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მრგვალი მაგიდა „კორონომიკა“
ROUND TABLE - “KORONOMCS”

გლობალური კორონომიკური კრიზისის გავლენა
საქართველოს ეკონომიკაზე

(შესავლის ნაცვლად)

გა სუ ლი წლის დე კემ ბრის შუა რიცხ ვებ ში მსოფ ლიო სა ინ ფორ მა ციო
სა შუ ა ლე ბებ ში პირ ვე ლი ცნო ბე ბი გაჩ ნდა ჩი ნეთ ში, კერ ძოდ, ვუ ჰა ნის პრო-
ვინ ცი ა ში უც ნო ბი, ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხ ლი სათ ვის სა ხი-
ფა თო ვი რუ სუ ლი და ა ვა დე ბის შე სა ხებ, რო მელ საც მოგ ვი ა ნე ბით COVID-19
(კო რო ნა ვი რუ სი) უწო დეს. დე კემ ბრის ბო ლოს ჩი ნე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ
ოფი ცი ა ლუ რად აღი ა რა ამ და ა ვა დე ბის არ სე ბო ბა. 2020 წლის 30 იან ვარს
ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ COVID-19 გლო ბა ლურ საფ რთხედ, ხო-
ლო 11 მარტს - პან დე მი ად გა მო აცხ ა და. 2020 წლის 21 მარტს სა ქარ თვე ლოს
პარ ლა მენ ტმა და ამ ტკი ცა სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის ბრძა ნე ბუ ლე ბა
ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის შე მო ღე ბის შე სა-
ხებ. ამ ჟა მად ეს და ა ვა დე ბა მსოფ ლი ოს 200-ზე მეტ ქვე ყა ნა შია გავ რცე ლე-
ბუ ლი. ყო ველ დღი უ რად მა ტუ ლობს და ინ ფი ცი რე ბულ თა და გარ დაც ვლილ-
თა, ისე რო გორც გა მო ჯან მრთე ლე ბულ თა რა ო დე ნო ბა. სულ უფ რო ხში რად
სა უბ რო ბენ პან დე მი ის მე ო რე ტალ ღის შე საძ ლებ ლო ბა ზე.
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COVID-19-ის ვი რუს მა უმ ძი მე სი დარ ტყმა მი ა ყე ნა რო გორც ეროვ ნუ ლი
სა ხელ მწი ფო ე ბის, ისე გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კას. ამას ადას ტუ რებს შემ დე-
გი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი - გა ე როს პროგ ნო ზით, მიმ დი ნა რე წელს
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა 3.4%-ით შემ ცირ დე ბა. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო
ფონ დი ვა რა უ დობს 4.0-%-ით, ხო ლო მსოფ ლიო ბან კი - 5.2%-ით შემ ცი რე-
ბას (ავ ტო რის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა მო ნა ცე მი აღე ბუ ლია ელექ ტრო-
ნუ ლი წყა რო დან https:1/bitlyTcSmoq/). ასე ვე საპ როგ ნო ზო შე ფა სე ბით,
მიმ დი ნა რე წელს ევ რო კავ ში რის ეკო ნო მი კა შემ ცირ დე ბა 7.5%-ით, მათ შო-
რის: იტა ლი ის - 9.1%-ით, ეს პა ნე თის - 8.0%-ით, საფ რან გე თის - 7.2%-ით და
ა.შ. აშ შ-ში ეკო ნო მი კის 5.9%-ი ან ვარ დნას პროგ ნო ზი რე ბენ. აზი ის გან ვი-
თა რე ბის ბან კის მა ი სის თვის ან გა რიშ ში კო რო ნა ვი რუ სის მი ერ მსოფ ლიო
ეკო ნო მი კი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლი 5.8-8.8 ტრლნ აშშ დო ლა რის ფარ-
გლებ შია შე ფა სე ბუ ლი, რაც გლო ბა ლუ რი მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტის
(GDP) 6.4%-დან 9.7% შე ად გენს. მსოფ ლიო ვაჭ რო ბის მო ცუ ლო ბა, სა ვა რა უ-
დოდ, 1.7-2.6 ტრლნ დო ლა რით შემ ცირ დე ბა, მსოფ ლიო ტუ რიზ მის და ნა კარ-
გებს 1.2-1.5 ტრლნ აშშ დო ლა რის ფარ გლებ ში ვა რა უ დო ბენ. მხო ლოდ გან ვი-
თა რე ბად ქვეყ ნებ ში და საქ მე ბა შე საძ ლე ბე ლია 25 მლნ სა მუ შაო ად გი ლით
შემ ცირ დეს. აშ შ-ში მო სა ლოდ ნელ ზა რალს 4.0 ტრლნ დო ლა რით აფა სე ბენ,
რაც ამ ქვეყ ნის მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტის თით ქმის 10%-ი ა.

