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ეკონომიკური შედეგები მსოფლიოსა 
და საქართველოსთვის

კორონარული ვირუსი (COVID-19) რთული გამოწვევა და მნიშვნელოვანი საფრთხეა არამხოლოდ 
მსოფლიო ჯანდაცვისათვის, არამედ გლობალური ეკონომიკისთვისაც. ინფიცირებულთა სწრაფად 
მზარდმა რაოდენობამ და ვირუსის გავრცელების ფართო არეალმა 2019 წლის მიწურულს ვუჰანში 
გაჩენილი ვირუსი სულ რამდენიმე თვეში  პანდემიად აქცია. მსოფლიო ეკონომიკაზე COVID-19-ის 
ნეგატიური ეფექტი ახლა უკვე შეუქცევადი მოცემულობაა. თუმცა კითხვები COVID-19-ის ზეგავლენის 
მასშტაბსა და ხარისხზე ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელია.

ის თუ რა ზეგავლენას იქონიებს COVID-19 მსოფლიო ეკონომიკაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 
ვირუსის გავრცელების ტენდენციებზე (რამდენად შორს და რა სისწრაფით გავრცელდება ვირუსი), 
ვაქცინის შექმნის ვადებსა და ცალკეული ქვეყნების უნარსა და სურვილზე იმოქმედონ ეფექტურად. 
მოცემული ცვლადების გათვალისწინებით ზუსტი პროგნოზების გაკეთება, ფაქტობრივად შეუძლებელია. 
მაგალითად, თებერვალში გაკეთებული პროგნოზები, მარტში უკვე მნიშვნელოვნად შეიცვალა და 
უფრო პესიმისტური გახდა. ამიტომ ციფრები და მონაცემები, რომელსაც ქვემოთ მოგაწოდებთ, ცხადია 
მიახლოებულია და მხოლოდ წარმოდგენას ქმნის იმ ეფექტზე, რომელიც ვირუსმა მოახდინა და ახდენს 
ქვეყნების ეკონომიკაზე. 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული კვლევები და ანგარიშები პანდემიის გავლენას 
გლობალურ ეკონომიკაზე არაერთგვაროვნად აფასებენ. აზიის განვითარების ბანკის გავრცელებულ 
ანგარიშში1, პანდემიის მოსალოდნელი შედეგების განვითარების სამი პოტენციური შემთხვევა 
არის განხილული. პანდემიის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე განსხვავებულად აისახება და 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა დრო დასჭირდება მის დამარცხებას. აზიის განვითარების ბანკის 
მიხედვით, პანდემია 77$ (0.08% მშპ) მილიარდიდან 347$ მილიარდამდე (0.4% მშპ) ზიანს მიაყენებს 
მსოფლიო ეკონომიკას. 

გაეროს მიერ შემოთავაზებული უკანასკნელი ანალიზით,2 COVID-19-ის შემდგომ გლობალური 
ეკონომიკის ზრდა მინიმუმ 2.5%-მდე შემცირდება, მიყენებული ზარალი კი დაახლოებით ტრილიონ 
დოლარს მიაღწევს. უფრო ცუდ შემთხვევაში ეს რიცხვი შეიძლება გაორმაგდეს. ყველაზე დიდი ზიანი 
კი ნავთობის და სხვა საქონლის  ექსპორტიორ ქვეყნებს მიადგება. მოსალოდნელია ასეთი ქვეყნების 
ეკონომიკური ზრდის ტემპის მინიმუმ 1%-იანი შემცირება.  

ეუთოს ანგარიშის მიხედვით, მსოფლიო ეკონომიკის ზრდა 2.4%-მდე შემცირდება წინასწარ ნავარაუდევი 
2.9%-დან3, რაც ძირითადად, მსოფლიო ვაჭრობის შემცირებით იქნება განპირობებული. 

რაბო ბანკის ცოდნის ცენტრის ანაგარიში4 მოსალოდნელ შედეგებს კიდევ უფრო ნეგატიურად აფასებს 
და გლობალური ეკონომიკის ზრდის შემცირებას 1.6%-მდე ელოდება (უარეს შემთხვევაში კი 0.2%-მდე). 
მნიშვნელოვან ფინანსურ ზიანს უნდა ელოდონ განვითარებადი ეკონომიკებიც.

1 “The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia”, Asian Development Bank, 6 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/2UpeGe9 
2 “The Coronavirus Shock: a Story of Another Global Crisis Foretold and What Policymakers Should Be Doing about It.” UNCTAD, 9 მარტი 
2020. იხ: https://bit.ly/2WwcW5O   
3 “Coronavirus: The world economy at risk” OECD Economic Outlook, 2 მარტი 2020. იხ: https://doi.org/10.1787/7969896b-en 
4 Erken Hugo, Menno Middeldorp, Raphie Hayat, and Kan Ji. “Global Economic Outlook: COVID-19 Has Taken a Hold of the Global Economy,” 
Rabobank, 12 მარტი 2020. იხ:  https://bit.ly/3a7J17U 



საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას თქმით, 
მხოლოდ ერთ თვეში ჩინეთსა და ირანთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის შეჩერებამ საქართველოში 
გამოიწვია დაახლოებით 30 მილიონი ლარის ზარალი. ამ განცხადების შემდეგ ავიამიმოსვლა შეწყდა 
ევროკავშირის ქვეყნებთანაც. 

მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინები განსხვავებულია, ძირითადად, ეკონომიკური ზეგავლენა 
ქვეყნებზე შემდეგი ლოგიკით განვითარდება:  მთავარ ეკონომიკურ დარტყმებს მიიღებენ ის ქვეყნები, 
რომლებშიც COVID-19-ის გავრცელების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები იქნება, შემდეგ ის ქვეყნები, 
რომელთა ეკონომიკებიც ყველაზე მეტად არის დამოკიდებული ტურიზმზე, ნავთობისა და სხვა საქონლის 
ექსპორტზე,  ამის შემდგომ კი ნეგატიური ზეგავლენა მათი პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკებშიც 
გადაიღვრება. 

სწორედ ამ ლოგიკაზე დაყრდნობით, საქართველოს ეკონომიკაზე COVID-19-ის პოტენციური გავლენის 
გასაანალიზებლად, გადავწყვიტეთ შეგვეხედა ქვეყნის ეკონომიკურ სტრუქტურაზე, პარტნიორებსა 
და პოტენციურ რისკებზე. ყურადღება გავამახვილეთ იმ ძირითად სექტორებზე, რომლებიც მაღალი 
ეკონომიკური გამტარობით ხასიათდებიან, ანუ წარმოადგენენ ერთი ეკონომიკიდან მეორეში 
დოვლათის გადასვლის მთავარ არხებს, შესაბამისად, ისეთ სექტორებზე, როგორიცაა ტურიზმი, 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ფულადი გზავნილები და საგარეო ვაჭრობა.  

