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21-ე სა უ კუ ნის ცოდ ნა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის შე სა ხებ გარ კვე უ ლად 
წა ა გავ და მე-20 სა უ კუ ნის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის შე სა ხებ ცოდ ნას 1929 
წლამ დე. მა ში ნაც და ეხ ლაც ყვე ლას ეგო ნა, რომ ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე-
ბა ში ყვე ლა ფე რი შეს წავ ლი ლი ა, ყვე ლა ფე რი კარ გად ვი ცით და ყვე ლა 
გა მოწ ვე ვა ზე გვაქვს პა სუ ხი. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ 2008 წლის კრი ზი სის-
გან შე სა ბა მი სი დას კვნე ბი გა მო ტა ნი ლი არ იქ ნა. 2008 წლის ეკო ნო მი კუ-
რი კრი ზი სის თა ვი სე ბუ რე ბა იყო ის, რომ კრი ზი სი და იწყო არა ჭარ ბწარ-
მო ე ბი დან ან სხვა ეკო ნო მი კუ რი ვე ლი დან, არა მედ პირ და პირ სა ფი ნან სო 
სექ ტო რი დან. კრი ზი სის დაძ ლე ვა უზარ მა ზა რი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
მო ბი ლი ზე ბით გახ და შე საძ ლე ბე ლი, თუმ ცა მი სი მე ქა ნიზ მი და გა მომ წვე-
ვი მი ზე ზე ბი ისევ გა მო უკ ვლე ვი დარ ჩა. 2020 წლის კრი ზი სი სრუ ლი ად გან-
სხვა ვე ბუ ლი ა. ამ კრი ზისს პირ და პირ შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ „ხელთქმნილი“, 
ვი ნა ი დან ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი უ რო ბის შე ჩე რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე-
ბუ ლი იქ ნა და ეკო ნო მი კუ რი მსხვერ პლი გა ღე ბუ ლი, რა თა გა დარ ჩე ნი ლი-
ყო ადა მი ა ნე ბის სი ცოცხ ლე. უმ ძი მე სი იქ ნე ბა კრი ზი სი დან გა მოს ვლა. ეს 
სა კითხი ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს ძა ლა უფ ლე ბით აღ ჭურ ვილ მა პი რებ მა კარ-
გად გა ი აზ რეს და თა ვი დან ვე და ა სა ხე ლეს ეკო ნო მი კის გა ჩე რე ბის დას რუ-
ლე ბის თა რი ღე ბი. და მა ინც, რა გვიჩ ვე ნა კრი ზის მა? რა გაკ ვე თი ლე ბი უნ-
და ვის წავ ლოთ და რა უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ სა მო მავ ლოდ? რო გო რია 
ჩვე ნი სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი? რო მე ლი ბაზ რე ბი 
უნ და გახ დნენ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის უკეთ გა მო ყე ნე ბი სათ ვის სა უ-
კე თე სო? ამ სა კითხ ებ ზე თა ვი სი პო ზი ცი ე ბი გა მოთ ქმუ ლი აქვთ ქარ თველ 
მეც ნი ერ ეკო ნო მის ტებს.

