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შე სა ვა ლი

24 აპ რილს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ „ან ტიკ რი ზი სუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური გეგ მა” წა რად გი ნა. მას ში მოკ-
ლე დაა მოყ ვა ნი ლი მთავ რო ბის გეგ მის ორი ეტ აპ ის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტე ბი, ას ევე და წე სე ბუ ლი 
შეზღუდ ვე ბის მოხ სნი სა და ეკ ონ ომ იკ ის ამ ოქ მე დე ბის გეგ მა.

ჩვენს დო კუ მენ ტში მოკ ლე დაა მო საზ რე ბე ბი მთავ რო ბის გეგ მის ორ ძი რი თად ეტ აპ თან და შეზღუდ ვე-
ბის გა უქ მე ბის გეგ მას თან და კავ ში რე ბით. ამ დო კუ მენ ტის ამ ოც ანაა მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის 
ზო გა დი შე ფა სე ბა და მნიშ ვნე ლო ვა ნი კითხვე ბის დას მა მას თან და კავ ში რე ბით.

ან ტიკ რი ზი სუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური გეგ მა

მთავ რო ბის გეგ მის და საწყის ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ სა ქარ თვე ლომ ამ პან დე მი ას თან ბრძო ლა და ავ ად ე-
ბ ის პირ ვე ლი რე გის ტი რე ბუ ლი შემ თხვე ვის დად გო მამ დე ერ თი თვით ად რე იწყებს, ხო ლო სა გან გე ბო 
მდგო მა რე ობა და ახ ლო ებ ით ერ თი თვის წინ, 21 მარ ტს ცხად დე ბა. დო კუ მენ ტის და საწყის ში ვხე დავთ 
ჩა ნა წერს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ბრძო ლა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ მსოფ ლი ოში წარ მა ტე-
ბუ ლად ით ვლე ბა. ამ დე ტა ლე ბის გაც ნო ბა აუც ილ ებ ელია იმ კონ ტექ სტის გა სა აზ რებ ლად, რა შიც მთავ-
რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი დო კუ მენ ტი შე იქ მნა.

პან დე მი ას თან ბრძო ლის დაწყე ბი დან ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური შეზღუდ ვე ბის მაქ სი მა ლურ გამ-
კაც რე ბამ დე საკ მა რი სად დი დი დრო გა ვი და. ამ პე რი ოდ ში უკ ვე მკა ფი ოდ გა მო იკ ვე თა მო სა ლოდ-
ნე ლი ეკ ონ ომ იკ ური და ნა კარ გე ბის სი დი დე და პრობ ლე მე ბის სიმ წვა ვეც. გარ და ამ ისა, მსოფ ლი ოს 
წამ ყვან მა ქვეყ ნებ მა, სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და ან ალ იტ იკ ურ მა ცენ ტრებ მა უკ-
ვე და იწყეს თა ვი ან თი ეკ ონ ომ იკ ური პროგ ნო ზე ბის, გეგ მე ბი სა და რე კო მენ და ცი ებ ის გა მოქ ვეყ ნე ბა. ამ 
გეგ მებ ში საკ მა ოდ ვრცლა დაა წარ მოდ გე ნი ლი მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის ალ ტერ ნა ტი ული სცე ნა რე-
ბი (ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნის პე სი მის ტუ რი, ოპ ტი მის ტუ რი, ნე იტ რა ლუ რი სცე ნა რე ბი, ას ევე ეკ ონ ომ იკ ური 
და ნა კარ გე ბის შე ფა სე ბე ბი სექ ტო რე ბის მი ხედ ვით და სხვა) რომ ლე ბიც გამ ყა რე ბუ ლია სტა ტის ტი კუ რი 
მა სა ლი თაც. სამ წუ ხა როდ, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას საკ მა რი სი დრო ჰქონ-
და მო სა ლოდ ნე ლი ეკ ონ ომ იკ ური ზა რა ლის მეტ-ნაკ ლე ბად მკა ფი ოდ და სა ნა ხა ვად, „ან ტიკ რი ზი სულ 
ეკ ონ ომ იკ ურ გეგ მა ში“ ეს არ ჩანს. 

მთავ რო ბის გეგ მის პირ ვე ლი ნა წი ლი მო იც ავს 13 მარ ტი - 1 აპ რი ლის პე რი ოდს, სა დაც ჩა მოთ ვლი ლია 
გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები, რომ ლე ბიც მო იც ავს კო მუ ნა ლურ შე ღა ვა თებს, სეს ხე ბის რეს ტრუქ ტუ რი-
ზა ცი ის ხელ შეწყო ბას, სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ასა და სამ შე ნებ ლო მა სა ლებ ზე ფა სე ბის დაზღვე ვა სა და 
სხვა ღო ნის ძი ებ ებს. ჩვენ თვის გა უგ ებ არია, თუ რა ტომ მოხ ვდა ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ შაოები გეგ მა ში, რო-
მე ლიც თით ქმის ერ თი თვის შემ დეგ გა მოქ ვეყ ნდა. 

დო კუ მენ ტის და საწყის ში მთავ რო ბის მუ შა ობა წარ მოდ გე ნი ლია, რო გორც ბრძო ლა შემ დე გი ორი მი-
მარ თუ ლე ბით: მო ქა ლა ქე ებ ის სო ცოცხლი სა და ჯან მრთე ლო ბის გა და სარ ჩე ნად და სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ის გა და სარ ჩე ნად. მიგ ვაჩ ნია, რომ კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მია საკ მა ოდ სა ში ში პრობ ლე მაა 
და ეს და ავ ად ება საფ რთხეს უქ მნის მო სახ ლე ობ ის ხან დაზ მულ და/ან ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ებ ის მქო-
ნე მო სახ ლე ობ ის ნა წილს. თუმ ცა ღა არ მიგ ვაჩ ნია მარ თე ბუ ლად სი ტუ აცი ის ზედ მე ტად დრა მა ტი ზე ბა 
და მის ეგ ზის ტენ ცი ალ ურ საფ რთხედ წარ მო ჩე ნა. ეს ხელს უშ ლის სი ტუ აცი ის ცხა დად და ნახ ვას და მო-
ქა ლა ქე თა ყვე ლა ზე მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის დაც ვის ად ეკ ვა ტუ რად დაც ვის ღო ნის ძი ებ ებ ის ზუს ტად და 
სწრა ფად შე მუ შა ვე ბას. მთე ლი მო სახ ლე ობ ის მი კუთ ვნე ბა ერ თნა ირი რის კის კა ტე გო რი ის თვის ხელს 
უშ ლის და ავ ად ებ ის შე სა ხებ სწო რი ცნო ბი ერ ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და იწ ვევს იმ შეზღუ დუ ლი რე სურ სე-
ბის გაბ ნე ვას, რაც სა ჭი როა მო სახ ლე ობ ის მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის და სა ცა ვად და პან დე მი ის ეკ ონომიკუ-
რი შე დე გე ბის სწრა ფად და საძ ლე ვად.

