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შესავალი

საქართველოს მთავრობამ კორონავირუსის გავრცელების შედეგებისგან მოსახლეობის დასაცავად
აირჩია ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცხოვრების მკაცრი შეზღუდვის სტრატეგია. ეს
სტრატეგია მეტ-ნაკლებად ხორციელდება დასავლეთის დიდი ქვეყნების უმრავლესობაში, თუმცა ზოგ
მათგანში (მაგალითად აშშ) აკრძალვათა ყველა კომპონენტის დაცვა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე მე
ტად გართულებულია გეოგრაფიული, ლოგისტიკური, იურიდიული, სახელმწიფო მართვისა და მოწყობის
თავისებურებებისა თუ სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით.
ასეთი სტრატეგიის თეორიული დასაბუთების ერთ-ერთი ავტორი, ლონდონის საიმპერიო კოლეჯის
მეცნიერი ბატონი ნილ ფერგიუსონი თავის ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში1 აღნიშნავს, რომ სტრატეგია
რეალურად იმუშავებს მაშინ, თუ საყოველთაო კარანტინი (Lockdown) გაგრძელდება 12-18 თვე ვაქცინის
ბაზარზე გამოტანამდე. იმავე ინტერვიუში იგი აღნიშნავს, რომ ასეთი სტრატეგია სერიოზულ პრობლე
მებს წააწყდება როგორც ტექნიკური, ასევე სოციალური, ეკონომიკური თუ სხვა თვალსაზრისით. მისივე
თქმით, ამ სტრატეგიის ალტერნატივაა პანდემიის ნეგატიური შედეგების შერბილება თანდათანობითი
ადაპტაციის გზით, თუმცა, ამ შემთხვევაში, გარდაუვალია გაცილებით მეტი ადამიანის დაღუპვა და სხვა
ნაგატიური მოვლენები, თუმცა დროში უფრო მეტად გაწელილი.
პანდემიის ლიკვიდაციის ზემოთმოყვანილ სტრატეგიას უცხოეთში ჰყავს სოლიდური ოპონენტები
(მეცნიერები და ცალკეული ქვეყნებიც კი) წონიანი არგუმენტებით, თუმცა მათი განხილვა აქ
მიზანშეუწონელი და არაპრაქტიკულია, რადან საქართველოს მთავრობამ საკმაოდ ადრე აირჩია
შეზღუდვის სტრატეგია და თანმიმდევრულად ახორციელებს მას.
ამავე დროს, უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოში საყოველთაო კარანტინის ახლანდელი ფორმით
თუნდაც 3 თვეზე მეტი ვადით განხორციელება უკავშირდება ძალიან დიდ ეკონომიკურ, სოციალურ, ად
მინისტრაციულ, ადამიანურ თუ სხვა ისეთ სირთულეებს, რომელთა დაძლევის საშუალება საქართველოს
უბრალოდ არ აქვს. ლაპარაკია არა მხოლოდ მოკლევადიან შედეგებზე, არამედ იმაზეც, რომ ასეთი პო
ლიტიკის გრძელვადიანი ნეგატიური შედეგები შეიძლება დამღუპველი აღმოჩნდეს.
ობიექტური რეალობა ისაა, რომ ადრე თუ გვიან აუცილებელი გახდება დაავადებასთან ერთად ცხოვრების
გაგრძელება (თუმცა, არსებობს იმედი, რომ დაავადება ახლო მომავალში გაცილებით რბილი და ,,მართვადი“
უნდა გახდეს), რისთვისაც საჭიროა მზადება ახლავე დაიწყოს. აქამდე მთავრობის მოქმედება ითვლება
თანმიმდევრულად, როგორც მოულოდნელ და მასშტაბურ პრობლემაზე მყისიერი რეაქცია. თუმცა მყისიერი
რეაქციის შემდეგ უკვე დადგა მომენტი, როცა უნდა გატარდეს გრძელვადიან შედეგებზე გათვლილი, კარგად
მოფიქრებული ღონისძიებები. რა თქმა უნდა, დღევანდელი შედეგი და მდგომარეობის არსებულ დონეზე
შენარჩუნება შეუძლებელი იქნებოდა ქართველი ეპიდემიოლოგებისა და ექიმების პროფესიონალიზმისა
და თავდადებული მუშაობის გარეშე, მაგრამ მათაც უნდა მიეცეთ ამოსუნთქვისა და მუშაობის ნორმალურ
რეჟიმში გაგრძელების საშუალება, რისთვისაც აუცილებელია რესურსები, რაც ეკონომიკის გარკვეულ
დონეზე ამოქმედების გარეშე შეუძლებელია.
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https://www.youtube.com/watch?v=0PbRV2Md8Ew
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ამ დოკუმენტის ამოცანაა, დაეხმაროს მთავრობას შეიმუშავოს ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც მას სა
ზოგადოების დახმარებით შეაძლებინებს გონივრულ დონემდე შეინარჩუნოს ეკონომიკური აქტოვობა,
რაც აუცილებელია პირველ რიგში ვირუსისადმი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების დასაცავად, ქვეყანაში
ნორმალური ფსიქოლოგიური და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონის შესაქმნელად და შესანარჩუნებ
ლად და კრიზისიდან თანდათანობითი გამოსვლისა და ცხოვრების ნორმალური რიტმის თანდათანობით
აღსადგენად.