მსოფლიო ეკონომიკა პანდემიამდე

პან დე მი ამ დე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში თით ქოს ყვე ლა ფე რი ნა თე ლი 
იყო - არ სე ბობ და სხვა დას ხვა ეკო ნო მი კუ რი კლას ტე რე ბი – მა ღალ გან ვი-
თა რე ბულ ტექ ნო ლო გი ებ ზე და მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
ეკო ნო მი კე ბი, მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი რე სურ სუ ლად მდი და რი ეკო ნო მი-
კე ბი; სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კე ბი, რომ ლე ბიც ცდი ლობ დნენ 
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სა წარ მოო აქ ტი უ რო ბე ბი დან ტექ ნო ლო გი ურ აქ ტი უ რო ბებ ზე გა დას ვლას; 
გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კე ბი, რომ ლე ბიც ეძებ დნენ თა ვი ანთ ად გილს 
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში და და ბალ გან ვი თა რე ბუ ლი, გა დარ ჩე ნა ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კე ბი. სამ წუ ხა როდ, ჩვენ მე სა მე ტიპს მი ვე კუთ ვნე-
ბით. აღი ა რე ბუ ლი იქ ნა “ვაშინგტონის კონსენსუსის” უდა ვო უპი რა ტე სო ბა 
და ყვე ლა ეროვ ნულ მთავ რო ბას მი ე ცა რჩე ვა ემოქ მე და ამ მი მარ თუ ლე-
ბით. უნ და ით ქვას, რომ გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბა, ეკო ნო მი კის დე რე გუ-
ლა ცი ა, სა ვა ლუ ტო კონ ტრო ლის შე სუს ტე ბა ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი გახ და 
მსოფ ლი ო ში. ნაკ ლე ბი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ო და იმ ფაქტს, რომ საწყ ი სი სწრა-
ფი ზრდის შემ დეგ, რაც ძი რი თა დად აიხ სნე ბა ელე მენ ტა რუ ლი ეკო ნო მი-
კუ რი წეს რი გის დამ ყა რე ბით, სა ხელ მწი ფო ე ბი აწყ დე ბოდ ნენ სე რი ო ზულ 
პრობ ლე მებს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის თვალ საზ რი სით. ლო ზუნ გი - „ბაზარი 
ყველაფერს დაარეგულირებს“ - ალ ბათ ყვე ლა ზე მე ტად მუ შა ობ და მე-19 
სა უ კუ ნის ბო ლოს, რო დე საც ტექ ნო ლო გი უ რი დო ნე ძა ლი ან და ბა ლი იყო. 
გლო ბა ლი ზა ცი ამ თვი თონ ვე შექ მნა გლო ბა ლი ზა ცი ის კონ კუ რენ ტუ ლი 
ფე ნო მე ნი – ერ თი მხრივ, მუდ მი ვად უნ და  ა უმ ჯო ბე სებ დეს სა კუ თარ მაჩ-
ვე ნებ ლებს და, მე ო რე მხრივ, ამით ხელს უწყ ობ დეს სხვებს მაჩ ვე ნებ ლე-
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა ში. მა სობ რი ვი 
წარ მო ე ბის მუდ მი ვი ზრდა ამავ დრო უ ლად აბ რკო ლებს წარ მო ე ბის ზრდის 
შე საძ ლებ ლო ბებს. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ხდე ბა მოთხ-
ოვ ნის გა ნუხ რე ლი ზრდა, რაც ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე ლია გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებ ში, სა დაც მიღ წე უ ლია მოხ მა რე ბის ძა ლი ან მა ღა ლი დო ნე. 
მე ო რეს მხრივ, ისი ნი, ვინც ქმნი ან მა ტე რი ა ლურ საგ ნებს, იღე ბენ იმ დე-
ნად მცი რე ანაზღ ა უ რე ბას, რომ ვერ ხდე ბი ან ამ პრო დუქ ცი ის მომ ხმა რებ-
ლე ბი. ანუ, უნ და ვა წარ მო ოთ იქ, სა დაც ია ფი ა, მათ თვის, ვი საც შე უძ ლია 
იყი დოს, ხო ლო ისი ნი, ვინც ია ფად აწარ მო ე ბენ, თვი თონ მყიდ ვე ლე ბი 
ვერ ხდე ბი ან, ვი ნა ი დან მათ ია ფად უნ და გა და უ ხა დოთ. ამ პა რა დოქ სი-
დან გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კა უნ და გა მო სუ ლი ყო და ეკო ნო მი კურ თე ო რი-
ა ში ცნო ბი ლი ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლიზ მი უნ და შეც ვლი ლი ყო, მაგ რამ რით? 
მეც ნი ერ თა გარ კვე უ ლი ნა წი ლი ით ვა ლის წი ნებ და ინ ფორ მა ცი ის რო ლი სა 
და მნიშ ვნე ლო ბის ზრდას და ამი ტომ ახალ ფა ზას და ერ ქვა სა ინ ფორ მა-
ციო ფა ზა. გაჩ ნდა ინ დუს ტრია 4.0. იდე ე ბი, სა დაც აქ ცენ ტი გა და დის ისეთ 
ას პექ ტებ ზე, რო გო რი ცაა მო ნა ცემ თა დი დი ბა ზე ბი, და მა ტე ბუ ლი რე ა ლო-
ბა, ღრუბ ლო ვა ნი ტექ ნო ლო გი ე ბი და კვან ტუ რი კომ პი უ ტე რე ბი. ფაქ ტობ-
რი ვად, ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი უნ და მომ ხდა რი ყო და სწო რედ ამი ტო მაც 
მსოფ ლი ოს ცნო ბი ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლე ბი სა უბ რობ დნენ ამ ფაქ ტის აუ ცი-
ლე ბელ ხდო მი ლე ბა ზე, თუმ ცა გა ურ კვე ვე ლი იყო მი სი ფორ მა. მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კა ში, რო დე საც მოხ და ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის ასე თი ზრდა, 
საკ მა რი სი იყო მის ერ თ-ერთ მსხვილ მო თა მა შეს შექ მნო და პრობ ლე მე ბი, 
რომ ეს პრობ ლე მე ბი სას წრა ფოდ გამ ხდა რი ყო გლო ბა ლუ რი. 2008 წელს 
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კრი ზი სი და იწყო აშ შ-ში, ხო ლო 2020 წელს ჩი ნეთ ში. პირ ვე ლის დაძ ლე ვა 
მო ხერ ხდა, ვი ნა ი დან სა ფი ნან სო სექ ტორ ში მოხ და კრი ზი სის ლო კა ლი-
ზა ცი ა, მე ო რე კრი ზი სი შე ე ხო ყვე ლა სექ ტორს ერ თდრო უ ლად და ყვე ლა 
სა ხელ მწი ფო ცდი ლობს ეს კრი ზი სი არ შე ე ხოს ფი ნან სურ სექ ტორს, მა-
შინ რად გა ნაც მარ თლაც მსოფ ლიო კრი ზი სი დად გე ბა. ეკო ნო მი კუ რი კავ-
ში რე ბის მაქ სი მა ლუ რი გლო ბა ლი ზა ცია ობი ექ ტუ რად უნ და მი სუ ლი ყო იმ 
მიჯ ნა ზე, რო დე საც შემ დგო მი გლო ბა ლი ზე ბა მოხ დე ბო და პო ლი ტი კუ რი 
გა ერ თი ა ნე ბე ბის გაღ რმა ვე ბით, ან ერ თ-ერთ ად გი ლას მცი რე პრობ ლე მა 
გახ დე ბო და გლო ბა ლუ რი. ამ დე ნად გლო ბა ლი ზა ცი ის ეკო ნო მი კუ რი პა რა-
დოქ სი შე საძ ლე ბე ლია ასე ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ: ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბის 
გლო ბა ლი ზა ცია სულ უფ რო და უფ რო მყი ფეს ხდის ეკო ნო მი კუ რი სის ტე-
მის მდგრა დო ბას და და ცუ ლო ბას. შე სა ბა მი სად, პან დე მი ის შემ დეგ მსოფ-
ლიო ეკო ნო მი კა აუ ცი ლებ ლად იქ ნე ბა გან სხვა ვე ბუ ლი.