მსოფ ლი ოში და ავ ად ებ ის გავ რცე ლე ბის პირ ველ ეტ აპ ზე, პრობ ლე მის შე სა ხებ სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ-
მა ცი ის არ ქო ნის პი რო ბებ ში, მაქ სი მა ლუ რი შეზღუდ ვე ბის შე მო ღე ბა გა მარ თლე ბუ ლი იყო, რო გორც 
მყი სი ერი რე აქ ცია. მოგ ვი ან ებ ით, უკ ვე მარ ტის ბო ლო დან საკ მა ოდ მდი და რი ინ ფორ მა ცია დაგ როვ და 
და ავ ად ებ ის მა ხა სი ათ ებ ლე ბის შე სა ხებ სა მეც ნი ერო წრე ებ ში (გერ მა ნია, აშშ, დი დი ბრი ტა ნე თი, ის ლან-
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დია, შვე დე თი, კო რეა, ჩი ნე თი), რო მე ლიც, ჩვე ნი აზ რით ცხად ყოფს უფ რო მო ზო მი ლი, მო სახ ლე ობ-
ის სპე ცი ფი კურ ჯგუ ფებ ზე ტარ გე ტი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბას. აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ 
ქვეყ ნებ მა, რომ ლებ მაც დრო ის ერ თი და იგ ივე მო ნაკ ვეთ ში ერ თმა ნე თის მსგავ სი შემ ზღუ და ვი ღო ნის-
ძი ებ ები გა ატ არ ეს, და ავ ად ებ ას თან ბრძო ლა ში გან სხვა ვე ბუ ლი შე დე გე ბი მი იღ ეს, ხო ლო გან სხვა ვე-
ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გამ ტა რე ბელ მა ქვეყ ნებ მა - ხშირ შემ თხვე ვა ში, ერ თმა ნე თის მსგავ სი შე დე გე ბი. 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა ქვე ყა ნა, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოც, უნ და მოქ მე დებ დეს მის ხელთ არ სე-
ბუ ლი რე სურ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და ეც ად ოს ეკ ონ ომ იკ ური ცხოვ რე ბის რაც შე იძ ლე ბა მოკ ლე ვა-
დებ ში რე ალ იზ აცი ას, რაც თა ვის მხრივ, აუც ილ ებ ელია არა მხო ლოდ კე თილ დღე ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბის, 
არ ამ ედ მო ქა ლა ქე თა სი ცოცხლის თვის შე სა ბა მი სი გა რე მოს უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

სამ წუ ხა როდ, მთავ რო ბის დო კუ მენ ტი უფ რო მე ტად სქე მის გან მარ ტე ბას აკ მა ყო ფი ლებს, ვიდ რე გეგ მი-
სა. კერ ძოდ, არ სა დაა ნახ სე ნე ბი გეგ მის მოქ მე დე ბის სა ვა რა უდო ჩარ ჩო დრო ში. რო დის ფიქ რობს ხე-
ლი სუფ ლე ბა ვი თა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას? ნახ სე ნე ბია მხო ლოდ ის, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ცხოვ რე ბის შემ-
სუ ბუ ქე ბა მოხ დე ბა ორ კვი რი ანი ინ ტერ ვა ლე ბით. დო კუ მენ ტში ნახ სე ნე ბია, რომ თუ ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური 
ვი თა რე ბა გაუარესდება, შე საძ ლე ბე ლია შეზღუდ ვე ბის ხე ლა ხა ლი ამ ოქ მე დე ბა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, 
მკითხველს უჩ ნდე ბა გა ურ კვევ ლო ბის გან ცდა რო გორც შეზღუდ ვე ბის შე მო ღე ბის, ისე მა თი შე საძ ლო 
შერ ბი ლე ბი სა და გა უქ მე ბის თან მიმ დევ რუ ლო ბას თან, სარ წმუ ნო ბას თან და მი ზან შე წო ნი ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით. 

დო კუ მენ ტში არაა გან მარ ტე ბუ ლი პან დე მი ას თან ბრძო ლის თვის არ ჩე ული ტაქ ტი კა და სტრა ტე გია. 
უნ და მკა ფი ოდ იყ ოს და სა ბუ თე ბუ ლი, თუ რა ტომ იძ ლე ვა ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „მრუ დის გაბ რტყე ლე ბის“ 
სტრა ტე გია ოპ ტი მა ლურ შე დეგს და რა ხდე ბა „მრუ დის გაბ რტყე ლე ბის“ შემ დეგ? რო მე ლია სპე ცი ფი კუ-
რი რისკ-ჯგუ ფე ბი მო სახ ლე ობ ისა და რო გორ უნ და ამ ოქ მედ დეს ეკ ონ ომ იკა იმ გვა რად, რომ, ერ თის 
მხრივ საფ რთხე ში არ აღ მოჩ ნდნენ მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბი, ხო ლო მე ორ ეს მხრივ ქვე ყა ნა ში შე იქ მნას 
ეკ ონ ომ იკ ის, მათ შო რის ჯან დაც ვის სექ ტო რის ნორ მა ლუ რად ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის წი ნამ ღძვრე ბი?

სამ წუ ხა როდ, სამ თავ რო ბო დო კუ მენ ტში ვერ ვხე დავთ ეკ ონ ომ იკ ური ზა რა ლის სა ვა რა უდო მო ცუ ლო-
ბას მშპ-ს კომ პო ნენ ტე ბის მი ხედ ვით. მხო ლოდ გაკ ვრი თაა სა უბ არი სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის და ნაკ ლის-
ზე, რო მე ლიც 1.8 მი ლი არდ ლა რა დაა შე ფა სე ბუ ლი. ნახ სე ნე ბია სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ იდ ან 
მო ბი ლი ზე ბუ ლი რე სურ სე ბი, მაგ რამ ჯე რაც გა ურ კვე ვე ლია ამ ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის დე ტა ლე ბი, სტა-
ტუ სი დრო ში, ას ევე დახ მა რე ბის ტი პი დო ნო რის მი ხედ ვით (მა გა ლი თად, გრან ტი, სეს ხი, სხვა).

უც ნა ურია ის გა რე მო ება, რომ სა ერ თოდ არ არ ის ნახ სე ნე ბი ის, თუ რო გორ წა ად გე ბა მთავ რო ბის მი-
ერ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის აღ დგე ნას. მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ-
იკ ური ორ გა ნი ზა ცი ისა და ეკ ონ ომ ის ტის პროგ ნო ზით, შე საძ ლოა მსოფ ლი ოში ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
აღ დგე ნას არ ეყ ოს ერ თწლი ანი პე რი ოდი. სამ თავ რო ბო დო კუ მენ ტში მი თი თე ბუ ლ მშპ-ს 4%-იან ვარ-
დნას სა ქარ თვე ლოს უახ ლეს ის ტო რი აში უკ ვე კარ გა ხა ნია არ ჰქო ნია ად გი ლი. ამ გვა რად, მიგ ვაჩ ნია, 
რომ დო კუ მენ ტში აუც ილ ებ ლად უნ და ყო ფი ლი ყო ვრცე ლი გან მარ ტე ბა იმ ის შე სა ხებ, თუ რა გა კეთ დე-
ბა ეკონ ომ იკ ური ზრდის გა ნახ ლე ბის ხელ შე საწყო ბად, რა დრო ში და რა მე ქა ნიზ მე ბით უნ და მოხ დეს 
ეს. ამ ის ათ ვის სა ჭი რო იქ ნე ბო და მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის თუნ დაც ორი ოდე ალ ტერ ნა ტი ული სცე ნა-
რის წარ მოდ გე ნა შე სა ბა მის ქმე დე ბა თა და მა თი გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის სა ჭი რო რე სურ სე ბის დე მონ-
სტრი რე ბით. სამ წუ ხა როდ, არ აფ ერი ვი ცით იმ ის შე სა ხებ, თუ რა მი აჩ ნია მთავ რო ბას მოვ ლე ნა თა გან-
ვი თა რე ბის სა სურ ველ ან არ ას ას ურ ველ სცე ნა რად და რას მო იმ ოქ მე დებს იგი თი თიეულ შემ თხვე ვა ში? 
ას ეთ ვი თა რე ბა ში მე ტად ძნე ლია შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სამ თავ რო ბო ღო ნის ძი ებ ებ ის მიზ ნობ რი ობ ასა და 
ეფ ექ ტი ან ობ აზე სა უბ არი.