ამ გვა რად, სა ხე ზეა პან დე მი უ რი შო კით პრო ვო ცი რე ბუ ლი მე ო რე
გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კურ -ფი ნან სუ რი კრი ზი სი, რო მელ მაც სა მეც ნი ე რო
ლი ტე რა ტუ რა ში „კორონომიკური კრიზისის“ სა ხელ წო დე ბა მი ი ღო (ვ. პა-
პა ვა, 2020, კო რო ნო მი კა და ეკო ნო მი კა კრი ზი სის წი ნა შე - https://for.ge/
view/182671/koronomika-da-economica-krizisis-winase.html და სხვ.) მო ცე მუ-
ლი კრი ზი სის ორ მთა ვარ თა ვი სე ბუ რე ბას შე იძ ლე ბა გა ეს ვას ხა ზი. პირ ვე-
ლი კრი ზი სის წარ მქმნის მი ზეზ ში ა, რო მე ლიც გა მოწ ვე უ ლია არა ეკო ნო მი-
კუ რი სის ტე მის შიგ ნით არ სე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბე ბით, არა მედ სა მე დი-
ცი ნო ფაქ ტო რით. ჯერ ჯე რო ბით არ არ სე ბობს კო რო ნა ვი რუ სის სა წი ნა აღ-
მდე გო ვაქ ცი ნა და მი სი ეფექ ტი ა ნი მკურ ნა ლო ბის პრე პა რა ტი. ასე ვე უც-
ნო ბია კო რო ნო მი კუ ლი კრი ზი სის დაძ ლე ვის გზე ბი და არ არ სე ბობს პოს-
ტკრი ზი სუ ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის აპ რო ბი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი.
აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა შეშ ფო თე ბას ბა დებს მსოფ ლიო სა ზო გა დო ე ბა ში.
მარ თა ლი ა, ბევრ ქვე ყა ნა ში ეპი დე მი ის პი კი გა და ლა ხუ ლია და დაწყ ე ბუ-
ლია შეზღ უდ ვე ბის შერ ბი ლე ბის პრო ცე სი, რაც, პირ ველ რიგ ში, ეკო ნო მი-
კუ რი აუ ცი ლებ ლო ბი თაა ნა კარ ნა ხე ვი, მაგ რამ დღეს ვე რა ვინ ამ ბობს რამ-
დენ ხანს გას ტანს კი დევ ეპი დე მია ან რა შე საძ ლო ფორ მებს შე ი ძენს იგი
მო მა ვალ ში.