მსოფლიო ეკონომიკა პანდემიის დროს

პან დე მი ამ აჩ ვე ნა, რომ თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ადა მი ა ნის სი-
ცოცხ ლე მარ თლაც ყვე ლა ზე მა ღა ლი ფა სე უ ლო ბა ა. პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა 
სა ხელ მწი ფომ მი ი ღო ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით უმ ძი მე სი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა და თვი თონ გა ა ჩე რა სა კუ თა რი ეკო ნო მი კა. ამ შემ თხვე ვა ში მი ზა-
ნი უაღ რე სად ჰუ მა ნუ რი იყო: ადა მი ა ნე ბის სი ცოცხ ლი სა და ჯან მრთე ლო-
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. კარ გი ა, რომ მსოფ ლიო ლი დე რებ მა ერ თხმად აღი ა რეს 
მო რა ლუ რი იმ პე რა ტი ვი – არ შე იძ ლე ბა ადა მი ა ნე ბის სი ცოცხ ლის რა ო დე-
ნობ რი ვი შე და რე ბა, არ სე ბობს რა ღაც, რა საც არა აქვს ფა სი, ის შე უ ფა სე-
ბე ლი ა. პან დე მი უ რი ეკო ნო მი კა ძა ლი ან ჰგავს ომის სა მო ბი ლი ზა ციო ეკო-
ნო მი კას, სა დაც ფუ ლი თა ვი სუფ ლად ცირ კუ ლი რებს, თუმ ცა ჩნდე ბა ისე თი 
ელე მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ძა ლი ან ღი რე ბუ ლია ფულ თან ერ თად: დაშ ვე ბა, 
ნე ბარ თვა, საშ ვი და ა.შ. სა ბედ ნი ე როდ, ამ ეტაპ ზე მსოფ ლი ო ში არ შე ი ნიშ-
ნე ბა კვე ბის პრო დუქ ტე ბის ნაკ ლე ბო ბა, რაც აუ ცი ლებ ლად გა მო იწ ვევ და 
სა მო ბი ლი ზა ციო ეკო ნო მი კი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ პირ და პი რი გა ნა წი-
ლე ბის სის ტე მე ბის ამოქ მე დე ბას და სა სურ სა თო ან სხვა სა ხის ტა ლო ნებს. 
სა მო ბი ლი ზა ციო ეკო ნო მი კა, რომ კარ გი არაა ეს ყვე ლამ და ი ნა ხა, მაგ რამ 
ეს იყო ერ თა დერ თი პა სუ ხი ჯერ -ჯე რო ბით უც ნო ბი საფ რთხის წი ნა შე. რო-
გორც ყო ველ თვის, ისევ გა მოჩ ნდნენ ავ ტარ კი უ ლი მე ურ ნე ო ბის დამ ცვე-
ლე ბი, რო მელ თა მთა ვა რი დე ვი ზია - „რა მნიშვნელობა აქვს რა ჯდება, 
ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ“. სამ წუ ხა როდ, რო გორც აღ მოჩ ნდა, ისე თი ტექ-
ნო ლო გი უ რად მარ ტი ვი პრო დუქ ტის, რო გორც პირ ბა დე ა, წარ მო ე ბა საკ მა-
ოდ რთუ ლია და ად გი ლობ რივ მა წარ მო ე ბამ თა ვი ვერ გა არ თვა ამ ამო ცა-
ნას. ალ ბათ, სა მო მავ ლოდ აჯო ბებს გვქონ დეს ამ ტი პის, ანუ პერ სო ნა ლუ-
რი დაც ვის პრო დუქ ცი ის საკ მა რი სი მა რა გე ბი, რომ ლებ საც გან კარ გავს და 
ოპე რა ტი უ ლად გა ნა გებს ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო. 
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ამავ დრო უ ლად პან დე მი ამ აჩ ვე ნა ადაპ ტი რე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი უნა-
რე ბი. თუ გან ვი ხი ლავთ სა ქარ თვე ლოს მა გა ლითს, მა შინ ცხა დი ა, რომ გა-
ნათ ლე ბი სა და ჯან დაც ვის სის ტე მებ მა გა მო ავ ლი ნეს ადაპ ტი რე ბის ძა-
ლი ან მა ღა ლი დო ნე და სწო რედ ეს უნ და გახ დეს მდგრა დი კონ კუ რენ ტუ-
ლი უპი რა ტე სო ბის სა ფუძ ვე ლი სა ქარ თვე ლო სათ ვის. რო დე საც სა უ ბა რია 
სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ე ბის რე ო რი ენ ტა ცი ა ზე, ცხა დი ა. ეს მოხ დე ბა იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, თუ რამ დე ნად ადაპ ტი რე ბის უნა რე ბი აქვთ სწო რედ 
ჯან დაც ვი სა და გა ნათ ლე ბის სის ტე მებს. პან დე მი ის პი რო ბებ ში კი დევ ერ-
თხელ გა მოჩ ნდა, რომ მარ ტი ვია იმ პრო დუქ ცი ის და მომ სა ხუ რე ბის მი წო-
დე ბა, სა დაც მყიდ ვე ლი და გამ ყიდ ვე ლი არაა აუ ცი ლე ბე ლი ურ თი ერ თქმე-
