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კა ცობ რი ო ბა არა ერ თხელ ყო ფი ლა ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის მოწ მე,
რო მელ თა გა ნაც გან სა კუთ რე ბით გა მო ირ ჩე ვა 1929-1933 წლე ბის დი დი დეპ-
რე სია და 2008-2009 წლე ბის დი დი რე ცე სი ა, მაგ რამ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა
არას დროს მდგა რა ისე თი მას შტა ბუ რი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე, რო გორც დღეს.
კო რო ნო მი კუ რი* კრი ზი სი არ არის არც ციკ ლუ რი და არც სტრუქ ტუ რუ ლი

* კორონომიკა - ეს არის ეკონომიკა კორონავირუსის პანდემიის ტყვეობაში. ცნე-
ბა შემოიტანა შრილანკელმა პროფესორმა აჯით და ოლვისმა (Ajith De Alwis).
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ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნა, იგი კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ით პრო ვო ცი რე ბუ-
ლი კრი ზი სი ა, რაც გა ნა პი რო ბებს კი დეც, მის სპე ცი ფი კას.

ეს რომ ტი პუ რი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი იყოს, საკ მა რი სი იქ ნე ბო და სა-
ხელ მწი ფოს მხრი დან მოთხ ოვ ნის მას შტა ბუ რი სტი მუ ლი რე ბა, მათ შო რის
ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა წა ხა ლი სე ბა უფ რო მე ტი ხარ ჯე ბის გა სა წე ვად (Rogo ,
2020). ამ ჯე რად, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის ამო ცა ნი დან
გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფო ე ბი აი ძუ ლე ბენ ადა მი ა ნებს ში ნა ი ზო ლა ცი ის
რე ჟიმ ში იცხ ოვ რონ, რაც:

 ზრდის უმუ შევ რო ბას, ანუ ზღუ დავს ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის მი ერ შე მო-
სავ ლის გე ნე რი რე ბის უნარს;

 აძ ლი ე რებს უარ ყო ფით მო ლო დი ნებს და ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა მომ-
ჭირ ნე ო ბას.

იმავ დრო უ ლად, ადა მი ა ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის შეზღ-
უდ ვა წარ მო შობს მი წო დე ბის უძ ლი ე რეს შოკ საც, რაც გა მო ი ხა ტე ბა:

 ეკო ნო მი კის დარ გე ბის უმე ტე სო ბის მთლი ა ნად ან ნა წი ლობ რივ
პა რა ლი ზე ბა ში;

 მი წო დე ბის ლო კა ლუ რი და გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბის წყვე ტა ში.
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ საქ მე გვაქვს კო ლო სა ლურ გლო ბა ლურ კრი-

ზის თან, რომ ლის დრო საც მოთხ ოვ ნი სა და მი წო დე ბის შო კე ბი მთელ
მსოფ ლი ო ში სინ ქრო ნუ ლად ეხ ლარ თე ბა ერ თმა ნეთს, რაც მკვეთ რად
ზრდის კრი ზი სის კუ მუ ლა ტურ ეფექტს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მია ჯერ არ დას რუ-
ლე ბუ ლა და მი სი ყვე ლა ეკო ნო მი კუ რი შე დე გი ჯერ არ დამ დგა რა, უკ ვე შე-
იძ ლე ბა მსჯე ლო ბა კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გაკ ვე თი ლებ ზე, რო მე ლიც
დღის წეს რიგ ში აყე ნებს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მო დე ლის სრულ ყო ფის /
ცვლი ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას.

ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა მოხ მა რე ბის პა რა ლი ზე ბა

კო რო ნო მი კურ მა კრი ზის მა მკვეთ რად შე ამ ცი რა ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა
მი ერ სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნა, რაც გან სა კუთ რე ბით მკა ფი-
ოდ გა მოვ ლინ და უპი რა ტე სად მოხ მა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ ეკო ნო მი კებ-
ში, მათ შო რის დ სა ქარ თვე ლო ში*. ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა მოხ მა რე ბა 2010-2015
წლებ ში სა შუ ა ლოდ მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტის 76,7%-ს შე ად გენ და, მომ-
დევ ნო წლებ ში ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა საგ რძნობ ლად იკ ლო - მშპ-ის 67%-დე
(2019), თუმ ცა, ის ჯერ კი დევ მა ღა ლი ა. ევ რო ზო ნის ქვეყ ნებ ში აღ ნიშ ნუ ლი
მაჩ ვე ნე ბე ლი 53%-ს არ აღე მა ტე ბა, სა შუ ა ლოდ მსოფ ლი ო ში კი - 60%-ს
(TheGlobalEconomy.Com, 2018).