შექ მნილ სი ტუ ა ცი ა ში სულ უფ რო ხში რად გა ის მის ხმე ბი დეგ ლო ბა-
ლი ზა ცი ის პრო ცე სის დაწყ ე ბის შე სა ხებ, რა საც, ჩვე ნი აზ რით, არ გა აჩ ნია
რე ა ლუ რი სა ფუძ ვე ლი. სა კითხ ის სიცხ ა დი სათ ვის რამ დე ნი მე ფაქტს გა-
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ვიხ სე ნებთ ის ტო რი ი დან. ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა, რო გორც გლო ბა ლი ზა-
ცი ის წი ნა პი რო ბა და შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი, რამ დენ ჯერ მე სე რი ო ზუ ლად
შე ფერ ხდა მე-20 სა უ კუ ნე ში და 21-ე სა უ კუ ნის და საწყ ის ში. ეს გა მოწ ვე უ ლი
იყო პირ ვე ლი და მე ო რე მსოფ ლიო ომე ბით, „დიდი დეპ რე სი ით“, 2007-2009
წლე ბის „დიდი რე ცე სი ით“ და სხვ. გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ-
დეგ გაჩ ნდა წარ მო ე ბის ლო კა ლი ზა ცი ის ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც სა მეც ნი ე-
რო ლი ტე რა ტუ რა ში გა ნი ხი ლე ბა კრი ზი სით გან პი რო ბე ბუ ლი უმუ შევ რო ბის
პრობ ლე მის შერ ბი ლე ბის მე ქა ნიზ მის სა ხით. იგუ ლის ხმე ბა, რომ უპი რა ტე-
სო ბა ენი ჭე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას ქვეყ ნის ში გა და არა შრო მის
გლო ბა ლურ ბაზ რებ ზე. პა რა დოქ სუ ლი ა, რომ ლო კა ლი ზა ცი ის ტენ დენ ცია
აშ შ-ში აღ მო ცენ და, რო მე ლიც გლო ბა ლი ზა ცი ის ბირ თვი და ლო კო მო ტი-
ვი ა. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, მსგავ სი შე ფერ ხე ბე ბი დრო ე ბი თი ხა სი ა თი-
სა ა. ვფიქ რობთ, ასე ვე დრო ე ბი თი იქ ნე ბა COVID-19 პან დე მი ით გა მოწ ვე უ-
ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის ამ ჟა მინ დე ლი შე ფერ ხე ბაც.

კო რო ნო მი კუ ლი კრი ზი სის მე ო რე თა ვი სე ბუ რე ბა მის გან სა კუთ რე-
ბულ სიღ რმე ში ა. მეც ნი ე რე ბი თან ხმდე ბი ან იმა ში, რომ ეს კრი ზი სი თა ვი სი
სიმ წვა ვით და და მან გრე ვე ლი ზე მოქ მე დე ბით აღე მა ტე ბა 2007-2009 წლე-
ბის გლო ბა ლურ ფი ნან სურ კრი ზისს და უთა ნაბ რდე ბა 1930-ი ა ნი წლე ბის
„დიდ დეპ რე სი ას“. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მი სი სა ხით ჩვენ საქ მე გვაქვს
გლო ბა ლურ „დიდ დეპ რე სი ას თან“. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ძა-
ლი ან რთუ ლი და საკ მა ოდ ხან გრძლი ვი იქ ნე ბა ამ კრი ზი სი დან გა მოს ვლის
პრო ცე სი: სა ვა რა უ დო ა, რომ გლო ბა ლუ რი და ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო-
ნო მი კე ბი სათ ვის პან დე მი ით მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით,
წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბი 2022 წლამ დე ვერ შეძ ლე ბენ 2019 წლის ეკო ნო მი კუ რი
დო ნის მიღ წე ვას.

კო რო ნა ვი რუ სის ეპი დე მი ას ჩვე ნი ქვეყ ნის თვი საც არ აუვ ლია გვერ-
დი. უაღ რე სად მძი მე ზე გავ ლე ნა იქო ნია კო რო ნა ვი რუ სი დან გა მოწ ვე ულ მა
კო რო ნო მი კურ მა კრი ზის მა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ზე. წი ნას წა რი ვა რა-
უ დით, ქვეყ ნის მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტი 4.0% - 5.0%-ით შემ ცირ დე-
ბა. მკვეთ რად გა იზ რდე ბა ქვეყ ნის სა გა რეო ვა ლი. უკ ვე 2020 წლის მა ის ში
ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის შე მო სავ ლე ბი 97%-ით შემ ცირ და წი ნა წლის ანა-
ლო გი ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბით, უცხ ო ე თი დან გად მო რიცხ ულ მა თან-
ხებ მა კი 9.3%-ით იკ ლო. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ
შეძ ლო დრო უ ლად გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა ამ და ა ვა დე ბის წი ნა აღ მდეგ მი-
მარ თუ ლი რო გორც წმინ და სა მე დი ცი ნო, ისე ეკო ნო მი კუ რი ხა სი ა თის ღო-
ნის ძი ე ბე ბი. მა თი დაწ ვრი ლე ბი თი ანა ლი ზი და შე ფა სე ბე ბი წი ნამ დე ბა რე
ჟურ ნალ ში წარ მოდ გე ნი ლია ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი და ახალ გაზ რდა თა ო-
ბის მეც ნი ერ -ე კო ნო მის ტე ბის მი ერ.

