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გლობალური ბიზნესის  განვითარების თანამედროვე   

ტენდენციები  და საქართველოს שესაძლებლობები   

Covid-19 პანდემიის კრიზისის שესამცირებლად 

              
ლალი ხიხაძე  

   ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი 

 
მსოფლიოשი ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ שეცვალა მსოფლიო ეკონო-

მიკური განვითარების ტენდენცია და მართლწესრიგი. კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგა-
ტიურმა שოკმა გავლენა იქონია მაღალგანვითარებული ქვეყნების -აשש-ის, ევროკავשირის, 
იაპონიის, ჩინეთის, სამხრეთ კორეის, ინდოეთის და სხვა ქვეყნების ეკონომიკებზე.  ფაქ-
ტობრივი მონაცემებით COVID-19 პანდემიამ  მსოფლიო ეკონომიკაზე და გლობალურ ბიზ-
ნესზე  დამანგრეველი  ზეგავლენა მოახდინა, თუმცა პანდემიის ზეგავლენის ხარისხი და 
მასשტაბები დღემდე დაუდგენელია ამომწურავი ინფორმაციის არ არსებობის გამო. დღესაც 
კაცობრიობა ებრძვის პანდემიის მიმდინარე პროცესებს.  

COVID-19-ის  პანდემია გლობალური  კრიზისის  განვითარების თვალსაზრისით  მსოფ-
ლიოსათვის ისტორიული და უპრეცენდენტო მოვლენაა. COVID-19 პანდემიამ მწვავე ზიანი 
მიაყენა მსოფლიო ეკონომიკასა და გლობალურ ბიზნესს,  მათ שორის საქართველოს სავაჭ-
რო პარტნიორ ქვეყნებს, როგორიცაა ევროკავשირი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, ჩინეთი, რუსე-
თი, უკრაინა, და სხვ. COVID-19 პანდემიით გამოწევულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა და ზიან-
მა(დღეისათვის שეუფასებელი, დაუთვლელია ზარალის ოდენობა და დანახარჯები), რო-
გორც გლობალურ ეკონომიკაשი, ასევე საქართველოשი ეკონომიკური აქტივობის მკვეთრი 
  .ემცირება გამოიწვიაש ედეგების  მინიმუმადეש  ენელება და ბოლო წლების პოზიტიურიש

საკვანო სიტყვები:   COVID-19-ის პანდემია,  ეკონომიკური კრიზისი, გლობალური მი-
წოდებათა ჯაჭვი,  ციფრული ტექნოლოგიები, ელექტრონული კომერცია, ბიზნესმოდელები. 

                                                                    
 

COVID-19-ის  გლობალურმა პანდემიამ ნათლად დაგვანახა, რომ თანამედროვე მსოფლიო 
მჭიდროდ  ურთიერთდაკავשირებული და ინტეგრირებულია, რაც მიგვანიשნებს, რომ  მსოფლიოשი 
არსებული პრობლემები გლობალურ გადაწყვეტასა და ეფექტიან   მართვას  საჭიროებს. 

აზიის განვითარების ბანკის ანალიზის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, COVID-19-ის პანდემია 77 
(0.08% მשპ) მლრდ. აשש დოლარიდან 347მლრდ. დოლარამდე (0.4% მשპ) ზარალს მიაყენებს მსოფ-
ლიო ეკონომიკას, ხოლო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 2020 წლის 9 მარტს გაკე-
თებული ანალიზით, COVID-19-ის პანდემიის  שემდგომ გლობალური ეკონომიკის ზრდა მინიმუმ 
2.5%-მდე שემცირდება, მიყენებული ზარალი კი დაახლოებით ტრილიონ დოლარს მიაღწევს. პანდე-
მიის გახანგრძლივების שემთხვევაשი  ეს რიცხვი שეიძლება გაორმაგდეს. საპროგნოზო ვარაუდებით 
ყველაზე დიდი ზიანი ნავთობისა და სტრატეგიული მნიשვნელობის საქონლის ექსპორტიორ ქვეყ-
ნებს მიადგება, რომელთა ეკონომიკური ზრდის ტემპი კი שეიძლება მინიმუმ 1%-ით שემცირდეს. 

მიუხედავად იმისა, რომ სავარაუდო მოლოდინები განსხვავებულია, ძირითადად, ეკონომიკუ-
რი ზეგავლენა ქვეყნებზე שემდეგი ლოგიკით განვითარდა: მთავარ ეკონომიკურ დარტყმები  მიი-
ღო  იმ ქვეყნებმა, რომლებשიც COVID-19-ის გავრცელების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები და-
ფიქსირდა, აგრეთვე იმ ქვეყნებმა,Ⴐრომელთა ეკონომიკებიც ყველაზე მეტად არის დამოკიდებუ-
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ლი ტურიზმზე, ნავთობისა და სტრატეგიული მნიשვნელობის საქონლის ექსპორტზე, ამის שემ-
დგომ კი ნეგატიური ზეგავლენა მათი პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკებשიც გავრცელდა. 

ეკონომიკური שედეგები, რაც COVID-19-ის გავრცელებას მოჰყვა, ძალიან მძიმედ აისახა ჩინე-
თის ეკონომიკაზე. აზიის განვითარების ბანკის პროგნოზის მიხედვით ჩინეთის ეკონომიკას 
COVID-19-ის პანდემია ყველაზე უარეს שემთხვევაשი 42 მლრდ. დოლარი  დაუჯდება და მשპ-ს 
ზრდის ტემპი 1.74%-ით שემცირდება. უფრო ნეგატიურ שედეგებს ელოდებიან რაბო ბანკის ანგა-
რიששის მონაცემებით, რომლის მიხედვითაც ჩინეთის ეკონომიკის ზრდა 2.4%-მდე שემცირდება ნა-
ვარაუდევი 5.7% ზრდის ნაცვლად. 

მძიმე ეკონომიკურ שოკი და ზარალი განიცადა ევროკავשირსა და ევროზონაשი שემავალმა 
ქვეყნებმა. სრულად ევროკავשირის ეკონომიკა პანდემიისაგან თავის დაღწევას მხოლოდ 2022 
წლის ბოლოსათვის მოახერხებს.  