მოხ მა რე ბის პა რა ლი ზე ბა გა მო იწ ვია ვაჭ რო ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის
სფე როს ობი ექ ტე ბის დი დი უმ რავ ლე სო ბის და კეტ ვამ და სა მუ შაო ად გი-

* საქართველოში მომხმარებლური ეკონომიკის მოდელის შესახებ უფრო
ვრცლად იხ.: (Papava, 2015).
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ლე ბის მა სობ რივ მა და კარ გვამ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის თით ქმის ყვე ლა სექ-
ტორ ში. შე სა ბა მის მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი გვაჩ ვე ნებს, რომ უმუ შევ რო ბის 
დო ნე კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შე დე გად შე საძ ლო ა, სულ ცო ტა, გა ორ-
მაგ დეს. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა და ნა ზო გე ბი სა-
ქარ თვე ლო ში ერ თობ მწი რი ა, ად ვი ლი წარ მო სად გე ნია თუ რამ დე ნად შე-
სუს ტდა მო სახ ლე ო ბის მყიდ ვე ლო ბი თი უნა რი. ამას თან, სა ქარ თვე ლო ში 
არ მოქ მე დებს ისე თი ავ ტო მა ტუ რი მაკ რო სტა ბი ლი ზა ტო რი, რო გო რი ცაა 
უმუ შე ვარ თა დაზღ ვე ვა, რომ ლის გა ფარ თო ე ბას კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სის 
პი რო ბებ ში დიდ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს ნო ბე ლი ან ტი ეკო ნო მის ტი პოლ 
კრუგ მა ნი (Krugman, 2020). 

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ გა დაწყ ვი ტა ელექ ტრო ე ნერ გი ი სა და ბუ-
ნებ რი ვი აი რის მოხ მა რე ბის სა ფა სუ რის ანაზღ ა უ რე ბის გარ და, თი თო ე ულ 
უმუ შე ვარს, ვინც ად რე და ქი რა ვე ბით იყო და საქ მე ბუ ლი, 6 თვის გან მავ-
ლო ბა ში თვე ში 200 ლა რი გა და უ ხა დოს, რაც ერ თი შრო მი სუ ნა რი ა ნი ადა-
მი ა ნის სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ტო ლი ა, თუმ ცა, 6-ჯერ და მე ტად ნაკ ლე ბია 
კრი ზი სამ დე და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლოთ ვი ურ ნო მი ნა ლურ 
ხელ ფას ზე. რაც შე ე ხე ბა სა მუ შა ო და კარ გულ თვით და საქ მე ბუ ლებს, რომ-
ლე ბიც კრი ზი სამ დე და საქ მე ბულ თა ნა ხე ვარს შე ად გენ დნენ, ისი ნი ერ-
თჯე რა დად 300 ლარს მი ი ღე ბენ. ცხა დი ა, ეს მხო ლოდ უმ ნიშ ვნე ლოდ თუ 
გაზ რდის სა მომ ხმა რებ ლო ხარ ჯებს. 

დად გა დრო, სა ქარ თვე ლო შიც ამოქ მედ დეს უმუ შე ვარ თა დაზღ ვე ვის 
სის ტე მა, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ში ნა მე ურ ნე ო ბებს რამ დე ნად მე მა ინც 
გა უმ კლავ დნენ ნე ბის მი ე რი ტი პის კრი ზი სის დარ ტყმებს. სტრა ტე გი ულ 
ამო ცა ნად კი უნ და და ი სა ხოს მომ ხმა რებ ლუ რი ეკო ნო მი კის მო დე ლი დან 
უპი რა ტე სად მწარ მო ებ ლუ რი ეკო ნო მი კის მო დელ ზე თან მიმ დევ რუ ლი 
გა დას ვლა.

შრო მი თი მიგ რან ტე ბის ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
ნა კა დე ბის დაშ რე ტა

სა ქარ თვე ლოს უპი რა ტე სად მომ ხმა რებ ლუ რი ეკო ნო მი კის ერ თ-ერ-
თი ძი რი თა დი მა ხა სი ა თე ბე ლია და მო კი დე ბუ ლე ბა უცხ ო ე თი დან შრო მი-
თი მიგ რან ტე ბის ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე, რი სი მო ცუ ლო ბაც ქვეყ ნის მშპ-ის 
10%-ს აღ წევს (2019). წარ სულ ში, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი მათ ზე და მო კი დე-
ბულ ქვეყ ნებ ში, ან ტი ციკ ლურ როლს ას რუ ლებ და, რად გა ნაც კრი ზი სის 
დროს მიგ რან ტე ბი თა ვი ანთ ქვეყ ნებ ში, რო გორც წე სი, მეტ ფულს რიცხ-
ავ დნენ. ახ ლა, რო დე საც კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სი თით ქმის ყვე ლა ქვე ყა-
ნას მო ი ცავს, ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის მა ღა ლი ხა რის ხი, 
პი რი ქით, კრი ზი სის გაღ რმა ვე ბის ფაქ ტო რად იქ ცა. 

ამას ემა ტე ბა, ნავ თობ ზე მსოფ ლიო ფა სე ბის უპ რე ცენ დენ ტო ვარ დნა, 
რაც ნავ თო ბის ექ სპორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბი დან (მა გა ლი თად, რუ სე თი დან) ფუ-
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ლად გზავ ნი ლებ ზე და მო კი დე ბულ ეკო ნო მი კებს, რო მელ თაც სა ქარ თვე-
ლოც მი ე კუთ ვნე ბა, კი დევ უფ რო მეტ ზი ანს აყე ნებს (The World Bank, 2020b). 
სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში, ვი თა რე ბას ისიც ამ წვა ვებს, რომ პან დე მი ამ 
ძლი ე რი დარ ტყმა მი ა ყე ნა აგ რეთ ვე ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის სხვა ძი რი თად 
დო ნორ ქვეყ ნებს (მა გა ლი თად, აშშ-ს, იტა ლი ას და სხვ). სა ერ თო ან გა რი-
შით, 2020 წლის აპ რილ ში წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით, 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის ნა კა დი 42,3%-ით შემ ცირ და, მათ შო რის რუ სე თი-
დან - 2,6-ჯერ, აშ შ-დან 33%-ით, იტა ლი ი დან - 27%-ით, სა ბერ ძნე თი დან - 
37%-ით. ამ გვა რი დი ნა მი კა მნიშ ვნე ლოვ ნად ზღუ დავს ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა 
სა მომ ხმა რებ ლო ხარ ჯებს და არ თუ ლებს კრი ზი სი დან გა მოს ვლას. 

გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში მი ზან შე წო ნი ლია გა და იდ გას ნა ბი ჯე ბი 
ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე-
ბის მი მარ თუ ლე ბით, რაც ძი რი თა დად ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი სექ ტო რის 
გან ვი თა რე ბი სა და ექ სპორ ტის ზრდის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა მოხ დეს. 
ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ, მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, მე ზო ბელ სომ-
ხეთ ში ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა 2004-2018 წლებ ში მშპ-
ის 22%-დან 12%-დე შემ ცირ და, მა შინ რო დე საც სა ქარ თვე ლო ში - 7%-დან 
11,5%-დე გა ი ზარ და (The World Bank, 2018).

მომ სა ხუ რე ბის ეკო ნო მი კის სუს ტი მე დე გო ბა

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ გან სა კუთ რე ბით ძლი ე რი დარ ტყმა მომ-
სა ხუ რე ბის სექ ტორს (ტუ რის ტუ ლი ინ დუს ტრი ა, ტრან სპორ ტი, ვაჭ რო ბა, 
უძ რა ვი ქო ნე ბით ოპე რა ცი ე ბი და სხვა) მი ა ყე ნა, რომ ლის წი ლი სა ქარ-
თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში, საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 74%-ს აღ წევს 
(2019), რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ინ დუს ტრი-
უ ლი ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელს. უნ დ ა აღი ნიშ ნოს, რომ 
მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რის სი დი დე სა ქარ თვე ლო ში არ არის ინ დუს ტრი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის შე დე გი, ისე რო გორც ეს ქვეყ ნე ბის და სა ხე ლე ბულ ჯგუფ ში ა.

გა რე შე შო კე ბის მი მართ მომ სა ხუ რე ბის სფე როს ძა ლი ან მა ღა ლი 
სენ სი ტი უ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის დღის წეს რიგ ში 
დგე ბა ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი სექ ტო რის (მრეწ ვე ლო ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო-
ბა, მშე ნებ ლო ბა, ენერ გე ტი კა) სწრა ფი გან ვი თა რე ბის ხარ ჯზე მომ სა ხუ რე-
ბის სექ ტორ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბის სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნა.

კო რო ნო მი კურ მა კრი ზის მა ყვე ლა ზე მე ტად ტუ რის ტუ ლი ინ დუს ტრია 
და ა ზა რა ლა. უშუ ა ლოდ ტუ რიზ მზე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის და ახ ლო ე-
ბით 8% მო დის, მაგ რამ მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი-
ვო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ტუ რიზ მის წი ლი ქვეყ ნის მშპ-ში 26,3%-ს აღ წევს 
(World Travel & Tourism Council, 2020b). ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ტუ რიზმს ძა ლი-
ან მა ღა ლი მულ ტიპ ლი კა ცი უ რი ეფექ ტი აქვს. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის ანა-
ლო გი უ რი სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 10%-ს შე ად გენს (World Travel & 
Tourism Council, 2020a). შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა 
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ზედ მე ტა დაა და მო კი დე ბუ ლი ტუ რიზ მზე, რაც სე რი ო ზულ რისკს ქმნის გან-
ვი თა რე ბის თვის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, პოს ტკრი ზი სულ პე რი ოდ ში, სა ნამ 
გლო ბა ლუ რი ტუ რის ტუ ლი ინ დუს ტრია აღ დგე ბა, მი ზან შე წო ნი ლია ტუ რიზ-
მის ექ სტენ სი უ რი გან ვი თა რე ბის მო დე ლი დან ინ ტენ სი უ რი გან ვი თა რე ბის 
მო დელ ზე გა დას ვლა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში 
ახა ლი ტუ რის ტუ ლი სიმ ძლავ რე ე ბის მწყობ რში შეყ ვა ნის ნაც ვლად, უნ და 
მოხ დეს არ სე ბუ ლის მაქ სი მა ლუ რად ათ ვი სე ბა (მათ შო რის ში გა ტუ რიზ მის 
ხელ შეწყ ო ბის გზით), და მი სი მი წო დე ბის უპი რა ტე სად ად გი ლობ რივ ჯაჭ-
ვში ინ ტეგ რა ცია (სურ სა თის წარ მო ე ბა- ტუ რიზ მი). 

