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ABSTRACT

The article analyzes the early effects of the COVID_19 pandemic on the Georgian real estate market. There 
are studies examining the impact of health deterioration and pandemic shocks on housing markets. Based on 
the analysis of the economic consequences caused by similar events in the past and the tools of state regulation 
in a crisis situation, parallels are drawn with the modern Covid pandemic. In studying the crisis situation in the 
real estate market, we also rely on the experience of the global financial crisis of 2007-2008, which is most often 
associated with the current situation. The research is mainly based on the data of the Georgian Public Registry 
on the real estate market, which is updated by months. The article also discusses the role and importance of gov-
ernment decision-making in the development business, which has helped the real estate market to some extent.

Crises are particularly damaging to the construction and real estate sectors, but we also expect that the real 
estate market will recover rapidly with the lifting of restrictions. This is based on the recent experience of Georgia, 
in particular, our simultaneous analysis of the results of the first wave of the COVID_19 pandemic. The situation 
was different during the crisis of 2007-2008, which was accompanied by war with Russia. Then the turn over of 
the construction sector decreased by 12% per year and it took about three years for the market to fully recover. At 
the same time, before 2008, the prices in the real estate market were very high, which confirmed the existence of 
a real estate “bubble”. In modern conditions, it is difficult to talk about the existence of a “bubble”, because before 
the pandemic real estate prices were balanced and stable. This fact allows for additional optimism.

The paper summarizes the main findings, identifies all the challenges the market are facing and also provides 
relevant recommendations for market participants.

Keywords: COVID_19 pandemic, Real Estate, Crisis, development business, State regulations.
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ბა ზარ ზე. არ სე ბობს კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც შე ის წავ ლის ჯან მრთე ლო ბის გაუარესებისა და პან დე მი ური 
შო კე ბის გავ ლე ნას სა ბი ნაო ბაზ რებ ზე. წარ სულ ში მსგავ სი მოვ ლე ნე ბით გა მოწ ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური 
შე დე გე ბი სა და კრი ზი სულ ვი თა რე ბა ში სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის ან ალ იზ ის სა ფუძ-
ველ ზე, გავ ლე ბუ ლია პა რა ლე ლე ბი თა ნა მედ რო ვე კო ვიდ პან დე მი ას თან. უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე არ სე-
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ბუ ლი კრი ზი სუ ლი ვი თა რე ბის შეს წავ ლი სას ას ევე ვეყ რდნო ბით 2007-2008 წლის გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სის გა მოც დი ლე ბას, რო მელ საც ყვე ლა ზე უფ რო ხში რად აკ ავ შრე ბენ დღე ვან დელ ვი თა რე ბას თან. 
კვლე ვა ძი რი თა დად ეყ რდნო ბა სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო რე ეს ტრის მო ნა ცე მებს უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზა რის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც თვე ებ ის მი ხედ ვით ახ ლდე ბა. სტა ტი აში ას ევე გან ხი ლუ ლია სამ თავ რო ბო გა დაწყვე-
ტი ლე ბის რო ლი და მნიშ ვნე ლო ბა დე ვე ლო პე რულ ბიზ ნეს ში, რო მე ლიც გარ კვე ულ წი ლად და ეხ მა რა უძ-
რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარს. სუბ სი დი რე ბის პროგ რა მის დას რუ ლე ბის შემ დგომ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი 
ცხად ყოფს, რომ მთავ რო ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ სუბ სი დი რე ბის პროგ რა მას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეფ ექ ტი 
ჰქონ და უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბა ში და ას ევე გავ ლე ნა იქ ონია კრი ზი სის დროს 
სექ ტო რის სტა ბი ლი ზა ცი აზ ეც.

სტა ტი აში დას კვნის სა ხით ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი, გა მოვ ლე ნი ლია გა მოწ ვე ვე ბი, 
რომ ლის წი ნა შეც დგას ბა ზა რი, და ას ევე, გა ცე მუ ლია შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ები მას ში მო ნა წი ლე მხა-
რე ებ ის თვის.

საკვანძოსიტყვები:COVID-19 პან დე მია; უძ რა ვი ქო ნე ბა; კრი ზი სი; დე ვე ლო პე რუ ლი ბიზ ნე სი; სა ხელ-
მწი ფო რე გუ ლა ცი ები.

შე სა ვა ლი
2020 წლის 11 მარ ტს მსოფ ლიო ჯან დაც ვის 

ორ გა ნი ზა ცი ამ ახ ალი ვი რუ სი, სა ხელ წო დე ბით 
COVID-19, პან დე მი ად გა მო აცხა და. ვი რუს მა სწრა-
ფად მო იც ვა 200-ზე მე ტი ქვე ყა ნა და გლო ბა ლურ 
საფ რთხედ და გა მოწ ვე ვად იქ ცა.

2021 წლის 20 მა ის ის მდგო მა რე ობ ით სა ქარ თვე-
ლო ში აღ წე რი ლია სულ 334 705 ქე ისი, სა იდ ან აც 
4 540 გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტი გვაქ ვს. გა მო ჯან-
მრთე ლე ბუ ლი კი 315 254 შემ თხვე ვაა. მო ნა ცე მე ბი 
ყო ველ დღი ურ ად იზ რდე ბა, ჯან დაც ვის სის ტე მა 
პა რა ლი ზე ბუ ლია, ქვე ყა ნა ში კი მოქ მე დებ და მკაც-
რი შეზღუდ ვე ბი, რომ ლის ნა წი ლი დღე საც არ გა-
უქ მე ბუ ლა [20]. რო გორც ვხე დავთ მდგო მა რე ობა 
საკ მა ოდ მძი ემეა.

არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის ან ალ იზ ის ას, ხში რად 
იხ სე ნე ბენ 2008 წლის ფი ნან სურ კრი ზისს და მის 
სა წი ნა აღ მდე გო ღო ნის ძი ებ ებს. სიმ პტო მე ბი ერ თი 
შე ხედ ვით მსგა ვია - ჩა მოშ ლი ლი სა ფონ დო ბირ ჟე ბი, 
რე ცე სია, იაფი ნავ თო ბი... თუმ ცა, კო რო ნა-კრი ზი-
სი თვი სებ რი ვად მა ინც სხვაა. პირ ველ რიგ ში, ეს 
ეხ ება რე ცე სი ის გა მომ წვევ მი ზე ზებს. 2008 წლის 
კრი ზისს წინ უძ ღვო და ხე ლოვ ნუ რად გაიაფებული 
და ად ვი ლად ხელ მი საწ ვდო მი ფუ ლი, რო მელ მაც 
მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში წა ახ ალ ისა ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნა. თუმ ცა “ბუშ ტი” მა ლე გას კდა, უძ რა ვი 
ქო ნე ბის ბა ზა რი ჩა მო იშ ალა და მთე ლი ფი ნან სუ რი 
სის ტე მა თან ჩა იყ ოლა [9]. კრი ზი სის და საწყი სი და-
კავ ში რე ბუ ლი იყო აშშ-ს უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე 
ე.წ. სუბ სტან დარ ტუ ლი იპ ოთ ეკ ური დაკ რე დი ტე-
ბის კრი ზის თან, რო მე ლიც 2007 წლის ზაფხუ ლის 
შემ დეგ გავ რცელ და სხვა ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ აზე. 
ამ ქვეყ ნებ ში ად გი ლობ რივ მა ფი ნან სურ მა დის ბა-

ლან სმა ხე ლი შე უწყო სუბ სტან დარ ტულ აქ ტი ვებ ზე 
პირ და პი რი და მო კი დე ბუ ლე ბის, აქ ტი ვე ბის გარ-
კვე ული კლა სე ბის მი მართ ნდო ბის და კარ გვა სა და 
ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე ლიკ ვი დო ბის ამ ოწ ურ ვას [1].

კრი ზი სი, რო მე ლიც COVID-19-ის პან დე მი ამ 
გა მო იწ ვია სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლია. პან დე მი ის 
გავ რცე ლე ბას წარ მო ებ ის და ლო გის ტი კის შე ფერ-
ხე ბა მოჰ ყვა, რა მაც მი წო დე ბის კრი ზი სი წარ მოშ ვა. 
იძ ულ ებ ით მა იზ ოლ აცი ამ და სა ყო ველ თაო კა რან-
ტინ მა მკვეთ რად შე ამ ცი რა მოთხოვ ნაც. ნავ თო ბის 
ბა ზარ ზე ფა სე ბი და ეცა და მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ამ 
ორ მა გი დარ ტყმა მი იღო. თუ სა ფი ნან სო სექ ტორს 
პრობ ლე მე ბი შე ექ მნე ბა, კრი ზი სი თა ვის ყვე ლა ზე 
რთულ ფორ მას მი იღ ებს. მოკ ლედ, წარ სუ ლი ეკ ონ-
ომ იკ ური კრი ზი სე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ამ ჯე რად, 
ეკ ონ ომ იკ ის და ავ ად ებ ის გან პრე ვენ ცია დგას დღის 
წეს რიგ ში.

ბუ ნებ რი ვია, პან დე მი ის მი ზე ზით უძ რა ვი ქო ნე-
ბის ბა ზარ ზე მდგო მა რე ობა ყველ გან გაუარესდა. 
ას ეთ დროს ყუ რადღე ბის ცენ ტრში მსოფ ლი ოს 
პირ ვე ლი ეკ ონ ომ იკ ის – აშშ-ის ბა ზა რი მო ექ ცა. 
ყვე ლა ზე კრი ზი სუ ლი თვე ები მარ ტი, აპ რი ლი და 
მა ისი იყო. მსგავ სად ამ ერ იკ ისა, ყვე ლა ზე დი დი 
ვარ დნა სა ქარ თვე ლოს უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზეც 
აპ რილ ში გვაქ ვს, რაც სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში 
უკ ავ შრდე ბა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გა-
მო ცე მულ დად გე ნი ლე ბას სრუ ლი ლოქ და უნ ისა და 
იძ ულ ებ ითი იზ ოლ აცი ის შე სა ხებ.

ქვეყ ნე ბის უმ ეტ ეს ობ ის ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა 
ხა სი ათ დე ბა მხარ დამ ჭე რი ქმე დე ბით მთავ რო ბე-
ბის გან მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სე ნის თვის, რად-
გან პან დე მი ამ კრი ტი კუ ლად იმ ოქ მე და ბიზ ნე სის ამ 
ნა წილ ზე, იაფი კრე დი ტე ბი, გა და სა ხა დე ბის გან გა-
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თა ვი სუფ ლე ბა, საკ რე დი ტო გა რან ტი ები, ხელ ფა სე-
ბი სა და კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის და ფი ნან სე ბა, 
ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა უმ უშ ევ არი მო სახ ლე ობ ის 
მხარ და სა ჭე რად და ა.შ. ამ შე ღა ვა თებ თან ერ თად 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა მი მარ თავს დე ვე ლო პე-
რუ ლი სექ ტო რის გა ჯან სა ღე ბის კენ მი მარ თულ ან-
ტი კრი ზი სულ გეგ მას, რო მე ლიც სწო რედ საცხოვ-
რე ბე ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის სა ჭი რო ებ ებს 
პა სუ ხობს და მი სი საქ მი ან ობ ის ხელ შეწყო ბი სა კენ 
არ ის მი მარ თუ ლი. რად გან სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ-
იკ აში საცხოვ რე ბელ უძ რავ ქო ნე ბას მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი წი ლი უჭ ირ ავს, შე სა ბა მი სად სა ინ ტე რე სოა ამ 
კუთხით გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გი. 