ეკონომიკური ღონისძიებების რეკომენდაციების შემუშავებისას ვითვალისწინებდით შემდეგს:
აუცილებელია ყალბი დიქოტომიის დაძლევა, რომლის თანახმადაც ადამიანთა სიცოცხლე ეკონომიკ
ურ ინტერესებს არ უნდა ვანაცვალოთ. ცხადია, ადამიანთა სიცოცხლე გაცილებით მნიშვნელოვანია,
ვიდრე ეკონომიკა, მაგრამ ჩვენის აზრით, ამ შემთხვევაში ეკონომიკა ადამიანურ ურთიერთობათა
მთელი სპექტრია, რომლის მთლიანად მოშლით საფრთხეში მყოფი ადამიანების დაცვა უბრალოდ
შეუძლებელი გახდება;
საქართველოს პარტნიორ დიდ ქვეყნებში პრობლემისადმი არათანმიმდევრული რეაქცია მნიშვნე
ლოვანწილად იყო გამოწვეული საზოგადოებრივი წნეხით. საქართველოში ეს პრობლემა ასე მწვავედ
ჯერჯერობით არ დგას, თუმცა უნდა გვესმოდეს ის, რომ თუ მაინც მოხდება დაავადების აფეთქება
თუნდაც მცირე დროით, მთავრობა შეიძლება მანევრირების საშუალების გარეშე აღმოჩნდეს. ამიტომაც, რეკომენდაციების მიზანი ისიცაა, რომ მთავრობას შეძლებისდაგვარად შეუმსუბუქდეს წნეხი და
მიეცეს გონივრულად და გადამჭრელად მოქმედების საშუალება;
დრო უნდა იქნას გამოყენებული პრობლემის სიმწვავისა და მასშტაბის შედარებით უფრო ზუსტად
შესაფასებლად, რაც აუცილებელია საფრთხისადმი ადეკვატური და პროპორციული ღონისძიებების
გასატარებლად იმის ფარგლებში, რასაც ქვეყნის რესურსები იძლევა;
კრიზისთან ბრძოლაში მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ იგი შედგება მრავალი კომპონენტისაგან,
რომელთა მოგვარებაც შესაძლოა განსხვავებულ მიდგომებს მოითხოვდეს. ასევე, ღონისძიებების
ნაწილს მოკლევადიანი, ნაწილს კი გრძელვადიანი შედეგები აქვს, განსაკუთრებით ეკონომიკური
ცხოვრების ნაწილში. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში აუცილებელია ისეთი ეკონომიკური ინიცი
ატივების შეთავაზებისა და დაგეგმვისაგან შეძლებისდაგვარად თავის შეკავება, რომელთა შედეგები
სათუოა;
უნდა გვესმოდეს, რომ საყოველთაო კარანტინის (Lockdown) დიდი ხნით გაგრძელება იწვევს გარ
დაუვალ ნეგატიურ ცვლილებებს ყოფაში, ეკონომიკაში, სოციალურ ცხოვრებაში და სხვა. მრავალი
კვლევით დასტურდება, რომ ეს შესაძლოა უკავშირდება მრავალი დაავადების (მათ შორის, იმუნიტ
ეტის დაქვეითების, ინფექციების) მკვეთრ ზრდას, მართლწესრიგის რღვევას, კონფლიქტებს და სხვა.
ასე რომ, საყოველთაო კარანტინის ,,საფასური“ დროთა განმავლობაში გაიზრდება;
მსოფლიო მედიაში დომინირებს ნიუსები ქვეყნებიდან, რომლებშიც მძიმე მდგომარეობა შეიქმნა.
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნების გამოცდილება ერთმანეთისგან განსხვავდება და ზოგად საკმაოდ
დადებითი ტენდენციები ფიქსირდება. საჭიროა ამ ტენდენციების ფრთხილად გაცნობა, გათვალის
წინება და გაშუქება შეძლებისდაგვარად აკადემიურ სტილში. ისიც აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე
განვითარებული ქვეყანა აპირებს საკარანტინო წესების ცვლილებას ახლო მომავალში და ამის გათ
ვალისწინება მეტად მნიშვნელოვანია;
ღონისძიებების დასაგეგმად მხედველობაშია მისაღები დემოგრაფიული ფაქტორები (მაგალითად,
მოსახლეობის განფენა რეგიონების მიხედვით, ასაკობრივი სტრუქტურა და სხვა). განსაკუთრებით სა
ყურადღებოა მოკვდაობის რისკისა და მოკვდაობის კოეფიციენტების გათვალისწინება. ეს სტატისტიკა
საქართველოში მოიპოვება და შეიძლება ე.წ. ,,ჭარბი სიკვდილიანობის“ გათვლა და ევროსტატისა და
ევროპის ქვეყნების მიმდინარე სტატისტიკისთვის თვალის დევნება კორონავირუსით სიკვდილიანობ
ის სტატისტიკასთან ერთად, რაც აუცილებელია ჯანდაცვის სისტემის საჭირო რესურსების სათანადო
პროპორციით მობილიზაციისათვის.
