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საერთაშორისო ვაჭრობის გამოწვევები გლობალური პანდემიის პირობებში

ქრისტინა ჯღანჯღავა 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, თსუ მოწვეული პროფესორი

თანამედროვე კორონა ვირუსის (კოვიდ-19) მსოფლიო პანდემიამ დააზარალა, როგორც ეკო-
ნომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სფეროები, ამავდროულად შეეხო და ვირუსის მსხვერპლი 
გახდა საერთაშორისო ვაჭრობა ჯამრთელობის უპრეცედენტო მიმდინარე გლობალურ კრიზისში, 
ვაჭრობა აუცილებელია ადამიანთა სიცოცხლის გადასარჩენად და საარსებო წყაროს მოსაპო-
ვებლად. გლობალურმა პანდემიამ, გამოიწვია მსოფლიო ვაჭრობის უპრეცედენტო რღვევა და 
მთელ მსოფლიოში წარმოებისა და მომსახურების მასშტაბური შემცირება.

კოვიდ-19-ის გამოწვევის დასაძლევად, გადამწყვეტი როლი ეკისრება საერთაშორისო თა-
ნამშრომლობის გაღრმავებას, კოორდინაციასა და სახელმწიფოებს შორის სოლიდარობას. 
გრძელვადიანი ნეგატიური ზეგავლენის შესამსუბუქებლად საჭიროა მთავრობებმა გაატარონ 
მთელი რიგი ღონისძიებები, რომელთა შორის ერთ-ერთი საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდა-
ჭერაა.

აღნიშნული სტატიის მიზანია იმ ინდუსტრიული მოქმედებებისა და საკითხების გაანალი-
ზება და გამოყოფა, რომელიც აუცილებელია საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდასაჭერად, ამავე 
დროს, ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს, გლობალური მასშტაბის ჰუმანიტარული კრიზისის პი-
რობებში, მიზანმიმართული სავაჭრო პოლიტიკის განსაზღვრა და თანმიმდევრული გამოყოფა

JEL კლასიფიკაცია: საერთაშორისო ვაჭრობა, სავაჭრო პოლიტიკა, კოვიდ-19

შესავალი

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO) მიერ კოვიდ-19 გამოცხადდა “საზოგადო-
ებრივი ჯამრთელობის საგანგებო მდგომარეობად, რომელიც წარმოადგენს გლობალურ 
პრობლემას”.(1)

კორონავირუსის პანდემია ეპიკური მასშტაბის კრიზისია, როგორც ჯამრთელობის, ასე-
ვე ეკონომიკური თვალსაზრისით. აღნიშნული პანდემიის უარყოფითი გავლენა საერთა-
შორისო ვაჭრობაზე უფრო დამანგრეველი იქნება, ვიდრე 2008-2009 წლების გლობალური 
ფინანსური კრიზისი, რამდენადაც გავლენა მოახდინა როგორც მთლიან მოთხოვნაზე, ასე-
ვე მიწოდებაზე და გამოიწვია გლობალური მიწოდების ჯაჭვების მოშლა, განსაკუთრებით 
საქონლით ვაჭრობაში. შესაბამისად წარმოებითი საქმიანობის შემცირებამ და ლოჯისტი-
კური ქსელის მოშლამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია სხვადასხვა ქვეყნის მწარმოებ-
ლებსა და მომხმარებლებზე. სოციალური დისტანციის პირობებში მოძრაობის შეზღუდ-
ვამ, კიდევ უფრო მეტად შეზღუდა სამუშაო ძალასა და ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობა, 
რასაც შედეგად მოჰყვა ეკონომიკის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სექტორის დახურვა (2). 
აქედან გამომდინარე, ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ნაკლებად განვითარებული ქვეყ-
ნები, რომლებიც მთლიანად არიან დამოკიდებულნი საქონლითა და მომსახურებით საე-
რთაშორისო ვაჭრობაზე.(3)