2020-2021 წლის მონაცემებით, COVID-19-ის პანდემიამ ყველაზე მძიმე გავლენა ევროპულ 
ქვეყნებს שორის იტალიაზე იქონია. იტალიის მთავრობის გადაწყვეტილებით 2020 წლის მარტიდან 
ქვეყანა სრულ კარანტინზე გადავიდა. ეუთოს ანგარიשის მიხედვით იტალიის ეკონომიკა სტაგნა-
ციას გააგრძელებს და 0% ზრდა დააფიქსირა 2020 წელს, მანამდე კი არსებობდა მოლოდინი, რომ 
იტალიის ეკონომიკა 0,4%-ით გაიზრდებოდა. გაცილებით უფრო ნეგატიურია რაბო ბანკის მოლო-
დინები და პროგნოზები, რომელიც იტალიის ეკონომიკის שემცირებას -1,6%-ით პროგნოზირებს.  

იტალიის მთავრობამ 28 მლრდ. ევრო გამოყო პანდემიის კრიზისის שესამცირებლად. რაც გა-
მიზნული იყო ჯანდაცვის სერვისების დაფინანსებისათვის, ოჯახებისა და დასაქმებულების სოცი-
ალური  שემწეობისა და დაცვისათვის.1 

COVID-19-ის  პანდემიის დაფიქსირებული שემთხვევების რაოდენობის მიხედვით(ყოველდღიუ-
რად 20-25 ათასზე მეტი ვირუსით დაინფიცირებული) ევროპულ ქვეყნებשი გერმანია, საფრანგეთი 
და ესპანეთი ლიდერობს. ეკონომიკის ვარდნა და სტაგნაცია განსაკუთრებით გამოიკვეთა 2020-
2021 წლებשი, თუმცა ეკონომიკისა და ბიზნეს სექტორის რეაბილიტაცია და პირვანდელ ნიשნუ-
ლებთან დაახლოება 2022 წლის მიწურულისათვის იქნება שესაძლებელი.  

COVID-19-ის ნეგატიური ზეგავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე უკვე საგრძნობია. ეუთო-ს 2020 
წლის მარტის ანგარიששი, რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი გადაიხედა და שემცირდა. თუ წლის 
დასაწყისשი მოსალოდნელი ეკონომიკური ზრდა 1.6% იყო, ახლა ის ოთხი მეათედით שემცირდა. 
 ესაბამისად 2020 წლისთვის რუსეთის ეკონომიკის 1.2% ზრდა იყო პროგნოზიებული. 2020 წლისש
18 მარტს 24%-ით שემცირდა ამერიკული ნავთობის ფასი (West Texas Intermediate crude) და ბარე-
ლის ღირებულება 20.37$-მდე დაეცა, რაც 2002 წლის שემდეგ ყველაზე დაბალი ნიשნულია. საერ-
თაשორისო ნავთობის (Brent crude) ფასი 14%-ით שემცირდა და ბარელის ფასი 24.52$ שეადგინა.2 

რუსეთის ეკონომიკის მსგავსად, ნავთობის ფასის ვარდნა მძიმე ზეგავლენას მოახდენს ირანის 
ეკონომიკაზეც. თუმცა ირანის שემთხვევაשი ეკონომიკური მოლოდინები კიდევ უფრო მძიმეა.  ამე-
რიკული სანქციებით, დასუსტებული ეკონომიკა, დიდ ზიანს მიიღებს ნავთობის ბაზრის שემცირე-
ბით. Focus Economics-ის მოლოდინით ირანის ეკონომიკა 2021 წელსაც განაგრძობს  ტენდენციას 
და 1.3%-ით שემცირდება. 

გლობალური პანდემიის ზემოქმედების שედეგად  განსაკუთრებით მოწყვლადი აღმოჩნდა გან-
ვითარებადი სახელმწიფოები და მათ שორის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა, რომე-
ლიც მნიשვნელოვნად არის დამოკიდებული საგარეო ფაქტორებზე. ბოლო 3 წლის განმავლობაשი 
ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათ-

                                                            
1 ავტორის ლალი ხიხაძის მსჯელობა აზიის განვითარების ბანკის(ADB) 2020 წლის მარტის ანგარიשის მიხედვით 
2  ეუთოს 2020 წლის მარტის ანგარიשი. 
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დებოდა და ეს განსაკუთრებით 2019 წელს გამოჩნდა.  კერძოდ, 2019 წელს დაფიქსირდა მოსა-
ლოდნელზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა – 5.0%.  ტურიზმიდან ქვეყნის ეკონომიკაשი გენერირე-
ბულმა שემოსავალმა 3.3 მლრდ აשש დოლარი (მשპ-ს 18.7%), საქონლის ექსპორტით მიღებულმა שე-
მოსავალმა – 3.8 მლრდ აשש დოლარი (მשპ-ს 21.7%), ხოლო წმინდა ფულადმა გზავნილებმა 1.5 
მლრდ აשש დოლარი (მשპ-ს 8.6%) שეადგინა. აღნიשნულის שედეგად ქვეყნის მიმდინარე ანგარიשის 
დეფიციტმა ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და მשპ-ის 5.5% שეადგინა. მოსალოდნელზე მაღალი 
ეკონომიკური ზრდისა და საგარეო სექტორის მონაცემების გაუმჯობესებამ განაპირობა საბიუჯე-
ტო שემოსავლების დაგეგმილზე მეტად ზრდა, რამაც שესაძლებლობა მოგვცა სახელმწიფოს მიერ 
განხორციელებულ კაპიტალურ ინვესტიციებს გადაეჭარბებინა მשპ-ის 8%-სთვის და ამავე დროს 
ნაერთი ბიუჯეტის  წლის გათვალისწინებული) დაგეგმილი  2.7%-დან שეგვემცირებინა 2%-მდე. 