გა უგ ებ არია ჩა ნა წე რი იმ ის შე სა ხებ, რომ ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური ვი თა რე ბის გაუარესების შემ თხვე ვა ში 
შე საძ ლე ბე ლია გა უქ მე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის ხე ლა ხა ლი ამ ოქ მე დე ბა. არ არ ის გან მარ ტე ბუ ლი თუ რას 
ნიშ ნავს ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური ვი თა რე ბის გაუარესება ან რა კონ კრე ტულ შეზღუდ ვებს შე ეხ ება ახ ალი 
მიდ გო მა? მიგ ვაჩ ნია, რომ ეს ჩა ნა წე რი ზრდის გა ურ კვევ ლო ბის ხა რის ხს და მი სი სარ წმუ ნო ბა სა თუო 
ხდე ბა. ჯერ ერ თი, ას ეთი ქმე დე ბის გან ხორ ცი ელ ება ძა ლი ან სა ეჭ ვოა პრაქ ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით, და 
მე ორე, შე საძ ლოა სა ხი ფა თოც კი აღ მოჩ ნდეს რო გორც ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური, ისე ეკ ონ ომ იკ ური თვალ-
საზ რი სი თაც. უკ ვე დღეს აშ კა რად შე იგ რძნო ბა მო სახ ლე ობ ის „გა დაღ ლა“ შეზღუდ ვე ბით და დრო თა 
გან მავ ლო ბა ში მა თი ად მი ნის ტრი რე ბა მე ტად ძვი რი და არ აპ რაქ ტი კუ ლი გახ დე ბა.
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და  ბო ლოს, ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური სტა ბი ლუ რო ბა მხო ლოდ „ჯო გუ რი იმ უნ იტ ეტ ის“ მიღ წე ვი თაა შე საძ-
ლე ბე ლი და „მრუ დის გაბ რტყე ლე ბის“ სტრა ტე გი ას თან გა მოთხო ვე ბა ად რე თუ გვი ან უწ ევს ნე ბის მი ერ 
მთავ რო ბას. „ჯო გუ რი იმ უნ იტ ეტი“ იძ ლე ვა პან დე მი ას თან გამ კლა ვე ბის უფ რო ეფ ექ ტი ან სა შუ ალ ებ ას, 
ოღ ონდ აქ აუც ილ ებ ელია მო სახ ლე ობ ის ას აკ ოვ ანი და ჯან მრთე ლო ბა შერ ყე ული ჯგუ ფე ბის დაც ვა და 
არა მთე ლი მო სახ ლე ობ ისა. სა ქარ თვე ლოს, რო გორც შე და რე ბით სუს ტი ეკ ონ ომ იკ ის მქო ნე ქვე ყა ნას, 
უბ რა ლოდ არ შე უძ ლია „მრუ დის გაბ რტყე ლე ბის“ სტრა ტე გი ის (რო მელ საც, თა ვის მხრივ, მრა ვა ლი სო-
ცი ალ ური ჯან დაც ვი თი და სხვა არ ას ას ურ ვე ლი გარ თუ ლე ბე ბი მოჰ ყვე ბა) დი დი ხნით გაგ რძე ლე ბა. ამ-
გვა რად, მთავ რო ბა აუც ილ ებ ლად უნ და იყ ოს ღია მოქ მე დე ბის ახ ალი ვა რი ან ტე ბი სად მი, მით უმ ეტ ეს, 
რომ დღე ის ათ ვის მსოფ ლი ოში სწრა ფად გროვ დე ბა ინ ფორ მა ცია იმ ის შე სა ხებ, რომ Covid-19 გა ცი ლე-
ბით უფ რო ნაკ ლე ბად ლე ტა ლუ რი და ავ ად ებაა, ვიდ რე თა ვი დან მი იჩ ნეოდა.

მო საზ რე ბე ბი ეკ ონ ომ იკ ური ვი თა რე ბის
მთავ რო ბი სე ულ შე ფა სე ბას თან და კავ ში რე ბით

პან დე მი ას თან გა სამ კლა ვებ ლად და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ქცე ვის შეც ვლის, ას ევე 
სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ური კო ნი უნ ქტუ რის ზე გავ ლე ნით სა ქარ თვე ლო ში სპე ცი ფი კუ რი ეკ ონ ომ ი-
კური ვი თა რე ბა შე იქ მნა. ფაქ ტო რი ვად, არ მუ შა ობს ეკ ონ ომ იკ ის რი გი დარ გე ბი, შე მო სავ ლე ბი აკ ლდე-
ბა ბი უჯ ეტს, გარ კვე ული პრობ ლე მე ბი ჰქონ და ლარს, მო სახ ლე ობ ის გარ კვე ულ ფე ნებს შე უმ ცირ და 
შემოსავ ლე ბი.

ას ეთ პი რო ბებ ში, ლო გი კუ რია გვე ვა რა უდა, რომ სა ხელ მწი ფო წარ მო ად გენ და სი ტუ აცი ის შე ფა სე ბის 
ან ხედ ვის მეტ-ნაკ ლე ბად სრულ ფა სო ვან დო კუ მენ ტს. სამ წუ ხა როდ, წარ მოდ გე ნილ გეგ მა ში ას ეთი არ-
აფ ერია. ნახ სე ნე ბია, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა - 4% იქ ნე ბა, თუმ ცა არაა და ზუს ტე ბუ ლი იქ ნე ბა ეს წლის 
ბო ლომ დე, წლის გან მავ ლო ბა ში, ლა პა რა კია ნო მი ნა ლურ მშპ-ზე თუ რე ალ ურ ზე? არ აფ ერია ნათ ქვა მი 
კრი ზი სის შემ დგომ ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნის სა ვა რა უდო ტრა ექ ტო რი აზე. თუ სა ხელ მწი ფო ვა რა უდ ობს, 
რომ მო სა ლოდ ნე ლია თუნ დაც წლის დარ ჩე ნი ლი პე რი ოდ ის რე ალ ური მშპ-ს 4%-ით შე და რე ბა შარ შან-
დელ ან ალ ოგი ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბით, ეს შემ ცი რე ბა იმ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ აუცილებ-
ლად უნ და იყ ოს გან მარ ტე ბუ ლი თუ რა ტომ, რა ფაქ ტო რე ბის გა მოა ეს მო სა ლოდ ნე ლი. ეკონომ იკ ის 
რო მე ლი დარ გე ბი იზ არ ალ ებს ყვე ლა ზე მე ტად, რო მე ლი შე და რე ბით ნაკ ლე ბად. რა უნ და გა კეთ დეს 
და ნა კარ გე ბის მი ნი მი ზა ცი ის ათ ვის სა ხელ მწი ფოს ხელთ არ სე ბუ ლი და მო ზი დუ ლი/მო სა ზი დი რე სურ-
სე ბით? 

ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა ნა ვა რა უდ ევია 1.8 მი ლი არ დი ლა რით, თუმ ცა აქ აც გა ის მის კითხვა იმ ას-
თან და კავ ში რე ბით, თუ სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის რო მე ლი მუხ ლე ბი იზ არ ალ ებს და რამ დე ნად? რა ზე 
დაყ რდნო ბით უნ და ვი ვა რა უდ ოთ, რომ საბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბი მხო ლოდ წელს მო იკ ლებს და გა ის-
ად ჩვე ულ დო ნეს და უბ რუნ დე ბა? იგ ივე ეხ ება მიმ დი ნა რე ხარ ჯებ საც, სა დაც მთავ რო ბა 300 მი ლი ონი 
ლა რის შემ ცი რე ბას ელ ის. ერ თი შე ხედ ვით, გა უგ ებ არია თუ რო მელ სპე ცი ფი კურ ხარ ჯებ ზეა სა უბ არი.

დო კუ მენ ტის ამ ნა წილ ში ნა ხსე ნე ბია, რომ ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის გათ ვა ლის წი ნე ბით ბი უჯ ეტ ის თვის 
სა ჭი როა 3.9 მი ლი არ დი ლა რი. დე დუქ ცი ით, დო კუ მენ ტში გაბ ნე ული რა ოდ ენ ობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის შე-
ჯა მე ბით ალ ბათ შე საძ ლე ბე ლია იმ ის დად გე ნა, თუ რა მი მარ თუ ლე ბე ბი თაა სა ჭი რო ეს თან ხა, თუმ ცა 
აუც ილ ებ ელია გა ცი ლე ბით მე ტი კონ კრე ტი კა და შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ის გა წე რა დრო ში.

სამ წუ ხა როდ, დო კუ მენ ტის ამ ავე ნა წილ ში სა ერ თოდ არაა ნახ სე ნე ბი ლა რი და მი სი კურ სის საპ როგ ნო-
ზო დი ნა მი კა, სა გა დახ დე ლო ბა ლან სის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტე ბის, ას ევე სა გა რეო ვა ლის ცვლი-
ლე ბის საპ როგ ნო ზო ცვლი ლე ბა რო გორც აბ სო ლუ ტუ რად, ისე მშპ-სთან მი მარ თე ბა ში წლე ულს და 
მომ დევ ნო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში.

მიგ ვაჩ ნია, რომ ას ეთ მნიშ ვნე ლო ვან დროს, მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სულ გეგ მა ში მო ცე მუ ლი უნ და იყ ოს 
არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი ის სა ფუძ ვლი ანი აღ წე რა მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლო სცე ნა რებ თან ერ-
თად (პე ს იმ ის ტუ რი, ოპ ტი მის ტუ რი, ნე იტ რა ლუ რი, ას ევე ეკ ონ ომ იკ ური ზა რა ლის შე ფა სე ბა სექ ტო რე ბის 
მი ხედ ვით). ეს ას ეთი მა ღა ლი სტა ტუ სის მქო ნე დო კუ მენ ტს მნიშ ვნე ლო ვან წო ნას შეს ძენ და.
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მო საზ რე ბე ბი ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის პირ ველ
ეტ აპ თან და კავ ში რე ბით

სამ თავ რო ბო ან ტიკ რიზისულ გეგ მა ში მოხ ვდა 13 მარ ტი – 1 აპ რი ლის პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული 
ღო ნის ძი ებ ები, რომ ლე ბიც და ყო ფი ლია მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის 3 თვით კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის 
გა და ვა დე ბად, რაც შე ფა სე ბუ ლია 150 მი ლი ონ ლა რად, ბიზ ნე სი სათ ვის 4 თვით ქო ნე ბის გა და სა ხა დის 
გა და ვა დე ბად 1 ნო ემ ბრამ დე -90 მი ლი ონი ლა რი, მცი რე სას ტუმ რო ებ ის ათ ვის სეს ხის სუბ სი დი რე ბად 
- 10 მი ლი ონი ლა რი, გან ბა ჟე ბის 90 დღით გა და ვა დე ბად - 50 მი ლი ონი ლა რი, იურ იდი ული პი რე ბი სათ-
ვის სეს ხის გა და ვა დე ბად (მთლი ანი მო ცუ ლო ბა ლა რებ ში შე ფა სე ბუ ლი არაა) და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბი სათ ვის სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბის ფა სე ბის შე საძ ლო ზრდის დაზღვე ვად - 200 მი ლი ონი ლა-
რი. გა წე რი ლი არ არ ის, ფა სე ბის რო გორ შე საძ ლო ზრდა ზეა ლა პა რა კი, რა დრო ში, რა პი რო ბებ ში 
და რა მე ქა ნიზ მე ბით. მი ნი მა ლუ რა დაც არ არ ის და სა ბუ თე ბუ ლი ამ ღო ნის ძი ებ ის აუც ილ ებ ლო ბა. რა 
სა ფუძ ვე ლი გვაქ ვს ვი ფიქ როთ, რომ სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მი ფა სებს თა ვად არ და არ ეგ ულ ირ ებს? რა შე-
იძ ლე ბა გა კე თე ბუ ლი ყო იმ ის თვის, რომ ფა სე ბის მე ქა ნიზ მს სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვის გა რე შე ემ ოქ მე და? 

ამ ღო ნის ძი ებ ებ ის ნა წი ლი უბ რა ლოდ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა და დე ბაა და მა თი ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი 
გა დამ ხდე ლე ბი სათ ვის ამ თან ხე ბის გა და ვა დე ბის პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში მთე ლი თან ხის დის კონ-
ტი რე ბით მი ღე ბუ ლი შე დე გია. მა გა ლი თი სათ ვის, ქო ნე ბის გა და სა ხა დის ოთხი თვით გა და ვა დე ბის რე-
ალ ური ეფ ექ ტი ხსე ნე ბუ ლი 90 მი ლი ონი ლა რის ოთხი თვის გან მავ ლო ბა ში სა შუ ალო სა დე პო ზი ტო გა-
ნაკ ვე თით დის კონ ტი რე ბუ ლი თან ხაა. ამ თვალ საზ რი სით, გა და ვა დე ბუ ლი თან ხე ბის ჯა მის წარ მო ჩე ნა, 
რო გორც ეკ ონ ომ იკ აში სა მუ და მოდ და ტო ვე ბუ ლი ან ჩა დე ბუ ლი თან ხე ბი სა, არ ას წო რი და გა უმ არ თლე-
ბე ლია, მით უმ ეტ ეს, რო ცა სა უბ არია სა ხელ მწი ფოს თან ხებ ზე, რო მე ლიც მოგ ვი ან ებ ით მა ინც გა და სა ხა-
დის გა დამ ხდელ მა უნ და და ფა როს.