ანალიზისას ყურადღება გავამახვილეთ იმ ქვეყნებზე,5 სადაც COVID-19-ის ყველაზე მეტი შემთხვევა 
არის დაფიქსირებული 17 მარტის მონაცემებით6 (ჩინეთი, ევროკავშირის ქვეყნები) და/ან 
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ (რუსეთი) და   რომლებთანაც 
საქართველოს ახლო ეკონომიკური ურთიერთობა აკავშირებს. ასევე განვიხილეთ აშშ-ს ქეისიც, სადაც 
ჯერ მხოლოდ იწყება ეპიდემიური ტალღა.  

ჩინეთი 
ჩინეთი, როგორც ვირუსის გავრცელების პირველადი ლოკაცია, დღეის მონაცემებით, ყველაზე მეტ 
ინფიცირებულს ითვლის. ჩინეთის ტერიტორიაზე ვირუსით დაინფიცირების 80 ათასზე მეტი შემთხვევა 
არის დაფიქსირებული. ბოლო მონაცემებით, ჩინეთში ვირუსის გავრცელების ტემპი იკლებს, თუმცა 
ეკონომიკურ ეფექტს ქვეყანაში უკვე ითვლიან. 

ეკონომიკური შედეგები, რაც COVID-19-ის გავრცელებას მოჰყვა, ძალიან მძიმედ აისახა ჩინეთის 
ეკონომიკაზე. ჩინეთის  საბაჟო ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული მონაცემების მიხედვით7, ბოლო 
ორი თვის განმავლობაში ჩინეთის საგარეო ვაჭობა 11%-ით შემცირდა (17.2%-ით შემცირდა ექსპორტი, 
ხოლო იმპორტი მხოლოდ 4%-ით). მნიშვნელოვნად შემცირდა ჩინეთის ვაჭრობა მის უმსხვილეს 
პარტნიორებთანაც:  ევროკავშირთან (14.2%), აშშ-სთან (19.6%) და იაპონიასთან (15.3%). აღსანიშნავია 
ისიც, რომ უკანასკნელი ორი თვის მონაცემებით ჩინეთის საგარეო ვაჭრობამ 7.09$ მილიარდიანი 
დეფიციტი დააფიქსირა (წინა წლის იმავე თვეების მონაკვეთში საგარეო ვაჭრობის მატება 41.45$ 
მილიარდს უტოლდებოდა). 

5 ევროკავშირი განხილულია ერთიანად, მიხედავად COVID-19-ის შემთხვევების არათანაბარი გადანაწილების წევრ ქვეყნებში, 
მათი ეკონომიკური შედეგები აისახებ მთლიანად ევროკავშირზე.  
6 მონაცემები ყოველდღიურად განახლებადია. მათი ნახვა და გადამოწმება შესაძლებელია: https://bit.ly/3b8MK4Y 
7 “ China’s foreign trade fell 11% in first 2 months of 2020” General Administration of Customs People’s Republic of China, 7 მარტი 2020. 
იხ: https://bit.ly/2Jf6bgV



ჩინეთის ეროვნული სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით, თებერვლის თვეში ჩინეთის წარმოების 
ინდექსი (PMI)8 14.3 ნიშნულით დაეცა და 35.7%-ს უტოლდება, რაც რეგიონების მიხედვით წარმოების 
შეჩერებით, გახანგრძლივებული დასვენებითა და კარანტინის პირობებით არის განპირობებული. 
კაიქსინის ჩატარებული კვლევის მიხედვით წარმოების ინდექსი (PMI) თებერვალში ისტორიულ 
მინიმუმზე დაეცა და 40.3% შეადგინა9.

აზიის განვითარების ბანკის პროგნოზის მიხედვით ჩინეთის ეკონომიკას COVID-19-ის ეპიდემია ყველაზე 
უარეს შემთხვევაში 42$ მილიარდი დაუჯდება და მშპ-ს ზრდის ტემპი 1.74%-ით შემცირდება.10

 
უფრო ნეგატიურ შედეგებს ელოდებიან რაბო ბანკის ანგარიშში, რომლის მიხედვითაც ჩინეთის 
ეკონომიკის ზრდა 2.4%-მდე შემცირდება ნავარაუდები 5.7% ზრდის ნაცვლად.11

ბლუმბერგის მონაცემებით, სამი თვის განმავლობაში მარტის ჩათვლით, ეკონომიკური მაჩვენებლები 
უფრო მცირე იქნება წინა წლის იმავე მონაკვეთთან შედარებით. მოსალოდნელია მოცემულ კვარტალში 
ჩინეთის ეკონომიკის შემცირებაც: Nomura Holding Inc.-ის მოლოდინით 2.5%-ით, მაშინ როდესაც Australian 
& New Zeland Banking Group Ltd.: 2%-იან  და  Standard Charatered Plc.: 1.5%-იან შემცირებას ვარაუდობენ. 
Bloomberg-ის ეკონომისტების მოლოდინი კი ყველაზე უფრო პესიმისტურია და მოცემულ კვარტალში 
3%-მდე კლებას ვარაუდობს.12  

ევროკავშირი
ევროკავშირის მიერ COVID-19-ის რისკების პირველადი შეფასება რეალობას არ დაემთხვა. თებერვალში 
მომზადებულ ანგარიშში მოლოდინი ჯერ კიდევ იყო, რომ ვირუსის შეჩერება ჩინეთის ტერიტორიაზე 
მოხდებოდა, მაგრამ მოვლენათა განვითარების შესაბამისად, საჭირო გახდა მოლოდინების 
გადახედვაც. განახლებული ანალიზი, რომელიც 12 მარტს გამოქვეყნდა, მძიმე ეკონომიკურ ეფექტს 
და ზარალს პროგნოზირებს ევროკავშირსა და ევროზონაში. ანგარიშში 2020 წლის მშპ-ს ზრდის 
ტემპის (1.4%) შემცირებას 2.5%-ით ელოდებიან, სხვა სიტყვებით, 2020 წლისთვის დაახლოებით -1%-იან 
რეცესიას პროგნოზირებენ13, რომლისგანაც ევროკავშირის ეკონომიკა თავის დაღწევას მხოლოდ 2021 
წლისთვის მოახერხებს.  თუმცა, ანგარიში ასევე ყურადღებას ამახვილებს თითოეული ქვეყნის როლსა 
და უნარზე, შეამცირონ პანდემიის გავლენა ეკონომიკაზე. სწორი და მიზანმიმართული ქმედებების 
შემთხვევაში, ეკონომიკის ზრდა შეიძლება დაახლოებით 0%-მდე გაუმჯობესდეს. ევროკომისიის 
მოლოდინით, პანდემის რეალური შედეგების ანალიზი მაისში იქნება შესაძლებელი. 