2020 წელს მსოფლიოשი ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ שეცვალა მსოფლიო 
ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია. 2020 წლის ოქტომბერשი საერთაשორისო სავალუტო 
ფონდმა (IMF) განახლებულ „მსოფლიო ეკონომიკურ მიმოხილვაשი“ 2020 წლის მსოფლიო ეკონო-
მიკური ზრდის პროგნოზი განსაზღვრა -4.4 პროცენტით.1  

ამასთან ერთად საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემების მიხედ-
ვით, თებერვლის თვეשი უკვე שემცირდა საერთაשორისო ვიზიტორთა რაოდენობა 0.7%-ით წინა 
წლის იმავე თვის მაჩვენებელთან שედარებით, თუმცა გაიზარდა ტურისტულ ვიზიტორთა რაოდე-
ნობა 4%-ით.2 

ტურისტების שემცირება ასევე აისახება სარესტორნო ბიზნესზე, სავაჭრო ობიექტების ბრუნ-
ვაზე და ა.ש. ამ ბიზნესებზე ზეგავლენას მოახდენს არა მხოლოდ ტურისტების שემცირება, არამედ 
სხვადასხვა שეზღუდვები, რომლებიც დისტანციების დაცვას ისახავს მიზნად. ეკონომიკური გავ-
ლენის მასשტაბის שესაფასებლად שეიძლება აღინიשნოს, რომ მაგალითად ტურიზმის სფეროשი, 
2018 წლის ოფიციალური მონაცემებით, მხოლოდ სასტუმროებსა და რესტორნებשი 44 000 ადამი-
ანია დასაქმებული; ვაჭრობა, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარე-
ბის საგნების რემონტის  მცირე ბიზნესის სფეროשი ჩართულია 187,6 ათასი ადამიანი და ა.ש. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები: 2019 წლის მონაცემებით 15 ყველაზე მნიשვნელოვან ინ-
ვესტორებს שორის არიან აשש, ჩინეთი და იაპონია. არსებულ ქვეყნებשი ვირუსული აფეთქების 
ეკონომიკური  שოკები שეიძლება პირდაპირ გავრცელდეს საქართველოზეც. ინვესტიციების שემ-
ცირების ტენდენცია უკანასკნელი წლების მანძილზე ისედაც მნიשვნელოვან საფრთხეს წარმოად-
გენდა საქართველოს ეკონომიკისათვის. პანდემიის ზეგავლენის שედეგად ეს რისკები კიდევ უფ-
რო  მძიმე და აქტუალურია. 

ფულადი გზავნილების წილი საქართველოს მשპ-שი 13.5 %-ს שეადგენს (2019 წლის  საქსტატის 
მონაცემები). ევროკავשირიდან მიღებული ფულადი გზავნილები, მთლიანი ფულადი გზავნილების 
41.7%-ია. ყველაზე მეტ ფულად გზავნილს ევროკავשირის ქვეყნებიდან საქართველო იტალიიდან 
(15.8%) და საბერძნეთიდან (12%) იღებს.  ასევე მნიשვნელოვანი 10.4%-იანი წილი მოდის აשש-ზე. 
რუსეთიდან (20.9%) და ისრაელიდან (10.5%) მიღებული გზავნილები დაახლოებით მთლიანი გზავ-
ნილების 1/3-ს წარმოადგენენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ გზავნილების მოცულობა არ שემცირე-
ბულა, პანდემიის გავრცელებას ევროპასა და ამერიკაשი, სავარუდოდ, მძიმე ნეგატიური გავლენა 
ექნება ფულადი გზავნილების მოცულობაზეც.  

მსოფლიოשი რამდენიმე ქვეყანა(აשש,  გერმანია, საფრანგეთი, იაპონია და სხვა) აწარმოებს სა-
კუთარი მოსახლეობისათვის საჭირო პროდუქტს და სერვისს, მაგრამ ქვეყნების უმრავლესობას 

                                                            
1  საერთაשორისო სავალუტო ფონდის 2020წლის „მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვა“. 
2  საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემები. 
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ნაკლები  წვდომა გააჩნია მედიკამენტებზე, სამედიცინო აპარატურაზე, სამომხმარებლო საქო-
ნელზე, ჯანდაცვისათვის სასიცოცხლოდ მნიשვნელოვან საქონელზე. ამდენად   COVID-19-ის  პან-
დემიიის  ზეწოლას განიცდიან გლობალური ეკონომიკები, ფინანსური ინსტიტუტები და მჭიდროდ 
დაკავשიერებული  ლოჯისტიკური მიწოდებათა ჯაჭვები. 

2020 წლის თებერვლის თვიდან დაფიქსირდა მოსახლეობის  გაზრდილი მოთხოვნა პროდუქ-
ტზე, უმუשევრობის გარდაუვალი ზრდა, სიღარიბის მაჩვენებლის გაზრდა, ეროვნულ ვალუტაზე 
სხვადასხვა ფაქტორების ზეწოლა, ტურიზმისა და საერთაשორისო გზავნილების שემცირება – ეს 
ის ხილული ეკონომიკური ეფექტებია, რომელთა გამოცდა საქართველოს მოსახლეობამ საკუთარ 
თავზე  გამოცადა. 

ზემოთაღნიשნულის გათვალისწინებით საქართველოს მსგავსი ქვეყნები მნიשვნელოვნად არი-
ან დამოკიდებული  მსოფლიოשი მიმდინარე პროცესებზე და ცვლილებებზე. საერთაשორისო პო-
ზიტიური და ნეგატიური გამოცდილების გააზრება არა მარტო ჯანმრთელობის დაცვის, არამედ 
ეკონომიკური სტაგნაციის  დაძლევის აუცილებელი პირობა უნდა გახდეს. ამდენად საქართველო-
-ვნელოვანია კერძო ინიციატივების გამოჩენა და თვიשი მნიשი, ისე როგორც მთელ მსოფლიოש
თორგანიზება ახალი ტიპის სერვისებისა და პროდუქტების שემუשავებისათვის, რომლებიც არსე-
ბულ მოთხოვნებსა და გამოწვევებს მაქსიმალურად უპასუხებს.  

მიუხედავად გლობალური ეკონომიკური კრიზისა   პანდემიით განპირობებული გამოწვევები 
და სირთულეები שეიძლება  გადაიქცეს რეალურ שესაძლებლობებად და  განვითარების დამაჩქა-
რებლად მცირე და საשუალო ბიზნესის განვითარებისათვის. მიმდინარე ეტაპზე ქვეყნებს  ეძლე-
ვათ ახალი שესაძლებლობები, რათა პირველი שემსრულებლები გახდნენ ბიზნესის კეთების კუთხ-
ით და არსებული ეკონომიკური  მდგომარეობის მოდერნიზების თვალსაზრისით-რეფორმატორე-
ბი, ამასთან ყურადღების ცენტრשი მოაქციონ მანამდე უგულველყოფილი აქტუალური საკითხები.           