თანამედროვე პერიოდში, ადგილი აქვს აშკარა გადასვლას “ჰიპერგლობალიზაციი-
დან” სახელმწიფოს მეთაურობით ერთა მშენებლობისკენ და თვითუზრუნველკოფისაკენ 
იმისათვის, რომ ამაღლდეს დაცულობა. თუმცა, აღნიშნული არის პრობლემის გადასაწყვე-
ტის მოკლევადიანი გამოსავალი. გრძელვადიან პერიოდში აუცილებელია, მცირე ნაბიჯე-
ბის გადადგმა - შეიქმნას მოქმედებების საერთაშორისო გეგმა, რათა მოლაპარაკებებისა-
დმი, გადაუდებელი სიტუაციის დროს, ამაღლდეს ნდობა.(4)
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საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების ტენდენცია

კოვიდ-19-ის სწრაფმა გავრცელებამ და სხვადასხვა სახელმწიფოების მხრიდან ვირუ-
სის წინააღმდეგ მიღებულმა ზომებმა, სერიოზული ზიანი მიაკენა მსოფლიოს მსხვილ 
ეკონომიკებს. გაკოტრდა მრავალი პროდუქტიული საქმიანობა. პირველ რიგში, ეს შეეხო 
აზიას, შემდეგ კი -ევროპას, ამერიკასა და დანარჩენ მსოფლიოს. ამის შედეგად, ჩაიკეტა 
საზღვრები, მკვეთრად გაიზარდა უმუშევრობა, განსაკუთრებით აშშ-ში, შესაბამისად საქო-
ნელსა და მომსახურებაზე შემცირდა მოთხოვნა.

2020 წელს გლობალური მშპ-ის, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ყველაზე მკვეთრი შე-
მცირებაა დაფიქსირებული. საერთაშორისო ვაჭრობის მოცულობამ 17,7%-ით იკლო 2020 
წლის მაისში, 2019 წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. 2020 წლის პირველი ხუთი თვის 
განმავლობაში დაფიქსირდა ვაჭრობის მკვეთრი შემცირება, ეს განსაკუთრებით აისახა 
ექსპორტზე აშშ-დან, იაპონიიდან და ევროკავშირის ქვეყნებიდან. ეკონომიკური ზრდის 
შემცირება ჩინეთში საშუალოზე ნაკლები იყო, რადგან ამ ქვეყანამ შეძლო ეპიდემიის გა-
კონტროლება და შედარებით სწრაფ ტემპში მოახერხა ეკონომიკის განახლება.(5)

კორონა ვირუსის ეპიდემიამ საქართველოს ეკონომიკას სერიოზული დარტყმა მიაყე-
ნა. საგანგებო ვითარებამ და დაბლოკვის ზომებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა ვაჭრობის 
მოცულობა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, 2020 წლის იანვარ-სექტემბე-
რში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარე-
ბით, 14,9%-ით შემცირდა და 8,121 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპო-
რტის მოცულობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 12,1%-ით შემცირდა და 2,4 
მილიარდი აშშ დოლარი გახდა. იმპორტის მოცულობა 15,9%-ით შემცირდა და 5,7 მილია-
რდი აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი კი - 3, 3 მილიარდი აშშ 
დოლარი იყო.(6) 

ამგვარად განვითარებული მოვლენების შესაძლო შედეგების გასაგებად, პირველ რიგ-
ში აუცილებელია განვიხილოთ მიზეზები რის შედეგადაც შემცირდა ვაჭრობა. წარსულში 
ეკონომიკური შოკების უმეტესობა ძირითადად გამოწვეული იყო მოთხოვნის ( მაგ., ბანკე-
ბის დახურვით ან შემოსავლის დაკარგვით) ან მიწოდების (მაგ., ფასების უეცარი მატებით 
და წარმოების ხარჯების ზრდით) შემცირებით. კოვიდ-19-მა შექმნა ერთდროულად ორივე 
მდგომარეობა. 1. მაგალითად, 2020 წლის აპრილისთვის 80-ზე მეტმა ქვეყანამ შემოიღო 
ექსპორტის აკრძალვა ან დააწესა შეზღუდვები, როგორც პანდემიის მიმართ სწრაფი რე-
აგირება, 2.წარმოებული პროდუქციის მიწოდების შემცირება თავდაპირველად ჩინეთში, 
შემდეგ გავრცელდა დანარჩენ ქვეყნებში. პანდემიით გამოწვეულმა მუშახელის კლებამ, 
კიდევ უფრო შეანელა საქონლის მოძრაობა. ამავდროულად, ბევრ ქვეყანაში სამუშაო 
ადგილებისა და შემოსავლების კლებამ, შეამცირა მოთხოვნა საქონელსა და სავაჭრო მო-
მსახურებაზე.

