
გლობალური ეკონომიკური გავლენა

31 დეკემბერს, ჩინეთის ქალაქ ვუჰანში, მსოფლიო

ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა

გაურკვეველი წარმოშობის პნევმონია დააფიქსირეს.

უჩვეულო დაავადება, რომელიც დღეს COVID-19-ის

სახელითაა ცნობილი, თანდათანობით მთელს

მსოფლიოში გავრცელდა და გლობალური სოციალურ-

ეკონომიკური ქაოსი გამოიწვია. თებერვლის

მიწურულს, მსოფლიო მასშტაბით, ვირუსის 80 000

შემთხვევა გამოვლინდა. ჯონ ჰოპკინსის

უნივერსიტეტის თანახმად, ინფიცირებულთა რიცხვმა

300,000-ს გადააჭარბა მას შემდეგ, რაც დაავადების

ეპიცენტრმა ჩინეთიდან დასავლეთით, ევროპასა და

აშშ-ში გადაინაცვლა (23/03/20).

მიმდინარე კრიზისის ფონზე, მსოფლიო ახლებური

სამოქმედო და საკომუნიკაცო გზების ძიებაშია -

დაიხურა საზღვრები, შეფერხდა ტურიზმი, შეფერხდა

საქონლის მიწოდების სისტემა, სასწავლო და სამუშაო

პროცესი დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა. იმის

გათვალისწინებით, რომ მდგომარეობა მართლაც

მძიმეა, მსოფლიო მასშტაბით სახელმწიფო უწყებები და

სამედიცინო პერსონალი ძალისხმევას არ იშურებენ

კორონავირუსის გავრცელებისა და ეკონომიკური

კრიზისის შესაჩერებლად.

COVID-19-ის მიერ გამოწვეული ზიანი უკვე აისახა

ჩინეთის ეკონომიკაზე, რომელიც გლობალური

ეკონომიკის 17%-ს შეადგენს და რუსეთისა და

თურქეთის შემდეგ, იმპორტ/ექსპორტის

თვალსაზრისით, საქართველოს უმსხვილესი

პარტნიორია.

This report was published on 23/03/2020. Given the fluidity of the situation, Cushman & Wakefield

Georgia will provide updates as pertinent informationbecomes available.



მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი სწრაფად და

ეფექტურად დაუპირისპირდა ვირუსს და ახლაც

განაგრძობს ბრძოლას კრიზისიდან თავის დასაღწევად,

ორი თვით შეჩერებულმა ეკონომიკურმა პროცესებმა

თავისი კვალი მაინც დატოვა: ვაჭრობამ 20.5%-ით

იკლო, ინდუსტრიულმა წარმოებამ - 13.5%-ით,

ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებზე კი თითქმის

25%-ით შემცირდა.

მსგავსი ვითარებაა ჩინეთის საზღვრებს გარეთაც.

ევროპის მრავალ ქვეყანასა და აშშ-ში საჯარო

დაწესებულებები და საზოგადოებრივი თავშეყრის

ადგილები დაიხურა. დაეცა აქციების ფასები, აშშ-ის

ფედერალურმა ბანკმა საპროცენტო განაკვეთი 0%-მდე

შეამცირა - მსგავსი ზომები 2007-2008 წლის

გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ პირველად

იქნა მიღებული. ევროპის, ინგლისის, იაპონიის და

კანადის ცენტრალური ბანკები კოორდინირებულად

მოქმედებენ, რათა ბაზარზე ლიკვიდურობა

შეინარჩუნონ.

სხვა ქვეყნების მსგავსად, გლობალური კრიზისი

საქართველოსაც შეეხო.

ვითარება საქართველოში

საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 27

თებერვალს დაფიქსირდა, ვირუსი დაუდგინდა

საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც ირანში

იმოგზაურა. მას შემდეგ, ინფიცირებულთა რაოდენობა

54-მდე გაიზარდა, 3,320 პირი კი კარანტინში იმყოფება

(23/03/20). გამოჯანმრთელდა COVID-19-ით

დაავადებული ხუთი პაციენტი, ექიმები მათზე

დაკვირვებას კვლავ განაგრძობენ.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის

მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მშპ-ს

რეალური ზრდის ტემპი შეადგენს 5.1%, უმუშევრობის

დონე - 11.6-%, ინფლაციის დონე კი - 6.4%-ია.