ისეთი სფეროები, როგორიცაა ელექტრონული მოწყობილობების და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის წარმოება სარგებელს დისტანციური მუשაობის გაზრდილი ტენდენციიდან  მიიღებენ. 
საპირისპიროდ, ისეთი დარგები, რომლებმაც მძიმე დარტყმა მიიღეს COVID19-ის  პანდემიის გა-
მო, მაგალითად ტურიზმი, მომსახურების სექტორი, სამשენებლო ბიზნესი, საავტომობილო და აე-
როკოსმოსური წარმოება, სავარაუდოდ კონსოლიდაციისკენ წავლენ, რაც თავის მხრივ გავლენას 
იქონიებს პოტენციურ საინვესტიციო სტრატეგიებსა და ბიზნეს ლოკაციის שერჩევაზე. 

საქართველოსათვის მეორე მნიשვნელოვანი  გასათვალისწინებელი שესაძლებლობა-  ელექ-
ტრონული კომერციის, დისტანციური მუשაობისა და სხვა ციფრული ბიზნესმოდელების დანერ-
გვაა, რადგანაც ბიზნესის მიერ კარანტინის პირობებთან ადაპტაციამ, ბევრი ისეთი ფუნქცია, რო-
მელიც პირისპირ ხორციელდებოდა დისტანციურად  ინტერნეტ სივრცეשი გადაიტანა. ამ ცვლი-
ლებამ დრამატულად დააჩქარა ციფრულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ახალი ბიზნესმოდელე-
ბის დანერგვა. ისეთმა ტენდენციებმა, როგორიცაა ელექტრონული კომერცია, დისტანციური მუ-
  ი მიწოდების სერვისები(Volvo,Wolt  და სხვა), რომელმაცשაობა, მობილ-ბანკით გადახდები, სახლש
 .ემქმნელი სერვისებიש ავდეს ახალი, დამატებითი ღირებულებისשემუש ესაძლებლობებიש ექმნაש
მოსალოდნელია, რომ COVID-თან დაკავשირებული שეზღუდვების שემსუბუქების და მოხსნის שედე-
გად, ზემოთაღნიשნული ტენდენციები שენელდება. მიუხედავად ამისა, ეს მიდგომები უფრო მნიש-
ვნელოვან ადგილს שეინარჩუნებენ ეკონომიკის ფუნქციონირებაשი, ვიდრე ეს პანდემიის დადგო-
მამდე იყო. წინასწარი კლვევების მიხედვით, ელექტრონული კომერციის გავრცელება 2022 წლის 
ბოლოსთვის ორჯერ უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ეს COVID-მდე პერიოდשი იყო. გარდა ამისა, გამო-
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კითხული ტოპ-მენეჯერების  50-დან 75%-მდე გეგმავს, რომ დასაქმებულებს მუდმივად שეუნარ-
ჩუნოს დისტანციურად მუשაობის არჩევანი.1 

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს, მის მეზობელ ქვეყნებთან שედარებით, გააჩნია 
რიგი უპირატესობებისა, კერძოდ:  გეოპოლიტიკური მდებარეობა, ბიზნესის კეთების სიმარტივე, 
გამჭვირვალე და ლიბერალური საგადასახადო სისტემა, მრავალრიცხოვანი საერთაשორისო ხელ-
 ირთან, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობისשესახებ(ევროკავש კრულებები თავისუფალი ვაჭრობისש
ასოციაცის ქვეყნებთან,  ჩინეთთან, თურქეთთან, რუსეთთან და სხვა სავაჭრო პარტნიორებთან), 
COVID-ზე წარმატებული რეაგირება, რაც მას აძლევს שესაძლებლობას გახდეს რეგიონული საინ-
ვესტიციო, სავაჭრო  და ლოჯისტიკური ჰაბი. ეს ის שესაძლებლობები და უპირატესობებია, რომ-
ლებიც საქართველომ მცირე ბიზნესის  განვითარებისა და  ეკონომიკური პროგრესისათვის უნდა  
გამოიყენოს. 

ქართული კომპანიების  კონცენტრაცია მხოლოდ ადგილობრივი მოთხოვნის დაკმაყოფილება-
ზე, ინოვაციების ფართომასשტაბიანად დანერგვის ერთ-ერთი ხელשემשლელი ფაქტორია: კერძოდ, 
მცირერიცხოვანი მოსახლეობა-(2020 წლის სტატისტიკური მონაცემებით-3 716 023 ადამიანი), მი-
ნიმალური ბაზრის ტევადობა, მომხმარებელთა დაბალი მყიდველუნარიანობა და სხვა).   მსგავსი 
მდგომარეობა არ უბიძგებს ბიზნეს კომპანიებს ინოვაციებისა და ძირეული ინვესტიციების გან-
ხორცილებისკენ, არამედ ისინი მათთვის კარგად ნაცნობი და שეზღუდული ბაზრისთვის, ნაკლე-
ბად კონკურენტული პროდუქციის שეთავაზებით שემოიფარგლებიან. שედეგად, მცირე და საשუა-
ლო ბიზნესებისთვის რთულია რეგიონული და საერთაשორისო ბაზრებზე კონკურენციაשი ჩართვა, 
რაც თავის მხრივ, მათი  ადგილობრივ ბაზარზე დამკვიდრებასა და  שენარჩუნებას იწვევს. 