ლი ტე რა ტუ რის ან ალ იზი
COVID პან დე მია ერ თა დერ თი არ არ ის პან დე მი-

ათა შო რის, რო მე ლიც კა ცობ რი ობ ას გა და უტ ანია, 
შე სა ბა მი სად, არ სე ბობს კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც ეხ-
ება ჯან მრთე ლო ბის გაუარესებისა და პან დე მი ური 
შო კე ბის გავ ლე ნას სა ბი ნაო ბაზ რებ ზე. მა გა ლი თად, 
აბ როს მა, ფილ დმა და გონ სა ლეს მა (2020წ) შე ის-
წავ ლეს ქო ლე რას პან დე მი ის გავ ლე ნა, ლონ დო ნის 
ერთ-ერთ სა მე ზობ ლო ში მე-19 სა უკ უნ ეში. კვლე ვამ 
აჩ ვე ნა, რომ პან დე მი იდ ან ათი წლის შემ დეგ საცხოვ-
რებ ლის ფა სე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად იყო შემ ცი რე ბუ ლი 
და უფ რო მე ტიც, გან სხვა ვე ბე ბი საცხოვ რებ ლის 
ფა სებ ში 160 წლის შემ დე გაც კი, კვლავ შე ნარ ჩუ-
ნე ბუ ლია [3].

ხო ლო ფრენ კი და კო რე ვა რი იკ ვლევ დნენ იმ 
მოვ ლე ნე ბის შე დე გებს, რო მე ლიც გა მო იწ ვია მე-17 
სა უკ უნ ის ამ სტერ დამ ში შა ვი ჭი რის აფ ეთ ქე ბამ და 
მე-19 სა უკ უნ ის პა რიზ ში ქო ლე რას ეპ იდ ემ ის გავ-
რცე ლე ბამ საცხოვ რებ ლის ფა სებ ზე. მათ თა ვი ანთ 
კვლე ვა ზე დაყ რდნო ბით გა მოთ ქვეს მო საზ რე ბა, 
რომ მო ცე მულ მა სი ტუ აცი ამ გა მო იწ ვია მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა საცხოვ რებ ლის ფა სებ ზე, იგი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და და შე და რე ბით უმ ნიშ-
ვნე ლო იყო შემ ცი რე ბა ქი რის ფა სებ ში. ყვე ლა ზე 
დი დი ვარ დნა მოხ და პირ ვე ლი 6 თვე ში ის ეთ ად გი-
ლებ ში, რომ ლე ბიც ით ვლე ბო და ყვე ლა ზე მძი მედ 
და ზა რა ლე ბულ ად გი ლე ბად. თუმ ცა მათ მა კვლე ვამ 
აჩ ვე ნა ის იც, რომ ფა სე ბის ცვლი ლე ბა იყო გარ და მა-
ვა ლი და ორ ივე ქა ლა ქი მა ლე ვე და უბ რუნ და საწყის 
ფა სებს [6].

ვონ გი (2008) თა ვის ნაშ რომ ში მი უთ ით ებს, რომ 
სარ სის ეპ იდ ემი ამ გა მო იწ ვია 1,6%-იანი ვარ დნა 
საცხოვ რი სის ღი რე ბუ ლე ბებ ში, ხო ლო ამ პე რი-
ოდ ში გა რი გე ბე ბის მო ცუ ლო ბის 72% მო დი ოდა 
ჰონ-კონ გზე [8].

დე ვის მა (2004) გა მო იკ ვლია ჯან მრთე ლო ბის 
რის კე ბის ეფ ექ ტი უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სებ თან მი-
მარ თე ბა ში, მათ შო რის ბავ შთა ლე იკ ემი ის აქ ტი ური 
ქე ის ებ ის ეფ ექ ტის გავ ლე ნა საცხოვ რი სის ფა სებ ზე. 
კვლე ვა ჩა ტარ და ნე ვა დას იზ ოლ ირ ებ ულ სო ფელ-
ში. დე ვი სი მი იჩ ნევს, რომ სოფ ლებ ში, რომ ლე ბიც 
მე ტად და ზა რალ და ავ ად მყო ფო ბის მხრივ, საცხოვ-
რე ბე ლი სახ ლე ბის ფა სე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ-
და, იმ ად გი ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რო მელ თაც 
ნაკ ლე ბი ზი ანი მი ად გა ამ მხრივ. კვლე ვის შე დე გე ბი 
ვრცელ დე ბა იმ პე რი ოდ ზე, რო დე საც გავ რცე ლე ბის 
რის კი მაქ სი მა ლუ რად მა ღა ლი იყო [7].

გა მო ცე მამ Currie, et al. (2015)-მა გა მო აქ ვეყ ნა 
კვლე ვა, რო მე ლიც ად გენს კავ ში რებს, სამ რეწ ვე ლო 
ქარ ხნე ბი დან ტოქ სი კუ რი ემ ისი ებ ის გა მო ყო ფა სა 
და საცხოვ რე ბე ლი ფარ თე ბის ღი რე ბუ ლე ბას შო-
რის. კვლე ვის მი ხედ ვთ სამ რეწ ვე ლო ქარ ხნე ბის 
გახ სნამ გა მო იწ ვია ამ ქარ ხნე ბი დან 800 მეტ რის რა-
დი უს ში, საცხოვ რე ბე ლი ფარ თე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 
შემ ცი რე ბა და ახ ლო ებ ით 11%-ით [5].