მთავრობისათვის გრძელვადიანი ეფექტის მქონე ღონისძიებების შეთავაზებისას ვეყრდნობით რამდენიმე
საბაზისო მოსაზრებას. შემდგომში ამ მოსაზრებებზე დაყრდნობით, ვაფასებთ შექმნილი მდგომარეობის
რისკებს საქართველოს მშპ-ს, მშპ-ს კომპონენტების, საოჯახო მეორნეობებზე გავლენის, დასაქმებაზე
გავლენისა და სახელმწიფო ბიუჯეტზე გავლენის თვალსაზრისით. შეფასებულია ამა თუ იმ პარამეტრის
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ნეგატიური ცვლილების შესაძლო სიდიდე, მაგალითად 5%-იანი ვარდნა და სხვა. შემდგომში განხილულია
სახელმწიფოს მიერ სადღეისოდ შემოთავაზებული ღონისძიებების მიზანშეწონილობა და ეფექტიანობა.
ბოლოს შემოთავაზებულია სპეციფიკური ღონისძიებები კრიზისის დასაძლევად. ჩვენი შეფასების წყა
როა დოკუმენტის დანართები I-VI.
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სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული
სტიმულირების ღონისძიებები

1 აპრილს, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ეკონომიკის პირდაპირი მხარდაჭერისთვის,
ბიუჯეტიდან გამოიყო 2 მილიარდი ლარი, რომელიც მიმართული იქნება, კომპანიების, სამუშაო ადგილე
ბის, კომპანიების მიმდინარე წარმოებისა და ბიზნესების შესანარჩუნებლად. აღნიშნული თანხის გამო
ყოფა მოხდება კრიზისულ ბიუჯეტში გათვალისწინებული რეზერვებიდან. ეს თანხა არ მოიცავს ჯანდაცვის
თვალსაზრისით ბიუჯეტიდან პირდაპირ მიმართულ და გამოყოფილ ფინანსებს (351 მლნ ლარი). ჩვენს
მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტისთვის რელევანტური ღონისძიებების დეტალური აღწერა ასეთია:
1) სესხები
ბიზნესს, რომელსაც შეექმნება სესხის გადახდის პრობლემა ბანკები ინდივიდუალურად გაუკეთებენ სეს
ხის რესტრუქტურიზაციას. გადავადების/რესტრუქტურიზაციის კონკრეტული პირობები არ არის ცნობილი,
რადგან ბანკები ახდენენ კლიენტებისთვის პირობების ინდივიდუალურ შეთავაზებას და შეთანხმებას.
რესტრუქტურიზაციის შემთხვევაში (რომელსაც ხშირად საკომისიო გადასახადიც აქვს), მომხმარებლის
თვის გადასახდელი თანხის ჯამური ოდენობა იზრდება, რადგან ხდება სესხის ვადის გახანგრძლივება,
შესაბამისად იზრდება გადასახდელი ჯამური საპროცენტო გადასახადი. 2020 წლის თებერვლის მდგო
მარეობით, კომერციული ბანკების მიერ რეზიდენტ იურიდიულ პირებზე ეროვნული ვალუტით გაცემული
სესხების ჯამური მოცულობა 4.5 მილიარდ ლარს აღემატებოდა, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული
სესხები 10.5 მილიარდ ლარამდე იყო. სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორზე (დღეის მდგომარე
ობით ყველაზე მოწყვლად სექტორზე) გაცემული სესხების მოცულობა საანგარიშო პერიოდისთვის, 226
მილიონ ლარს, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების შემთხვევაში 1.2 მილიარდ ლარს აჭარ
ბებდა (საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემები).
2) ქონების გადასახადის გადავადება
იმ კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ ტურიზმთან დაკავშირებულ საქმიანობებს: სასტუმროები და
რესტორნები, ტურისტული სააგენტოები, სატრანსპორტო კომპანიები, საექსკურსიო საქმიანობა, კულტუ
რული და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზატორები და სხვ. საქართველოს მთავრობა გადაუვადებს
მომდევნო 4 თვის განმავლობაში გადასახდელ ქონების და საშემოსავლო გადასახადებს (1 ნოემბრამ
დე). შედეგად, შეღავათი შეეხება გადასახადის 18 000 გადამხდელს და 50 000-ზე მეტ დასაქმებულ პირს.
მთავრობის მიერ წარმოდგენილი გათვლებით ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკის ამ სექტორში 100 მლნ.
ლარზე მეტი დარჩება.
3) კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება
სამი თვის განმავლობაში (მარტი, აპრილი, მაისი) დაფინანსდება საქართველოს ყველა მოქალაქის კო
მუნალური გადასახადები, თუ მათ მიერ ერთი თვის განმავლობაში მოხმარებული ელექტრო ენერგია 200
კილოვატ-საათზე ნაკლებია და/ან ბუნებრივი აირის მოხმარება - 200 მ3-ზე ნაკლებია, ამაში შედის ასევე
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დასუფთავებისა და წყლის გადასახადებიც. პრემიერის განმარტებით, შეღავათი შეეხება ელექტროენერ
გიის 1 200 000 და გაზის 650 000 აბონენტს. სოციალური პროგრამის გარდა, ჯერ არ დასახელებულა ეკონ
ომიკის კონკრეტული დარგები და ბიზნესები, რომელთა მხარდაჭერა მოხდება აღნიშნული თანხებით.