საერთაשორისო ბაზრებზე დივერსიფიკაცია და ეკონომიკური ზრდის ახალი שესაძლებლობე-
ბის მოპოვება, საუკეთესო ეკონომიკურ გარემოשიც კი, საკმაოდ რთული პროცესია. საქართვე-
ლომ აქცენტი პრიორიტეტული  დარგების  ხელשეწყობაზე უნდა გააკეთოს და ამასთან მაქსიმა-
ლურად თანაბარი თამაשის წესები שეინარჩუნოს ყველა დარგისთვის. ის მაღალპოტენციური დარ-
გები და მცირე ბიზნესის საწარმოები, რომელთა საשუალებითაც საქართველო გლობალურ მიწო-
დების ჯაჭვებשი שეძლებს ჩართვასა და ამავდროულად გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარე-
ბის ხელשეწყობა שეუძლიათ.  ამასთან ობიექტური აუცილებლობაა საქართველო שემდეგი კრიტე-
რიუმის ერთობლიობას უნდა აკმაყოფილებდეს:  

 მენეჯმენტისა  და კრიზისისული გარემოებების ეფექტიანი მართვის გამოცდილება; 
 მაღალინტელექტუალური  და  იაფი ადამიანური რესურსი; 
 საერთაשორისო რეიტინგი,  ლიბერალური საინვესტიციო და   სავაჭრო რეჟიმები; 
 მზარდი ჰარმონიზაცია ევროკავשირთან, სხვა საერთაשორისო ნორმებთან და სტან-

დარტებთან; 
  უხვი და იაფი განახლებადი  რესურსების მაღალი პოტენციალი; 
 ბიზნესის წარმოების სიმარტივე და გამჭვირვალობა;  
 მიმზიდველი  გეოპოლიტიკური მდებარეობა  და  ბუნებრივი გარემო; 
   ღია ეკონომიკის პრინციპების აღიარება  და ღია საზოგადოება; 
 თავისუფალი ვაჭრობის ხელשეკრულებების სიმრავლე და გლობალურ ეკონომიკებთან-

(ევროკავשირთან, ჩინეთთან, აשש-თან, დსთ-თან, თურქეთთან, ევროპის თავისუფალი 
ვაჭრობის ასოციაციის ქვეყნებთან და სხვა)  მჭიდრო თანამשრომლობა  

ეს უპირატესობები, გარკვეულწილად მიანიשნებენ, რომ აქცენტი უმჯობესია მატერიალური 
პროდუქციის წარმოებაზე გაკეთდეს, ვიდრე ინტელექტუალურ (ცოდნაზე-დაფუძნებულ) სერვი-

                                                            
1 USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა, პოსტ-COVID-19 ის  ეკონომიკური პოლიტიკა,  2020, 31 აგვისტო. 
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სებზე, ვინაიდან მატერიალურ  წარმოებას ხელს უწყობენ იაფი ენერგო  და ადამიანური რესურსე-
ბი, საქართველოს გლობალური იმიჯი,  თავისუფალი  ვაჭრობის  საერთაשორისო  ხელשეკრულე-
ბები  და სხვა.            

საქართველოשი  კერძო ბიზნესის  სტრუქტურა მრავალფეროვანია, მრავალი სეგმენტი ჯერ 
კიდევ ახალია და მცირე მასשტაბის. საჭიროა მოქნილი პოლიტიკის სწრაფად שემუשავების აუცი-
ლებლობა და ხუთი ძირითადი სეგმენტის გამორჩევა, რომელსაც მოკლე  ვადაשი  მაქსიმალური  
 :ედეგის მოტანის პოტენციალი გააჩნიაש

ფარმაცევტული და პირადი ჰიგიენის საשუალებები:  ფარმაცევტულმა და პირადი ჰიგიენის 
საשუალებებმა 2019 წელს საქართველოს ექსპორტის 6% שეადგინა და ადგილობრივი მოხმარების 
იმპორტის მესამე უმსხვილეს კატეგორიაשი მოხვდა სპილენძისა და ნავთობპროდუქტების שემდეგ. 
ადგილობრივი ინდუსტრია მოიცავს მცირე ბიზნესის  მწარმოებლების მზარდ და მრავალფეროვან 
ჯგუფს, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან უპატენტო მედიკამენტების, მცენარეული მედი-
კამენტების, პარფიუმერული და კოსმეტიკური პროდუქტების წარმოებაשი. საქართველოს აქვს 
გამოცდილება ფარმაცევტული კომპანიების მიერ ადგილობრივი ბაზრისთვის ლოჯისტიკაשი და 
ინფრასტრუქტურაשი ინვესტირების კუთხით, დარგის განვითარებას ასევე ხელს უწყობს საქარ-
თველოს იმიჯი, როგორც ბიოფაგების კვლევის და მკურნალობის ცენტრი.1 

COVID-19-მა ნოყიერი ნიადაგი שექმნა ფარმაცევტული დარგის განვითარებისთვის. პანდემიის 
განმავლობაשი მოთხოვნა ფარმაცევტულ პროდუქციაზე שენარჩუნდა და სავარაუდოდ ეს ტენდენ-
ცია პანდემიის שემდგომაც გაგრძელდება, ვინაიდან გაიზრდება ყურადღება პირადი ჯანმრთელო-
ბისა და ჯანდაცვის სერვისების მაქსიმალურად  გამოყენებაზე.  

გრძელვადიანი მოხმარების ელექტრონული ტექნიკა, ინსტრუმენტები და მოწყობილობე-
ბი: ხანგრძლივი სარგებლობის ელექტრონული ტექნიკის, ინსტრუმენტების და მოწყობილობების 
წარმოება მოიცავს ინდუსტრიულ და საყოფაცხოვრებო ტექნიკასა და ელქტრონული კომპონენ-
ტების שემცველ მოწყობილობებს, გარდა მასשტაბზე დამოკიდებული სამომხმარებლო ტექნიკისა 
(მაგალითად მობილური ტელეფონი, ტელევიზორი). საქართველოשი ამჟამად არსებული წარმოება 
მცირე მასשტაბისაა და დანაწევრებულია. აქტივობა სამი ძირითადი სეგმენტის გარשემო კონცენ-
ტრირდება, რომლებსაც COVID-19-ის שემდგომ ეტაპზე განვითარების პოტენციალი გააჩნიათ. ეს 
სეგმენტებია: სამედიცინო ტექნიკა და მოწყობილობები, ენერგო და ჰაერის გაგრილების დანადგა-
რები, ტექნიკა და სატელეკომუნიკაციო დანადგარები. ყველა ამ სეგმენტის განვითარებას, ხელი 
-ემდგომ ჩამოყალიბებული ისეთი ტენდენციებით, როგორიცაა ჯანდაცვიש ეეწყობა პანდემიისש
სადმი გაზრდილი ყურადღება, שენობების გაუმჯებესება ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარე-
მოს שექმნის მიზნით. ამ სეგმენტשი მოქმედი კომპანიების მხარდაჭერა DCFTA-ს მოთხოვნების 
დაკმაყოფილებაשი, დაეხმარება მათ ჩაერთონ რეგიონული და გლობალური მიწოდების ჯაჭვებשი.2 