იმპორტის ჯაჭვის რღვევა

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ გა მო იწ ვია მი წო დე ბის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ-
ვე ბის რღვე ვა, რაც, ერ თი მხრივ, მომ წო დე ბელ სა წარ მო თა პა რა ლი ზე ბით 
იყო გა მოწ ვე უ ლი (Oxford Business Group, 2020), ხო ლო მე ო რე მხრივ, 80-ზე 
მე ტი ქვეყ ნის მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ექ სპორ ტზე შეზღ უდ ვე ბის 
და წე სე ბის შე სა ხებ. ეს შეზღ უდ ვე ბი ძი რი თა დად პან დე მი ის გან დაც ვის სა-
შუ ა ლე ბებს, სა მე დი ცი ნო ტექ ნი კა სა და მე დი კა მენ ტებს მო ი ცავ და (Aatreya, 
2020), თუმ ცა, რამ დე ნი მე ქვე ყა ნამ, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის მო ტი ვით, 
სურ სა თის ცალ კე ულ სა ხე ო ბა თა ექ სპორ ტიც შეზღ უ და (Schmidhuber, Pound, 
Qiao, 2020). ყო ვე ლი ვე ამან სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი შექ მნა კო რო ნო მი კუ-
რი კრი ზი სის მარ თვის პრო ცეს ში.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სურ სა თის ძი რი თად სა ხე ო ბებ ზე მსოფ ლიო 
ფა სე ბი არ გაზ რდი ლა, კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ სე რი ო ზუ ლი დარ ტყმა 
მი ა ყე ნა სურ სა თის სა ერ თა შო რი სო მი წო დე ბა თა ჯაჭვს, რაც გა მოწ ვე უ ლი ა, 
ერ თი მხრივ, ლო ჯის ტი კუ რი შეზღ უდ ვე ბით, ხო ლო მე ო რე მხრივ, აგ რა რუ-
ლი სფე როს შრო მა ტე ვად დარ გებ ში სე ზო ნუ რი სა მუ შაო ძა ლის დე ფი ცი-
ტით. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ხი ლის, ბოს ტნე უ ლის, ხორ-
ცი სა და რძის სექ ტო რე ბი (The World Bank, 2020a). ასეთ ფონ ზე სულ უფ რო 
მე ტად იზ რდე ბა ქვეყ ნე ბის სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის რის კი (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2020). 

სურ სა თის მოხ მა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა მოხ მა რე-
ბის 28%-ს შე ად გენს, სურ სა თის იმ პორ ტი კი მთლი ა ნი იმ პორ ტის (რე ექ-
სპორ ტის თვის გან კუთ ვნი ლი იმ პორ ტის გა რე შე) 13,5%-ს. პან დე მი ის ან სხვა 
ტი პის გლო ბა ლუ რი კრი ზი სე ბის პი რო ბებ ში საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბით ქვეყ-
ნის შე უ ფერ ხე ბე ლი მო მა რა გე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა (სა სურ სა თო უსაფ რთხო-
ე ბა) დღის წეს რიგ ში კვლავ აყე ნებს ძი რი თა დი სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის 
ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის სტი მუ ლი რე ბის ამო ცა ნას. ეს გან სა კუთ რე ბით 
იმ პრო დუქ ცი ას ეხე ბა, რო მელ შიც ქვეყ ნის თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის კო ე ფი-
ცი ენ ტი შე და რე ბით და ბა ლი ა, თუმ ცა, არ სე ბობს მი სი წარ მო ე ბის გაზ რდის 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ტენ ცი ა ლი (ხი ლი, ბოს ტნე უ ლი, სი მინ დი, ხორ ცი და
ხორ ცპრო დუქ ტე ბი).

გარ და ამი სა, დად გა დრო აღ დგეს ძი რი თა დი სა სურ სა თო პრო დუქ ტე-
ბის და სა ბა ზი სო სა მე დი ცი ნო სა შუ ა ლე ბე ბის სტრა ტე გი უ ლი სა ხელ მწი ფო
ან სა ხელ მწი ფოს მი ერ რე გუ ლი რე ბუ ლი მა რა გე ბი (რე ზერ ვე ბი), რა თა სა-
ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას ქვეყ ნის სა სურ სა თო და
სა მე დი ცი ნო უსაფ რთხო ე ბა.

პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ნა კა დის
მკვეთ რი შე სუს ტე ბა

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ და მას თან და კავ ში რე ბულ მა გა ურ კვევ-
ლო ბამ არ სე ბი თად შეზღ უ და უცხ ო ელ ინ ვეს ტორ თა რის კის „მადა“, რაც
კა პი ტა ლის სა ერ თა შო რი სო მოძ რა ო ბის, კერ ძოდ, პირ და პი რი უცხ ო უ რი
ინ ვეს ტი ცი ე ბის (პუ ი -ე ბის) ნა კა დის კლე ბა ში ვლინ დე ბა; და ეს მა შინ, რო-
დე საც კრი ზი სამ დე პუ ი -ე ბი მშპ-ის 7%-ს აჭარ ბებ და და კა პი ტა ლის მთლი-
ა ნი ფორ მი რე ბის მე ოთხ ედს აღ წევ და (2019). თი ბი სი კა პი ტა ლის გუნ დის
პროგ ნო ზით (სა ბა ზო სცე ნა რი), კო რო ნაკ რი ზი სის შე დე გად, პუ ი -ე ბი 2020
წელს, შე საძ ლოა 40%-ით შემ ცირ დეს (Nadaraia, Bluashvili, Chachanidze,
Kordzaia, 2020).

