რცე ლე ბის პრო ცე სი
და მიღ წე უ ლი იქ ნა სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით ადა მი ან თა მსვერ პლის
ძალ ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, შე ნარ ჩუნ და ადა მი ა ნის სა არ სე ბო პი რო ბე-
ბი სა და ქვეყ ნის ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო-
ბის გარ კვე უ ლი დო ნე. სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბე ბის მო ბი ლი ზე ბი სა და
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სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯზე ხერ ხდე ბა დახ მა რე ბე ბის გა წე ვა რო გორც 
მო სახ ლე ო ბის, ისე ბიზ ნე სი სათ ვის. თუმ ცა, ალ ბათ, სა ჭი როა დახ მა რე ბის 
გავ რცე ლე ბა იმ თვით და საქ მე ბუ ლებ ზეც, რომ ლე ბიც არ იყ ვნენ და რე გის-
ტრი რე ბულ ნი, არ შე უძ ლი ათ შე სა ბა მი სი და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თე ბის 
წარ მოდ გე ნა, მაგ რამ მძი მე ეკო ნო მი კურ პი რო ბებ ში იმ ყო ფე ბი ან.

უკ ვე მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე (მა გა ლი თად, და-
ა ვა დე ბულ თა გან კურ ნე ბის მა ღა ლი შან სი, ეპი დე მი ის მას შტა ბე ბის შემ-
ცი რე ბა, ჩვე ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მო სახ ლე ო ბა ში ვი რუ სი სა გან თავ და სა-
ცა ვად, სო ცი ა ლუ რი დის ტან ცი რე ბა, ონ ლა ინ საქ მი ა ნო ბა და სხვ.), აუ ცი-
ლე ბე ლია მკაც რი შეზღ უდ ვე ბის მოხ სნა, რომ არ მი ვი დეთ ეკო ნო მი კურ 
კო ლაფ სამ დე და სო ცი ა ლუ რი და ძა ბუ ლო ბის უკი დუ რეს გამ წვა ვე ბამ დე. 
კარ გი ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ეს პრო ცე სი უკ ვე და იწყ ო. შე სა ბა მი სი ვაქ ცი-
ნის ან წამ ლის აღ მო ჩე ნამ დე ქვე ყა ნამ უნ და მო ა ხერ ხოს პან დე მი ის (ე პი-
დე მი ის) პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია არამ ხო ლოდ ში გა 
პრობ ლე მე ბი, არა მედ სხვა ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, რა თა ინ-
ფექ ცი ის ხე ლა ხა ლი გავ რცე ლე ბა არ მოხ დეს.

მო მა ვალ ში, რო გორც მთელ მსოფ ლი ო ში, ისე სა ქარ თვე ლო ში, კო-
რო ნა ვი რუ სუ ლი პან დე მი ის გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ყუ რადღ ე ბა 
უნ და გა მახ ვილ დეს მე დი ცი ნის, ბი ო ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ჯან დაც ვის სის-
ტე მე ბის, სოფ ლის ეკო ნო მი კის, ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კი სა და ხე ლოვ ნუ რი 
ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბა ზე. ფარ თოდ უნ და და ი ნერ გოს ონ ლა ინ სწავ-
ლე ბა, ონ ლა ინ ვაჭ რო ბა და დის ტან ცი უ რი საქ მი ა ნო ბა, რაც, გარ და ადა მი-
ან თა უსაფ რთხო ე ბი სა, გა მო იწ ვევს რე სურ სე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ეკო ნო მი-
ა სა და დრო ის და ნა ზოგს. 

თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე  ა და მი ან თა კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბა სულ 
უფ რო და უფ რო და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა პროგ რე სულ თვი სებ რივ ცვლი ლე-
ბებ ზე ეკო ნო მი კა ში (ე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე). ამ დე ნად, მო მა ვალ ში 
სა ქარ თვე ლო ში გე ნე რა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბა უნ და გახ დეს ეკო ნო მი კის 
ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბა. ქვეყ ნის ინო ვა ცი ურ მა სის ტე მამ უნ და შეძ ლოს 
ინო ვა ცი ე ბის გე ნე რი რე ბა ან იმ პორ ტი. თავ და პირ ვე ლად უპი რა ტე სო ბა უნ-
და მი ე ნი ჭოს ინო ვა ცი ე ბის იმ პორტს, ხო ლო შემ დეგ, სა კუ თარ კვლე ვებ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ინო ვა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას (თუ გვინ და ქვეყ ნის კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ამაღ ლდეს). ამ პრო ცეს ში პრი ო რი ტე ტი უნ და მი ე ნი-
ჭოს მეც ნი ე რე ბას, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
პრო ცესს სა ფუძ ვე ლი გა მო ეც ლე ბა და სა სურ ვე ლი შე დე გი ვერ მი იღ წე ვა. 

სწო რედ ინო ვა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად, კა ცობ რი ო ბის ერ-
თი ა ნი მოქ მე დე ბით, შე იძ ლე ბა გა და იჭ რას დღე ი სათ ვის მსოფ ლი ო ში არ-
სე ბუ ლი სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მე ბი, მათ 
შო რის ისიც, რო მელ საც პან დე მია ჰქვი ა.
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