საკვები  და სასმელი პროდუქტები: სასმელები და ალკოჰოლური სასმელები უკვე წარმოად-
გენენ საქართველოს ერთ-ერთ უდიდეს საექსპორტო პროდუქციას და მცირე ბიზნესის  წარმოე-
ბის სეგმენტებს, რომლებმაც 2019 წლის שიდა წარმოების ექსპორტის 20%-ს שეადგინეს. ქართული 
ღვინის მზარდი პოპულარობა და პანდემიის პერიოდשი საკვები და სასმელი პროდუქტების მოხმა-
რების დონის שენარჩუნება, საשუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ამ სეგმენტებს გაფართოების 
პოტენციალი აქვთ და მათი საשუალებით שესაძლებელია სხვა, שედარებით მცირე ზომის მზა და 
დამუשავებული საკვები პროდუქტების სეგმენტების განვითარება. საქართველოს თხილის სეგმენ-
ტი, უკვე კარგად არის ინტეგრირებული საერთაשორისო მიწოდების ჯაჭვებשი. ამ სეგმენტის სა-

                                                            
1 USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა, პოსტ-COVID-19 ის  ეკონომიკური პოლიტიკა,  2020, 31 აგვისტო; 
2 იქვე 
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 ორისო ბაზრებზე წვდომის გაზრდა და წარმოების პროცესისשესაძლებელია საერთაש უალებითש
სხვადასხვა რგოლის საქართველოשი განვითარება. რაც, თავის მხრივ, რეგიონულ და საერთაשო-
რისო ბაზრებზე დამკვიდრებას  გაამარტივებს. 

ავეჯი, ტექსტილი და ტანსაცმელი: ავეჯი, ტექსტილი და ტანსაცმელი წარმოადგენდა საქარ-
თველოს ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ წარმოებასა და საექსპორტო სეგმენტს, ბოლო 
წლებשი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის წარმატებულ სამიზნეს და ერთ-ერთ ყველაზე 
დიდ საიმპორტო კატეგორიას. ზოგიერთმა ბიზნესმა ალღო აუღო ბაზარზე გაჩენილ ახალ שესაძ-
ლებლობებს, განსაკუთრებით სამოსის სეგმენტשი, სადაც რამდენიმე მწარმოებელმა ნიღბების 
წარმოება და ექსპორტზე გატანა დაიწყო ევროპაשი და აש-ששი. თუმცა, დარგის ფრაგმენტაციის 
გათვალისწინებით,  კერძო ბიზნესს მხარდაჭერა დასჭირდებათ განვითარებისთვის და ბაზრის שე-
საძლებლობების იდენტიფიცირებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მოძიებაשი. სწორედ   
USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მიერ მხარდაჭერილია  ბიზნესების  პროაქ-
ტიულ თანამשრომლობა,  რათა שეძლონ ახალ ბაზრებზე გასვლა და სარგებლის მიღება.1 

სამשენებლო  და საგზაო მასალების წარმოება: საქართველო მეზობელი სახელმწიფოების  
მხრიდან მკაცრი კონკურენციის პირობებשი იმყოფება დაბალი ღირებულების სამשენებლო მასა-
ლების წარმოების მხრივ, ქვეყანაשი არსებობს ადგილობრივი მწარმოებლების ნიשა, რომლებიც 
ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზრებს ემსახურებიან სხვადასხვა  სამשენებლო პროდუქციით და 
მასალებით, მათ שორის გზების მשენებლობისთვის საჭირო მასალებით და ბოჭკოთი, ხის მასალე-
ბით და მოწყობილობებით. ინვესტიციები ინფრასტრუქტურის სფეროשი, როგორც ჩანს, ცენტრა-
ლურ როლს ასრულებს COVID-19-ის აღდგენის გეგმებשი მთელს მსოფლიოשი და მნიשვნელოვან 
როლს თამაשობს საქართველოשიც. რიგმა ევროპულმა ქვეყნებმა უკვე განაცხადეს, რომ გეგმავენ 
მილიარდობით ინვესტიციის განხორციელებას ინფრასტრუქტურის განვითარებაשი, კერძოდ ევ-
როკავשირის  ინიციატივის „ახალი მწვანე გარიგების“ მხარდასაჭერად, რომელსაც שეუძლია გა-
ზარდოს მოთხოვნა ისეთ მასალებსა და ინფრასტრუქტურაზე, რომლებიც ხელს უწყობს მდგრად 
განვითარებასთან დაკავשირებულ მიზნების שესრულებას. ადგილობრივი ბაზრის განვითარების 
და ზრდის ხელשესაწყობად, მნიשვნელოვანია საქართველოשი მცირე ბიზნესის საწარმოების პო-
ტენციალის წარმოჩენა ამ მიმართულებით. საქართველოשი არსებული სამשენებლო მასალების რე-
სურსული პოტენციალი მაქსიმალური שესაძლებლობებით უნდა გამოიყენონ  ქართულმა კომპანი-
ებმა   სამשენებლო – საგზაო მასალების წარმოების  დარგის განვითარებისათვის და დივერსიფი-
ცირებული ბაზრის სეგმენტების განვითარებისათვის.2 

საქართველოს ექსპორტირებადი ეკონომიკა ძირთადად კონცენტრირებულია ტურიზმשი, שემ-
დეგ მოდის წარმოება (ძირითადად მადნეული, שენადნობები და მინერალური პროდუქტები, სასმე-
ლები და სურსათი) და მოყვება ტრანსპორტისა და უძრავი ქონების დარგები, რომლებიც ტანდემ-
 ეადგენდა, რაც  მომსახურებისש პ-ს 12%-სשი ფართოვდება. 2019 წლის მონაცემებით ტურიზმი მש
ექსპორტის ღირებულის 70%-ს და მთლიანი ექსპორტის თითქმის 40%-ია, რაც სხვა שესადარებე-
ლი ქვეყნების ეკონომიკასთან שედარებით ორჯერ მეტი მაჩვენებელია.35 უძრავ ქონებასთან და-
კავשირებული საქმიანობა, რომელიც ტურიზმის ზრდასთან ერთად სტაბილურად იზრდებოდა, 
მשპ-ს 11,5% -ს שეადგენდა და მשენებლობასთან ერთად წარმოადგენდა ეკონომიკის მეხუთედზე 
მეტს. სოფლის მეურნეობამ, მიუხედავად იმისა, რომ მשპ-ს მხოლოდ 7.2% და საქონლის ექსპორ-
ტის 7% שეადგინა, ოფიციალური მონაცემებით, ქვეყნის მთლიანი დასაქმების თითქმის 40% უზ-
რუნველყო, ხოლო რეალურად უფრო მეტი, არაფორმალური დასაქმების არსებობიდან გამომდი-