დებ დნენ დრო ის რე ა ლურ რე ჟიმ ში, ანუ სხვა სიტყ ვე ბით, არაა სა ჭი რო 
მომ ხმა რებ ლის ყოფ ნა პრო დუქ ცი ის ან მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად. თუმ-
ცა, სა დაც ეს აუ ცი ლე ბე ლი ა, იქ წარ მო იშ ვა გა და უ ლა ხა ვი წი ნა აღ მდე გო-
ბა (თმის შეჭ რა, ქი რურ გი უ ლი დახ მა რე ბა და ა.შ). სა მო მავ ლოდ ავ ტო მო-
ბი ლის შე კე თე ბი სათ ვის სტან დარ ტუ ლი აპ ლი კა ცია სა შუ ა ლე ბას მის ცემს 
მომ ხმარ ბელ სა და მომ სა ხუ რე ბის გამ წევს დის ტან ცი უ რად და უ კავ შირ-
დნენ ერ თმა ნეთს, შე თან ხმდნენ მომ სა ხუ რე ბის ძი რი თად პა რა მეტ რებ-
ზე, გა ნა ხორ ცი ე ლონ შეკ ვე თე ბის მი ღე ბა და ანაზღ ა უ რე ბა. სამ წუ ხა როდ, 
პერ სო ნა ლუ რი პი რა დი ჰი გი ე ნის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა დის ტან ცი უ რად 
შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა, თუმ ცა არ უნ და გა მოვ რიცხ ოთ ისე თი სპე ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი სა და სას წავ ლო კურ სე ბის წარ მოქ მნა, სა დაც მომ ხმა რებ-
ლებს ას წავ ლი ან თუ რო გორ ჩა ა ტა რონ ეს პრო ცე დუ რე ბი. პან დე მი ამ აჩ-
ვე ნა, რომ სა მო მავ ლოდ შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა პრო ცე სე ბის მაქ სი მა ლუ რი 
ავ ტო მა ტი ზა ცი ა, რაც სა შუ ა ლე ბას მოგ ვცემს დის ტან ცი უ რი მოქ მე დე ბის 
უპი რა ტე სო ბე ბი გა მო ვი ყე ნოთ. ყვე ლა ზე უფ რო მე ტად პან დე მი ამ დაგ ვა-
ნა ხა სა მო მავ ლოდ სა მუ შაო ად გი ლე ბის მდგრა დო ბის პრობ ლე მა. ფაქ-
ტორ ბრი ვად, სა მუ შაო ად გი ლე ბი გა და ვა ვირ ტუ ა ლურ რე ჟიმ ში, რა საც 
აქვს რო გორც და დე ბი თი, ასე ვე უარ ყო ფი თი ას პექ ტე ბი. პან დე მი ამ ასე-
ვე გვიჩ ვე ნა, რომ სო ცი ა ლუ რი და ცუ ლო ბის თა ნა მედ რო ვე სის ტე მა გახ და 
უდი დე სი პრობ ლე მა სა ხელ მწი ფო ე ბის ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბი სათ ვის. 
პან დე მი ი დან გა მოს ვლის შემ დეგ სა ხელ მწი ფო ვა ლი ყვე ლა ქვე ყა ნა ში 
გა იზ რდე ბა. ამ დე ნად, მი ზან შე წო ნი ლია ეხ ლა ვე გა და ი ხე დოს სა პენ სიო 
სის ტე მე ბი და ისი ნი გა და ვიდ ნენ მთლი ა ნად ნე ბა ყოფ ლო ბით სა ფუძ ველ-
ზე. სა ხელ მწი ფო ებს აღარ შე ეძ ლე ბათ გა და ი ხა დონ სა მო მავ ლოდ სა პენ-
სიო თან ხე ბი, რის გა მოც უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ერ თი მხრივ, სა გა და სა ხა-
დო, ხო ლო მე ო რე მხრივ - სა პენ სიო რე ფორ მე ბი. ასე ვე ძა ლი ან ძლი ე რი 
ბიძ გი მი ე ცე მა 3 გან ზო მი ლე ბი ა ნი ბეჭ დვის ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბას 
და ყვე ლა ფერს, რაც ად გი ლობ რივ რე სურ სებ თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი. 
მი ზან შე წო ნი ლია თა ვი დან გა და ფას დეს არ სე ბუ ლი მი ნე რა ლუ რი და სამ-
შე ნებ ლო რე სურ სე ბი. ამას თან ერ თად, ულ ტრა თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო-
გი ე ბის სა ფუძ ველ ზე მოხ დეს ამ რე სურ სე ბის ბა ზა ზე პრო დუქ ცი ის შექ მნა.
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ამ კონ ტექ სტში მი ზან შე წო ნი ლია გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლოს სა გა-
რეო ვაჭ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 2020 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში. სა ქარ თვე-
ლოს სა სა ქონ ლო სა გა რეო ვაჭ რო ბის პრობ ლე მებ ზე გა მოქ ვეყ ნდა ბევ რი
პუბ ლი კა ცი ა, შე იქ მნა ფუნ და მენ ტუ რი მო ნოგ რა ფი ა, სა დაც გა ა ნა ლი ზე ბუ-
ლია სა გა რეო ვაჭ რო ბის პრობ ლე მე ბი (1).