მსგავსი მოლოდინებია Kail Institute-ის მარტში გამოქვეყნებულ ევროზონის ეკონომიკურ მიმოხილვაშიც. 
მოსალოდნელია ევროზონის 1%-იანი რეცესია და უმუშევრობის ზრდა. ეკონომიკური ამინდის 
დასტაბილურება კი ზაფხულის დადგომასთან ერთად არის მოსალოდნელი.14   

8 “Purchasing Managers Index for February 2020” General Bureau of Statistics of China, 2 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/2J4Ql8e 
9 Ziyz, Tang. “Chinese Manufacturers Haven’t Seen It This Bad in 16 Years, Caixin PMI Shows” Caixin, 2 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/2QwZACa 
10 იხ. წყარო: 1.
11 იხ. წყარო: 4.
12 Baigorri, Manuel. “ China Economy Seen in Deeper Contraction on Factory Drop” Bloomberg, 1 მარტი 2020. იხ: https://bloom.bg/3aiUDVq 
13 “Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak” European Commission, 13 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/2WvIQiP 
14 Boysen-Hogrefe Jens, Groll Dominik, Stolzenburg Ulrich, Fiedler Salomon, Kooths Stefan. “Euro area faces recession”, Keil Institute, მარტი 
2020. იხ: https://bit.ly/2WtgTb8 



ევროკომისია შეთანხმდა „მაქსიმალური მობილობის“ პოლიტიკაზე პანდემიასთან გასამკლავებლად, 
რაც გულისხმობს 38€ მილიარდის მობილიზებასა და მზაობას მოქნილი პოლიტიკის გასატარებლად. 
სამოქმედო გეგმა ჯერ კიდევ უნდა დამტკიცდეს ევრო საბჭოსა და პარლამენტის მიერ, რაც თავისთად 
დაჩქარებულ ფორმატშიც კი გრძელი პროცესია.15  

დღევანდელი მონაცემებით, COVID-19-ის პანდემიამ ყველაზე მძიმე გავლენა ევროპულ ქვეყნებს შორის 
იტალიაზე იქონია. იტალიის მთავრობის გადაწყვეტილებით, 8 მარტიდან ქვეყანა სრულ კარანტინზე 
გადავიდა. 

იტალიის ეროვნული სტატისტიკის სააგენტოს მიერ 6 მარტს გამოქვეყნებული თებერვლის მიმოხილვის 
მიხედვით, „იტალიის ეკონომიკა  დაღმასვლას განიცდის“. მე-4 კვარტალში წინა კვარტალთან 
შედარებით მშპ-ს 0.3%-იანი კლება დაფიქსირდა. იანვრის თვეში დეკემბერთან შედარებით შემცირდა 
დასაქმებულთა რაოდენობა და დაუსაქმებელთა რიცხვი ოდნავ გაიზარდა. თებერვლის თვეში, 
ასევე, გაიზარდა სამომხმარებლო ფასთა ინდექსი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, დაახლოებით, 0.4%-
ით წინა თვესთან შედარებით. იანვრის ექსპორტის 2.3%-იანი ზრდა კი ჩამოუვარდებოდა იმავე თვის 
წინა წლის მაჩვენებელს (+3.6%). იმპორტი საგრძნობლად შემცირდა იანვარში (-0.7%-ით წინა წლის 
იმავე თვის +6.1%-იან ზრდასთან შედარებით). ეუთოს ანგარიშის მიხედვით იტალიის ეკონომიკა 
სტაგნაციას გააგრძელებს და 0%-იან ზრდას დააფიქსირებს მიმდინარე წელს. ეს პროგნოზი COVID-19-
ის გავრცელებასთან ერთად განახლდა, მანამდე კი არსებობდა მოლოდინი, რომ იტალიის ეკონომიკა 
0.4%-ით გაიზრდებოდა16. გაცილებით უფრო ნეგატიურია რაბო ბანკის მოლოდინები, რომელიც იტალიის 
ეკონომიკის შემცირებას -1.6%-ით პროგნოზირებს.17 

იტალიის მთავრობამ 28$ მილიარდი გამოყო კრიზისის შესამსუბუქებლად და პანდემიის ნეგატიური 
შედეგების შესამცირებლად. ეკონომიკური სტიმულირებისათვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 3.9$ 
მილიარდი ჯანდაცვის სერვისების სუბსიდირებას მოხმარდება, ხოლო 11 მილიარდი - ოჯახების და 
დასაქმებულების დახმარებისთვის იქნება გახარჯული. ეკონომიკის სტიმულირებისათვის გაწეული 
ხარჯებით იტალიის ბიუჯეტის დეფიციტი ევროკავშირის დადგენილ ლიმიტს (მშპ-ს 3%), აუცილებლად 
გადააჭარბებს, რაც, სავარაუდოდ, ევროინსტიტუციებში შესაბამისი რეაგირების განხილვის საგანი გახდება.

COVID-19-ის დაფიქსირებული შემთხვევების რაოდენობით ევროპულ ქვეყნებში გერმანიაც, იტალიის 
მსგავსად, ერთ-ერთი ლიდერია. Kail Institute-ის მიმოხილვა გერმანიის ეკონომიკის რეცესიას 
პროგონოზირებს -0.1%-ით, რაც იანვარში არსებულ მოლოდინზე (+1.1%) მნიშვნელოვნად დაბალია. 
განსაკუთრებული ზიანი გერმანიის ეკონომიკას პირველ ორ კვარტალში მიადგება. ხოლო მესამე 
კვარტლიდან გერმანიის ეკონომიკა უწინდელ კალაპოტს დაუბრუნდება18. რაბო ბანკის მოლოდინებით, 
2020 წლის რეცესია უფრო მძიმე იქნება გერმანიისათვის და ეკონომიკა 0.3%-ით შემცირდება19.