4) სექტორული მხარდაჭერა
სააგენტომ „აწარმოე საქართველოში“ წარმოადგინა თანადაფინანსების მექანიზმები რომლებიც სა
ოჯახო, მცირე და საშუალო სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობას გულისხმობს. აღნიშნული მექანიზმის
ფარგლებში მოხდება 2020 წლის პირველი მარტიდან მომდევნო 6 თვის განმავლობაში მეწარმე სუბიექ
ტებისთვის სესხზე დარიცხული წლიური სარგებლის თანადაფინანსება. თანადაფინანსება ვრცელდება
სესხების არაუმეტეს 80%-ზე ეროვნულ ვალუტაში და 70%-ზე უცხოურ ვალუტაში. სესხის მაქსიმალური
მოცულობა შეადგენს 1 მლნ. ლარს, 300 000 აშშ დოლარს და 250 000 ევროს. ამასთან, გაფორმებული
სესხის ხელშეკრულების მიზნობრიობა უნდა იყოს სასტუმროს მშენებლობა/გაფართოება/აღჭურვა/რე
მონტი/რეკონსტრუქცია.
გარდა ამისა, კომპანიებისთვის ფინანსური რესურსის მიწოდების მიზნით, მთავრობა გააორმაგებს დღგ-ს
დაბრუნებებს და წლის ბოლომდე დაგეგმილი 600 მლნ. ლარის ნაცვლად ფინანსთა სამინისტრო კომ
პანიებს დაუბრუნებს 1 200 მლნ. ლარს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გარდა, სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკის დამატებით სტიმულირების
თვის გაიზრდება ქვეყანაში კაპიტალური პროექტების მხარდაჭერა. შესაბამისად, 2020 წლის ბიუჯეტით
გათვალისწინებული კაპიტალური ხარჯები დამატებით გაიზრდება 300 მლნ. ლარით. 2020 საბიუჯეტო
ასიგნებების გეგმაში გათვალისწინებულია 2 მილიარდ 221 მილიონ ლარზე მეტი კაპიტალური ხარჯე
ბი, მათგან პირველ კვარტალში თითმის 425 მილიონი ლარი (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო).
თანხების გამოყოფასთან ერთად, მნიშნელოვანია უკვე არსებული თანხების ათვისების მაჩვენებლების
მონიტორინგი და მათი ეფექტიანობის ანალიზი.
5) ფასების სუბსიდირება 9 სასურსათო პროდუქციაზე
კორონავირუსთან ბრძოლის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დასახელდა ის 9 სასურსათო
პროდუქტი (ბრინჯი, მაკარონის ნაწარმი, წიწიბურა, მზესუმზირის ზეთი, შაქარი, ხორბალი, ხორბლის
ფქვილი, რძის ფხვნილი და ლობიო), რომლებზეც ფასების ზრდის დაზღვევისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10 მლნ. ლარს დახარჯავს. აღნიშული თანხა არის სუბსიდია, რომლითაც სახელმწიფო კონკრეტულ
სასურსათო პროდუქტებზე სავალუტო კურსის ცვალებადობით გამოწვეულ ფასის ზრდას დააზღვევს.
პროგრამა ითვალისწინებს იმპორტიორი კომპანიებისთვის 2020 წლის 15 მარტიდან 15 მაისის ჩათვლით,
პროდუქტების იმპორტის მიზნით, უცხოურ ვალუტაში (აშშ დოლარი და ევრო) გაწეული ხარჯის სავალუტო
კურსით გამოწვეული ცვლილების სუბსიდიით დაბალანსებას. კერძოდ, სუბსიდიით იმპორტიორები ის
არგებლებენ იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსით
კონვერტაციის დღეს 1 აშშ დოლარის ღირებულება აღემატება 3 ლარს, ხოლო ევროს შემთხვევაში – 1
ევროს ღირებულება – 3.3 ლარს. სავალუტო კურსის ცვალებადობიდან გამომდინარე, გამოყოფილი 10
მლნ. ლარის ოდენობის თანხა შესაძლოა არ იყოს საკმარისი და დადგეს საჭიროება ბიუჯეტიდან დამა
ტებითი თანხების გამოსაყოფად.
ამასთან, განსაზღვრულია სანქციებიც იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია არ შეასრულებს ვალდებულებას და
სუბსიდირების მიღების შემდეგ, პროდუქტების ფასებს გაზრდის. უფრო კონკრეტულად, ვალდებულების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში, კომპანიას დაეკისრება მიღებული სუბსიდიით განსაზღვრული თანხის
უკან დაბრუნება და დამატებითი პირგასამტეხლო - მიღებული სუბსიდიის თანხის ოდენობით, მაგრამ
არანაკლებ 10 000 ლარისა.
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6) საფინანსო სექტორი
31 მარტიდან შეიცვალა საფინანსო სექტორის მუშაობაც. კერძოდ, საქართველოს მთავრობის გადაწყვე
ტილებით, ქვეყნის მასშტაბით დროებით გაჩერდა სამუშაო ოფისებიდან სესხის გამცემი სუბიექტების,
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების, საკრედიტო კავშირების, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების,
ფასიანი ქაღალდების დამოუკიდებელი რეგისტრატორების, აქტივების მმართველი კომპანიების, ცენ
ტრალური დეპოზიტარის, სპეციალიზებული დეპოზიტარის, საფონდო ბირჟის, არასახელმწიფო საპენსიო
სქემის დამფუძნებლის, საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს მუშაობა. აღნიშნულ სუბიექტებს საქმიანობა
(გარდა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისა), შესაძლებლობის შემთხვევაში, ოფისებში მიუსვლელად,
მხოლოდ დისტანციური არხების მეშვეობით შეეძლებათ.