სამწუხარო რეალობას წარმოადგენს ის, რომ მიმდინარე

კრიზისის, ტურიზმისა და ვაჭრობის შეფერხებისა და

ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე, საშუალო

და გრძელვადიან პერიოდში მოსალოდნელია

აღნიშნული მაჩვენებლების მკვეთრი ცვლილება.



Both branded and non-brand
facilities are reporting that while
occupancy is expected to linger in
the lower digits through March
and April, Summer months are
still showing sufficient demand
as substantial number of March
and April bookings have been
moved to July, August and
September. This is perhaps a
preliminary sign of the pent-up
demand that should drive
recovery in the hospitality sector
in the latter half of the year,
should the spread of COVID-19
become controlled within the next
two to three months.

ტურიზმის და სასტუმროების სექტორი

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის
ცნობით, იანვარში საერთაშორისო ვიზიტების რიცხვის
19.8%-იან ზრდას, თებერვალში ამ მონაცემის -0.6%-იანი
ვარდნა მოჰყვა. საზოგადოების თავშეყრის თავიდან
ასარიდებლად, ზოგიერთმა სასტუმრომ დროებით
შეწყვიტა მუშაობა. ბრენდულ სასტუმროებში,
რომლებზეც, როგორც წესი, შედარებით მსუბუქად
აისახება ეკონომიკური ცვალებადობა და ტურიზმის
სეზონურობა, გაუქმებული და გადავადებული ჯავშნების
ისეთივე მაჩვენებელი ფიქსირდება, როგორიც
არაბრენდულ სასტუმროებში. ერთ-ერთი ბრენდული
სასტურმო მონაცემებს ასაჯაროვებს, რის მიხედვითაც,
მომავალი სამი თვის ჭრილში 3,000-ზე მეტი ჯავშანია
გაუქმებული. როგორც წესი, ტურიზმის გარდამავალ
პერიოდში (თებერვალი-მარტი), თბილისში
არაბრენდული სასტურმოების დატვირთვის მაჩვენებელი
40-45%-ია, ბრენდულის კი - 55-60%. მიმდინარე
კრიზისის ფონზე კი ეს მაჩვენებელი 5% და 8%-ით დაეცა.

როგორც ბრენდულმა, ისე
არაბრენდულმა სასტუმროებმა
განაცხადეს, რომ მიუხედავად
გაზაფხულის ტურისტული
სეზონის ჩავრდნისა, ზაფხულის
თვეებში, ჯერჯერობით, ჯავშნების
საკმარისი რაოდენობაა. მარტი-
აპრილის ჯავშნების დიდმა
ნაწილმა ივლისი, აგვისტოსა და
სექტემბრის თვეებში გადაინაცვლა.
იმ შემთხვევაში, თუ ორ-სამ თვეში
კორონავირუსი კონტროლირებადი
გახდება, ზემოთ აღნიშნულ
ფაქტზე დაყრდნობით შეგვიძლია
ვივარაუდოთ, რომ წლის მეორე
ნახევარში ახალი მოთხოვნის
ტალღა ტურიზმის სექტორს
გამოაცოცხლებს.

ამ მომენტისთვის ტურიზმის
სექტორის განვითარება
შეჩერებულია. ჩვენი ვარაუდით,
2020 წლისთვის დაგეგმილი ახალი

სასტუმროების გახსნა მინიმუმ 2021 წლამდე გადაიდება,
ზოგიერთი სასტუმროს დახურვა კი ოთახების ჯამურ
მიწოდებას 10-15%-ით შეამცირებს. სავარაუდოდ,
საშუალო წლიური დატვირთულობის კოეფიციენტი
უკვე არსებულ გრძელვადიან 60%-იან ნიშნულზე ქვემოთ
დაიწევს. დახურული საზღვრების პირობებში,
ვვარაუდობთ, რომ 2020 წელს თბილისში სასტუმრო
ჯავშნების საშუალო წლიური მაჩვენებელი 30-35%
იქნება.