გა და სახ დე ლე ბის გა და ვა დე ბით სა ხელ მწი ფომ გა ით ვა ლის წი ნა ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის ნა წი ლის 
პრობ ლე მე ბი, კერ ძოდ ნაღ დი ფუ ლის ნაკ ლე ბო ბა, მაგ რამ ის იც სათ ქმე ლია, რომ თუ შე ღა ვა თის პე რი-
ოდ ის გას ვლის შემ დეგ ვი თა რე ბა მკვეთ რად არ გა მოს წორ და, შე ღა ვა თის მიმ ღებ სუ ბი ექ ტებს ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის და ფარ ვა ბევ რად უფ რო გარ თუ ლე ბულ ვი თა რე ბა ში მო უწ ევთ.

და ახ ლო ებ ით იგ ივე შე იძ ლე ბა ით ქვას კო მუ ნა ლურ გა და სახ დე ლებ ზე. სა ხელ მწი ფომ მო ქა ლა ქე თა 
მა გივ რად და ფა რუ ლი კო მუ ნა ლუ რი გა და სახ დე ლე ბით გა ჩე ნი ლი სახ სრე ბის ნაკ ლე ბო ბა მო მა ვალ ში 
სა იდ ან ღაც უნ და შე ავ სოს. ამ შევ სე ბის წყა რო სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბია, რო მელ თა აღ დგე ნა მხო-
ლოდ ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნის შემ დე გაა შე საძ ლე ბე ლი. სამ წუ ხა როდ, გეგ მის პირ ველ ეტ აპ ზე გან ხორ-
ცი ელ ებ ული არ ცერ თი ღო ნის ძი ება პირ და პირ არ უკ ავ შირ დე ბა თუნ დაც კრი ზი სამ დე ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
სტა ტუს-კვოს აღ დგე ნას, რომ აღ არ აფ ერი ვთქვათ მშპ-ს ზრდა ზე, რისი ხელ შემ წყო ბია სა ფუძ ვლი ანი 
სა გა და სა ხა დო და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური და სხვა ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბე ბი. გა სა გე ბია, 
რომ მო სახ ლე ობ ის მოწყვლად ჯგუ ფებს აუც ილ ებ ლად ეს აჭ ირო ებ ათ დახ მა რე ბა, მაგ რამ ამ დახ მა-
რე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქეე ბი შე სა ბა მი სად უნ და იყ ვნენ ინ ფორ მი რე ბულ ნი, - ეს ნამ დვი ლად არ არ ის 
ერ თჯე რა დი სა ჩუ ქა რი. სა სურ ვე ლია გვე ნა ხა, რა გათ ვლე ბით ხელ მძღვა ნე ლობ და მთავ რო ბა დახ მა-
რე ბის ამ სპე ცი ფი კუ რი პა კე ტის შე მუ შა ვე ბი სას.

სა ბო ლოო ჯამ ში, სამ თავ რო ბო გეგ მის პირ ველ ეტ აპ ზე გან ხორ ცი ელ ებ ული ღო ნის ძი ებ ები, ჩვე ნი აზ-
რით, სა უკ ეთ ესო შემ თხვე ვა ში, მხო ლოდ რე აქ ციაა უც აბ ედ ად დამ დგარ პრობ ლე მებ ზე, თუმ ცა ამ რე აქ-
ცი ის მას შტა ბიც შეზ რუ დუ ლია. ამ ას თა ნა ვე, სა თუოა ამ ნა ბი ჯე ბის ეკ ონ ომ იკ ური მი ზან შე წო ნი ლო ბა და 
გრძელ ვა დი ანი/მოკ ლე ვა დი ანი ეფ ექ ტე ბი.

მო საზ რე ბე ბი ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის მე ორე
ეტ აპ თან და კავ ში რე ბით

ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის მე ორე ეტ აპ ზე შე მო თა ვა ზე ბუ ლია სო ცი ალ ური დახ მა რე ბა მათ თვის ვინც სა მუ-
შაო და კარ გეს თვე ში 200 ლა რის ოდ ენ ობ ით 6 თვის გან მავ ლო ბა ში, რაც ჯა მუ რად 350 000 სა ვა რა უდო 
ბე ნე ფი ცი არ ზე 460 მი ლი ონ ლარს შე ად გენს. 
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გან ზრა ხუ ლია ყვე ლა შე ნარ ჩუ ნე ბულ სა მუ შაო ად გილ ზე სუბ სი დი ის გა ცე მა 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ჯამ ში 
250 მი ლი ონი ლა რის მო ცუ ლო ბით. ას ევე, არ აფ ორ მა ლურ სექ ტორ ში ან თვით და საქ მე ბუ ლე ბი სა მუ-
შა ოს და კარ გვის და სა ბუ თე ბის შემ თხვე ვა ში ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის სა ხით 300 ლარს მი იღ ებ ენ, რაც 
და ახ ლო ებ ით 75 მი ლი ონ ლარს შე ად გენს. 

სა შუ ალ ოდ 600 ლა რია გა მიზ ნუ ლი ოჯ ახ ებ ის და სახ მა რებ ლად იმ ის მი ხედ ვით, თუ რო გო რია მა თი წევ-
რთა შე მად გენ ლო ბა, სა რე იტ ინ გო ქუ ლე ბი და არი ან თუ არა მათ ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ბავ შვე ბი. ამ ტი პის დახ მა რე ბის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა და ახ ლო ებ ით 83 მი ლი ონი ლა რით გა ნი საზღვრე ბა. 

გან ზრა ხუ ლია პენ სი ებ ის ინ დექ სი რე ბა მი ნი მუმ ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლით, რა საც უნ და და ემ ატ ოს რე-
ალ ური ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 80%, ას ევე ჩა დე ბუ ლია პენ სი ის ზრდის გა რან ტი რე ბუ ლი მი ნი მუ მე ბი.

მე წარ მე თა და სახ მა რებ ლად გან ზრა ხუ ლია დღგ-ს ზედ მე ტო ბის დაბ რუ ნე ბის გა ორ მა გე ბა, რის გა-
მოც ბიზ ნე სი წლის ბო ლომ დე „და მა ტე ბით 600 მი ლი ონ ლარს მი იღ ებს.“ კომერციული ბანკებისთვის 
განკუთვნილია დამატებითი 600 მილიონი ლარის რესურსი. გარდა ამისა, დამატებით 500 მილიონი 
ლარი მიიმართება 2 მილიარდი ლარის ღირებულების საკრედიტო საგარანტიო-სქემაში სახელმწიფო 
ვიუჯეტის ხაზით და პროგრამის `აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში არსებული რესურსის 
შესავებად. ზო გა დად, სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯზე სა გა რან ტიო სქე მე ბის შექ მნა მი ზან შე უწ ონ ელია 
ამ უკ ან ას კნე ლე ბის მი ერ მო რა ლუ რი რის კი სა და ას იმ ეტ რი ული ინ ფორ მა ცი ის გა მო. ას ევე გა უგ ებ-
არია, თუ რა ტომ ახ დენს ზე გავ ლე ნას კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მია კონ კრე ტუ ლი ბიზ ნე სე ბის რის კებ ზე და 
რა ტომ უნ და და აზღვი ოს ის ინი სა ხელ მწი ფომ? სა სურ ვე ლია ცხა დად იყ ოს გან მარ ტე ბუ ლი ამ საკ რე დი-
ტო-სა გა რან ტიო სქე მის მოქ მე დე ბის ალ გო რით მი.