                                                            
1 USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა, პოსტ-COVID-ის  ეკონომიკური პოლიტიკა,  2020, 31 აგვისტო. 
2  იქვე 



 570 

ნარე. სამთომოპოვებითი და שენადნობების წარმოება, საკვებისა და სურსათის წარმოებასთან ერ-
თად ინდუსტრიის მიერ დამატებული ღირებულების 50%-ს წარმოადგენდა, მთლიანი საქონლის 
ექსპორტის – 50% -ს და ადგილობრივი საქონლის ექსპორტის – თითქმის 70% -ს.1 

COVID-19-ის ეპიდემიამ და თანმდევმა გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა საქართველოს 
ეკონომიკის დიდი ნაწილი שეაჩერა. მარტისა და აპრილის თვეებשი, საკარანტინო პერიოდის პიკის 
პერიოდשი, მთლიანად სამომსახურეო და სავაჭრო ბიზნესებმა დიდი საשემოსავლო დანაკარგი და 
სამუשაო ადგილებიდან მასობრივი გათავისუფლებები განიცადეს.  „ფრაის უოთერჰაუს კუპერსის“ 
(PWC) მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად სასტუმროების და კვების ბიზნესების თითქმის 
80%-ს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან שედარებით 50%-ზე მეტით שეუმცირდა שემოსავალი, 
მსგავსი ტენდენცია დაფიქსირდა ტრანსპორტირებისა და საწყობებით მომსახურების (69%), საბი-
თუმო და საცალო ვაჭრობის (68%) და სხვა მომსახურებებשი (68%). ამ დარგებשი პერსონალის 
დათხოვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა, სასტუმრო და კვების ბიზნესის წარმო-
მადგენლების 46% – ის განცხადებით მათთან კადრების 100% -იანი שემცირება მოხდა, 28% ტრან-
სპორტირებასა და დასაწყობებაשი, 25% საბითუმო და საცალო ვაჭრობაשი და 40% მომსახურების 
სხვა სექტორებשი.2   

პანდემიის ზეგავლენით მნიשვნელოვნად გაიზარდა ქვეყანაשი გაციფრულების მასשტაბები. გა-
ციფულება მნიשვნელოვანია, როგორც საერთაשორისო ბაზრებზე שეღწევისთვის, ასევე ეროვნუ-
ლი ეკონომიკის სტიმულირებისთვის. გარდა ამისა, გლობალურ ეკონომიკაשი წარმატებული მონა-
წილეობისთვის, დღიდითღე უფრო მეტ მნიשვნელობას იძენს იმ שესაძლებლობების გამოყენება 
რომელსაც ელექტრონული კომერცია და გაციფრულება იძლევა.  

ციფრული ტექნოლოგია პასუხობს პანდემიის שედეგად  წარმოქმნილ მოთხოვნებს, ვინაიდან 
მისი საשუალებით שესაძლებელი ხდება ინფორმაციის მოგროვება და მართვა, მაგალითად ისეთი 
მეთოდების გამოყენებით როგორიც არის ხელოვნური ინტელექტი, საოპერაციო სისტემების ინ-
ტეგრაცია და ა.ש. COVID-მა ასევე ავტომატიზაციის პროცესის დაჩქარებაც გამოიწვია, რაც ციფ-
რული ტექნოლოგიების კიდევ უფრო მასשტაბურად გავრცელებას שეუწყობს ხელს. ფრაის უო-
თერჰაუს კუპერსის (PWC) კვლევის თანახმად ბიზნეს აღმასრულებლების 44% თვლის, რომ 
COVID-თან დაკავשირებული დისტანცირების שეზღუდვების שედეგად დაჩქარდება ავტომატიზა-
ცია და სამუשაოსადმი სხვა, ახლებური მიდგომების שემოღება.3 שედარებით დაბალია მომსახურე-
ბის, პროგრამული უზრუნველყოფის და სხვა დამხმარე მოწყობილობების გავრცელების მასשტაბი 
და მოხმარება4.  

ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება ინვესტიციებს მოითხოვს, რომელთა განხორციელე-
ბა, მხოლოდ მუდმივი ეკონომიკური გაფართოების שედეგად მიღებულ ლიკვიდურ ბაზრებשია שე-
საძლებელი. ასე რომ, საერთაשორისო ბაზრებზე שეღწევა და ციფრული ტექნოლოგიების მასשტა-
ბური დანერგვა, ერთიანი, ინტეგრირებული სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს. 2019 წელს, ICT-ს 
დარგი ყველა სხვა ქვე-19სეგმენტზე მეტად განვითარდა და 15.4% – იან ზრდას მიაღწია, რაც ამ 
სექტორשი ზრდის პოტენციალზე მიუთითებს.5 

                                                            
1 USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა, პოსტ-COVID-ის  ეკონომიკური პოლიტიკა, გვ.,36, 2020, 

31 აგვისტო,  
2 „პრაის უოთერ ჰაუს კუპერსი“ (PWC), “ქართული ბიზნესი COVID-19 პანდემიის პირისპირ,” 2020 წლის ივნისი. 
3   „პრაის უოთერ ჰაუს კუპერსი“ (PWC), “ქართული ბიზნესი COVID-19 პანდემიის პირისპირ,” 2020 წლის ივნისი. 
4   იქვე 
5    USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა, პოსტ-COVID-19 ის  ეკონომიკური პოლიტიკა,  2020, 31 აგვისტო. 
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დასკვნა 

 ინდუსტრიაზე მდგრადი ზემოქმედების გარდა, კერძოდ, საქართველომ უნდა მიიღოს ზომები 
ტურიზმის სექტორის მდგრადი, საბაზარო პრინციპებზე დაფუძნებული აღდგენის ხელשეწყობის-
თვის, ასევე გადადგას ნაბიჯები სოფლის მეურნეობის სექტორის ცენტრალიზაციისა და 
მოდერნიზაციისთვის თითოეული ამ სექტორის პრიორიტეტი უნდა იყოს „ბორკილების“ მოხსნა 
COVID-მდე აქტივობისთვის (მაგ., სტრატეგიული ფრენების განახლება) და სექტორשი მოქმედი 
ბიზნებისთვის დახმარების აღმოჩენა ადაპტირების თვალსაზრისით.  