This market gap of
e-commerce may
well be filled in the
medium term given
that in the context
of the pandemic
online shopping has
a distinct upper
hand over the
traditional brick-
and-mortal option.

ტურიზმის სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
გაცილებით მეტი გვეცოდინება საჯარო ინფორმაციის
მონაცემთა ბაზის განახლების შემდეგ.

კომერციული უძრავი ქონება

მოთხოვნა შემცირდა კომერციულ უძრავ ქონებაზეც.
ჯერ კიდევ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის

19 მარტს გაკეთებულ განცხადებამდე -
გადაუდებელი საჭიროების სავაჭრო
დაწესებულების გარდა ყველა სხვა
ობიექტის დახურვასთან დაკავშირებით,
„რითეილ გრუპ ჯორჯიამ“, „აი სი არ“-მა
და „ჯითექსმა“ თავიანთი სავაჭრო
ობიექტები მინიმუმ პირველ აპრილამდე
დახურეს. განვითარებული მოვლენების
ფონზე, მარტის დასაწყისიდან ვაჭრობამ
25%-ით იკლო, რამაც განაპირობა ეს
გადაწყვეტილება. დახურულ
ოპერატორთა რიცხვს მიეკუთვნება
ისეთი ოპერატორები როგორიცაა: ზარა,
მანგო, მასიმო დუტი, ადიდასი, ელსი
ვაიკიკი, ნაიკი, ბატა. ასეთ დროს
მომხმარებელს, ცხადია,

ურჩევნია (ან უწევს) ონლაინ შეიძინოს სასურველი
პროდუქცია. თბილისში ონლაინ მაღაზიებისადმი
ნდობა არც თუ ისეთი მაღალია, განსაკუთრებით ისეთ
სავაჭრო ერთეულებში, როგორიცაა ტანისამოსის,
ფეხსაცმელებისა და აქსესუარების მაღაზიები. ამას
რამდენიმე მიზეზი აქვს, მათ შორის ერთ-ერთია ხისტი
დაბრუნების პოლიტიკა. ამასთან ერთად, თბილისის
მცირე მასშტაბიდან გამომდინარე, ონლაინ მიწოდების
სერვისი არ ქმნის ისეთ კომფორტს, როგორც სხვა, დიდ
ქალაქებში.

თუმცა, ველით რომ გარკვეულ პერიოდში,
ვირტუალური სავაჭრო ბაზარი გააქტიურდება.
პანდემიის პირობებში ელექტრონულ ვაჭრობას დიდი
უპირატესობა აქვს, როგორც მყიდველებისთვის, ისე
სავაჭრო ბიზნესებისთვის. ფინანსური მხრივ,
ტრადიციული ტიპის მაღაზიების დაკეტვა როგორც
სავაჭრო ცენტრებში, ისე ქუჩებში, გაზრდის
ვაკანტურობის კოეფიციენტს და შეამცირებს საიჯარო
გადასახადს.

ზემოთ ხსენებული სექტორისგან განსხვავებით,
კორონავირუსის გავლენა საოფისე უძრავ ქონებაზე
შედარებით გვიან გამოიკვეთება. მოიჯარეების
დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადასვლა,
მეიჯარეების საოფისე ფართებზე ბრუნვის შემცირებას
გამოიწვევს; მფლობელებს მოუწევთ საიჯარო
პირობების გადახედვა.



გარკვეულ პერიოდში ახალი მოთხოვნა აღნიშნულ
ბაზარზე დაიკლებს. კრიზისი მყისიერად აისახება
უძრავი ქონების სფეროში ახლად შემოსულ
ბიზნესებზეც. ასევე, ჩვენი ვარაუდით, მოსალოდნელია
ახალი ბიზნეს ცენტრების გახსნის თარიღებმა 2021
წლამდე გადაიწიოს.

ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, საგრძნობლად
ზარალდება რეზიდენტული ბაზარიც, რადგან მოთხოვნა
გრძელვადიანი ინვესტიციებიდან გადაინაცვლებს
მოკლევადიან მიზნებზე. ამ მომენტისთვის საკმაოდ
დაბალია მოლოდინები ტრანზაქციების დინამიკასთან
დაკავშირებით; მოსალოდნელია ტრანზაქციების
რაოდენობის სწრაფი კლება მომავალი ორი თვის
განმავლობაში.

უძრავი ქონების ბაზარი დიდწილად დამოკიდებულია
ფულად გზავნილებზე, განსაკუთრებით კი ისეთი
ქვეყნებიდან, სადაც კორონავირუსი ფართოდაა
გავრცელებული (მაგალითად იტალია). მოსალოდნელია
ამ ფულის შემოდინების სწრაფი კლება და შემდგომი
უარყოფითი გავლენა აღნიშნულ სექტორზე.
ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის კლება, უცხოური
ვალუტის ბრუნვის შემცირება, საწვავის ფასების დაცემა,
მეზობელი ქვეყნების ეროვნული ვალუტების
გაუფასურება და ამ ყველაფერთან ერთად ლარის
დესტაბილიზაცია - უარყოფითად მოქმედებს
საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე.

თუ რამდენად შეუძლია აღნიშნულ სექტორს კრიზისთან
გამკლავება, 2019 წლის პირველ კვარტალში ვიხილეთ,
როდესაც ახალმა რეგულაციებმა შეამცირა გაყიდვები,
თუმცა, აპრილში მოთხოვნა ისევ საგრძნობლად
გაიზარდა. ჯერ კიდევ ბუნდოვანია, რა გავლენას
იქონიებს ბრძოლა COVID-19-ის წინააღმდეგ უძრავი
ქონების ბაზარზე.

პრევენციული ზომები

COVID-19-ის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე ჯერ
ზუსტად არ არის შეფასებული, თუმცა, როგორც
სახელმწიფოს, ისე კერძო სექტორის მიერ მიღებული
სწრაფი და ეფექტური პრევენციული ზომები
მდგომარეობის გაუმჯობესების იმედს იძლევა.

ამ დროისთვის ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა
გამოცხადებული, საზღვრები დახურულია, შეჩერებულია
ტურიზმი, დახურულია ყველა სავაჭრო ობიექტი, გარდა
სასურსათო მაღაზიების, აფთიაქების, გაზგასამართი
სადგურების, ბანკების და საფოსტო ქსელების.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და საქართველოს
ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის
გათვალისწინებით, დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე
გადავიდა როგორც საჯარო, ისე კერძო დაწესებულებები.

საცხოვრებელი უძრავი ქონების  ბაზარი



დახურულია ასევე კვების ობიექტები - რესტორნები და
ბარები, მოქმედებს მხოლოდ მიტანის სერვისი.
შეკვეთის მომწოდებელმა კომპანიებმა - „Glovo“ და
„Wolt“-მა თავის მხრივ შეიმუშავეს უკონტაქტო
მიწოდების პრაქტიკა. ახალი ამბების სააგენტო -
„ბიზნეს პრეს ნიუსის“ ინფორმაციაზე დაყრდნობით,
აღნიშნულ კომპანიებზე მოთხოვნა ბოლო ორი კვირის
განმავლობაში 20-28%-ით გაიზარდა. გარდა ამისა,
სატრანსპორტო პლატფორმა „Bolt“-მა, მგზავრებსა და
მძღოლს შორის პირდაპირი კონტაქტის თავიდან
ასაცილებლად, ნაღდი ანგარიშსწორება აკრძალა.
საწარმოო ქარხნებმა, რომლებიც აქამდე საერთაშორისო
სპორტული ბრენდებისთვის ტანსაცმელს კერავდნენ,
სამედიცინო მუშაკებისთვის ნახევარი მილიონი
პირბადის წარმოება დაიწყეს.

კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ
ფინანსურ დახმარებას გაუწევენ კორონავირუსით
დაზარალებულ მოსახლეობას. რამდენიმე კომპანიამ
ექიმების დასახმარებლად სპეციალური ფონდები
დაარსა; შეგროვებული თანხა სწორედ მათი და
პაციენტების კეთილდღეობას მოხმარდება. სამედიცინო
კორპორაცია „ევექსმა“ და სხვა კერძო სამედიცინო
დაწესებულებებმა სრული მზადყოფნა გამოაცხადეს
საჭიროების შემთხვევაში, გამოყონ კლინიკები
ინფიცირებულთათვის როგორც თბილისში, ისე
რეგიონულ ცენტრებში. სასტუმროებმა საკუთარი
სივრცეები სახელმწიფოს საკარანტინე ზონებად
დაუთმეს. აღნიშნული ზონები სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან ფინანსდება.

ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შესაჩერებლად,
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო
აუქციონზე 60 მილიონი დოლარი გაყიდა.
სახელმწიფომ შეიმუშავა ეკონომიკური რეაბილიტაციის
პროგრამა, რომლის მიხედვითაც, მომდევნო 6 თვის
განმავლობაში საპროცენტო გადასახადის
სუბსიდირებას უზრუნველყოფს იმ მცირე ზომის
სასტუმროთა მფლობელთათვის, რომლებსაც
მშენებლობის, გაფართოების, აღჭურვისა თუ რემონტის
მიზნით სესხი აქვთ აღებული. ასევე საუბარია
საშემოსავლო და ქონების გადასახადების
გადავადებაზე.

თბილისის მერიის ინიციატივით, 600-მდე მცირე და
საშუალო მეწარმეს, ვისაც მუნიციპალიტეტიდან
იჯარით აქვს აღებული ფართი ან მიწის ნაკვეთი,
იჯარაზე შეღავათი დაუწესდება. გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის მინისტრის თქმით, არ შეიცვლება
9 ძირითადი საკვები პროდუქტის ფასები. ეს
პროდუქტებია: ბრინჯი, წიწიბურა, მზესუმზირის ზეთი,
მაკარონი, ფქვილი, რძის ფხვნილი, ხორბალი, შაქარი და
ლობიო.



კომერციული ბანკების ნაწილმა, მათ შორის, „თი-ბი-სი“

ბანკმა, „საქართველოს ბანკმა“, „ლიბერთი ბანკმა“,

და „ვი-თი-ბი“ ბანკმა დააწესეს 3 თვიანი საშეღავათო

პერიოდი სამომხმარებლო და იპოთეკურ სესხებზე.

აღნიშნული ინიციატივა განსაკუთრებით დაეხმარება

მიმდინარე კრიზისის გამო დაზარალებულ მცირე და

საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს, ვისთვისაც

ტურიზმი შემოსავლის ძირითადი წყაროა. გარდა ამისა,

EBRD-მა მილიარდი ევრო, ხოლო საერთშორისო

სავალუტო ფონდმა 50 მილიარდი დოლარი გამოყო

მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად. IMF-

ის მიერ გამოყოფილი თანხიდან, 10 მილიარდი

დოლარი გათვალისწინებულია იმ ქვეყნებისთვის,

რომლებსაც შემოსავლის დაბალი დონე აქვთ. მსგავსი

მოქმედებები და ზომები, უახლოეს მომავალში,

კორონავირუსის უარყოფით გავლენას შეამცირებს.

Impact 2020

ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოს
მთავრობა და ჯანდაცვის სექტორი
მომზადებული შეხვდა ვირუსს.
სახელმწიფომ მიიღო ყველა
საჭირო ზომა მისი გავრცელების
შესაჩერებლად. ერთმანეთის
უსაფრთხოება და ვირუსის
გავრცელების ლოკალიზაცია,
როგორც მოკლე, ისე გრძელვადიან
პერიოდში, უკვე თავისთავად წინ
გადადგმული ნაბიჯია
ეკონომიკური კრიზისისგან თავის
დასაღწევად.