ამასთან, როგორც ოფისებში, ისე დისტანციურად, უწყვეტ რეჟიმში ფუნქციონირებას კვლავ განაგრძობს
კომერციული ბანკები, საგადახდო სისტემის ოპერატორები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საგა
დახდო მომსახურების პროვაიდერები და აგენტები, რომლებიც მომსახურებას გადახდის აპარატების,
ბანკომატების და პოს-ტერმინალების საშუალებით აწვდიან. ასევე, უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებენ საქ
მიანობას გადახდის აპარატების, ბანკომატების და პოს-ტერმინალების ფუნქციონირებისათვის საჭირო
მომსახურების მიმწოდებლები.
7) ეროვნული ვალუტის მხარდამჭერი ღონისძიებები
კრიზისის დასაწყისიდან, 9 მარტიდან 27 მარტამდე ლარის კურსი აშშ ვალუტასთან მიმართებაში 2.77დან 3.485-მდე გაუფასურდა, თუმცა 31 მარტის 4 აპრილის მდგომარეობით, ლარი 3.2158-მდე გამყარდა.
პერიოდის დასაწყისში სწრაფი გაუფასურების აღნიშნული დინამიკის მიუხედავად, საქართველოს ერ
ოვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2020 წლის 18 მარტის სხდომაზე რეფინანსირების
განაკვეთის უცვლელად დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც შესაბამის პრეს-რელიზში აღინიშ
ნა, ამ ეტაპზე რთულია იმისა განსაზღვრა, თუ რომელი ფაქტორი იმოქმედებს ინფლაციაზე მეტად - ლა
რის გაუფასურება (ინფლაციის ზრდის ფაქტორი), თუ ერთობლივი მოთხოვნის შემცირება (ინფლაციის
შემცირების ფაქტორი). ამჟამად მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 9.0 პროცენტს შეადგენს. ამასთან
ერთად, ეროვნული ბანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან დაწყე
ბულია განხილვები ფინანსური დახმარების მიღებასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის
დეკემბერში საქართველომ ერთი წლით გააგრძელა საერთაშორისო სავლუტო ფონდის მიერ მხარდა
ჭერილი გაფართოებული დაფინანსების 3-წლიანი პროგრამა და ის 2021 წლის აპრილში დასრულება;
მთავრობა ამ მიმართულებით დონორებთან მუშაობას განაგრძობს.
ასევე, 24 მარტს, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონი შედგა, სადაც 80 000 000
ლარის ნომინალური ღირებულების 5-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ბაზარზე შექ
მნილი პანიკის გამო, ლარის გასამყარებლად 100 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, რაზეც საუბარია ანალიზის
შესაბამის სექციაში (7. კრიზისის ზეგავლენა ლარის კურსზე)
8) სესხების გადავადება
ოფიციალური ინფორმაციით სესხების გადავადების კამპანია კომერციულმა ბანკებმა კერძო ინიციტივით
დაიწყეს. ინიციატივა გულისხმობს 3 თვით ე.წ. შეღავათიან პერიოდს და ყველა კომერციულმა ბანკმა
მსგავსი პირობებით წარმოადგინა:
მომხმარებლები სესხებზე საშეღავათო პერიოდით - 30 ივნისის ჩათვლით სესხების გადავადებით ის
არგებლებენ. საშეღავათო პერიოდი 13 მარტიდან დაიწყო და 30 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება და
შეეხება არა უმეტეს 3 თვის გადასახდელის გადავადებას. საშეღავათო პერიოდი შეეხება ყველა ფიზიკურ
და იურიდიულ პირს, ვინც კომერციულ ბანკებში ამჟამად სარგებლობს საკრედიტო პროდუქტებით; საშე
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ღავათო პერიოდით სარგებლობა შეუძლიათ იმ მომხმარებლებსაც, რომლებსაც აქვთ ვადაგადაცილე
ბული სესხები. ვადაგადაცილების დღეების სიდიდიდან გამომდინარე, გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო
იქნება ინდივიდუალური განხილვა. სესხის საკონტრაქტო განაკვეთები არ შეიცვლება. თუმცა გაიზრდება
ყოველთვიური გადასახდელი თანხა საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ, რადგან ბანკი საშეღავათო
პერიოდის განმავლობაში დარიცხული პროცენტის გადანაწილებას ახდენს სესხის დარჩენილ ვადაზე;
სესხის ვადა გაიზრდება გრაფიკიანი სესხების შემთხვევაში და აღნიშნული პირობები გავრცელდა ყვე
ლა მსესხებელზე - იმ მსესხებლებს, რომლთაც არ სურთ საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა, მიეცათ
შესაძლებლობა უარი თქვან მასზე შესაბამისი შესტყობინების გაგზავნით.