კრი ზი სულ პე რი ოდ ში უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის და ნაკ ლისს ნა წი-
ლობ რივ სა ხელ მწი ფოს კა პი ტა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი
ზრდა (მა გა ლი თად, ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ში) გა ა ნე იტ რა ლებს,
პოს ტკრი ზი სულ პე რი ოდ ში კი, ამას თან ერ თად, - ად გი ლობ რი ვი ინ ვეს ტი-
ცი ე ბის წა ხა ლი სე ბა ყვე ლა სა შუ ა ლე ბით, მათ შო რის მთავ რო ბის მი ერ და-
ა ნონ სე ბუ ლი საკ რე დი ტო- სა გა რან ტიო სქე მის მეშ ვე ო ბით. ამ კონ ტექ სტში
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია კა პი ტა ლის ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის გან ვი თა რე-
ბა, რაც თა ვის მხრივ, ში და და ნა ზო გე ბის შექ მნის ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი-
კის გა ტა რე ბა საც მო ითხ ოვს.

კო რო ნო მი კურ მა კრი ზის მა გა მო ა აშ კა რა ვა ჩი ნე თის, რო გორც გლო-
ბა ლუ რი ინ დუს ტრი უ ლი ჰა ბი სა და ექ სპორ ტი ო რის მი მართ, უცხ ო ელ ინ-
ვეს ტორ თა ნდო ბის დაქ ვე ი თე ბა, რაც ამ ქვეყ ნის მი ერ ექ სპორ ტის შეზღ-
უდ ვამ და მი წო დე ბის სა ერ თა შო რი სო ჯაჭ ვის ჩაშ ლამ გა მო იწ ვი ა. ნი შან-
დობ ლი ვი ა, რომ ჟურ ნალ Fortune-ის მი ერ შედ გე ნი ლი 500 უმ სხვი ლე სის
ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კომ პა ნი ი დან 200 წარ მოდ გე ნი ლი იყო ჩი ნე თის ვუ-
ჰა ნის პრო ვინ ცი ა ში, სა ი და ნაც პან დე მია და იწყო (Delloite, 2020). ამე რი-
კულ, ია პო ნურ, სამ ხრეთ კო რე ულ და სხვა ქვეყ ნე ბის კომ პა ნი ებს გა აქვთ
თა ვი ან თი სა წარ მო ე ბი ჩი ნე თი დან, რა თა ჩა მო ა ყა ლი ბონ მი წო დე ბის რე-
გი ო ნუ ლი (მა გა ლი თად, ჩრდი ლო ეთ და სამ ხრეთ ამე რი კუ ლი, ევ რო პუ ლი,
აზი უ რი და სხვა) კვან ძე ბი და არ იყ ვნენ კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი მი წო დე ბის
ერთ რო მე ლი მე ინ დუს ტრი ულ ჰაბ ში. აღ ნიშ ნულ კვან ძებ ში გან ლაგ დე ბა,
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რო გორც ძი რი თა დი მა კომ პლექ ტე ბე ლი კომ პო ნენ ტე ბის სა წარ მო ე ბი, ისე 
მა კომ პლექ ტე ბე ლი ნა წი ლე ბი სა და სა ბო ლოო პრო დუქ ცი ის ბა ზე ბი (The 
Economist Intelligence Unit, 2020).

ასეთ ვი თა რე ბა ში სა ქარ თვე ლოს აქვს შან სი გახ დეს ინ დუს ტრი ის 
რე დის ლო კა ცი ის ად გი ლი, ანუ მი წო დე ბის ერ თ-ერ თი რე გი ო ნუ ლი კვან ძი. 
მით უმე ტეს, რომ მას აქვს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ევ-
რო კავ შირ თან, იგი ვე ჩი ნეთ თან და ბევრ სხვა ქვე ყა ნას თან. გარ და ამი სა, 
მზად დე ბა ანა ლო გი უ რი ხელ შეკ რუ ლე ბა აშ შ-თა ნაც. სა ქარ თვე ლოს ეკო-
ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ უკ ვე შე ად გი ნა 400-დე 
სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ის სი ა, რო მელ თა მი ე რაც ჩი ნეთ ში წარ მო ე ბუ ლი 
პრო დუქ ცია ევ რო კავ შირ ში მა ღა ლი სა ბა ჟო გა და სა ხა დით იბეგ რე ბა. 

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თვის პრინ ცი პუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს იმას, 
რომ შევ ძლოთ – არა მხო ლოდ შე და რე ბით და ბალ ტექ ნო ლო გი უ რი პრო-
დუქ ცი ის (ტექ სტი ლი, ფეხ საც მე ლი, სა თა მა შო ე ბი და სხვ.) მწარ მო ე ბე ლი 
კომ პა ნი ე ბის მო ზიდ ვა, რო მელ თაც არა აქვთ და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 
შექ მნის დი დი პო ტენ ცი ა ლი, არა მედ მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ე-
ბიც, რომ ლე ბიც უშ ვე ბენ ქი მი უ რი მრეწ ვე ლო ბის (მათ შო რის – ფარ მა ცევ-
ტი კის), მან ქა ნათ მშე ნებ ლო ბის (მათ შო რის სა მე დი ცი ნო და ნიშ ნუ ლე ბის), 
კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სა შუ ა ლე ბე ბის და ელექ ტრო ნი კის პრო დუქ ცი ას. ეს ის 
დარ გე ბი ა, რო მელ თაც და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნის დი დი პო ტენ-
ცი ა ლი გა აჩ ნი ათ. რაც შე ე ხე ბა მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი სა წარ მო ე ბი სათ ვის 
სა მუ შაო ძა ლის მომ ზა დე ბას, აქ შე იძ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა-
შოს სა ხელ მწი ფოს ჩარ თუ ლო ბამ და კონ სტრუქ ცი ულ მა თა ნამ შრომ ლო-
ბამ უცხ ო ელ ინ ვეს ტო რებ თან, მათ შო რის – სა ჭი რო კვა ლი ფი კა ცი ის სა-
მუ შაო ძა ლის მომ ზა დე ბის და ფი ნან სე ბის /თა ნა და ფი ნან სე ბის გზით, რი სი 
პო ლი ტი კუ რი ნე ბაც მთავ რო ბამ უკ ვე გა მო ავ ლი ნა*.