რთუ ლი აღ მოჩ ნდა ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა და გან-
ხორ ცი ე ლე ბა, რა საც გა ნა პი რო ბებ და ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა-
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ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის სა მომ ხმა რებ ლო ხა სი-
ა თი - მი სი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა ტუ რიზ მზე, სა ქონ ლი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის იმ პორ ტზე და უცხ ო ეთ ში წა სუ ლი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა-
ქე ე ბის ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე. ეს ის სფე რო ე ბი ა, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე უფ-
რო მე ტად და ზი ან და კო რო ნო მი კუ ლი კრი ზი სი სა გან. მთავ რო ბის ან ტიკ-
რი ზი სულ გეგ მა ში პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა სო ცი ა ლურ სა კითხ ებს - კრი ზი სი-
სა გან ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის სო ცი ა ლურ დაც ვას, 
რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ და რო გორც პირ და პი რი სუბ სი დი რე ბით, ისე მო-
ნე ტა რუ ლი დახ მა რე ბით. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ბიზ ნეს თან მი მარ თე ბა შიც 
და საქ მე ბუ; ლთა ინ ტე რე სე ბის დაც ვას მი ე ნი ჭა უპი რა ტე სო ბა. 

და სას რულ, პრობ ლე მის კი დევ ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ას პექტს უნ და მი-
ვაქ ცი ოთ ყუ რადღ ე ბა. ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ი დან კარ გად არის ცნო ბი ლი, 
რომ ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი არა მხო ლოდ ძვე ლის და მან გრე ვე ლი, არა მედ 
ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი რე ა ლო ბის შემ ქმნე ლი ძა ლა ა, რაც ნათ ლად ჩანს კრი-
ზი სის ცნე ბის სხვა დას ხვა ენა ზე გა მომ ხატ ველ ტრან სკრიფ ცი ებ ში - ბერ-
ძნუ ლად „კრიზისი“ ნიშნავს „გადაწყვეტას“, ლათინურად - „გაყოფას“ და 
„გარდატეხას“, ჩინურად - „საფრთხეს“ და „შესაძლებლობას“. შესაბამისად, 
კორონომიკური კრიზისი განხილული უნდა იქნეს არა მხოლოდ სოციუმის 
და მისი შემადგენელი ნაწილის - ეკონომიკის მდგრადობის სერიოზული 
გამოცდა, არამედ როგორც „შესაძლებლობების ფანჯარა“ ახა ლი, უფ რო 
ეფექ ტი ა ნი და პროგ რე სუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სტრუქ ტუ რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბი სათ ვის. ვინ და რო გორ გა მო ი ყე ნებს ამ შანსს, ამა ზე დი დად იქ ნე ბა და-
მო კი დე ბუ ლი ცალ კე უ ლი კომ პა ნი ე ბის წარ მა ტე ბა თუ მთე ლი ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვა. 

გვინ და ვი სარ გებ ლოთ შემ თხვე ვით და მად ლო ბა გა და ვუ ხა დოთ კო-
ლე გებს შემ ჭიდ რო ვე ბულ დრო ში ღრმა ში ნა არ სი ა ნი და მრა ვალ მხრი ვი 
ანა ლი ზით გა ჯე რე ბუ ლი სტა ტი ე ბის წარ მოდ გე ნი სათ ვის. პრობ ლე მის აქ-
ტუ ა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მო ცე მუ ლი მა სა-
ლის ქარ თულ -ინ გლი სურ ენებ ზე ცალ კე ბრო შუ რად ბეჭ დუ რი და ელექ-
ტრო ნუ ლი ფორ მა ტით გა მო ცე მა.

პროფ. ელგუჯა მექვაბიშვილი
ჟურნალ“ეკონომიკა და ბიზნესის“
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