კითხვაზე თუ როგორ აისახება კორონავირუსის პანდემია მსოფლიო ვაჭრობაზე გა-
მოყოფენ 2 მექანიზმს. პირველი განპირობებულია გასაყიდი საქონლის დეფიციტით. სა-
უკუნეზე მეტია, წარმოება სულ უფრო გლობალური ხდება რთული მიწოდების ჯაჭვებით. 
სავაჭრო შეზღუდვები აზარალებს იმპორტზე დამოკიდებულ საქონლის წარმოებას (შუა-
ლედური წარმოება), ასევე მზა საქონლის ექსპორტს ან იმპორტს. მეორე მექანიზმი არის 
ეკონომიკური ეფექტი. მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ლიბერელიზაციის კრიტიკოსები 
ეჭვის თვალით უყურებენ და მიიჩნევენ რომ სავაჭრო ლიბერალიზაციით მიღებული სა-
რგებელი ქვეყნებს შორის თანაბრად არ ნაწილდება. საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ 
ბევრი ფირმა საქონლისა და მომსახურების წარმოების პროცესში დამოკიდებულია ვაჭ-
რობაზე, რათა გაზარდონ გაყიდვების მოცულობა და მიიღონ მეტი მოგება. 

სავაჭრო პოლიტიკის შემქმნელებმა ეფექტიანი რეაგირების მიზნით მხარი უნდა და-
უჭირონ ეკონომიკის გახსნილობას. აღნიშნულს ამართლებს მაგალითები წარსულიდან. 
ეკონომიკურ და სავაჭრო კრიზისებს სწრაფად მოჰყვა ეკონომიკის ლიბერალიზაცია. მა-
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გალითად, 1970 წლიდან 2006 წლამდე განვითარებადი ქვეყნების 40%-ზე მეტს ჰქონდა 
მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების ვარდნა, რომელიც გაგრძელდა ვაჭრობის ლი-
ბერალიზაციიდან 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. საბოლოოდ კი ქვეყნებმა მიიღეს 
მეტი სარგებელი.(7)

სავაჭრო პოლიტიკის მხარდაჭერა პანდემიის პირობებში

კორონა ვირუსის კრიზისმა განაპირობა სავაჭრო ნაკადების კოლაფსი, დაწესდა ერო-
ვნული საარსებო შეზღუდვები. ამ პირობებში განსაკუთრებით ზარალდებიან განვითა-
რებადი ქვეყნები, რამდენადაც მთლიანად დამოკიდებულნი არიან მედიკამენტებისა და 
საკვები პროდუქტების იმპორტზე. ამ თვალსაზრისით, დაზარალებული ეკონომიკების და-
სახმარებლად მთავარი პრიორიტეტი სავაჭრო ნაკადების აღდგენაა. ვაჭრობა უნდა გა-
მარტივდეს ქვეყნებს შორის და ორგანიზებული იყოს ისე, რომ უზრუნველყოს ჰიგიენის 
სტანდარტების დაცვა. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები საშუალებას იძლე-
ვა განხორციელდეს მარტივად ელექტრონული გადახდები, ამავდროულად აუცილებელია 
ვაჭრობის დაფინანსება, ამ მხრივ კი, პრობლემას წარმოადგენს ბანკები, რომლებიც მა-
ღალი რისკის პირობებში ზღუდავენ კრედიტის გაცემას, შესაბამისად, კრედიტზე შეზღუ-
დული წვდომა სერიოზული გამოწვევაა განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ზომის საწა-
რმოებისთვის.(8)

თანამედროვე პერიოდში ეკონომიკის განვითარების მიზნით, ვაჭრობის როლის გა-
დახედვა პოლიტიკოსების დღის წესრიგის მთავარი საკითხია. ორმაგი კრიზისი, რომელიც 
გავლენას ახდენს, როგორც საზოგადოებრივ ჯამრთელობაზე, ასევე ეკონომიკურ ზრდაზე, 
თითოეული ქვეყნისგან მოითხოვს გახსნილობასა და დაცვის ახლებურ დაბალანსებას. 
“ინდუსტრიული პოლიტიკა “ ათწლეულების განმავლობაში ტაბუდადებული ფრაზა იყო, 
მაგრამ ახლა წარმოადგენს შესაბამის, ზუსტ მიდგომას რათა თავიდან იქნას აცილებული 
უცხოელი მომწოდებლებისადმი ზედმეტი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით კი, როცა 
ყველა მიმწოდებელი არის ჩინელი. (9)