 
საქონლის ექსპორტსა და რეექსპორტზე გლობალური 

მოთხოვნის შესუსტება

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ დი დი დარ ტყმა მი ა ყე ნა სა ერ თა შო რი-
სო ვაჭ რო ბას. ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის (WTO) პროგ ნო ზით, 
წლე ულს სა ქონ ლით გლო ბა ლუ რი ვაჭ რო ბის მო ცუ ლო ბა, უკე თეს, 13%-ით, 
უა რეს ში კი - 32%-ით და ე ცე მა (Azevêdo, 2020). ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ეცე-
მა გლო ბა ლუ რი მოთხ ოვ ნა, მათ შო რის ქარ თულ პრო დუქ ცი ა ზე. ამის ნიშ-
ნე ბი უკ ვე სა ხე ზე ა: საქ სტა ტის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, იან ვარ -აპ რილ ში 
ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა წლი უ რად 12%-ით შემ ცირ და. ამას თან, 10 წამ ყვა ნი 
სა ექ სპორ ტო სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი დან რვა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი კლე ბა გა მოვ-
ლინ და, გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ფე რო შე ნად ნო ბე ბი, აზო ტო ვა ნი სა-

* მხედველობაში გვაქვს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 
ნათია თურნავას განცხადება.
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სუ ქე ბი, ყურ ძნის ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნო ე ბი, სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბი, აგ-
რეთ ვე ავ ტო მო ბი ლე ბის რე ექ სპორ ტი. რაც შე ე ხე ბა უმ სხვი ლეს სა ექ სპორ-
ტო სა სა ქონ ლო კა ტე გო რი ას - სპი ლენ ძის მად ნებ სა და კონ ცენ ტრა ტებს, 
რო მელ თა გა ტა ნა მეტ წი ლად ჩი ნეთ ში ხდე ბა, იან ვარ -აპ რილ ში მა თი ექ-
სპორ ტის წლი უ რი ზრდის მი უ ხე და ვად, სა კუთ რივ აპ რილ ში წლი ურ მა კლე-
ბამ 5%-ს გა და ა ჭარ ბა, მარ ტთან შე და რე ბით კი 19%-ით და ე ცა, რაც ამ ტი პის 
პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტის შემ დგო მი კლე ბის რის კზე მი უ თი თებს. თი ბი სი 
კა პი ტა ლის პროგ ნო ზით (სა ბა ზი სო სცე ნა რი), წლე ულს ქარ თუ ლი ექ სპორ-
ტი 25%-ით შემ ცირ დე ბა (Nadaraia, Bluashvili, Chachanidze, Kordzaia, 2020).

ამ დე ნად, კო რო ნო მი კურ მა კრი ზის მა კი დევ ერ თხელ აჩ ვე ნა ქარ თუ-
ლი ექ სპორ ტის დი ვერ სი ფი კა ცი ის და მი სი რე სურ სუ ლი ორი ენ ტა ცი ის შე-
სუს ტე ბის სა ჭი რო ე ბა; და ეს მა შინ, რო დე საც ქვე ყა ნა ში არ არ სე ბობს ექ-
სპორ ტის ხელ შეწყ ო ბის მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ქმე დი თი პო ლი ტი კა, 
რომ ლის შე მუ შა ვე ბა პოს ტკრი ზი სულ პე რი ოდ ში ამოქ მე დე ბის მიზ ნით გა-
და უ დე ბელ აუ ცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს. ამ თვალ საზ რი სით, კო რო ნა ვი-
რუ სის პან დე მი ის გა მომ გლო ბა ლუ რი ინ დუს ტრი ის რე გი ო ნუ ლი რე ლო კა-
ცი ის პრო ცე სი სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვან შე საძ ლებ ლო ბებს აძ ლევს. 

 ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მკვეთრი მერყეობა

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ გლო ბა ლურ სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე დი დი 
რყე ვე ბი გა მო იწ ვი ა, თუმ ცა ლა რის კურ სის მერ ყე ო ბის დი ა პა ზო ნი ერ თ-ერ-
თი ყვე ლა ზე ღრმა აღ მოჩ ნდა მსოფ ლი ო ში: მხო ლოდ 10 დღის გან მავ ლო-
ბა ში (17-26 მარ ტი) ლა რის კურ სი 25%-ით და ე ცა, რო დე საც ჩვე ნი სა ვაჭ რო 
პარ ტნი ო რი ქვეყ ნე ბის ვა ლუ ტებს ასე თი დე ვალ ვა ცია ასეთ მოკ ლე ვა დებ-
ში არ გა ნუც დი ა. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ამ დრო სათ ვის კო რო ნო მი-
კის არც ერ თი ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი შე დე გი, ტუ რის ტუ ლი შე მო სავ ლე ბის 
კლე ბის გარ და, არ იყო დამ დგა რი, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ვა ლუ ტო აჟი-
ო ტა ჟი სა ქარ თვე ლო ში ძი რი თა დად შექ მნი ლი ვი თა რე ბის არა ა დეკ ვა ტუ-
რი აღ ქმით და მა სობ რი ვი ფსი ქო ზით იყო გა მოწ ვე უ ლი. 