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, პან დე მი ის მი ზე ზით უძ რა-
ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე მდგო მა რე ობ ის გაუარესებით 
ყუ რადღე ბის ცენ ტრში მსოფ ლი ოს პირ ვე ლი ეკ ონ-
ომ იკ ის – აშშ-ის ბა ზა რი მო ექ ცა. ყვე ლა ზე კრი ზი-
სუ ლი თვე ები მარ ტი, აპ რი ლი და მა ისი იყო. შე სა-
ბა მი სად არ სე ბობს მო ლო დი ნე ბი და პროგ ნო ზე ბი :

Forbes-ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი აში 
მო ცე მუ ლია 5 ავ ტო რი ტე ტუ ლი ეკ ონ ომ ის იტ ის 
შე ფა სე ბე ბი და პროგ ნო ზე ბი, რომ ლე ბიც ივ ნი სი-
დან მდგო მა რე ობ ის შე და რე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას 
აფ იქ სი რებ და და ვა რა უდ ობ და, რომ და დე ბი თი 
ტენ დენ ცია შემ დეგ თვე ებ ში გაგ რძელ დე ბა ოდა, 
ერთ-ერ თი მათ გა ნი – მარკ ფლე მინ გი უახ ლო ეს 
პერ სპექ ტი ვა ში ბაზ რის თა ნა მიმ დევ რულ აღ დგე ნას 
ვა რა უდ ობ და, მე ორე – რალფ მაკ ლო ლი ნი აღ ნიშ-
ნავ და, რომ მოვ ლე ნე ბი ტალ ღი სე ბუ რად გან ვი თარ-
დე ბო და, რაც სავ სე ბით ლო გი კუ რი იქ ნე ბო და თუ კი 
შე მოდ გო მა ზე COVID-19-ის ახ ალი შე მო ტე ვის მომ-
სწრე ნი გავ ხდე ბო დით[4]. ამ შემ თხვე ვა ში - რალფ 
მაკ ლო ლი ნის შე ნიშ ვნე ბი მე ორე ტალ ღას თან და-
კავ შრე ბით გა მარ თლდა და შე მოდ გო მა ზე კვლავ 
ინ ფი ცი რე ბის მე ორე ტალ ღა და იწყო, ბა ზარ ზე კი 
მოვ ლე ნე ბი ტალ ღსე ბუ რად გან ვი თარ და.

„The Economist გა ოც ებ ას გა მოთ ქვამ და იმ ის 
გა მო, რომ სა ბი ნაო ბა ზა რი არ ცთუ ისე მწვა ვედ 
რე აგ ირ ებ და შემ ქნილ კრი ზის ზე და აღ ნიშ ნავ და, 
რომ უკ ვე მა ის ში ფა სე ბი 4.3%-ით აღ ემ ატ ებ ოდა 
შარ შან დელს, ხო ლო COVID-19-ით გა მოწ ვე ული 
პრობ ლე მე ბი ვე რაფ რით შე ედ რე ბა 1990-იანი 
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წლე ბი სა და 2007-2009 წლე ბის კრი ზი სე ბის დროს 
ბა ზარ ზე მომ ხდარ უარ ყო ფით ცვლი ლე ბებს“[10].

Bari¸s K. Yor¸k - ის სტა ტია, რო მე ლიც იკ ვლევს 
COVID-19 პან დე მი ის გავ ლე ნის ნა ად რევ ეფ ექ ტებს 
სა ბი ნაო ბაზ რებ შე ამ ერ იკ აში, აქ ვეყ ნებს კვლე ვას, 
რო მელ შიც DD მრუ დის ან ალ იზ ით შე მოწ მდა სტა-
ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი და სა ხე ზე გვქონ და მზარ-
დი კო ლაფ სი ამ ერ იკ ის სა ბი ნაო ბა ზარ ზე ყვე ლა 
შტატ ში, სტა ტი აში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ 16 აპ რი ლის 
შემ დგომ სა ბი ნაო ბა ზარ ზე აღ ინ იშ ნე ბა მზარ დი 
ტენ დენ ცია, ეს შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ბაზ რის აღ-
დგე ნის ნა ად რევ ნიშ ნად, თუმ ცა სა გუ ლის ხმოა ის 
მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც გან ვი თარ დე ბა უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში და ამ ას გვიჩ ვე ნებს შემ დე გი კვლე ვა, 
რო დე საც უკ ვე სა ხე ზე გვექ ნე ბა პან დე მი ის მოც ვის 
ან ალ იზი [4].

სამ შე ნებ ლო ინ დუს ტია ერთ-ერ თი ყველ ზე აქ-
ტი ური დარ გია მთელ მსოფ ლი ოში. მას დი დი გავ-
ლე ნა აქ ვს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე. გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა 
მხო ლოდ მო მიჯ ნა ვე ინ დუს ტრი ებ ის გან ვი თა რე ბას 
კი არ უწყობს ხელს, არ ამ ედ და დე ბი თად მოქ მე დებს 
ქვეყ ნის სოფ ლის მე ურ ნე ობ აზე, სატ რან სპორ ტო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე, სა მუ შაო ად გი ლე ბის რა ოდ-
ენ ობ აზე და ა.შ. სამ შე ნებ ლო ინ დუს ტრი ის გან ვი თა-
რე ბას თან სდევს სა მუ შაო ად გი ლე ბის მა ტე ბა, ეს კი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის თვის, გან სა-
კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც საქ მე ეხ ება გან ვი თა რე-
ბად ქვეყ ნებს - ის ეთ ებს, რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა 
[2]. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ამ სფე როს პრობ ლე მე ბის 
ან ალ იზი და მხარ და ჭე რა, კრი ზი სის დროს, მნიშ ნე-
ლო ვა ნია ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის თვის.

კომ პა ნია „პროს პექ ტის” ექ სპერ ტე ბი აღ ნიშ ნა-
ვენ, რომ 2008 წლის შემ დეგ, ქარ თულ ბა ზარს კი-
დევ ჰქონ და კრი ზის თან ბრძო ლის გა მოც დი ლე ბა. 
პირ ვე ლი, 2015 წელს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უფ-
ას ურ ებ ას და მა ტე ბით და ერ თო ეკ ონ ომ იკ ური კრი-
ზი სი სა ბერ ძნეთ ში და ვი ნა იდ ან ბა ზა რი დიდ წი ლად 
და მო კი დე ბუ ლი იყო ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე, აღ-
ნიშ ნულ მა ნე გა ტი ური გავ ლე ნა იქ ონია გა რი გე ბის 
რა ოდ ენ ობ აზე, 6%-ით შემ ცირ და ტრან ზაქ ცი ებ ის 
რა ოდ ენ ობა. მე ორე დარ ტყმა ბა ზარს მი ად გა 2019 
წლის პირ ველ კვარ ტალ ში - სა ბან კო რე გუ ლა ცი ებ-
ის გამ კაც რე ბამ გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა 29,9%-ით 
შე ამ ცი რა.