მოსალოდნელია წლის პირველ ნახევარში კერძო სექტორის სერვისებზე/პროდუქციაზე მოთხოვნის 
შემცირებაც. მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახზე სუფთა შემოსავალი დაახლოებით 2.3%-ით გაიზრდება, 
პანდემიის შიში მაინც შეამცირებს კერძო მოხმარებას. Kail Institute-ის მოლოდინით, წლის პირველ 
ნახევარში მოხმარება 0.5%-ით შემცირდება20. ნეგატიური მოლოდინი ვრცელდება ბიზნეს ინვესტიციებზე, 
რომლებიც სავარაუდოდ წლის მანძილზე 0.9%-ით შემცირდება. 

Kail Institute 2008 წლის შემდეგ პირველად, ექსპორტის 1%-იან რეცესიას ელოდება. მიუხედავად 
იმისა, რომ ექსპორტის სექტორის სწრაფი რებილიტაცია მოსალოდნელია, წლის პირველ ნახევარში 
მიღებული ზარალის გამოსწორება მეორე ნახევრის პოზიტიური შედეგებით მაინც ვერ მოხერხდება. 

პანდემიის გავლენა გერმანიის ეკონომიკაზე  V-ფორმის რებილიტაციის პროგნოზით ხასიათდება, რაც 
გულისხმობს იმას, რომ ვარდნა ძლიერი და მტკივნული იქნება, თუმცა ეკონომიკის რებილიტაცია და 
მის პირვანდელ ნიშნულებთან დაბრუნება მოკლე დროში იქნება შესაძლებელი. 

15 “COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the Coronavirus”, European Commission, 
13 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/3dgqQi6 
16 იხ. წყარო: 3. 
17 იხ. წყარო: 4.
18 Boysen-Hogrefe Jens, Groll Dominik, Stolzenburg Ulrich, Fiedler Salomon, Kooths Stefan, Mösle Saskia. “German Economy Spring 2020”, 
Keil Institute, 11 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/3df4Kg0 
19 იხ. წყარო: 4.
20 იხ. წყარო: 19.



დღევანდელი მონაცემებით, ევროკავშირის სხვა ქვეყნებშიც მძიმე ეკონომიკურ შედეგებს ელოდებიან. 
საფრანგეთი და ესპანეთი 17 მარტისთვის გერმანიაში ვირუსის გავრცელების იდენტურ მაჩვენებლებს 
აფიქსირებენ, თუმცა პროგრესიას რამდენიმე დღით ჩამორჩებიან. Rabo Bank-ის ანგარიშის მიხედვით, 
საფრანგეთიც და ესპანეთიც ეკონომიკის ზრდის ტემპის მნიშვნელოვან შემცირებას უნდა ელოდონ. 
წინა წელთან შედარებით მინიმუმ 1%-ით შემცირდება ეკონომიკის ზრდის ტემპი საფრანგეთში და 2020 
წელს დაახლოებით 0.3% იქნება. მსგავსი მოლოდინები აქვს Banque de France-ს, რომელიც პირველ 
კვარტალში საფრანგეთის ეკონომიკის 0.1%-იან ზრდას პროგნოზირებს, წლის მანძილზე კი ოდნავ 
გაუმჯობესებას21. ეუთო უფრო რბილ შედეგებს ელოდება საფრანგეთის ეკონომიკასთან მიმართებაში, 
მათი პროგნოზით მიმდინარე წელს საფრანგეთის ეკონიმიკის ზრდა 0.9% იქნება,22 ესპანეთის 
ეკონომიკის ზრდა კი 0.7%-მდე შემცირდება23. 

როგორც საფრანგეთისათვის, ისე ესპანეთისთვის ტურიზმის სექტორზე მიღებული დარტყმები რთულად 
გადასატანი იქნება. საფრანგეთისათვის ტურიზმი ეკონომიკის დაახლოებით 8%-ს აგენერირებს, ხოლო 
ესპანეთში 12%-ს. შესაბამისად, საფრანგეთისა და ესპანეთის ეკონომიკებზე ნეგატიურ ზეგავლენას 
იქონიებს პანდემიის შედეგად დაზარალებული მსოფლიო ტურიზმი.

ამერიკის 
შეერთებული 
შტატები 
17 მარტის მონაცემებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფიქსირებულ შემთხვევათა რიცხვი 5 
000 ინფიცირებულს არ აჭარბებდა, თუმცა, თუ ჩინეთში ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის ტემპი 
შემცირდა, ამერიკაში ზრდის ტემპის მხოლოდ ზრდა არის მოსალოდნელი.   

იქიდან გამომდინარე, რომ ეპიდემია აშშ-ში მხოლოდ ახლა იწყებს გავრცელებას, ჯერ კიდევ არ არის 
ნათელი მისი პირდაპირი ეფექტი ეკონომიკაზე. თუმცა, თუ თებერვლის თვეში აშშ-ში 273 000 მდე ახალი 
სამუშაო ადგილი შეიქმნა და ეკონომიკის მაჩვენებლებიც პოზიტიურ მოლოდინებს ქმნიდა, ახლანდელ 
მოცემულობაში ეკონომიკური ვარდნისა და რეცესიის რისკები აშკარაა.24 

ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე გაჩენილი ნეგატიური იმპულსები საგანგაშო მესიჯებს უგზავნის ამერიკის 
ეკონომიკას.  10 წლის მანძილზე პირველად დაეცა სახაზინო ბონდები 0.66%-მდე. ფასების შემცირება 
პანაცეა არ არის და კოორდინირებული ჯანდაცვისა და ფისკალური პასუხების გარეშე, სიტუაცია, 
სავარაუდოდ, კიდევ უფრო გაუარესდება. 

სამივე ძირითადმა საბროკერო ინდექსმა  DJIA(-12.93%), Nasdaq (-12.32%) და S&P 500 (-11.98%) 
მნიშვნელოვანი შემცირება განიცადა ბოლო 5 დღის მანძილზე. მსგავსი ნეგატიური იმპულსები 
საფონდო ბირჟაზე ნათლად ასახავს ნდობის ნაკლებობას თითქმის ყველა სექტორის მიმართ. 