უარ ყო ფი თი მო ლო დი ნე ბი იმა ნაც გა ამ ძაფ რა, რომ ეროვ ნულ მა ბან-
კმა დაგ ვი ა ნე ბუ ლი და საკ მა ოდ მო უქ ნე ლი სა ინ ტერ ვენ ციო ტაქ ტი კა გა მო-
ი ყე ნა. ამის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის ან გა რიშ შიც არის 
მი თი თე ბუ ლი: სსფ თვლის, რომ მა ღალ დო ლა რი ზე ბულ ქვე ყა ნა ში, რო გო-
რიც სა ქარ თვე ლო ა, ლა რის კურ სის ჭარ ბი მერ ყე ო ბა და მან გრე ვე ლი შე იძ-
ლე ბა აღ მოჩ ნდეს ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბი სათ ვის. ამი ტომ, ეროვ ნულ მა 
ბან კმა გან სა კუთ რე ბულ შემ თხვე ვებ ში დის კრე ცი ულ ინ ტერ ვენ ცი ებს უნ და 
მი მარ თოს, რა თა თა ვი დან აი ცი ლოს ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სის დი დი 
მერ ყე ო ბა (International Monetary Fund, 2020).

მოგ ვი ა ნე ბით, ვი თა რე ბა რამ დე ნად მე გა მოს წორ და, რა საც მნიშ ვნე-
ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი ეროვ ნუ ლი ბან კის ერ თგვარ მა გა მო ცოცხ ლე ბამ, 
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კერ ძოდ, მის მა გან ცხა დე ბამ სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე გა ყიდ ვე ბის გაზ რდას-
თან და კავ ში რე ბით, რაც ძი რი თა დად კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი სათ ვის უცხ ო-
უ რი ვა ლუ ტის პირ და პირ, სვოპ ოპე რა ცი ე ბის გზით, მი წო დე ბით მოხ დე ბა. 
ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ნა თე ლი ა, რომ ასეთ არა ორ დი ნა რულ 
ვი თა რე ბა ში, ეროვ ნულ ბანკს მე ტი სი თა მა მე და კრე ა ტი უ ლო ბა მარ თებს 
უარ ყო ფი თი მო ლო დი ნე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად. სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე-
ბის დაგ რო ვე ბა თვით მიზ ნად არ უნ და გა და იქ ცეს და მი სი გა მო ყე ნე ბა სა-
გან გე ბო ვი თა რე ბა ში სტან დარ ტულ სქე მებს არ უნ და და ექ ვემ დე ბა როს, 
მით უმე ტეს, რომ ქვე ყა ნამ დი დი სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა 
მი ი ღო, რაც მე ტი სა ინ ტერ ვენ ციო აქ ტი ვო ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 

   სამომხმარებლო ფასების ზრდა

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სის თვის და მა ხა სი-
ა თე ბე ლია მოთხ ოვ ნის და მი წო დე ბის შო კე ბის ურ თი ერ თგა დახ ლარ თვა. 
თუ მოთხ ოვ ნის ვარ დნა ფა სე ბის კლე ბის მი მარ თუ ლე ბით მოქ მე დებს, 
მი წო დე ბის ში გა და სა ერ თა შო რი სო ჯაჭ ვე ბის რღვე ვა ფა სებს ზრდის კენ 
უბიძ გებს. ამ დე ნად, ინ ფლა ცი ა ზე კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის გავ ლე-
ნა არა ერ თგვა რო ვა ნია და იმა ზეა და მო კი დე ბუ ლი – მოთხ ოვ ნის შო კის 
ეფექ ტი გა და წო ნის, თუ მი წო დე ბის. თუ მიმ დი ნა რე წლის მარ ტში წი ნა 
თვეს თან შე და რე ბით წლი უ რი ინ ფლა ცი ის ტემ პმა იკ ლო, აპ რილ ში ის არ-
სე ბი თად გა ი ზარ და და თით ქმის 7%-ს გა უ ტოლ და (ინ ფლა ცი ის მიზ ნობ რივ 
მაჩ ვე ნე ბელ ზე 4%-ით მე ტი). 

კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გაღ რმა ვე ბის პი რო ბებ ში (2020 წლის აპ რი-
ლი) მოთხ ოვ ნა შემ ცირ და, თუმ ცა მოხ და მი სი ფო კუ სი რე ბა პირ ვე ლა დი 
მოხ მა რე ბის სა ქო ნელ ზე, ძი რი თა დად სურ სათ სა და სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო 
ნივ თებ ზე. სურ სათ ზე ფა სე ბი 16%-ით გა ი ზარ და, სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ნივ-
თებ ზე კი - თით ქმის 10%-ით. სურ სა თის წვლილ მა სა მომ ხმა რებ ლო ფა-
სე ბის სა ერ თო დო ნის ზრდა ში 5 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტი შე ად გი ნა, რო დე-
საც და ნარ ჩე ნი 11 სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი დან 0,6 პრო ცენ ტულ პუნ ქტზე მე ტი 
წვლილი არ ცერთს არ ჰქო ნი ა. ფა სე ბიც ამ ჯგუ ფებ ში, გარ და სა ყო ფახ ცოვ-
რე ბო ნივ თე ბი სა, მცი რედ გა ი ზარ და ან შემ ცირ და (4 ჯგუფ ში დეფ ლა ცია 
აღი ნიშნა).