კორონავირუსისა და მისი უარყოფითი გავლენის
ზუსტი შეფასება ჯერ რთულია. გაურკვეველია, კიდევ
რამდენ ხანს გაგრძელდება კრიზისი და რამდენად
შეძლებს მსოფლიო ეკონომიკა მასთან ადაპტირებას.
მეცნიერებისა და სამედიცინო პერსონალის
თავდაუზოგავი ძალისხმევა და კორონავირუსის
ვაქცინა, რომლის გამოცდაც უკვე დაიწყეს, უახლოეს

მომავალში, აუცილებლად
გამოიღებს შედეგს. ამ რთულ
პერიოდში, მთელ მსოფლიოს
საერთო მიზანი აქვს -
ჯანრთელობის, სტაბილურობის
და სიმტკიცის აღდგენა.

კორონავირუსთან ბრძოლაში
ჩინეთი სამაგალითოა. ევროპა და
აშშ ცდილობენ ჩინეთის მსგავსად
მოახდინონ რეაგირება ვირუსზე,
მიიღონ მკაცრი ზომები და
პანდემიის დასამარცხებლად
ეფექტური სტრატეგიები
შეიმუშაონ. ჩინეთიც, თავის მხრივ.
ძალისხმევას არ იშურებს სხვა
ქვეყნების დასახმარებლად.

გავლენა 2020



Given the assumption that COVID-19 will be 
contained globally within a three-month period, we 
project the following end-year benchmarks for the 
tourism, hospitality and real estate markets:

• 30-35% y/o/y reduction in the number of 
residential real estate transactions;

• 46% y/o/y reduction in international 
visitor trips;

• Average city-wide 
occupancy rate of 30-35% in 
Tbilisi.

Cushman & Wakefield Georgia will 
monitor developments surrounding 
COVID-19 and its effects on the real 
estate markets globally and in 
Georgia and report on them 
regularly. 

მეტიც, ვუჰანის სამედიცინო პერსონალი საკუთარი
გამოცდილების გასაზიარებლად იტალიაში იმყოფება.

ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოს მთავრობა და
ჯანდაცვის სექტორი კორონავირუსს მომზადებული
შეხვდა. სახელმწიფომ მიიღო ყველა საჭირო ზომა მისი
გავრცელების შესაჩერებლად. ერთმანეთის
უსაფრთხოება და ვირუსის გავრცელების
ლოკალიზაცია, როგორც მოკლე, ისე გრძელვადიან
პერიოდში, უკვე თავისთავად წინ გადადგმული
ნაბიჯია ეკონომიკური კრიზისისგან თავის
დასაღწევად.

იმ იდეით, რომ მსოფლიო მასშტაბით COVID-19 
მომდევნო სამი თვის მანძილზე კონტროლირებადი 

გახდება, ჩვენი პროგნოზი ტურიზმისა და უძრავი 
ქონების სექტორებში შემდეგია:

Cushman & Wakefield Georgia განაგრძობს COVID-19-ის პანდემიის 
და უძრავი ქონების სექტორზე მისი გავლენის შესწავლას. იყავით 

მოვლენების ეპიცენტრში ჩვენთან ერთად.

• წლიურ ჭრილში გაყიდვების 30-35%-იანი შემცირება 
რეზიდენტული უძრავი ქონების სექტორში.

• წლიურ ჭრილში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობის 
46%-იანი შემცირება.

• წლიურ ჭრილში ქალაქის მასშტაბით სასტუმროების 
დატვირთულობის მაჩვენებელის შემცირება 30-35%-მდე



For more information please contact:

Gvantsa Potskhveria, PR and Marketing Manager

Mobile: +995 599 01 44 44

gvantsa.potskhveria@cushwake.ge

Tekla Iashagashvili, Head | Development Advisory

Mobile: +995 598 72 37 73

tekla.iashagashvili@cushwake.ge