Galt&Taggart-ის მი ერ მა ის ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის თა ნახ მად, რო მე ლიც ეხ ება დღე ვან დელ 
COVID_19 პან დე მი ის გავ ლე ნას უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ბა ზარ ზე იან ვარ-თე ბერ ვალ ში, უცხო ურ ვა ლუ ტა ში 

რე კორ დუ ლად და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 
წყა ლო ბით, საკ მა ოდ გა იზ არ და იპ ოთ ეკ ური სეს ხე-
ბის გა ცე მა. გა ყიდ ვე ბი მარ ტის პირ ველ ნა ხე ვარ შიც 
კი იზ რდე ბო და, რაც თვის ბო ლოს თვის, და წე სე ბუ-
ლი შეზღუდ ვე ბის გა მო, მკვეთ რი და ცე მით შე იც ვა-
ლა – 37.6%-იანი კლე ბა და ფიქ სირ და [12]. 

არ აკ ომ ერ ცი ული ინ ტერ ნეტ პლატ ფორ მა Recov.
ge-ზე ვეც ნო ბით გა მოქ ვეყ ნე ბულ Colliers Interna-
tional Georgia-ს კვლე ვე ბის შე დე გებს. მკვლე ვა რე ბი 
გა ნი ხი ლა ვენ სა ბა ზი სო სცე ნარს, ზო მი ერი იზ ოლ-
აცი ის პი რო ბებ ში 2020 წლის ბო ლომ დე. კვლე ვი დან 
იკ ვე თე ბა, რომ ნე გა ტი ურია მო ლო დი ნე ბი მე დი უმ 
სეგ მენ ტის საცხოვ რე ბელ უძ რავ ქო ნე ბა ზე, რო-
გორც ტრან ზაქ ცი ებ ის, ისე ფა სის კუთხით. ამ 
სეგ მენ ტში უფ რო გა აქ ტი ურ დე ბა სპე კუ ლა ცი ური 
ტრან ზაქ ცი ები, უძ რა ვი ქო ნე ბის შემ ცი რე ბუ ლი 
ფა სის ხარ ჯზე. ეკ ონ ომ კლა სის შემ თხვე ვა ში ფა სი 
უმ ნიშ ვნე ლოდ შე იც ვლე ბა, თუმ ცა ტრან ზაქ ცი ებ ის 
რა ოდ ენ ობა ამ სეგ მენ ტშიც მო იკ ლებს. აღ სა ნიშ ნა-
ვია, რომ იზ ოლ აცი ის ფონ ზე მოთხოვ ნა იზ რდე ბა 
კერ ძო სახ ლებ ზე მათ შო რის ქა ლაქ გა რეთ. პრე-
მი უმ კლა სის შემ თხვე ვა ში წლის ბო ლომ დე მო სა-
ლოდ ნე ლია ტრან ზაქ ცი ებ ის შემ ცი რე ბა, თუმ ცა 
მა თი ვა რა უდ ით, ფა სი უმ ნიშ ვნე ლოდ შე იც ვლე ბა. 
ეს გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ აის ახ ება გა სა ქი რა-
ვე ბელ უძ რავ ქო ნე ბა ზე, სა დაც მო სა ლოდ ნე ლია 
რო გორც ტრან ზაქ ცი ებ ის, ისე, მათ შო რის, ფა სის 
შემ ცი რე ბაც. მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში მო სა ლოდ-
ნე ლია ტრან ზაქ ცი ებ ის შემ ცი რე ბა გან სა კუთ რე ბით 
ტუ რის ტულ არე ალ ებ ში, რო გო რე ბი ცაა: ბა თუ მი, 
ბა კუ რი ანი, გუ და ური [13].

წარ სულ ში გან ვი თა რე ბულ კრი ზი სებ თან შე და-
რე ბით, რო მე ლიც სტა ტი აში გან ვი ხი ლეთ COVID-
19-ით გა მოწ ვე ული კრი ზი სი ყვე ლა ზე მძი მეა მი სი 
გლო ბა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე. სო ცი ალ ურ მა 
დის ტან ცი ამ უდ იდ ესი ზი ანი მი აყ ენა მომ სა ხუ-
რე ბის სფე როს, რაც უმ უშ ევ რო ბის დო ნეს კი დევ 
უფ რო მკვეთ რად გაზ რდის, ხან გრძლი ვი ვა დით 
შემ ცირ დე ბა ფუ ლა დი ნა კა დე ბის შე მო დი ნე ბაც სა-
ქარ თვე ლო ში. შექ მნილ სი ტუ აცი აში მო სახ ლე ობა 
პრი ორ იტ ეტს ან იჭ ებს თან ხის და ზოგ ვას. მოთხოვ-
ნის შემ ცი რე ბა კი დევ უფ რო შე ამ ცი რებს ფა სებს. 
თუმ ცა, გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ მოთხოვ ნის 
ელ ას ტი ურ ობა ფას თან მი მარ თე ბით უძ რა ვი ქო-
ნე ბის ბა ზარ ზე და ბა ლია, სა მო მავ ლოდ ფა სე ბის 
შემ ცი რე ბამ ნაკ ლებ სა ვა რა უდოა მოთხოვ ნის ზრდა 
გა მო იწ ვი ოს [14].