21„Survey on Manufacturing Industry, Services and Building”, Banque de France, 9 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/2xfGLN3 
22 იხ. წყარო: 3. 
23 იხ. წყარო: 4.
24 Cohen Patricia. “U.S. Added 273 000 Jobs in February Before Coronavirus Spread Widly”, The New York Tims, 9 მარტი, იხ: https://nyti.ms/2UbwtH3



UCLA Anderson Forecast-ის მოლოდინით, აშშ-ს მშპ-ს ზრდა რეალურ ფასებში პირველ კვარტალში 
6.5%-ით შემცირდება, ხოლო მეორე კვარტალში - 1.9%-ით25. მოსალოდნელია, ასევე, უმუშევრობის 
გაზრდა 3.6%-დან 5.0%-მდე, რაც 2020 წლის პირველი კვარტლიდან 2021 წლის პირველ კვარტლამდე 
მილიონამდე სამუშაო ადგილის შემცირებას გულისხმობს. უფრო პოზიტიური მოლოდინებია ეუთო-ს 
ანგარიშში, რომელიც ამერიკის ეკონომიკის ზრდის პანდემიამდე პოტენციურ ზრდასთან შედარებით, 
მხოლოდ 0.1%-ით შემცირდებას პროგნოზირებს26. 

მოსალოდნელი ნეგატიური შედეგების შესამცირებლად, აშშ-ს მთავრობამ ეკონომიკის სტიმულირების 
პაკეტი მიიღო,  რომლის მიხედვითაც მთელი რიგი საპასუხო ქმედებები გატარდა. ფედერალურმა 
რეზერვმა უმუშევრობის დონის და ფასების სტაბილურობის შესანარჩუნებლად ფედერალური 
ფონდების განაკვეთი შეამცირა 0% და 0.25%-მდე27. ასევე, ფედერალური რეზერვი მომავალი 
თვეების განმავლობაში გაზრდის ეროვნული ბონდების რეზერვებს 500$ მილიარდით და გირავნობით 
უზრუნველყოფილ ფასიანი ქაღალდების რეზერვებს  200$ მილიარდით.

რუსეთი
მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური მონაცემებით, რუსეთი თითქოს  წარმატებულად არიდებს 
თავს ვირუსის ლოკალურ აფეთქებას, COVID-19-ის ნეგატიური ზეგავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე უკვე 
საგრძნობია.  

ეუთო-ს მარტის ანგარიშში, რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი გადაიხედა და შემცირდა. თუ წლის 
დასაწყისში მოსალოდნელი ეკონომიკური ზრდა 1.6% იყო, ახლა ის ოთხი მეათედით შემცირდა. 
შესაბამისად 2020 წლისთვის რუსთის ეკონომიკის 1.2% ზრდა არის პროგნოზიებული.28

  
პანდემიის შედეგად, რუსული ექსპოტის მოცულობის შემცირება არის მოსალოდნელი. ამ ეტაპზე, 
რუსეთის ეკონომიკაზე მთავარი ზეგავლენა ნავთობის ფასებმა მოახდინა. Goldan Sachs-ის 
მოლოდინებით, მეორე კვარტალში, ბარელი ნავთობის ფასი $20-ის ფარგლებში იქნება, მოთხოვნა კი 
მარტის განმავლობაში შემცირებას გააგრძელებს დღიური 1.1 მილიონი ბარელით.29

18 მარტს 24%-ით შემცირდა ამერიკული ნავთობის ფასი (West Texas Intermediate crude) და ბარელის 
ღირებულება 20.37$-მდე დაეცა, რაც 2002 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი ნიშნული არის30.  
საერთაშორისო ნავთობის (Brent crude) ფასი 14%-ით შემცირდა და ბარელის ფასი 24.52$ შეადგინა31. 

რუსეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის წარმოებაში. 2019 
წელს რუსეთის მთელი ექსპორტის 29.6%-ს ნედლი ნავთობი, 18.3%-ს გადამუშავებული ნავთობი,  ხოლო 
4.3%-ს ბუნებრივი აირი წარმოადგენდა. ჯამში ამ სამი პროდუქტის წილი მთლიან ექსპორტის 50%-ს 
აჭარბებს32. 2020 წლის პირველ კვარტალში, COVID-19- ის გავლენა ნეგატიური და მძიმე იყო. 

25  Shulman David. “U.S. Forecast: The Sum of All Fears”, UCLA Anderson Forecast, მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/2U7oLOb 
26 იხ. წყარო: 3. 
27 Federal Reserve press release, 15 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/3dgyQ2O 
28 იხ. წყარო: 3. 
29 Blas Javier, Longley Alex. “Goldman Warns Oil Could Dip Into The $20s As Price War Begins”, Bloomberg, 8 მარტი 2020. 
იხ: https://bloom.bg/33wYdJ4 
30 Egan Matt. “Oil collapses by another 24% to $20. It hasn’t been this low since 2002”, CNN Business, 18 მარტი 2020. იხ: https://cnn.it/2WGPNxF 
31 მონაცემები აღებულია: Market Insider, იხ: https://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price 
32 Brodzicki Tomasz. “Resource curse and the potential impact of COVID-19: the case of Russia”, HIS Markit, 17 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/2Wuwk31



ბლუმბერგის მონაცემებით, ერთი დოლარის ღირებულება ამჟამად 80.9 რუბლია. თვის დასაწყისთან 
შედარებით რუსული რუბლი საგრძნობლად არის გაუფასურებული. მარტის პირველ რიცხვებში 
დოლარი მიახლოებით 66 რუბლი ღირდა.33 9 მარტის შემდგომ კი ნავთობის ფასის ვარდნასთან 
ერთად,  მნიშნვნელოვნად შემცირდა რუბლის ღირებულებაც. როდესაც ნავთობის ფასი ეცემა დიდი 
ხნის მანძილზე, რუბლის გაუფასურებაც აუცილებლად ხდება 3%-ით ნავთობის ფასის ყოველ 10%-ზე.34 
Stratfor-ის ანალიზის მიხედვით თუ ერთი ბარელი ნავთობის ფასი 40$-ის ქვემოთ შენარჩუნდება მთელი 
წლის მანძილზე, მაშინ რუსეთის ეკონომიკის რეცესია გარდაუვალია35.
 
მიუხედავად COVID-19-ის გავრცელების ოფიციალურად დაბალი მაჩვენებილისა, მოლოდინი, 
რომ რუსეთში ვირუსი ჯერ კიდევ გაძლიერდება და აფეთქდება, ფართოდ არის გავრცელებული 
საერთაშორისო საზოგადოებაში. ისეთი ცნობილ მედია გამოცემები როგორებიცაა: Foreign Policy36, 
Reuters37,  CBC38 და The Guardian39 აქტიურად წერენ რუსეთის მთავრობის მიერ ინფიცირების დამალულ 
შემთხვევებსა და მცდარი მონაცემების გავრცელების შესახებ.  