გარდა ამისა, სავაჭრო პოლიტიკამ აუცილებელია გაითვალისწინოს კლიმატის კრი-
ზისი. ეს გააძლიერებს ადგილობრივ და რეგიონულ წარმოებას. საქონლის წარმოების 
პროცესში, პროდუქცია კვეთს მრავალი ქვეყნის საზღვარს, ამგვარი ტრანსპორტირების 
შედეგია - სოციალური ხარჯები, მათ შორის გარემოსა და ჯამრთელობაზე ზიანის მიყენე-
ბა. მომავალში კი აუცილებელია საბაზრო ფასებში აისახოს მოცემული გარე ხარჯები. აღ-
ნიშნულს ემსახურება საბაჟო გადასახადი იმპორტირებულ პროდუქტზე, რომელიც ასახავს 
ნახშირბადის გადაყრას წარმოების პროცესში, რომელსაც წარმოადგენს გადასახადი “ჭუ-
ჭყიან საქონელზე”.

გლობალური შეთანხმება, რომელიც მოიცავს საერთაშორისო სავაჭრო რეჟიმში სოცი-
ალურ და ეკონომიკურ სტანდარტებს, იდეალური გრძელვადიანი გადაწყვეტილებაა, თუ-
მცა ევროკავშირმა უნდა გააუქმოს საბაჟო გადასახადი ყველა იმ საქონელზე, რომელსაც 
განვითარებადი ქვეყნები აწარმოებენ. აღნიშნული წარმოადგენს ევროკავშირის გონივ-
რულ ღონისძიებას პრეფერენციების გაგრძელების ფარგლებში.(10)

პანდემიის შერბილებისა და აღდგენის პროცესში სავაჭრო პოლიტიკის მხარდასაჭე-
რად
აუცილებელია:

•	 სამედიცინო საქონლისა და მასალების ხელმისაწვდომობა, 
•	 პირველადი მოხმარების საგნების ექსპორტიორების მხარდაჭერა,
•	 სავალუტო შემოსავლებისა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნება
•	 ეკონომიკის დაცვა კორონავირუსის კრიზისით გამოწვეული ვარდნისაგან
•	 სასაზღვრო პროცედურების გამარტივება, რათა ხელი შეეწყოს სამედიცინო და 

საკვებ პროდუქტებზე წვდომას.(11)
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დასკვნა

კორონა ვირუსის (კოვიდ -19)-ის პანდემია წარმოადგენს უპრეცედენტო გამოწვევას 
გლობალური ეკონომიკისა და მსოფლიო ვაჭრობისათვის, რადგანაც წარმოება და მოხ-
მარება მკვეთრად შემცირდა მთელს მსოფლიოში. სავაჭრო ინფრასტრუქტურის გარდა, 
არსებული კოვიდ 19 აფეთქება მნიშვნელოვანწილად საფრთხეს უქმნის უცხოურ პირდა-
პირ ინვესტიციებს და წარმოებას განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში. ამ მხრივ 
ქვეყნებმა აუცილებელია გააძლიერონ და გაამტკიცონ რეგიონული სავაჭრო შეთანხმე-
ბები, რომელიც წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის ზრდის ყველაზე ეფექტურ ინსტ-
რუმენტს.
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Challenges of International Trade in a Global Pandemic
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SUMMARY
The modern pandemic of the Corona virus (Covid-19) has affected both areas of economic 

activity, while at the same time affecting and victimizing the international trade in an unprecedented 
global health crisis, trade essential to save human lives and livelihoods. The global pandemic 
has led to an unprecedented disruption of world trade and a massive decline in production and 
services worldwide.

To overcome the challenge of Covid-19, a crucial role is played by deepening international 
cooperation, coordination and solidarity between states. To mitigate the long-term negative 
impact, governments need to take a number of measures, including support for international trade.

The purpose of this article is to analyze and highlight the industrial activities and issues that 
are necessary to support international trade.
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