ცალ კეა გა წე რი ლი გარ კვე ული ღო ნის ძი ებ ები სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ათ ვის, რა შიც შე დის გრან ტე ბი, 
სეს ხე ბი, პრო ცენ ტის სუბ სი დი რე ბა, ას ევე 2020 წელს სა მე ლი ორ აციო სა ფა სუ რის გან სრუ ლად გა თა ვი-
სუფ ლე ბა და წი ნა წლებ ში დაგ რო ვი ლი და ვა ლი ან ებ ის სრუ ლად ჩა მო წე რა. ას ევე ნახ სე ნე ბია მომ დევ-
ნო 3 წლის გან მავ ლო ბა ში 1.2 მი ლი ონი ჰექ ტა რი სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წის სის ტე მუ რი რე გის ტრა-
ცია. 

სამ თავ რო ბო გეგ მის ამ ნა წილ ში სა ხელ მწი ფო ას გი ნე ბე ბის/ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდის მე ტი წი ლი მო-
დის ნა მეტ (ინ კრი მენ ტულ) ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე, რო მელ თაც სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის ფუნ ქცია აქ ვთ და 
არა ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ხელ შეწყო ბი სა. სა ვა რა უდ ოდ, მა თი მი ზა ნი მო სახ ლე ობ ის ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგო მა რე ობ ის სტა ბი ლი ზა ცი ის გზით ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის სტა ბი ლი ზა ცია უნ და იყ ოს, მაგ რამ ამა-
ვე დროს, ეს ღო ნის ძი ებ ები ხელს უშ ლის და ნა ზო გე ბის სტი მუ ლი რე ბას და შექ მნის საკ მა ოდ სე რი ო-
ზულ ინ ფლა ცი ურ წნეხს, მა შინ რო ცა, სუ ლაც არაა გა რან ტი რე ბუ ლი, რომ ეს ღო ნის ძი ებ ები კრი ზი სი დან 
გამო სას ვლე ლად და ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის აღ სად გე ნად აუც ილ ებ ელი და საკ მა რი სია.

სა თუოა ზო გი სქე მის ად მი ნის ტრი რე ბის სა კითხი. ასე მა გა ლი თად, გა უგ ებ არია, თუ რო გორ უნ და და-
ას აბ უთ ოს არ აფ ორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ მა ან თვით და საქ მე ბულ მა სა მუ შა ოს და კარ გვის ფაქ ტი? 
ცხა დია, სა ხელ მწი ფო ვერ ას ცდე ბო და და კი დე ვაც უნ და გა ეცა სო ცი ალ ური დახ მა რე ბე ბი შექ მნი ლი 
ექ სტრა ორ დი ნა ლუ რი სი ტუ აცი ის გა მო, მაგ რამ ის იც სათ ქმე ლია, რომ სა სურ ვე ლი იყო Covid-19-ის სა-
წი ნა აღ მდე გოდ პრო პორ ცი ული და შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ებ ის თა ვი დან ვე უფ რო ზუს ტად გათ ვლა. 
ამ ის ათ ვის შე საძ ლე ბე ლი იყო სა ერ თა შო რი სო ორგ ან იზ აცი ებ ისა და ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის გა-
მო ყე ნე ბაც. ბევ რი ეკ ონ ომ იკ ურად გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა მიმ დი ნა რე კრი ზის ში საკ მა ოდ არ არ აციო-
ნ ალ ურ ად მოქ მე დებ და და მოქ მე დებს, თუმ ცა მათ აქ ვთ მა ნევ რი რე ბის მე ტი სა შუ ალ ება და მე ტი ფუ-
ლა დი რე სურ სი ნაჩ ქა რე ვად მი ღე ბუ ლი მსხვილ მას შტა ბი ანი ღო ნის ძი ებ ებ ის შე დე გე ბის მო მა ვალ ში 
გა მო სას წო რებ ლად, სა ქარ თვე ლოს თვის კი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის აღ დგე ნა გა ცი ლე ბით უფ რო რთუ ლი 
ამოც ანაა. მიგ ვაჩ ნია, რომ მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სულ გეგ მა ში, რო გორც მი ნი მუმ, უნ და ჩან დეს წარ-
მოდ გე ნი ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის შერ ჩე ვის ლო გი კა რაც ბევ რად უფ რო სა ფუძ ვლი ანი ან ალ იზ ის სა შუ ალ-
ებ ას შექ მნი და და გააუმჯობესებდა რო გორც ამ დო კუ მენ ტს, ისე მთავ რო ბის მოქ მე დე ბის სქე მას ზო გა-
დად.

ბიზ ნე სი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი რე სურ სი დან მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი მო დის ზედ მე ტი დღგ-ს დაბ რუ ნე ბა-
ზე, რაც დო კუ მენ ტის ავ ტო რე ბის მი ხედ ვით, წლის ბო ლომ დე უნ და გა ორ მაგ დეს და 600 მი ლი ონს უნ და 
მი აღ წი ოს. სამ წუ ხა რო ფაქ ტია, მაგ რამ რო გორც ჩანს, ბიზ ნეს მე ნებს კვლა ვაც პრობ ლე მა აქ ვთ თა ვი ან-
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თი კუთ ვნი ლი თან ხე ბის ბი უჯ ეტ იდ ან დაბ რუ ნე ბა ში. გა უგ ებ არია, რა ტომ რჩე ბა ეს სა კითხი გა და უჭ რე ლი 
ამ დე ნი წლის გან მავ ლო ბა ში და რა უშ ლის ხელს დღგ-ს ავ ტო მა ტუ რი მე ქა ნიზ მის ამ უშ ავ ებ ას. გა მო დის, 
რომ იმ ის ათ ვის, რომ ბიზ ნეს მე ნებ მა თა ვი ან თი კუთ ვნი ლი თან ხე ბი და იბ რუ ნონ მსხვილ მას შტა ბი ანი 
მსოფ ლიო კრი ზი სია სა ჭი რო. ას ევე გა უგ ებ არია ის, თუ, რა ტომ უნ და ჩა ით ვა ლოს ეს ღო ნის ძი ება ბიზ-
ნეს მე ნე ბის მი ერ თან ხე ბის და მა ტე ბით მი ღე ბად.

