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ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
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თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო მო იც ვა ახა ლი COVID-19 ვი რუ სის გლო ბა-
ლუ რი გავ რცე ლე ბით გა მოწ ვე ულ მა საფ რთხე ებ მა, რა მაც დღის წეს რიგ ში 
თვი სებ რი ვად ახა ლი პრობ ლე მე ბი და ა ყე ნა. მათ შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, 
შექ მნილ ვი თა რე ბა ში რო გორ გა ვუძღ ვეთ ეკო ნო მი კას და რა ცვლი ლე ბებს 
სა ჭი რო ებს ის მო მა ვა ლი რის კე ბის შე სამ ცი რებ ლად.

ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ტრა დი ცი ის თან ხმად, ეკო ნო მის ტე ბი, რო გორც 
წე სი, იკ ვლევ დნენ ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის ზე გავ ლე ნას ზო გა დად ჯან დაც-
ვის სის ტე მა ზე, მო სახ ლე ო ბის ფსი ქი კურ ჯან მრთე ლო ბა სა და ინ ფექ ცი ურ 
და ა ვა დე ბა თა გავ რცე ლე ბა ზე.

დღეს უკ ვე პი რი ქით და ის ვა სა კითხი იმის შე სა ხებ, რომ კო რო ნა ვი-
რუ სი არის ფარ თო მას შტა ბი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გა მომ წვე ვი, რომ 
კო რო ნა ვი რუ სი პრაქ ტი კუ ლად „ეკონომიკურ პანდემიად“ გარდაიქმნება 
(Riley, 2020).

კორონავირუსის გავრცელების ეკონომიკაზე ზეგავლენის პრობ-
ლემაზე ყურადღების გამახვილების მიზნით მისასალმებელია შრილან-
კელი პროფესორის აჯით დე ალვისის მიერ ახალი ტერმინის „კორონომიკ-
სი“ („Coronomics“) შექმნა, რომელიც მიიღება ორი ტერმინის - „კორონა“ 
და „ეკონომიკსის“ გაერთიანებით და შეისწავლის კორონავირუსის უარ-
ყოფით ეკონომიკურ შედეგებს (Alwis, 2020). მოგვიანებით გამოჩნდა სხვა 
მსგავსი ტერმინიც - „კორონანომიკა“ („Coronanomics“) (Eichengreen, 2020).

კო რო ნო მი კის აქ ტუ ა ლუ რო ბა არა მარ ტო იმი თაა გან პი რო ბე ბუ-
ლი,  რომ დღეს სა ხე ზეა კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ა, არა მედ იმი თაც, რომ 
მსგავ სი ტი პის გლო ბა ლუ რი საფ რთხე ე ბი არც მო მა ვალ შია გა მო რიცხ უ ლი 
და ამის გათ ვა ლის წი ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლია რო გორც ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე-
ბა ში, ისე მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.

უნ და გა ვაც ნო ბი ე როთ, რომ ჩვენ ვდგა ვართ არა კლა სი კუ რი ტი პის, 
არა მედ თვი სებ რი ვად ახა ლი გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის წი ნა-
შე, რო ცა მი სი გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი არა ენ დო გე ნუ რი, არა მედ ეკ ზო გე ნუ-
რი ხა სი ა თი სა ა, ანუ რო ცა ეს მი ზე ზე ბი გე ნე რი რე ბუ ლია არა ეკო ნო მი კა-
ში, არა მედ პრო ვო ცი რე ბუ ლია ეკო ნო მი კის ფარ გლებს გა რეთ არ სე ბუ ლი 
წყა როს - კო რო ნა ვი რუ სის სწრა ფი გავ რცე ლე ბის შე დე გად. ამ ფაქ ტო რის 
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გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო გორც ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბი, ისე მთე ლი მსოფ ლიო 
დგას კლა სი კუ რი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გან გან სხვა ვე ბუ ლი, ახა ლი ტერ-
მი ნით - „კორონომიკური კრიზისის“ წინაშე (Papava, 2020).

კორონომიკური კრიზისის სიღრმე დამოკიდებულია იმაზე, თუ პან-
დემია რამდენ ხანს გასტანს. სხვა სიტყვებით, დღეს ეკონომიკა მედიცინის 
მძევალია.