პან დე მი ის სა შუ ალო და გრძელ ვა დი ან გავ ლე-
ნა ზე უძ რა ვი ქო ნე ბის სა ერ თშო რი სო ფე დე რა ცი ის 



62

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

#2(61), 2021, Vol. 16, Issue 2.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

FIABCI-ს პრე ზი დენ ტი ვა ლიდ მო უსა აღ ნიშ ნავს: 
„სექ ტორ ზე პან დე მი ის გავ ლე ნა არ სე ბი თია და 
მი სი ხა რის ხი და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა ეკ ონ ომ იკ-
ური საქ მი ან ობ ის შეზღუდ ვის ხან გრძლი ვო ბა ზე, 
თუმ ცა აქ ვე აღ ნიშ ნავს, რომ უძ რა ვი ქო ნე ბა სხვა 
სექ ტო რებ თან შე და რე ბით მე დე გია მსგავ სი რყე-
ვე ბი სად მი და შე საძ ლოა ნაკ ლე ბად და ზა რალ დეს, 
თუ კი მოხ დე ბა დრო ული ად აპ ტი რე ბა არ სე ბულ 
რე ალ ობ ას თან“ [15].

უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რი და ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 

სამ თავ რო ბო შეზღუდ ვე ბის 
სინ ქრო ნუ ლი ან ალ იზი

სა ქარ თვე ლო ში უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე წლის 
და საწყის ში და ფიქ სი რე ბუ ლი მცი რე დით აღ მა ვა ლი 
ტენ დენ ცია (იხ. დი აგ რა მა 1) COVID-19-ით გა მოწ ვე-
ულ მა შეზღუდ ვებ მა შე აჩ ერა. სა ჯა რო რე ეს ტრის 
ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბი-
ის ან ალ იზ ზე დაყ რდნო ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ 
ყვე ლა ზე დი დი შემ ცი რე ბით 2020 წლის აპ რლის თვე 
ხა სი ათ დე ბო და (იხ. დიაგრამა 1).

დი აგ რა მა ზე ვხე დავთ, რომ ყვე ლა ზე დი დი 
ვარ დნა ფიქ სირ დე ბა 2020 წლის აპ რი ლის თვე ში. 
კონ კრე ტუ ლად კი წი ნა წლის შე სა ბა მის თვეს თან 
შე და რე ბით შემ ცი რე ბა 81.1% იყო, რაც ქვეყ ნის 
მას შტა ბით 11 698 ერ თე ულს შე ად გენ და.

2020 წლის აპ რი ლი, 2016-2019 წლე ბის იმ ავე 
თვეს თან შე და რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი კლე ბით 
გა მო ირ ჩე ოდა: 2016 წლის აპ რილ თან შე და რე ბით 
- კლე ბა 79.1%-ით, 2017 წლის აპ რილ თან შე და რე-
ბით - კლე ბა 80.2%-ით, 2018 წლის აპ რილ თან შე-
და რე ბით - კლე ბა 82.6%-ით, 2019 წლის აპ რილ თან 
შე და რე ბით - კლე ბა 81.1%-ით. კლე ბა და ფიქ სირ და 
რო გორც პირ ვე ლა დი (54.6%-ით), ისე - მე ორ ადი 
(85.0%) სა რე გის ტრა ციო ტრან ზაქ ცი ებ ის რა ოდ-
ენ ობ აში. 

სა რე გის ტრა ციო ტრან ზაქ ცი ებ ის თვის ინ დექ სი 
2020 წლის აპ რი ლის თვე ში (დე კემ ბე რი 2010=100) 
და ფიქ სირ და 0.278 დო ნე ზე, ბუ ნებ რი ვია იგი ჩა-
მორ ჩე ბა წი ნა წლის იმ ავე თვის ინ დექ სს (1.469). 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე აშ კა რაა, რომ 2019 წლის იმ ავე 
თვეს თან შე და რე ბით 2020 წელს შემ ცი რე ბა გვაქ-
ვს სა ხე ზე, უძ რა ვი ქო ნე ბის რო გორც პირ ვე ლა დი 
(55.5%-ით), ისე მე ორ ადი (88.4%-ით) ტრან ზაქ ცი-
ებ ის რა ოდ ენ ობ აში [16].

ცხრი ლი 1 გვიჩ ვე ნებს ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის 
წი ნა აღ მდეგ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ შე-
მო ღე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის დი ნა მი კას. თუ მო ვახ-
დენთ და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის ქრო ნო ლო გი ის 
სინ ქრო ნი ზა ცი ას დი აგ რა მა 2-ზე მო ცე მულ უძ რა ვი 
ქო ნე ბის რე გის ტრა ცი ის დი ნა მი კას თან თვე ებ-
ის მი ხედ ვით, და ვი ნა ხავთ კავ შირს, ერ თი მხრივ, 
მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყვე ტი ლე ბე სა 

შე ნიშ ვნა: დი აგ რა მა 1 აგ ებ ულია სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო-
ბით [16].

დიაგრამა1.უძრავიქონებისრეგისტრაციისდინამიკა
2010-2020წწთვეებისმიხედვით(რეესტრი,2020)
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(ცხრი ლი 1) და, მე ორე მხრივ, სა რე გის ტრა ციო 
ტრან ზაქ ცი ებ ის ზრდა-შემ ცი რე ბას შო რის (დი-
აგ რა მა 2).

რო გორც ვხე დავთ მრუ დი, რო მე ლიც გა მო სა-
ხავს უძ რა ვი ქო ნე ბის რე გის ტრა ცი ას ჯა მუ რად 
(დი აგ რა მა 2.) მიყ ვე ბა შეზღუდ ვებს (ცხრი ლი 1.), 
აპ რი ლის შუა რიცხვე ბამ დე იგი დაღ მა ვა ლია და 
გვიჩ ვე ნებს შემ ცი რე ბას, ხო ლო 27 აპ რი ლის შემ-
დგომ, შეზღუდ ვე ბის მოხ სნას თან ერ თად, მრუ დი 
იწყებს აღ მას ვლას და მდგო მა რე ობა შე და რე ბით 
სტა ბი ლურ დე ბა.