რუსეთის ეკონომიკის მსგავსად, ნავთობის ფასის ვარდნა მძიმე ზეგავლენას მოახდენს ირანის 
ეკონომიკაზეც. თუმცა ირანის შემთხვევაში ეკონომიკური მოლოდინები კიდევ უფრო მძიმეა. იანვარში 
განახლებული, ამერიკული სანქცებით, დასუსტებული ეკონომიკა, დიდ ზიანს მიიღებს ნავთობის 
ბაზრის შემცირებით.  FocusEconomics-ის მოლოდინით ირანის ეკონომიკა 2020 წელსაც განაგრძობს 
ტენდენციას და 1.3%-ით შემცირდება40.  

საქართველო
საქართველოში, 19 მარტისთვის  COVID-19-ით დაავადების 40 შემთხვევაა აღრიცხული.  

გაზრდილი მოთხოვნა პროდუქტზე, უმუშევრობის (დროებითი მაინც) გარდაუვალი ზრდა, სიღარიბის 
მაჩვენებლის გაზრდა,  ეროვნულ ვალუტაზე სხვადასხვა ფაქტორების ზეწოლა, ტურიზმისა და 
საერთაშორისო გზავნილების შემცირება - ეს ის ხილული ეკონომიკური ეფექტებია, რომელთა გამოცდა 
საქართველოს მოსახლეობამ საკუთარ თავზე უკვე დაიწყო.

ქვემოთ შემოგთავაზებთ მონაცემებს რამდენიმე სფეროზე და იმ კავშირებსა და ზეგავლენებზე, რაც 
საქართველოს ეკონომიკაზე, სავარაუდოდ, ჰპოვებს ასახვას.

33 მონაცემები აღებულია: Bloomberg, იხ: https://bloom.bg/2IZkrdv  
34 Kuznets Dmitry. “Black Monday The ruble is nosediving thanks to a coronavirus-triggered oil price collapse. Is Russia spiraling into another 
economic crisis?” Meduza, 10 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/33xg5DC 
35 Tack Sim. “Russia’s Economy Faces Stormy Seas Despite Moscow’s Optimistic Forecast”, Stratfor, 19 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/33xOimE 
36 Standish Reid. “Fortress Russia Begins to Show Cracks as Coronavirus Spreads”, Foreign Policy, 18 მარტი 2020. 
იხ: https://bit.ly/2J6uOvO 
37 Emmott Robin. “Russia deploying coronavirus disinformation to sow panic in West, EU document says”, Reuters,18 მარტი 2020.  
იხ: https://reut.rs/3b5yiLg 
38 Brown Chris. “Russia’s coronavirus count under scrutiny as Putin government denies hiding cases”, CBC, 18 მარტი 2020. 
იხ: https://bit.ly/2xThfh3 
39 Rankin Jennifer. “Russian media ‘spreading Covid-19 disinformation’”, The Guardian, 18 მარტი 2020.  იხ: https://bit.ly/2WC5BBL 
40 “Iran Economic Outlook”, FocusEconomics, 10 მარტი 2020.  იხ: https://bit.ly/2WznO2D 



ტურიზმი
ბოლო წლების განმავლობაში ტურიზმი  საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან 
სექტორად ჩამოყალიბდა, რომელიც  მშპ-ს დაახლოებით 11%-ს აგენერირებს41. 2019 წელს ვიზიტორების 
მთლიანმა რაოდენობამ 9 357 964-ს მიაღწია, რაც წინა წლის მონაცემებთან შედარებით 7.8%-ით 
მეტია. COVID-19-ის შედეგად გამოწვეული მოგზაურობის შიში და ჩაკეტილი საზღვრები ყველაზე 
ნეგატიურ გავლენას სწორედ ტურიზმის ინდუსტრიაზე იქონიებს. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 
(UNWTO) გამოქვეყნებული ანალიზის თანახმად, რომელიც 2003 წელს SARS-ის გავრცელების სცენარს 
განიხილავს, როგორც პოტენციურ მოდელს, მსოფლიო ტურიზმი მოგზაურების 1-3%-იან შემცირებას 
უნდა ელოდოს მაშინ, როდესაც წინასწარი პროგნოზებით ვიზიტორების რაოდენობა 3-4%-ით უნდა 
გაზრდილიყო42. ეს კი მსოფლიო ტურიზმს $30-50 მილიარდამდე ზარალს მიაყენებს. 

მსოფლიო ტურიზმის კრიზისი საქართველოზეც მოახდენს გავლენას. საქართველოს ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემების მიხედვით, თებერვლის თვეში უკვე შემცირდა საერთაშორისო 
ვიზიტორთა რაოდენობა 0.7%-ით წინა წლის იმავე თვის მაჩვენებელთან შედარებით, თუმცა გაიზარდა 
ტურისტულ ვიზიტორთა რაოდენობა 4%-ით. აღსანიშნავია, რომ 161.5%-იანი ზრდა შეინიშნებოდა 
თებერვლის თვეში ესტონეთიდან ჩამოსულ ტურისტებზე. ტურისტული ნაკადის საგრძნობი ზრდა 
შეიმჩნეოდა ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდანაც: პოლონეთი (84.8%), იტალია (81.2%), საფრანგეთი 
(52.4%) და გერმანია (38%)43. პოლონეთის გარდა ოთხივე ზემოთ აღნიშნული ქვეყანა ახლა პანდემიის 
გავრცელების მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება, საქართველოს ყველა მათგანთან საზღვარი 
ჩაკეტილი აქვს.    

რაც შეეხება უკანასკნელი წლის სტატისტიკას: ევროკავშირიდან და ირანიდან შემოსული ვიზიტორები 
მნიშვნელოვან სეგმენტს შეადგენენ ქართულ ტურიზმში. 2019 წელს შემოსულ ვიზიტორთა სრული 
რაოდენობის 6.28%-ს შეადგენდნენ ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული ვიზიტორები.
ევროკავშირიდან შემოსულ ვიზიტორთა ნაკადი 2018 წელთან შედარებით დაახლოებით 26%-ით 
მეტი იყო. ირანელი ვიზიტორების წილი შედარებით მცირე იყო, თუმცა საერთო ვიზიტრების 
1.52%-ს შეადგენდა. 2019 წელს ირანელი ვიზიტორების რიცხვმა მნიშვნელოვანი კლება განიცადა 2018 
წელთან შედარებით და 51.2%-ით შემცირდა, რაც სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებითა და ირანის 
ეკონომიკური სტაგნაციით იყო განპირობებული. მას შემდეგ, რაც სამოგზაურო შეზღუდვები უკვე 
პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაზეა გავრცელებული, მათ შორის მეზობელ აზერბაიჯანსა და სომხეთზეც, 
ცხადია გავლენა ტურიზმის სფეროზე კიდევ უფრო გაიზარდა. სამოგზაურო შეზღუდვები და ჩაკეტილი 
საზღვრები საქართველოს ტურისტულ სექტორს დააზარალებს და, სავარაუდოდ, შეანელებს ბაზრის 
დივერსიფიკაციის პროცესს.
 