მარ თა ლია კო მერ ცი ულ ბან კებს ბიზ ნე სი სათ ვის და მა ტე ბით 600 მი ლი ონი ლა რის გრძელ ვა დი ანი რე-
სურ სი გა მო ეყ ოფ ათ, მაგ რამ ცხა დი არაა, რომ ეს რე სურ სი არ სე ბულ ზე იაფი იქ ნე ბა. არც ის ვი ცით, რა 
ვა დი ან ობ ისაა ეს რე სურ სი და რო გო რი იყო საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის მოთხოვ ნა-მი წო დე ბის დი ნა მი კა 
უშუ ალ ოდ კრი ზი სის წინ. ეს და მა ტე ბით შე ფა სე ბას მო ითხოვს მომ დევ ნო ეტ აპ ზე. აუც ილ ებ ელია გან-
მარ ტე ბუ ლი იყ ოს, თუ რაა ამ რე სურ სის წყა რო, ნა სეს ხე ბი უცხო ური სახ სრე ბი თუ რა იმე სა ბი უჯ ეტო რე-
სურ სი? საკ რე დი ტო სა გა რან ტიო სქე მა ზე მი მარ თუ ლია 300 მი ლი ონი ლა რი, ხო ლო არ სე ბუ ლი პროგ-
რა მე ბის შევ სე ბა-მო დი ფი კა ცი აზე კი დევ 200 მი ლი ონი ლა რი. ამ ორი ბო ლო ღო ნის ძი ებ ის დე ტა ლუ რი 
შე ფა სე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ შე სა ბა მი სი ვა დე ბი სა და პი რო ბე ბის დე ტა ლუ რად გაც ნო ბის შემ-
დეგ.

ეკ ონ ომ იკ ის სექ ტო რე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი ღო ნის ძი ებ ებ იდ ან რა ტომ ღაც ცალ კეა გა მო ყო ფი ლი 
სოფ ლის მე ურ ნე ობა, მა შინ რო ცა ცალ კე არაა ნახ სე ნე ბი მშპ-ში უფ რო დი დი წვლი ლის შემ ტა ნი დარ-
გე ბი, რო გო რე ბი ცაა ტუ რიზ მი, სა ზო გა დო ებ რი ვი კვე ბა, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა, რომ ლე ბიც გა ცი ლე ბით უფ-
რო მე ტად და ზა რალ დნენ. ნახ სე ნე ბი გრან ტე ბი და მით უმ ეტ ეს, ერ თწლო ვა ნი კულ ტუ რე ბის მოყ ვა ნის 
წა ხა ლი სე ბა ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად რე ლე ვან ტუ რია არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი ისა. მარ თა ლია ზო გი მე ზო ბე ლი 
ქვე ყა ნა სრუ ლი ად უაზ რო გა დაწყვე ტი ლე ბებს იღ ებს ექ სპორ ტის ჩა კეტ ვას თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ 
პან დე მი ის გა დავ ლის შემ დეგ მათ ზა რა ლის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად გა დაწყვე ტი ლე ბის გა და სინ ჯვა 
ნამ დვი ლად მო უწ ევთ. გარ და ამ ისა, დღეს მსოფ ლი ოში სურ სა თის მა რა გე ბის დე ფი ცი ტი ნამ დვი ლად 
არ შე ინ იშ ნე ბა. ამ ას ად ას ტუ რებს შე სა ბა მი სი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და ან ალ იტ იკ ური ცენ-
ტრე ბის ინ ფორ მა ცი აც. სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელია და 
საკ მა რი სია მო ქა ლა ქე ებ ის გა და ად გი ლე ბი სათ ვის ხე ლის შემ შლე ლი რე გუ ლა ცი ებ ის მოხ სნა და სურ-
სა თის რე ალ იზ ატ ორ ებ ის დი დი ქა ლა ქე ბის ტე რი ტო რი აზე შეშ ვე ბა აგ რა რუ ლი ბაზ რე ბის ჩათ ვლით. 
სრუ ლი ად გა უგ ებ არია სა მე ლი ორ აციო საქ მი ან ობ ის მხარ და ჭე რა და მით უმ ეტ ეს, მი წის რე გის ტრა ცი ის 
პროგ რა მა მომ დევ ნო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში, რა საც პან დე მი ის დაძ ლე ვას თან სა ერ თოდ არ ავ ითა-
რი კავ ში რი არ აქ ვს.

მთლი ან ობ აში, მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის მე ორე ეტ აპ ის ღო ნის ძი ებ ები საკ მა ოდ პრობ ლე-
მუ რია რო გორც რე ლე ვან ტუ რო ბის, ისე ეფ ექ ტუ რო ბის თვალ საზ რი სით. მათ შერ ჩე ვა სა და თან მიმ დევ-
რო ბა ში არ ჩანს ში ნა გა ნი ლო გი კა. არ არ ის გა წე რი ლი მა თი მოქ მე დე ბის ვა დე ბი და ის, თუ რო გორ, 
რა მე ქა ნიზ მე ბით უნ და უზ რუნ ველ ყონ მათ შექ მნი ლი კრი ზი სის დაძ ლე ვა და შემ დგომ ში, ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის აღ დგე ნა.

მო საზ რე ბე ბი შეზღუდ ვე ბის გა უქ მე ბის გეგ მას თან
და კავ ში რე ბით

შეზღუდ ვე ბის გა უქ მე ბის გეგ მა გა წე რი ლია 27 აპ რი ლი დან ექ ვს ეტ აპ ად, რომ ლე ბსაც ერ თმა ნე თის გან 
ორ-ორი კვი რა ყოფს. ამ ჟა მად არ ვე ხე ბით ამ შეზღუდ ვე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბას ზო გა დად, რად გან ისი-
ნი უკ ვე მო ცე მუ ლო ბაა, თუმ ცა მიგ ვაჩ ნია, მა თი თან და თა ნო ბით მოხ სნის სექ მა ში მა ინც იგ რძნო ბო დეს 
მე ტი ლო გი კა. უც ნა ურია, თუ რა ტო მაა მხო ლოდ მე სა მე ეტ აპ იდ ან დაშ ვე ბუ ლი სა ბი თუ მო და სა ცა ლო 
ვაჭ რო ბა მა შინ, რო ცა პირ ვე ლი ვე ეტ აპ ზე სავ სე ბით სწო რად აღ დგე ნი ლია სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან სპორ-
ტის სრუ ლად გა და ად გი ლე ბა, ხო ლო მე ორე ეტ აპ ზე სა რეკ რე აციო ზო ნე ბის ფუნ ქცი ონ ირ ება. უც ნა ურია, 
რომ სას ტუმ რო ებ ის გახ სნა იგ ეგ მე ბა მე ექ ვსე, ბო ლო ეტ აპ ზე, მა შინ, რო ცა ამ ჟა მად სას ტუმ რო ებ ის ნა-
წი ლი სა კა რან ტი ნოდ გა მო იყ ენ ება, ხო ლო მო სახ ლე ობა იღ ებს რე კო მე ნა ცი ას დარ ჩეს სახ ლში, რაც 
თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს რამ დე ნი მე ად ამი ან ის შეზღუ დულ სივ რცე ში თავ მოყ რას. რა უშ ლის ხელს 
სა ფი ნან სო საქ მი ან ობ ის და უყ ოვ ნებ ლივ აღ დგე ნას მე ოთხე ეტ აპ ის ნაც ვლად? გა უგ ებ არია, მე ორე ეტ-
აპ ზე გა სა თა ვი სუფ ლე ბე ლი საქ მი ან ობა რა ტომ არ შე იძ ლე ბა გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ყო პირ ვე ლი ვე ეტ-
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აპ ზე, მით უმ ეტ ეს, რომ მე ორე ეტ აპ ზე გა სა თა ვი სუფ ლე ბელ საქ მი ან ობ აში (მაგ. მშე ნებ ლო ბა) საკ მა ოდ 
და ბა ლია ად ამი ან ებ ის კონ ცენ ტრა ცია. მთავ რო ბა ხში რად აცხა დებს, რომ ახ ალ ის ებს დის ტან ცი ური 
ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბას, თუმ ცა სა ყო ფაცხოვ რე ბო ტექ ნი კი სა და კომ პი უტ ერ ებ ის შე კე თე ბის აღ დგე-
ნას მხო ლოდ შეზღუდ ვა თა მოხ სნის მე ორე ეტ აპ იდ ან აპ ირ ებს.