 ტურიზმი არის და დარჩება საქართველოს ეკონომიკისა და კერძო სექტორის მნიשვნელოვან 
ნაწილად და განვითარებისაკენ  მიმავალ გზად. ალტერნატიულ დარგებზე ფოკუსირება არ გუ-
ლისხმობს ტურიზმის, როგორც საქართველოს აღდგენის გეგმის ნაწილის უკუგდებას. საქართვე-
ლომ უნდა გააგრძელოს ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომლებიც ტურიზმის ინდუსტრიას სწრაფი, 
მაგრამ უსაფრთხო აღორძინების საשუალებას მისცემს. ეს მოიცავს ამ ინდუსტრიის ბიზნესების 
პოზიციონირებას ისე, რომ ისარგებლონ მრავალმხრივი რეფორმებით და გააგრძელონ მიზნობრი-
ვი ზომები, რომლებიც უკვე ხორციელდება:  

• ადგილობრივი ტურიზმის მხარდაჭერა;    
• იმ ფრენის მარשრუტების გახსნა, რომლებიც საქართველოს იმ პრიორიტეტულ სამიზნე 

ბაზრებთან აკავשირებს, რომლებმაც שეძლეს COVID-ის שემთხვევების კონტროლი;   
• საქართველოს, როგორც მუשაობისა და დასვენებისთვის უსაფრთხო და ჯანსაღი დანიשნუ-

ლების ადგილის მარკეტირება და რეკლამირება;  
• COVID-19 გარემოზე მორგებული ნიשური ტურისტული მომსახურების მხარდაჭერა – მაგ., 

აგროტურიზმი, სამედიცინო ტურიზმი, კონფერენციები, დისტანციური სამუשაო  • ლატენტური 
ტურიზმის ინფრასტრუქტურის ჩართვა COVID რეაგირების მიზნებისთვის (მაგ., საკარანტინო 
ზონები). მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმის განმეორებით გახსნა უნდა განხორციელდეს, რაც שე-
იძლება მიზანשეწონილად, მან ფრთხილად უნდა დააბალანსოს ქვეყნის שესაძლებლობები COVID-
ის გავრცელების კონტროლის თვალსაზრისით.  

COVID-19-ის პანდემიის არსებობას, სავარაუდოდ, ხანგრძლივი გავლენა ექნება ტურიზმისა 
და სტუმარ-მასპინძლობის სექტორების მუשაობაზე, რაც ბიზნესის ადაპტაციას მოითხოვს. მთავ-
რობის პოლიტიკას שეუძლია და მან ხელი უნდა שეუწყოს ამ რეფორმას ბიზნესის და დარგობრივ 
დონეზე. ტურიზმის ბიზნესის ფინანსური და საკონსულტაციო მხარდაჭერის სამიზნე უნდა იყოს 
გაციფრულება, ინოვაციები და სხვა ისეთი ინვესტიციების ხელשეწყობა, რაც საשუალებას მის-
ცემს მცირე და საשუალო  ბიზნესს უკეთ დააკმაყოფილონ მომხმარებელთა שეცვლილი მოთხოვნე-
ბი და გლობალური ბიზნესის ტენდენციების კვალდაკვალ  განახორციელონ ადაპტაცია.  

COVID-19  პანდემიით  განპირობებულმა  ეკონომიკურმა კრიზისმა ცხადყო, მიუხედავად ეკო-
ნომიკური აქტივობის שემცირებისა 2020-2021 წლებשი, საქართველოשი წარმოება  კარგად გაუმ-
კლავდა სირთულეებს, ვიდრე მომსახურების სექტორი. მნიשვნელოვანია  COVID-19-ის პანდემიის 
-ესაძლებლობის გამოყენება და ინვესტიციების დაბანდება საქართვეש ობილიשედეგად წარმოש
ლოს ინდუსტრიული  ბაზის გაფართოებაשი და ინფრასტრუქტურაשი, რათა   საქართველოს  ეკო-
ნომიკამ  და ბიზნეს სექტორმა უკეთ שეძლოს მომავალი კრიზისების მართვა და რეგულაციები, სა-
ერთაשორისო ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტირება  და მდგრადობის שენარჩუნება. 
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SUMMARY 

 
 
The new coronavirus (COVID 19) pandemic in the world has changed the trend of world economic 

development and the legal order. The negative shock caused by the coronavirus has affected the economies of 
highly developed countries – the United States, the European Union, Japan, China, South Korea, India and 
other countries. According to actual data, the COVID-19 pandemic has had a devastating impact on the world 
economy and global business, although the degree and extent of the impact of the pandemic is still unknown 
due to the lack of comprehensive information. Even today, humanity is struggling with the ongoing processes 
of the pandemic. 

The COVID-19 pandemic is a historic and unprecedented event for the world in terms of the development 
of a global crisis. The COVID-19 pandemic has severely damaged the world economy and global business, 
including Georgia's trade partner countries, such as the European Union, Azerbaijan, Turkey, China, Russia, 
Ukraine, etc. The economic crisis and damage caused by the COVID-19 pandemic (to date, the amount of 
damage and costs are unestimated), both in the global economy and in Georgia, have caused a sharp 
slowdown in economic activity and minimized the positive results of recent years. 

The global pandemic of COVID-19 has clearly shown us that the modern world is closely interconnected 
and integrated, indicating that the problems in the world require global solutions and effective management. 

Keywords: COVID-19 pandemic,  Economic crisis, Global supply chain, Digital technologies, e-commerce, 
Business models. 
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