ეს მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ 2020 წელს ამ 

პე რი ოდ ში უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზა რი, ის ევე რო გორც 
სხვა ეკ ონ ომ იკ ური ერ თე ულ ები, გა ნიც დიდ ნენ კრი-
ზის. აპ რი ლის თვე ში შე ინ იშ ნე ბო და ყვე ლა ზე დი დი 
ვარ დნა სა რე გის ტრა ციო ტრან საქ ცი ებ ში, რაც 
სა ვა რა უდ იდ უკ ავ შირ დე ბა 2020 წლის 21 მარ ტის 
დად გე ნი ლე ბით გა მო ცე მულ ერთ თვი ან სა გაგ ნგე-
ბო მდგო მა რე ობ ას. (იხ. დად გე ნი ლე ბა)

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი-
ჯი გა დად გა უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე მოთხოვ ნის 
სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის პან დე მი ით გა მოწ ვე ული კრი-
ზი სის დროს. რაც გა მო იხ ატა იპ ოთ ეკ ურ სეს ხე ბის 
4%-იან სუბ სი დი რე ბა ში. დახ მა რე ბა ნამ დვი ლად 

შე ნიშ ვნა ; დი აგ რა მა 2. აგ ებ ულია სა ჯა რო რე ეს ტრზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე [16].

დიაგრამა2.უძრავიქონებისრეგისტრაციისდინამიკა2020წლისთვეებისმიხედვით

შეზღუდვის გამოცხადების თარიღი მიღებული შეზღუდვები

18 მარტი დაიკეტა საზღვრები

21 მარტი გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა

30 მარტი თბილისის იუსტიციის სახლმა შეწყვიტა მუშაობა

31 მარტი გამოცხადდა კომენდატის საათი

16 აპრილი შეიზღუდა მანქანებით გადაადგილება

27 აპრილი
ავტომობილების გადაადგილების შეზღუდვა 

მოიხსნა
6 მაისი იუსტიციების სახლებმა განაახლეს მუშაობა

23 მაისი დასრულდა საგანგებო მდგომარეობა

ცხრილი1.ვირუსისგავრცელებისშესაჩერებლადსაქართველოსმთავრობის
გადაწყვეტილებითმიღებულიშეზღუდვები
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დრო ული იყო, რად გან მდგო მა რე ობ ის კი დევ უფ რო 
დამ ძი მე ბა ბა ზარს გა მო უს წო რე ბელ შე დე გამ დე 
მი იყ ვან და.

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში იპ ოთ ეკ ური სეს ხი 
სულ 8,443 მსეს ხე ბელს და უს უბ სი დირ და. ამ ას-
თან, გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მთლი ანი პორ ტფე ლი 
827,949,335 ლა რი იყო. იპ ოთ ეკ ური სეს ხე ბის სუბ-
სი დი რე ბის პროგ რა მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ქვე ყა-
ნა ში ახ ალი იპ ოთ ეკ ური სეს ხე ბის გა ცე მა მკვეთ რად 
შე ნელ და. პირ ვე ლი სა მუ შაო კვი რის, ანუ 15 იან ვა რი 
- 25 იან ვრის პე რი ოდ ში იპ ოთ ეკ ებ ის მო ცუ ლო ბა 
TBC ბან კში 43.7%-ით შემ ცირ და. TBC Capital-ის მი-
ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით, იპ ოთ ეკ-
ური სეს ხე ბის შემ ცი რე ბას თან ერ თად შე სამ ჩნე ვია 
უძ რავ ქო ნე ბა ზე გა რი გე ბე ბის კლე ბაც, რაც 15-21 
იან ვრის პე რი ოდ ში 22%-ით იყო შემ ცი რე ბუ ლი 
[19]. ეს მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ მთავ რო ბის 
მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ სუბ სი დი რე ბის პროგ-
რა მას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეფ ექ ტი ჰქონ და უძ რა ვი 
ქო ნე ბის ბა ზარ ზე მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბა ში, 
ას ევე გავ ლე ნა იქ ონია კრი ზი სის დროს სექ ტო რის 
სტა ბი ლი ზა ცი აზ ეც.

ამ რი გად, კრი ზი სე ბი სამ შე ნებ ლო და უძ რა ვი 
ქო ნე ბის სექ ტო რებს გან სა კუთ რე ბით დიდ ზი ანს 
აყ ენ ებს, მაგ რამ ამ ას თან ვვა რა უდ ობთ, რომ უძ რა ვი 
ქო ნე ბის ბა ზა რი სწრა ფად აღ დგე ბა შეზღუდ ვე ბის 
მოხ სნას თან ერ თად. ამ ის სა ფუძ ველს გვაძ ლევს 
სა ქარ თვე ლოს უახ ლო ესი წარ სუ ლის გა მოც დი ლე-
ბაც, კერ ძოდ ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სინ ქრო ნუ ლი 
ან ალ იზი COVID_19პან დე მი ის პირ ვე ლი ტალ ღის 
შე დე გე ბის მი ხედ ვით. გან სხვა ვე ბუ ლი ვი თა რე ბა 
იყო2007-2008 წლე ბის კრი ზი სი სას, რო მელ საც 
რუ სეთ თან ომ იც და ერ თო. მა შინ სამ შე ნებ ლო 
სექ ტო რის ბრუნ ვა წლი ური 12%-ით შე ამ ცი რა და 
ბაზ რის სრულ აღ დგე ნას და ახ ლო ებ ით სა მი წე ლი 
დას ჭირ და. ამ ას თან 2008 წლამ დე უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ბა ზარ ზე ძა ლი ან მა ღა ლი ფა სე ბი ფიქ სირ დე ბო და, 
რაც უძ რა ვი ქო ნე ბის „ბუშ ტის“ არ სე ბო ბას ად ას-
ტუ რებ და. თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში კი რთუ ლია 
ვი სა უბ როთ „ბუშ ტის“ არ სე ბო ბა ზე, რად გან პან-
დე მი ამ დე უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბი გა წო ნას წო რე-
ბუ ლი და სტა ბი ლუ რი იყო. ეს ფაქ ტი და მა ტე ბი თი 
ოპ ტი მიზ მის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა.