ფა სე ბის მა ტე ბა ზე სე რი ო ზუ ლი გავ ლე ნა იქო ნია ლა რის გაც ვლი თი 
კურ სის მკვეთ რმა ვარ დნამ მარ ტის ბო ლოს, რაც უფ რო აპ რი ლის ფა სებ ში 
აი სა ხა.

და მა ინც, ინ ფლა ცი ის ამ ჟა მინ დელ დო ნე ზე მი წო დე ბის შო კის გავ-
ლე ნა უფ რო მკა ფი ოდ გა მოჩ ნდა, მათ შო რის – სურ სა თის მი წო დე ბის სფე-
რო ში. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ გან სა კუთ რე ბით გაძ ვირ და ხი ლი და ყურ ძე-
ნი (45,4%-ით), რძე, ყვე ლი და კვერ ცხი (23,2%-ით), შა ქა რი, ჯე მი და სხვა 
ტკბი ლე უ ლი (16,9%-ით). აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ 1 800 ობი ექ ტი დან, რო-
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მელ თაც საქ სტა ტის მი ერ ფა სე ბის რე გის ტრა ცია მო ი ცავს, 1150, სა გან გე ბო 
მდგო მა რე ო ბის გა მო, არ ფუნ ქცი ო ნი რებ და (საქ სტა ტი, 2020).

მიზ ნობ რივ ზე ბევ რად უფ რო მა ღა ლი ინ ფლა ცი ის მი უ ხე და ვად, სუს-
ტი მოთხ ოვ ნის ფონ ზე შე საძ ლე ბე ლი გახ და ეროვ ნუ ლი ბან კის პო ლი ტი-
კის გა ნაკ ვე თის 50 სა ბა ზი სო პუნ ქტით და წე ვა. რამ დე ნა დაც მი წო დე ბის 
შო კის მი მართ მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა 
ნაკ ლე ბად ეფექ ტი ა ნი ა, ასეთ ვი თა რე ბა ში სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია მო-
ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის შემ დგო მი ზო მი ე რი შერ ბი ლე ბა, რაც პან დე მი ი-
დან გა მოს ვლის კვა ლო ბა ზე, ხელს შე უწყ ობს ეკო ნო მი კის ეტა პობ რივ გა-
მო ცოცხ ლე ბას. კო რო ნო მი კუ რი ინ ფლა ცი ის შემ თხვე ვა კი დევ ერ თი და-
დას ტუ რე ბაა (Papava, 2020) იმი სა, რომ ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის რე ჟი მი 
(Inflation targeting) ყო ველ თვის ეფექ ტი ა ნი არ არის და მი სი რე ლე ვან ტუ-
რო ბა მცირე ზო მის ღია ეკო ნო მი კის თვის, რო გო რიც სა ქარ თვე ლო ა, ბევრ 
კითხ ვას ბა დებს. 

თუ ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმულს შე ვა ჯა მებთ, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
კო რო ნო მი კურ მა კრი ზის მა მკა ფი ოდ გა მო ავ ლი ნა სა ქარ თვე ლოს ეკო-
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პა რა დიგ მის სი სუს ტე ე ბი და ხა ზი გა უს ვა მა თი 
გა და ლახ ვის აუ ცი ლებ ლო ბას. მომ ხმა რებ ლუ რი ეკო ნო მი კის მო დე ლის 
შეც ვლა, მომ სა ხუ რე ბის ეკო ნო მი კა ზე, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ტუ რიზ მზე ჭარ-
ბი და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა, შრო მი თი მიგ რან ტე ბის ფუ ლა დი გზავ-
ნი ლე ბის რო ლის შე სუს ტე ბა, იმ პორ ტზე და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა და 
ექ სპორ ტის დი ვერ სი ფი კა ცია მი სი მხარ და ჭე რის ქმე დი თი ინ სტრუ მენ-
ტე ბის სა შუ ა ლე ბით, გლო ბა ლუ რი ინ დუს ტრი ის რე ლო კა ცი ის მიმ დი ნა რე 
ტენ დენ ცი ის გა მო ყე ნე ბა პუ ი დე ბის ნა კა დის გა საზ რდე ლად - ყვე ლა ფე რი 
ეს მი უ თი თებს ქვეყ ნის რე ინ დუს ტრი ა ლი ზა ცი ის სა ჭი რო ე ბა ზე. 

პო ლი ტი კურ მა ელი ტამ უნ და გა აც ნო ბი ე როს, რომ ლი ბერ ტა რი ა ნულ-
მა დოქ ტრი ნამ, ერ თი მხრივ, ბიძ გი მის ცა ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ას, 
მაგ რამ მე ო რე მხრივ, გა მო ავ ლი ნა მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი სტრუქ ტუ რუ ლი სი-
სუს ტე, რაც ხელს უშ ლის ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას. ამი ტომ, მას ზე სა ბო ლო-
ოდ უნ და ით ქვას უა რი. გა და უ დე ბელ აუ ცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს ადეკ-
ვა ტუ რი ინ დუს ტრი უ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცი ა სა და კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე. 
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