ტურისტების შემცირება ასევე აისახება სარესტორნო ბიზნესზე, სავაჭრო ობიექტების ბრუნვაზე და 
ა.შ. ამ ბიზნესებზე ზეგავლენას მოახდენს არა მხოლოდ ტურისტების შემცირება, არამედ სხვადასხვა 
შეზღუდვები, რომლებიც დისტანციების დაცვას ისახავს მიზნად. ეკონომიკური გავლენის მასშტაბის 
შესაფასებლად შეიძლება აღინიშნოს, რომ მაგალითად ტურიზმის სფეროში, 2018 წლის ოფიციალური 
მონაცემებით, მხოლოდ სასტუმროებსა და რესტორნებში 44 000 ადამიანია დასაქმებული; ვაჭრობა, 
ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტის სფეროში 
ჩართულია  187,6 ათასი ადამიანი და ა.შ.

41 World Travel and Tourism Council, 2018
42 იხ. წყარო: 2.  
43 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. იხ: https://bit.ly/33JUt7r  



პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 
ბოლო წლების განმავლობაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის გარდა, როცა 
მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა) სტაბილური კლებით ხასიათდება. მაგალითად, 2018 და 2019 
წლებში დაახლოებით 1/3-ით ნაკლები ინვესტიცია შემოვიდა 2014 წელთან შედარებით. ცხადია, 
მსოფლიოში შექმნილი ვითარება ზოგად საინვესტიციო კლიმატზე აისახება. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლების მიხედვით (ათას აშშ დოლარში), წყარო; საქსტატი44

საქსტატის უკანასკნელი მონაცემების მიხედვით (2019 წელი) საქართველოში შემოსული პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ევროკავშირზე მოდის. ევროკავშირიდან45 

შემოსული ინვესტიციები სრული ინვისტეციების 47.2%-ს უტოლდებოდა. ამერიკიდან შემოსული 
ინვესტიციები სრული ინვესტიციების 7.8%-ია, ხოლო ჩინეთიდან შემოსული ინვესტიციები - 3.2%. 

2019 წლის მონაცემებით 15 ყველაზე მნიშვნელოვან ინვესტორებს შორის არიან აშშ, ჩინეთი და იაპონია. 
არსებულ ქვეყნებში ვირუსული აფეთქების ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება პირდაპირ გავრცელდეს 
საქართველოზეც. ინვესტიციების შემცირების ტენდენცია უკანასკნელი წლების მანძილზე ისედაც 
მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენდა საქართველოს ეკონომიკისათვის. ახლა ეს რისკები კიდევ 
უფრო აქტუალურია.  

საგარეო ვაჭრობა
COVID-19-ის ეკონომიური ეფექტი მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საერთაშორისო ვაჭრობაზე. 
მიუხედავად იმისა, რომ სასაქონლო საერთაშორისო ვაჭრობაზე, ძირითადად,  შეზღუდვები არ 
დაწესებულა, დიდი ალბათობით, მაღალი რისკის ქვეყნებში განვითარებული ეკონომიკური პრობლემები 
პირდაპირ იქონიებს ზეგავლენას  მათ პარტნიორებზეც. საქართველოს ახლო ეკონომიკური 
ურთიერთობა აკავშირებს ევროკავშირთან, რომელიც საექსპორტო ბაზრის 1/3-ს წარმოადგენს. 
მნიშვნელოვანია ექსპორტში აზერბაიჯანის წილი, რომელთანაც გადაადგილება შეიზღუდა, თუმცა 
სასაქონლო სავაჭრო ბრუნვა არ შეწყვეტილა (2020 წლის იანვარ-თებერვალში ექსპორტის 17,2%), 
ჩინეთის წილი ექსპორტში, იმის მიუხედავად, რომ იანვარ-თებერვალში ამ ქვეყანაში უკვე დაწყებული 
იყო კორონავირუსის აფეთქება, ასევე დიდია და 12,4%-ს შეადგენს, მესამე ადგილზეა რუსეთი, რომლის 
წილიც ექსპორტში, დროის იგივე მონაკვეთში, 11,5%-ს შეადგენდა46.    
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44 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. იხ: https://bit.ly/2WwGU9y 
45 2019 წლის რიცხვი დაანგარიშებულია დიდი ბრიტანეთის მონაცემების ჩათვლით. აღსანიშნავია რომ სწორედ დიდი ბრიტანეთი 
იყო ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ევროკავშირის ქვეყნებს შორის. ევროკავშირის მიერ საქართველოში ინვესტიციების 41.4%-ს 
დიდი ბრიტანეთის ინვესტიციები წარმოადგენდა. 
46 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. იხ: https://www.geostat.ge/ 



ფინანსთა სამინისტროს მონაცემების მიხედვით47, 2020 წლის იანვარსა და თებერვალში საქართველოს 
ექსპორტი იმავე პერიოდის წინა წლის მონაცემებთან შედარებით შემცირდა. იანვარში სხვაობა 
მხოლოდ 0.46% იყო, მაგრამ უკვე თებერვლის თვეში საქართველოს ექსპორტმა საგრძნობლად - 17.9%-
ით დაიკლო. თებერვალში, COVID-19 ფართოდ იყო გავრცელებული მსოფლიოში. ქართული ექსპორტის 
შემცირებაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ, ნაწილობრივ მაინც, მსოფლიო ვაჭრობის შემცირებით იყო 
განპირობებული. 

იმპორტის შემთხვევაში იანვარშიც და თებერვალშიც წინა წლის იმავე პერიოდის მონაცემებთან 
შედარებით მატება შეინიშნება. იანვარში იმპორტირებული პროდუქტის მოცულობა წინა წლის იმავე 
თვეში იმპორტირებულ პროდუქტთან შედარებით 5.03%-ით გაიზარდა. თებერვალში ზრდა შედარებით 
მცირე, მხოლოდ 1.11%-ი იყო. 

მარტის თვეში, სავარაუდოდ, უარყოფითი ტენდენცია გაგრძლედება, როგორც ექსპორტის ისე იმპორტის 
მხრივ. ორივე მიმართულებით კლება არის მოსალოდნელი, თუმცა დღევანდელი მონაცემებით 
კონკრეტულ რიცხვებზე საუბარი თითქმის შეუძლებელია. 