მსოფ ლი ოს სი დი დით მე ო რე ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნა ში - ჩი ნეთ ში 
და ი ხუ რა არა ერ თი კომ პა ნი ა, მსგავ სი სირ თუ ლე ე ბის წი ნა შე დად გნენ აშშ 
და ევ რო კავ ში რის გან ვი თა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბი. 

რე ა ლუ რად ის ინ სტრუ მენ ტე ბი, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბაც ყვე ლა ზე აქ-
ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბა, ძი რი თა დად უკავ შირ დე ბა 2008-2009 წლე ბის გლო-
ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გა მოც დი ლე ბას, თუმ ცა 
უნ და გვახ სოვ დეს, რომ ამ კრი ზი სის წყა რო ეკო ნო მი კა ში იყო, მა შინ, რო ცა 
კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სი პირ და პი რაა და მოკიდებული იმა ზე, თუ რამ დე-
ნად წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა მე დი ცი ნა კო რო ნა ვი რუ სის და მარ ცხე ბა ში.

ფაქ ტი ა, რომ კო რო ნა ვი რუს მა და ა ზა რა ლა ტუ რის ტუ ლი სექ ტო რი, ზი-
ა ნი მი ა ყე ნა სამ გზავ რო ავი ა გა და ზიდ ვებს, სა ფონ დო ბაზ რე ბებ ზე და ფიქ-
სი რე ბუ ლი ვარ დნა კი ეკო ნო მი კის რე ა ლურ სექ ტორ ზე უშუ ა ლოდ აი სა ხა. 
2008-2009 წლე ბის გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გა-
მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ეკო ნო მის ტე ბის ხელ თაა ისე თი ინ სტრუ-
მენ ტე ბი, რო გო რი ცაა სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის და წე სე ბა, ცენ ტრა-
ლუ რი ბან კე ბის მი ერ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა და ლიკ ვი-
დუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა, მთავ რო ბის მხრი-
დან მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ზე შე ჭირ ვე ბუ ლი ნა წი ლის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
გაძ ლი ე რე ბა. რა თქმა უნ და, ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის გარ და, პრი ო რი ტე ტუ ლია 
მთავ რო ბის მი ერ ჯან დაც ვის და ფი ნან სე ბის გაზ რდა. ის, თუ რამ დე ნად 
საკ მა რი სი იქ ნე ბა ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სის 
პი რო ბებ ში, დი დად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი იმა ზე, თუ რა დრო დას ჭირ დე-
ბა მე დი ცი ნას კო რო ნა ვი რუ სის გან სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტის, ასე ვე შე სა-
ბა მი სი ვაქ ცი ნის შექ მნას, დამ ზა დე ბა სა და გავ რცე ლე ბას.

სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ ჩა მოთ ვლი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, სა ბო ლოო ან გა-
რი შით, გა მო იწ ვევს სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტის ზრდას და დი დი ალ ბა თო ბით, 
ეს იქ ნე ბა პან დე მი ით მო ცუ ლი ყვე ლა ქვეყ ნის საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პოს ტკრი ზი სუ ლი პრობ ლე მა. მა შა სა და მე, აუ ცი ლე ბე ლია ერ თმა ნე თის გან 
გა ი მიჯ ნოს ის ეკო ნო მი კუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც გა სა ტა რე ბე ლია 
კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სის და პოს ტკრი ზი სულ პე რი ო დებ ში.

ის, რომ ეკო ნო მი კა თით ქმის გა ჩერ და აშ შ-ში, ჩი ნეთ სა და ევ რო პის 
არა ერთ ქვე ყა ნა ში, აუ ცი ლებ ლად აი სა ხე ბა არა მარ ტო მოთხ ოვ ნის შემ ცი-
რე ბა ზე, არა მედ კი დევ უფ რო მე ტად – მიწოდების შემ ცი რე ბა ზე.
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მოთხ ოვ ნის შემ ცი რე ბას თან შე და რე ბით, მი წო დე ბის უფ რო მე ტად
შემ ცი რე ბა, უშუ ა ლოდ აი სა ხე ბა ინ ფლა ცი ის ზრდა ზე. მი სი მო თოკ ვა ცენ-
ტრა ლუ რი ბან კე ბის ხელთ არ სე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბით მხო ლოდ იმ შემ-
თხვა ვა ში გახ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი, თუ გა იზ რდე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-
თე ბი. ეს კი, თა ვის მხრივ, ისევ და ისევ უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა მი წო დე ბა-
ზე და, სა ბო ლოო ან გა რი შით, ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე.

კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ გარ კვე უ ლი ბიძ გი მის ცა იმ იდე ებს,
რომ ლე ბიც ეწი ნა აღ მდე გე ბა თა ვი სუ ფალ ვაჭ რო ბას, თუმ ცა აშ კა რა ა, რომ
ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც ეწი ნა აღ მდე გე ბი ან გლო ბა ლი ზა ცი ას, ეკო ნო-
მი კუ რად უფ რო მე ტად და ზა რალ დე ბი ან სწო რედ პან დე მი ის პი რო ბებ-
ში (Frankel, 2020; Mohamed, 2020). იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ პან დე მია
გლო ბა ლუ რი ფე ნო მე ნია და კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სი მთე ლი მსოფ ლი ოს
საფ რთხე ა, იზო ლა ცი ო ნიზ მი და დეგ ლო ბა ლი ზა ცია მსოფ ლიო ეკო ნო მი-
კის თვის აშ კა რად დამ ღუპ ვე ლი გზა ა. პი რი ქით, პოს ტკრი ზი სულ პე რი ოდ-
ში აუ ცი ლე ბე ლია მოხ დეს ღი რე ბუ ლე ბა თა და მი წო დე ბა თა ჯაჭ ვე ბის დი-
ვერ სი ფი კა ცი ა, რა მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს შე საძ ლო რის კე ბის შემ ცი რე ბა
(Derviş, Strauss, 2020).

აქე დან გა მომ დი ნა რე, გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს ჩი-
ნეთ ში თავ მოყ რი ლი მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის დე კონ ცეტ რა ცი ა, რაც მო მა-
ვალ ში ხელს შე უწყ ობს იმ რის კე ბის შემ ცი რე ბას, რომ ლე ბიც და კავ ში რე-
ბუ ლია გლო ბა ლურ საფ რთხე ებ თან.

კო რო ნო მი კამ დაგ ვა ნა ხა, რომ მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბი სათ ვის შე საძ-
ლოა გან სა კუთ რე ბით მიმ ზიდ ვე ლი გახ დეს ჩი ნე თი დან თა ვი ან თი ქარ ხნე-
ბის გა ტა ნა იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ საც ჩი ნეთ თან უკ ვე აქვთ თა ვი სუ ფა ლი
ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა.

ევ რო პასთან მი მარ თე ბით ამ თვალ საზ რი სით აღ სა ნიშ ნა ვია ისე-
თი ქვეყ ნე ბი (მა გა ლი თად, ის ლან დი ა, სა ქარ თვე ლო, შვე ი ცა რი ა, და სხვ.),
რო მელ თაც თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა ერ თდრო უ ლად აქვთ ევ რო კავ შირ თა-
ნაც და ჩი ნეთ თა ნაც. თუმ ცა, გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს
პოს ტსაბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო, რო მე ლიც გე ოგ რა ფი უ ლად ევ რო კავ შირ სა
და ჩი ნეთს შო რი საა და ის მდე ბა რე ობს ევ რო პი სა და აზი ის და მა კავ ში-
რე ბელ სატ რან სპორ ტო დე რე ფან ში. აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია აშ შ-ის
და ინ ტე რე სე ბაც - ჰქონ დეს სა ქარ თვე ლოს თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე-
თან ხმე ბა (Rapoza, 2020). სა ქარ თვე ლოს გა მო ყე ნე ბა რე გი ო ნულ ეკო ნო მი-
კურ ჰა ბად (ის მა ი ლო ვი, პა პა ვა, 2007, გვ. 170-176) პოს ტკრი ზი სუ ლი გან ვი-
თა რე ბის ერ თ-ერთ სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს
(Papava, 2020).

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ცალ კე გან ხილ ვის თე მაა ის სირ თუ ლე ე ბი
და გა მოწ ვე ვე ბი, რომ ლის წი ნა შეც დად გა სა ქარ თვე ლო კო რო ნო მი კუ რი
კრი ზი სის პი რო ბებ ში (პა პა ვა, ჭა რა ი ა, 2020).
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