ვინაიდან ამ ეტაპზე გვაქვს მხოლოდ 2020 წლის I კვარტლის მაჩ-
ვენებლები, შედარებაც ამ მაჩვენებლებით უნდა შემოიფარგლოს.

სა ქარ თვე ლო სათ ვის, რო გორც პა ტა რა და ღია ეკო ნო მი კი სათ ვის
მსოფ ლიო კრი ზი სი ყო ველ თვის მე ტად მტკივ ნე უ ლი ა. სა გა რეო ბაზ რე ბის
გახ სნი ლო ბა და ქარ თუ ლი ექ სპორ ტის ამ ბაზ რებ ზე გან თავ სე ბა ეკო ნო-
მი კუ რი ზრდის ერ თ-ერ თი წი ნა პი რო ბა ა. ამას თან ერ თად, ქარ თუ ლი ექ-
სპორ ტის და ბა ლი დი ვერ სი ფი კა ცი ა, სა ექ სპორ ტო სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის
მცი რე რიცხ ვი აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მას კი დევ უფ რო აღ რმა ვებს. აქ ვე უნ და
აღი ნიშ ნოს, რომ 2020 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში მსოფ ლიო მხო ლოდ შე-
დი ო და ეკო ნო მი კურ კრი ზის ში და ამ დე ნად უა რე სი დღე ე ბი ეკო ნო მი კუ-
რი თვალ საზ რი სით წინ გვაქვს. 2020 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში ექ სპორ ტი
შემ ცირ და 5.9%-ით, ხო ლო იმ პორ ტი 1.4%-ით. იმ პორ ტის შემ დგო მი შემ ცი-
რე ბა გან პი რო ბე ბუ ლი იქ ნე ბა ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის გა ჩე რე ბით და გარ-
კვე ულ წი ლად წა ად გე ბა სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის პრობ ლე მის შემ სუ ბუ ქე ბას.
ამ დე ნად ჩვენ თვის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ექ სპორ ტის ვარ დნის ანა-
ლი ზი. ამ მიკ რო ა ნა ლი ზი სათ ვის შერ ჩე უ ლი გვაქვს 4 სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი
სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტში: ფე რო შე ნად ნო ბე ბი, ყურ ძნის ნა ტუ რა ლუ რი
ღვი ნო ე ბი, სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბი და აზო ტო ვა ნი სა სუ ქე ბი. მო ნა ცე-
მე ბი მო ცე მუ ლია ცხრი ლი N1-ში.

საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფები

2020
1 კვარტალი
(ათასი აშშ

დოლ)

2019
1 კვარტალი
(ათასი აშშ

დოლ)

2020
1 კვარტალი

ტონა ან სხვა

2019
1 კვარტალი

ტონა ან სხვა

ფეროშენად-
ნობები 58.2 95.61 60,152 83,820

ყურძნის
ნატურალური
ღვინოები

48,976 44,261 14049572 15721488

სამკურნალო
საშუალებები 12,17 52,36 254,9 681,2

აზოტოვანი
სასუქები 30,41 35,4 172,7 185,2
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აქ ვე უნ და გა ვა კე თოთ რამ დე ნი მე შე ნიშ ვნა: ყურ ძნის ნა ტუ რა ლუ რი 
ღვი ნო ე ბის შემ თხვე ვა ში სა ზო მი ერ თე უ ლია პი რო ბი თი ბოთ ლი, სამ კურ ნა-
ლო სა შუ ა ლე ბე ბის შემ თხვე ვა ში სა ზომ ერ თე უ ლად ტო ნის გა მო ყე ნე ბა გა-
მოწ ვე უ ლია იმით, რომ სხვა სა ზო მი არა გვაქვს. ამ დე ნად ტო ნე ბი გვაძ ლე-
ვენ ძა ლი ან უხეშ, მაგ რამ გარ კვე ულ წარ მოდ გე ნას კუთ რი ღი რე ბუ ლე ბის 
(ფა სის ფარ დო ბა წო ნას თან ან სხვა სა ზომ თან) შე სა ხებ. ასე თი ანა ლი ზი 
აუ ცი ლე ბე ლი ა, რა თა სწო რად გან ვსაზღ ვროთ რო გორც მოთხ ოვ ნის სა ფა-
სო, ასე ვე სხვა, მო ცუ ლო ბი თი პარ მეტ რე ბი. გარ და ყურ ძნის ნა ტუ რა ლუ რი 
ღვი ნო ე ბი სა, სა დაც კუთ რი ღი რე ბუ ლე ბა მცი რედ მა ინც გა ი ზარ და 3,12-დან 
3,15 დო ლა რამ დე ერთ პი რო ბით ბოთ ლზე, სხვა გან სა ხე ზეა კლე ბა. თუ გა-
ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ექ სპორ ტის ლო მის წი ლი მო დის რუ სე თის ფე დე-
რა ცი ა ზე (26,4 მლნ აშშ დო ლა რი 2020 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში), სა დაც 
ეპი დე მი ო ლო გი უ რი ვი თა რე ბა მწვავ დე ბა, ამ სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის სა მო-
მავ ლო ბე დი ასე ვე ძა ლი ან რთუ ლად გვე სა ხე ბა. ყვე ლა სხვა შემ თხვე ვა ში 
გვაქვს კუთ რი ღი რე ბუ ლე ბის კლე ბა. გან სა კუთ რე ბით ეს ეხე ბა სამ კურ ნა-
ლო სა შუ ა ლე ბებს, სა დაც პრო დუქ ცი ის ფი ზი კუ რი რა ო დე ნო ბაც შემ ცირ და 
ისე ვე, რო გორც მი სი კუთ რი ღი რე ბუ ლე ბა. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, 
დარ ჩა და ბა ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ცი ა. 