მთლი ან ობ აში, შეზღუდ ვა თა მოხ სნის გეგ მა ში ნაკ ლე ბად იგ რძნო ბა ბმუ ლო ბა შექ მნილ ვი თა რე ბას-
თან. ღო ნის ძი ებ ებ ის და ლა გე ბა შე იძ ლე ბო და ბევ რად უფ რო ლო გი კუ რად, მა გა ლი თად და ავ ად ებ ის 
გავ რცე ლე ბის რის კის უკ ეთ და კავ ში რე ბით რო გორც საქ მი ან ობ ის ტიპ თან მუ შა ხე ლის ფარ თო ბის ერ-
თე ულ ზე გა და ან გა რი შე ბით, ისე იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც, თუ რამ დე ნად დი დია ამა თუ იმ საქ მი ან-
ობ ის წვლი ლი მთლი ან ში და პრო დუქ ტში, და საქ მე ბა ში, და შე სა ბა მი სად, სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე-
ბის გე ნე რა ცი აში. არ ის შეზღუდ ვე ბის მთე ლი წყე ბა, რო მელ საც არ ავ ით არი პრაქ ტი კუ ლი ში ნა არ სი არ 
გა აჩ ნია. მა გა ლი თად, სა მო ქა ლა ქო რე ეს ტრის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცია, ქორ წი ნე ბის რე გის ტრა ცია, 
სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია მო ხერ ხდეს რე გის ტრა ცი ის მსურ ველ თა შეხ ვედ რის ონ ლა ინ დათ ქმით, რა-
საც მოჰ ყვე ბო და მსურ ველ თა ვი ზი ტი სერ ვი სის მი ღე ბის ად გილ ზე. სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, სერ ვი-
სის გამ ცე მი ად ვი ლად და არ ეგ ულ ირ ებ და მომ სვლელ თა ნა კადს მი სი მთლი ან ად ჩა კეტ ვის ნაც ვლად. 
არ ას ას ურ სა თო მა ღა ზი ებ ის მთე ლი კა ტე გო რი ები ჯე რაც არ მუ შა ობს, არ ადა ეს მა ღა ზი ები ფარ თო ბის 
ერ თე ულ ზე დღი ურ ად ბევ რად ნაკ ლებ ად ამი ანს ემ სა ხუ რე ბა, ვიდ რე სა სურ სა თო მა ღა ზი ები და ამ ავე 
დროს მო სახ ლე ობ ის მცი რე შე მო სავ ლი ანი ჯგუ ფე ბი სათ ვის და საქ მე ბის წყა როა. გარ და ამ ისა, მა თი 
ფუნ ქცი ონ ირ ება სა ჭი როა არა მხო ლოდ მყიდ ვე ლე ბის ყო ფი თი ცხოვ რე ბის ნორ მა ლი ზა ცი ის თვის, არ-
ამ ედ გან გა შის გან წყო ბის მო სახ სნე ლად და მო სახ ლე ობ აში პო ზი ტი ური მო ლო დი ნე ბის გა სა ჩე ნად. ეს 
გა ამ არ ტი ვებ და ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნას და სა ხელ მწი ფოს არც ად მი ნის ტრი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში 
შე უქ მნი და და მა ტე ბით წნეხს და არც შა ვი ბაზ რის ელ ემ ენ ტებს გა აჩ ენ და. 

დასკვნები

მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა მომ ზა დე ბუ ლია ცა იტ ნოტ ში და პირ ვე ლი ამ გვა რი წე რი ლო ბი თი გა-
ნაცხა დია. ეს მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ ხსნის მის სი სუს ტეს სტრუქ ტუ რის, ში ნა გა ნი ლო გი კის. რე ლე ვან-
ტუ რო ბი სა და შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის თვალ საზ რი სით. გეგ მა ბევ რად უფ რო 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, გა აზ რე ბუ ლი და მკა ფიო უნ და ყო ფი ლი ყო. სამ წუ ხა როდ, იქ მნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, 
რომ მას ში სე რი ოზ ულ ად არაა გა აზ რე ბუ ლი შექ მნი ლი სი ტუ აცი ის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტე ბი. 
თუ მთავ რო ბა მი იჩ ნევს, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ცხოვ რე ბა მხო ლოდ პა უზ ის ეტ აპ ზე იმ ყო ფე ბა, მა შინ მის 
გა ნახ ლე ბას არ უნ და დას ჭირ ვე ბო და შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი. ხო-
ლო თუ დაშ ვე ბა ისაა, რომ ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ას სე რი ოზ ული დარ ტყმა ად გე ბა ამ ჟა მად და ზა რალ დე ბა 
მი სი გრძელ ვა დი ანი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვაც, სა ჭი რო იყო სი ტუ აცი ის სიღ რმი სე ული ან ალ იზი და 
თუნ დაც იმ ის დე მონ სტრი რე ბა, რომ გან ხი ლუ ლი იყო ალ ტერ ნა ტი ული ვა რი ან ტე ბი და მათ გან ხელ მი-
საწ ვდო მი შე ირ ჩა სა მოქ მე დოდ. 

დო კუ მენ ტში არ იგ რძნო ბა ის, რომ გაც ნო ბი ერ ებ ულია რე სურ სე ბის შეზღუ დუ ლო ბა, რის გა მოც, შე საძ-
ლოა სა ხელ მწი ფომ ყვე ლა ზე მოწყვლა დი და ზა რა ლე ბუ ლი ფე ნე ბი სათ ვის თუნ დაც შე საძ ლებ ლო ბე-
ბის ფარ გლებ ში ზა რა ლის კომ პენ სა ცი აც ვერ მო ახ ერ ხოს.

დო კუ მენ ტს აშ კა რად აკ ლია მკა ფი ოდ გა წე რი ლი ვა დე ბი ღო ნის ძი ებ ებ ისა. გა ცი ლე ბით მე ტია სა ჭი რო 
ღო ნის ძი ებ ებ ის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პა კე ტის კომ პო ნენ ტე ბის მიმ დევ რო ბის მარ თე ბუ ლო ბის და სა სა ბუ-
თებ ლად. რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია, არ აფ ერია ნათ ქვა მი იმ აზე, თუ რო დის აღ დგე ბა ეკ ონ ომ იკ ის ნორ მა-
ლუ რი რიტ მი, დაძ ლე ული იქ ნე ბა კრი ზი სი და რა „დაჯ დე ბა“ ეკ ონ ომ იკ ის ნორ მა ლი ზა ცია.
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