ცალკე განხილვის თემაა რუსეთის ბაზარი. აქ არსებულმა სავალუტო კრიზისმაც (რომელიც, როგორც 
ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, პირველ რიგში დაკავშირებულია ნავთობის ფასის ვარდნასთან) ამ ეტაპისთვის 
ყველაზე დიდი ზეგავლენა მოახდინა ქართული ვალუტის კურსზე. რადგან საქართველოს ექსპორტში 
რუსეთის წილი ბოლო წლებია მნიშვნელოვნად იმატებდა და მაგალითად 2020 წლის იანვარ-თებერვლის 
მონაცემებით, მთლიანი ექსპორტის 11,5%-ს შეადგენს.  რუსული რუბლის კურსის ვარდნა განსაკუთრებით 
აისახება ისეთ სფეროებზე, რომლის ექსპორტშიც რუსეთის წილი განსაკუთრებით მაღალია -  პირველ 
რიგში, ეს ღვინის ექსპორტია: ღვინის სააგენტოს მონაცემებით, 2020 წლის იანვარ-თებერვლის და 2019 
წლის ჯამური მონაცემებით რუსეთი ქართული ღვინის ექსპორტში პირველ ადგილზეა.         

ფულადი გზავნილები
ფულადი გზავნილები მნიშვნელოვანი ინდიკატორია საქართველოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის 
შეფასებისას. საქართველო მოწყვლადია იმ ქვეყნების ეკონომიკური კრიზისებისადმი, რომლებიდანაც 
მიღებული ფინანსური გზავნილები ყველაზე მაღალია.  ფულადი გზავნილების წილი საქართველოს 
მშპ-ში 13.5 %-ს შეადგენს (2019 წლის წინასწარი, საქსტატი).  

საქართველოს ეროვნული ბანკის48 მონაცემებით, 2020 წლის თებერვალში ქვეყანაში შემოსული 
ფულადი გზავნილების მოცულობამ 137.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 9.5%-ით მეტია 2019 წლის 
თებერვლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. იანვრის თვეში ზრდის ტემპი 8.6%-ს უტოლდებოდა. 

ევროკავშირიდან მიღებული ფულადი გზავნილები, მთლიანი ფულადი გზავნილების  41.7%-ია. 
ყველაზე მეტ ფულად გზავნილს ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველო იტალიიდან (15.8%) და 
საბერძნეთიდან (12%) იღებს. მნიშვნელოვანი, 10.4%-იანი წილი მოდის აშშ-ზე. რუსეთიდან (20.9%) და 
ისრაელიდან (10.5%) მიღებული გზავნილები დაახლოებით მთლიანი გზავნილების 1/3-ს წარმოადგენენ. 
მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ გზავნილების მოცულობა არ შემცირებულა, პანდემიის გავრცელებას 
ევროპასა და ამერიკაში, სავარუდოდ, მძიმე ნეგატიური გავლენა ექნება ფულადი გზავნილების 
მოცულობაზეც. გზავნილების ზომის შემცირება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული COVID-19-ის 
გავრცელების პრევენციისა და ეკონომიკური ზარალების შემაკავებელი პრაქტიკების ეფექტურობაზე. 

47 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. იხ: https://bit.ly/2WwH80o
48 საქართველოს ეროვნული ბანკი: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=728



დასკვნა 
დღეს, როცა საქართველოში COVID-19-ის გავრცელების პიკი არ არის მიღწეული, ცხადია, საკმაოდ 
რთულია ზუსტი პროგნოზების გაკეთება იმ ეკონომიკური გავლენის შესახებ, რომელსაც მსოფლიოში 
პანდემიური პროცესი და ქვეყანაში არსებული ეპიდემიური სურათი მოახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე.

სავარაუდოა, რომ ეფექტი მნიშვნელოვანი იქნება, თუმცა იგი დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე: 

მთავრობის მიერ არსებული ეკონომიკური გამოწვევების სწორად გააზრება. ამ ეტაპისთვის 
მთავრობა მიმდინარე გამოწვევებს პასუხობს, მართავს სამედიცინო საფრთხეებს და ჰუმანიტარულ 
ამოცანებს, და გრძელვადიანი ეკონომიკური ეფექტის შეფასებისთვის საკმაოდ შეზღული რესურსი 
რჩება;

შეზღუდული რესურსების პირობებში, საკმაოდ რთულია ცალკეული ეკონომიკური შეღავათების 
და სტიმულირების პაკეტების ინიცირება, შეზღუდვების დაწესება და ყველა შემთხვევაში 
მნიშვნელოვანია ამ ნაბიჯების ეკონომიკური ფასის განსაზღვრა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 
კრიზისის ე.წ. შეღავათების შეთავაზებას არ ქონდეს ისეთი ხასიათი, როგორიც მაგალითად 
საბანკო „შეღავათიანი პერიოდის“ მექანიზმს, რომელიც მექანიკურად გაქცევს ამ რეჟიმში და 
მისი დატოვებისთვის გიწევს აქტივობის განხორციელება და არა - მასში ჩართვისთვის. ყველგან, 
სადაც ეს შესაძლებელია, მნიშვნელოვანია არ შეიზღუდოს მოქალაქეთა ეკონომიკური არჩევანის 
თავისუფლება;   

მნიშვნელოვანია კრიზისის ვადები და ასევე ის, თუ როგორ შეძლებს მსოფლიო მასთან 
გამკლავებას - რადგან საქართველოს ტიპის ქვეყნები მნიშვნელოვნად იქნებიან დამოკიდებული 
იმ საერთაშორისო დახმარების მასშტაბზე, რომლის მობილიზებასაც ისინი შეძლებენ;

კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ელექტრონული მმართველობის მიმართულებით 
რეფორმების დაჩქარებას და არსებული პლატფორმების განვითარებას და მათი 
ხელმისაწვდომობის ზრდას; 

საერთაშორისო პოზიტიური და ნეგატიური გამოცდილების გააზრება, არა მხოლოდ ჯანმრთელობის, 
არამედ ეკონომიკური კრიზისის მართვის მიმართულებით, აუცილებელია;   

ასევე, მნიშვნელოვანია კერძო ინიციატივებიც, ანუ ის, თუ რამდენად შეძლებს ქართული ბიზნესის 
ნაწილი მაინც თვითორგანიზებას, ახალი ტიპის მომსახურებებისა და პროდუქტების შემუშავებას, 
რომელიც არსებულ გამოწვევებს მეტად უპასუხებს. 
 