ფე რო შე ნად ნო ე ბი სა და აზო ტო ვა ნი სა სუ ქე ბის შემ თხვე ვა ში ვარ დნა 
საკ მა ოდ მა ღა ლი ა, რაც მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ ორი ვე ამ მი მარ თუ ლე ბას დას-
ჭირ დე ბა სე რი ო ზუ ლი დახ მა რე ბა მთავ რო ბის მხრი დან. ეს პრო დუქ ცია 
წარ მო ად გენს იმ ბედ ნი ერ გა მო ნაკ ლისს, რო ცა სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი-
ის შე ნარ ჩუ ნე ბა მოხ და საბ ჭო თა პე რი ო დი დან. ამ პრო დუქ ცი ის მწარ მო-
ე ბე ლი სა წარ მო ე ბი წარ მო ად გე ნენ მთე ლი რე გი ო ნე ბი სათ ვის უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნეს სამ რეწ ვე ლო ცენ ტრებს და მა თი შე ნარ ჩუ ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. 
ამ პრობ ლე მის სიმ წვა ვე ზე მი უ თი თებს აკად. ვლ. პა პა ვა (10). ამ დე ნად მა-
ღა ლი ალ ბა თო ბით უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ შემ დგო მი ვარ დნა მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კა ში შე ა სუს ტებს მოთხ ოვ ნას ამ პრო დუქ ცი ა ზე, ხო ლო ად გი ლობ-
რი ვი ბაზ რის მხრი დან მოთხ ოვ ნის არარ სე ბო ბა თუნ დაც მცი რე დი თაც 
ვერ შე არ ბი ლებს დარ ტყმის სიმ ძი მეს. ამ ვი თა რე ბა ში მი ზან შე წო ნი ლია 
გან ხი ლუ ლი იქ ნას ფე რო შე ნად ნო ბე ბის შემ დგო მი გა და მუ შა ვე ბის შე დე-
გად მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ასორ ტი მენ ტი და პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭოს ამ 
მი მარ თუ ლე ბით მო მუ შა ვე კომ პა ნი ებს. მათ თვის შე საძ ლე ბე ლია გან სა-
კუთ რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს ფორ მი რე ბა, თუ ისი ნი გა ნა ხორ ცი ე-
ლე ბენ ინ ვეს ტი რე ბას სა ქარ თვე ლო ში. სამ წუ ხა როდ, პან დე მი ის შემ დგომ 
ეკო ნო მი კის აღ მავ ლო ბა მა ინც და უ კავ შირ დე ბა სა გა რეო ბაზ რებ ზე წვდო-
მის ზრდას. სა ქარ თვე ლო სათ ვის ამო ცა ნა იგი ვე იქ ნე ბა – უფ რო მა ღა ლი 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის შექ მნა და 
გლო ბა ლი ზა ცი ის გაღ რმა ვე ბა.
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მსოფლიო ეკონომიკა პანდემიის შემდეგ

მო საზ რე ბე ბი, რომ პან დე მი ის შემ დეგ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა უფ რო 
ავ ტარ კი უ ლი გახ დე ბა, მოკ ლე ბუ ლია სე რი ო ზულ მეც ნი ე რულ სა ფუძ ველს. 
შე იც ვლე ბა და აუ ცი ლებ ლად გამ კაც რდე ბა სა მე დი ცი ნო /ე პი დე მი ო ლო გი-
უ რი მოთხ ოვ ნე ბი ყვე ლა ტი პის პრო დუქ ცი ა ზე, რაც სა ქარ თვე ლოს მსგავს 
ქვეყ ნებს, გარ კვე უ ლი მი ზან მი მარ თუ ლი მუ შა ო ბის შემ თხვე ვა ში, აძ ლევს 
შე საძ ლებ ლო ბას მო ი ზი დოს თა ვის ტე რი ტო რი ა ზე ახა ლი სა წარ მოო სიმ-
ძლავ რე ე ბი, ანუ გახ სნი ლი სა გა რეო ბაზ რე ბის უპი რა ტე სო ბას მი წო დე ბის 
ჯაჭ ვის და მოკ ლე ბა და კარ გი სა მე დი ცი ნო /ე პი დე მი ო ლო გი უ რი ვი თა რე ბა 
ემა ტე ბა. ამ ფაქ ტო რე ბის კომ ბი ნა ცი ით შე საძ ლე ბე ლია გარ კვე უ ლი წარ-
მა ტე ბის მიღ წე ვა. პან დე მი ის შემ დეგ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ისევ გა აგ რძე-
ლებს სწრაფ ვას გლო ბა ლი ზა ცი ი სა კენ. ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, ის ფაქ ტი, 
რომ გლო ბა ლი ზა ცი ის პა რა დოქ სი – გლო ბა ლი ზა ცი ის ყო ვე ლი შემ დე გი 
ეტა პი გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კას უფ რო მოწყ ვლადს, ხდის, ხო ლო კრი ზი სი-
დან გა მოს ვლა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ გლო ბა ლი ზა ცი ის გაღ რმა ვე ბით 
– უც ვლე ლი რჩე ბა.