დას კვნა
პან დე მი ის მი ზე ზით უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე 

მდგო მა რე ობა ყველ გან გაუარესდა და მსოფ ლი ოს 
ქვეყ ნე ბის აბ სო ლი ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის ეკ ონ ომ-
იკა მო ექ ცა კო ლაფ სში. 

სა ქარ თვე ლო ში უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე წლის 
და საწყის ში აღ ინ იშ ნე ბო და აღ მა ვა ლი ტენ დენ ცია, 
რო მე ლიც COVID-19-ით გა მოწ ვე ულ მა შეზღუდ-
ვებ მა შე აჩ ერა. სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნუ ლი სა-
აგ ენ ტოს ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბი ის ან ალ იზ ზე 
დაყ რდნო ბით, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ აპ რლის თვე 
ხა სი ათ დე ბო და ყვე ლა ზე დი დი შემ ცი რე ბით, რად-
გან ამ დროს ქვე ყა ნა ში იყო ამ ოქ მე დე ბუ ლი სრუ ლი 
ლოქ და უნი, სი ტუ აცი ის გა მოს წო რე ბის და შეზღუდ-
ვე ბის მოხ სნის შემ დეგ კი უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე 
კვლავ და იწყო ტრან ზაქ ცი ებ ის ზრდა. სამ შე ნებ ლო 
სექ ტო რის მხარ და სა ჭე რად მთავ რო ბის გა დაწყვე-
ტი ლე ბა იპ ოთ ეკ ური სეს ხე ბის სუბ სი დი რე ბის შე სა-
ხებ ნამ დვი ლად დრო ული იყო. რად გან პრობ ლე მის 
კი დევ უფ რო გამ წვა ვე ბა უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარს 
გა მო უს წო რე ბელ შე დე გამ დე მი იყ ვან და.

სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რა უმ ნიშ ნე ლო ვა ნე სია 
კრი ზი სის და საძ ლე ვად, სწო რედ ამ იტ ომ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყ ოს რი გი რე კო-
მენ და ცი ები:

უმ თავ რე სია შე ნარ ჩუნ დეს მო სახ ლე ობ ის მსყიდ-
ვე ლო ბის უნ არი ან ობა, რის თვი საც მთავ რო ბამ 
მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ოს, 
მათ შო რის: აუც ილ ებ ელია სწო რი მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, რად გან გა მარ ტივ დეს იპ-
ოთ ეკ ური სეს ხე ბის აღ ება და ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
გა უფ ას ურ ებ ის შე ჩე რე ბა, რად გან ეს ფაქ ტო რე ბი 
მოთხოვ ნა ზე ახ დენს პირ და პირ გავ ლე ნას. 

პან დე მი ამ დე ტუ რიზ მი და უძ რა ვი ქო ნე ბა მჭიდ-
რო კავ შირ ში იყო ერ თმა ნე თან. დი დი იყო, ტუ რის-
ტუ ლი მიზ ნე ბით შე ძე ნი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის წი ლი 
ეკ ონ ომ იკ აში, ქვეყ ნის ჩა კეტ ვის და ქი რის ფა სე ბის 
და ცე მით დი დი ზა რა ლი გა ნი ცა და ტუ რის ტულ მა 
სეგ მენ ტმა, ბუ ნებ რი ვია, რომ ამ მიზ ნე ბით შე ძე-
ნი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის წი ლი შემ ცირ და, ამ იტ ომ 
მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი შე მუ შა ვე ბუ ლი უნ და 
იყ ოს ტუ რის ტუ ლი სეგ მენ ტის გა დარ ჩე ნა-აღ დგე-
ნის კუთხი თაც.

დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს გა და სა ხა დე ბის შემ სუ-
ბუ ქე ბას, ამ ით სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია და ეხ მა როს 
მთელ სექ ტორს კრი ზი სის დაძ ლე ვა ში.

აუც ილ ებ ელია სა პა სუ ხო მოქ მე დე ბე ბი დე-
ვე ლო პე რე ბის მხრი და ნაც, მათ უნ და შე იმ უშა ონ 
ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა და ჩა ერ თონ სა ხელ მწი ფო 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მა ში, რომ შეძ ლონ კრი ზი-
სი დან გა მოს ვლა. დე ვე ლო პე რულ მა კომ პა ნი ებ მა 
რე ზერ ვის შექ მნა სა და ოპ ტი მი ზა ცი აზ ეც უნ და 
იმ უშა ონ, შეც ვა ლონ მარ კე ტინ გი სა და გა ყიდ ვე ბის 
მიდ გო მე ბი და გზე ბი, ამ ით ის ინი მო იპ ოვ ებ ენ ახ-
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ალ შე საძ ლებ ლო ბებს, რომ შე ინ არ ჩუ ნონ ბა ზარ ზე 
პო ზი ცი ები.

ბუ ნებ რი ვია შექ მნილ ვი თა რე ბა ში, მა შინ რო-
დე საც ვი რუ სი ელ ვის სის წრა ფით ვრცელ დე ბა, 
მძი მე კრი ზისს გა ნიც დი ან ეკ ონ ომ იკ ური ერ-
თუ ელ ები, იღ უპ ები ან ად ამი ან ები, სა მე დი ცი ნო 
სექ ტო რი პა რა ლი ზე ბუ ლია, ქვეყ ნე ბის უმ რავ-

ლე სო ბა ში მოქ მე დებს მკაც რი შეზღუდ ვე ბი და 
ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის შე ჩე რე ბის ზუს ტი დრო 
გან საზღვრუ ლი არ არ ის, შე უძ ლე ბე ლია აბ სო ლი-
ტუ რად სწო რი პროგ ნო ზე ბის გა კე თე ბა. მი უხ ედ-
ავ ად ამ ისა, ვვა რა უდ ობთ, რომ უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ბა ზა რი სწრა ფად აღ დგე ბა შეზღუდ ვე ბის მოხ-
სნას თან ერ თად.
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