9) საპენსიო თანხების წინასწარ დარიგება - 70 წელს+ ასაკის პენსიონერებისთვის
ლიბერთი ბანკმა, საქართველოს მთავრობასთან ერთად, მიიღო გადაწყვეტილება და 23 მარტიდან აცხა
დებს 100 მილიონ ლარიან პროგრამას აპრილის თვის პენსიების წინასწარ ჩარიცხვის მიმართულებით.
ამ ეტაპზე ეს პროგრამა შეეხება ყველაზე სარისკო ჯგუფში მოაზრებულ ადამიანებს, რომლებიც დღეს
არიან 70 წლის და მეტის.
10) სოციალური/საგადასახადო შეღავათები და დახმარებები
ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, მიმდინარეობს მუშაობა ბიუჯეტის გადახედვაზე და სოციალური
დაცვის მექანიზმების ამოქმედებაზე, მაგალითად ელექტროენერგიის ვაუჩერების შემოღებაზე უკიდურესად გაჭირვებულთათვის და/ან მათთვის, ვინც შემოსავლის წყარო დაკარგა. შესაძლოა საუბარი იყოს
საშემოსავლო გადასახადის ნაწილობრივ შეღავათზეც. ჯერჯერობით აღნიშნული გადაწყვეტილებები
მიღებული არ არის.
ერთჯერად სოციალურ მხარდამჭერ ღონისძიებებს შორისაა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ სა
ქართველოში წარმოებული პირბადეები 23 მარტიდან 70 წელს გადაცილებულ მარტოხელა ადამიანებს
დაურიგდებათ.
11) ეროვნული ბანკის საგანგებო ღონისძიებები
ბოლო დროს ლარზე მოთხოვნის სწრაფი ზრდის დასაკმაყოფილებლად ეროვნული ბანკი კომერციულ
საბანკო დაწესებულებებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ჯამში 400 მილიონი დოლარის ეკვივა
ლენტ ლიკვიდობას მიაწვდის სვოპ სქემების მეშვეობით. ეს ღონისძიება, სხვა არსებული კონდიციების
თანაბრობის პირობებში დროული და გონივრულია იმ ფონზე, რომ მთელმა რიგმა მყისიერმა აქტივო
ბებმა შესაძლოა ბანკები მოკლევადიან პერიოდში ლიკვიდობის დეფიციტის წინაშე დააყენა. აქვე აუცილებელია ეროვნულმა ბანკმა უკვე იფიქროს საბანკო სისტემის ნორმალურ კალაპოტში გადასაყვანად
საჭირო დროსა და რესურსებზე, ვინაიდან ინიციატივისთვის გაცხადებული ერთი წელი საკმარისზე მეტია
და პანდემიის განვითარების ისეთ სცენარს შეესაბამება, რაც ყველა მასშტაბიან ეკონომიკურ გათვლას
ეჭვქვეშ აყენებს.
12) ნებადართული საქმიანობის სპექტრის გაფართოება
23 მარტის #181 დადგენილების გამოცემის შემდეგ მთავრობამ რამდენჯერმე შეიტანა ცვლილება მასში
და გააფართოვა დაშვებული საქმიანობის ნუსხა. ეს კარგი ცვლილებაა, თუმცა სპორადულ ხასიათს ატ
არებს და გასათვლელია ის, თუ რამდენადაა შედეგის მომტანი სპორადულად დაშვებული საქმიანობის
სფეროების გაფართოება დანარჩენი ეკონომიკის შეჩერების, განსაკუთრებით კი გადაადგილებისა და
მოსახლეობის პანიკური განწყობების ფონზე.
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1) ზოგადი მოსაზრებები
ლონდონის ბიზნეს სკოლის უახლესი კვლევის თანახმად2, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ
პანდემიის გამოცხადების შემდეგ, აღინიშნება ფასიანი ქაღალდების ინდექსების, მშპ-ს ზრდის მაჩვე
ნებლების, განსაკუთრებით კი ეკონომიკის ცალკეული დარგების აქტივობის მკვეთრი ვარდნა. განსა
კუთრებით მძიმე დარტყმა მიიღო ე.წ. ვაჭრობადი სერვისების სფერომ, რომლის წვლილი საქართველოს
ეკონომიკაში ბოლო წლებში მეტად მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი გახდა. ამაში შედის ტურიზმი და
ტრანსპორტი, ასევე ფორმალურად არავაჭრობადი/არასავაჭრო, მაგრამ ტურიზმთან და ტრანსპორტთან
მჭიდროდ დაკავშირებული საზოგადოებრივი კვების ინდუსტრია და მომსახურების სხვა სფეროები. სა
ქართველოსთვის პრობლემურია ის გარემოებაც, რომ ტურიზმის გლობალური აღდგენა მინიმუმ წლის
ბოლომდე მოსალოდნელი არ არის.
კორონავირუსით მიღებულ შოკს თან ერთვის მსოფლიო ენერგეტიკულ ბაზარზე მიმდინარე რყევებიც,
რომელთა მოკლე და გრძელვადიანი ეფექტიც საკმაოდ ბუნდოვანია, თუმცაღა უფრო მნიშვნელოვანია
თავად ვირუსის მიერ გამოწვეული შოკის გააზრება მისი ერთობლივ მიწოდებასა და მოთხოვნაზე გავ
ლენის თვალსაზრისით.
ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ შოკის ნეგატიური ასპექტების მნიშვნელოვანი ნაწილის დაძლევა ვერ
მოხერხდება ამ წლის განმავლობაში იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პრობლემის ლიკვიდაცია ზაფხულის და
საწყისამდე გახდება შესაძლებელი და დიდ ქვეყნებში ეკონომიკური ნორმალიზაციის ნიშნები გაჩნდება.
აქ გასათვალისწინებელია ის, რომ კორონავირუსის შოკი თავდაპირველად შეიძლება მოვიაზროთ, რო
გორც მიწოდების ნეგატიური შოკი, თუმცა მას მყისიერად მოსდევს ერთობლივი მოთხოვნის ნეგატიური
შოკიც. ამას კარგად აჩვენებს ჩინეთში დაფიქსირებული მეტად მკვეთრი ცვლილებები როგორც მოთხოვ
ნის მოცულობაში, ისე მის კომპოზიციაში. არსებული მდგომარეობა სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე ქმნის
საფრთხეს, რომ მიწოდების შოკის შემდგომ მოთხოვნის შოკს კვლავ მოჰყვება უკვე ახალი მიწოდების
შოკი, მას კიდევ ერთი მოთხოვნის შოკი და ა.შ. რაც შეიცავს ეკონომიკაში გრძელვადიანი პერმანენტული
ზიანის გაჩენის რისკს. ამიტომაც, დასავლეთის ქვეყნების მიერ შემუშავებული სტიმულირების პაკეტების
მიზანია არ დაუშვას მოვლენების ამგვარი განვითარება და მიწოდების ჯაჭვების ყველაზე სუსტი რგო
ლებისა და მოთხოვნის სტიმულირების მეშვეობით შესაძლებელი გახდეს ეკონომიკური და სოციალური
ფონის სტაბილიზაცია და წლის ბოლოსათვის გარკვეული გამოცოცხლების მიღწევა.
ვფიქრობთ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ შემოთავაზებული ეკონომიკის სტიმულირების პაკეტი
უნდა გავიზიაროთ ამ კონტექსტში, თუმცა გასათვალისწინებელია რამდენიმე ობიექტური გარემოებაც:
პირველი,
ი საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეკონომიკის მანევრირების შესაძლებლობები
განვითარებულ ეკონომიკებთან შედარებით, ბევრად უფრო შეზღუდულია. ასეთ კრიზისულ სიტუაციაში
გაცილებით მაღალია სხვა ქვეყნებში, განსაკუთრებით კი დიდი ზომის მეზობელ ქვეყნებში არსებულ
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ვითარებაზე დამოკიდებულების ხარისხი, ვიდრე ჩვეულებრივ ვითარებაში. ამიტომაც, ხელისუფლების
ქმედებათა ეფექტიანობაზე დიდ გავლენას მოახდენს ისიც, თუ რამდენად სწრაფად დაძლევენ კრიზისს
საქართველოს მსხვილი დიდი საგარეო-ეკონომიკური პარტნიორები, განსაკუთრებით კი უშუალო მე
ზობლები;
მეორე,
რე ქვეყნის ტექნოლოგიური განვითარების შედარებით დაბალი დონე ზღუდავს სოციალური დის
ტანცირების შედეგად მუშაობის ახალ სტილზე დროებით გადასვლით მიღწეულ შერბილების ეფექტს.
მესამე,
ე ეკონომიკაში, რომელშიც დიდია არაფორმალური დასაქმების როლი და მომუშავენი უფრო
მეტად არიან დამოკიდებულნი ნაღდი ფულის შემოსავლებზე, საკმაოდ მძიმეა დაწოლა სოციალური
ფონის დამძიმების თვალსაზრისით, აქ შედის მთელი რიგი სერვისები, მაგალითად ჯანდაცვა, კომუნა
ლური მომსახურება, დაბალშემოსავლიანი მუშახელის ისეთი ფენა, როგორებიცაა სხვადასხვა სფეროში
მომუშავე მომსახურე პერსონალი. ამიტომ, აუცილებელია ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რაც მომავალში
არ დაამძიმებს სოციალურ ფონს;
მეოთხე,
თხე უნდა გვესმოდის, რომ მინიმუმ მოკლევადიან პერიოდში ქვეყანა დაკარგავს არა მხოლოდ ტუ
რიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს, არამედ უცხოური გზავნილების დიდ ნაწილს, რაც დამატებით სირ
თულეს ქმნის როგორც ერთობლივი მოთხოვნის, ასევე სოციალური თვალსაზრისით. საქართველოში
გზავნილების სამივე მთავარი წყაროები - ევროკავშირის ქვეყნები და რუსეთი მოწყვლადია მიმდინარე
სიტუაციის მიმართ, რუსეთი - ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნის, ხოლო იტალია და საბერძნეთი კოვიდ 19-ით გამოწვეული მნიშვნელოვანი უარყოფითი შოკის გამო;  
მეხუთე,
ე ვინაიდან საქართველოს ვაჭრობადი სექტორების მდგომარეობა უფრო მეტადაა დამოკიდებული
საგარეო კონიუნქტურაზე, ვიდრე დიდი ქვეყნების შემთხვევაში, მიგვაჩნია, რომ გადამწყვეტი მნიშვნე
ლობა ექნება ერთობლივი მოთხოვნის გარკვეულ დონეზე შენარჩუნების მცდელობების ეფექტიანობას,
თუმცა ეს არ ნიშნავს სტიმულირების პაკეტის მნიშვნელობის უგულვებელყოფას მიწოდების მხარისათვის.