ფაქ ტი ა, რომ ციფ რულ ეკო ნო მი კას მი ე ცა ძა ლი ან ძლი ე რი პრაქ-
ტი კუ ლი სტი მუ ლი. ამის ერ თ-ერ თი გა მო ხატ ვის ფორ მა იქ ნე ბა ქსე ლუ რი 
კომ პა ნი ე ბის კი დევ უფ რო სწრა ფი ტემ პით ზრდა, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა დაყ ვა ნა, ვირ ტუ ა ლუ რი მა ღა ზი ე ბის ფორ მი რე ბის 
დაჩ ქა რე ბა, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა პრო დუქ ცი ის უფ რო დე ტა ლუ რი 
შეს წავ ლა შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის მეშ ვე ო ბით. მა გა ლი თად, ტან საც-
მლის მო ზომ ვა ვირ ტუ ა ლუ რად. ასეთ ვი თა რე ბა ში გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო-
ქა ში წარ მოქ მნი ლი „წითელი დედოფლის“ ფე ნო მე ნი კი დევ უფ რო აქ ტუ-
ა ლუ რი გახ დე ბა და გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ცია უფ რო გამ კაც რდე ბა. სრუ-
ლი ად უნი კა ლურ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს კო მუ ნი კა ცი ებ ზე წვდო მის ხა რის ხი 
და სიჩ ქა რე. სა ქარ თვე ლო ორი ენ ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს სა შუ ა ლო ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ში ასე თი კომ პა ნი ე ბის მო ზიდ ვა ზე. ვირ ტუ ა ლურ სივ რცე ში 
მო მუ შა ვე კომ პა ნი ებს აქვთ და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბი და ამ დე ნად მათ თვის 
სტან დარ ტუ ლი და ბეგ ვრის შე თა ვა ზე ბა არ იქ ნე ბა ეფექ ტი ა ნი. მი ზან შე წო-
ნი ლი ა, სა ქარ თვე ლომ გა ნი ხი ლოს სა ფოს ტო მი სა მარ თის ან ვებ მი სა მარ-
თის მი ხედ ვით კომ პა ნი ე ბის რე გის ტრა ცი ი სა და და ბეგ ვრის მე ქა ნიზ მე ბი. 
ასე თი მიდ გო მა აუ ცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა, რა თა მოხ დეს ახა ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მო ზიდ ვა. მი ზან შე წო ნი ლია მსხვი ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბი სათ ვის 
სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ე ბის სა ქარ თვე ლო ში გად მო ტა ნის შე თა ვა ზე ბა. 
გარ კვე უ ლი პე რი ო დით ეს კომ პა ნი ე ბი სა ერ თოდ უნ და გან თა ვი სუფ ლდნენ 
გა და სა ხა დე ბი სა გან, ხო ლო კომ პა ნი ა ში მო მუ შა ვე პი რე ბის სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დი და ფიქ სირ დეს 10%-ის დო ნე ზე. 

ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ხელ შეწყ ო ბის პროგ რა მის გა მოცხ ა დე ბა 
უდა ვოდ წინ გა დაგ მუ ლი ნა ბი ჯი ა, თუმ ცა ამ პროგ რა მას ჭირ დე ბა თა ნა მედ-
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რო ვე ინ დუს ტრი უ ლი პო ლი ტი კის შექ მნა, რო მელ მაც, ერ თი მხრივ, უნ და 
გა ა ერ თი ა ნოს არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი, ხო ლო მე ო რე მხრივ - უფ რო ნათ-
ლად წარ მო ა ჩი ნოს სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა უპი რა ტე სო ბე ბი.

დას კვნის სა ხით აღ ვნიშ ნავთ: პან დე მი ის შემ დეგ გლო ბა ლი ზა ცი ის 
პრო ცე სი გაღ რმავ დე ბა, თუმ ცა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა პან დე მი ებ-
თან მე დე გო ბის მნიშ ვნე ლო ბა; ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა გახ დე ბა მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მა გის ტრა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბა; გლო ბა ლუ რი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბი სათ ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი გახ დე ბა მო ნა ცემ თა 
დი დი ბა ზე ბის მარ თვას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი; პა ტა რა ღია 
ეკო ნო მი კებ მა გე ზი უნ და აი ღონ არა ამ წყობ სა წარ მო ებ ზე, არა მედ ინ-
დუს ტრია 4.0.-ის შემ დეგ ეტაპ ზე, კერ ძოდ კვან ტუ რი კომ პი უ ტე რე ბის წარ-
მო ე ბა ზე; სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო ვაჭ რო ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ-
ე ბა უნ და მი ექ ცეს იმ პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბას და ექ სპორტს, რო მელ საც 
გა აჩ ნია მა ღა ლი კუთ რი ღი რე ბუ ლე ბა; და საქ მე ბის ძი რი თა დი პრი ო რი ტე-
ტი უნ და გახ დეს სა მე წარ მეო აქ ტი უ რო ბის მაქ სი მა ლუ რი ხელ შეწყ ო ბა და 
ახა ლი კომ პა ნი ე ბის შექ მნა; გა და ი ხე დოს და ბეგ ვრის სის ტე მე ბი და გან-
ხი ლულ იქ ნას სა ფოს ტო ან ვებ გვერ დის მი სა მარ თით კომ პა ნი ე ბის და ბეგ-
ვრის შე საძ ლებ ლო ბე ბი.
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