ლონდონის ბიზნეს სკოლის კვლევაში გამოკითხული ექსპერტების მეტი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე
მოთხოვნის სტიმულირება მიწოდების სტიმულირებაზე მნიშვნელოვანია. ვფიქრობთ, რომ საქართველოს
შემთხვევაში, ეს კიდევ უფრო გამოკვეთილია;
მეექვსე,
სე ჩვენს მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები უფრო მეტად ეხება პანდემიით გამოწვეული
კრიზისის პირდაპირი ეფექტების დაძლევას. ცხადია, არაპირდაპირი ეფექტები შესაძლოა ბევრად უფ
რო მძიმე და დროში გაწელილი აღმოჩნდეს, მაგრამ მათ შეფასებას გაცილებით მეტი დრო და რესურსი
სჭირდება, რაც ამჟამად არ არის. ამის მიუხედავად, შევეცდებით გამოვთქვათ ვარაუდი სახელმწიფოს
მიერ გასატარებელი ღონისძიებების გრძელვადიანი ეფექტების შესახებაც შესაბამის კონტექსტში.
მეშვიდე,
ე უდიდესი დარტყმა მიადგება წლის მეორე კვარტალს. მართალია, მკაცრი ზომების განხორ
ციელება უკვე მარტში დაიწყო, მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისით ეფექტები ცოტა მოგვიანებით გა
მოიკვეთება. ამიტომაც, აქცენტი ძირითადად ამ წლის მეორე კვარტალზე უნდა გაკეთდეს იმ დაშვებით,
რომ აღდგენა მეორე კვარტალშივე დაიწყება.
2) კრიზისის ზეგავლენა მთლიან შიდა პროდუქტზე
მთლიან შიდა პროდუქტზე მოულოდნელი კრიზისის გავლენა ძირითადად საგარეო ფაქტორებიდან
გამომდინარეობს, რომელსაც დაერთობა ეკონომიკის გაჩერება და მისი არავაჭრობადი სექტორის
პრობლემები. ჯერ კიდევ გაუგებარია ნავთობის ბაზარზე მიმდინარე სირთულეების ზეგავლენა მსოფლიო
ეკონომიკაზე, და აქედან გამომდინარე მშპ-ს წლიური მაჩვენებლის ნეგატიური ცვლილება სავსებით
მოსალოდნელია, თუმცა რთული შესაფასებელია მისი მაგნიტუდა.
პრობლემას ართულებს ის გარემოება, რომ ვირუსთან დაკავშირებით სიტუაციის სტაბილიზაციას მოგ
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ვიანებით მოყვა სხვა დიდ ქვეყნებში კრიზისის დადგომა. ამ კრიზისმა თანდათანობით ფაქტობრივად
მთელი მსოფლიო მოიცვა, ხოლო საქართველოს ყველა დიდ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში დიდი სირ
თულეები შეიქმნა. ამიტომაც, ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ მსოფლიო ეკონომიკის აღდგენას, თუკი
იგი ამ წელს მოხერხდა, ვერ ექნება ,,V ფორმა.“ უფრო მოსალოდნელია, რომ ადგილი ექნება მკვეთრ
ვარდნას მეორე კვარტალში და ერთგვარ სტაბილიზაციას მესამე კვარტალში, ხოლო გამოცოცხლებას
მეოთხე კვარტალში უნდა ველოდოთ, რაც ეკონომიკის აღდგენის მრუდს L ფორმას მისცემს.
დიაგრამა #1. მშპ-ს კომპონენტები, 2019 წელი (მლნ. ლარი, საბაზრო ფასებში)
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წყარო: საქსტატი
დიაგრამა #1 აანალიზებს საქართველოს მშპ-ს დანახარჯების პრინციპით, რაც იძლევა საშუალებას,
ვიზუალურად გამოჩნდეს ნეგატიური შოკის მშპ-ს ძირითად კომპონენტებზე ზეგავლენა ამ უკანასკნელ
თა როგორც აბსოლუტური, ასევე ფარდობითი კონტრიბუციის გათვალისწინებით. ეს დანართი საშუ
ალებას იძლევა შეფასდეს ნეგატიური შოკით მიღებული დარტყმა მშპ-ს ძირითად კომპონენტებზე. აქ
გათვალისწინებული არ გვაქვს მშპ-სა და მისი კომპონენტების საპროგნოზო ზრდა 2020 წლისათვის,
რადგან პირველადი შეფასებებისათვის, სავსებით საკმარისია შარშანდელი მშპ-ს კომპონენტებისა და
მათი კვარტალური კონტრიბუციის გააზრება. დაშვებულია, რომ მშპ-ს მნიშვნელოვანი კომპონენტები
სათვის მეორე კვარტალი შეიძლება საერთოდ ჩავარდეს, თუ ეპიდემიოლოგიური ვითარება ჩვენთან
და მსოფლიოში სწრაფად არ დაექვემდებარა კონტროლს. დანართ II-ში ნაჩვენები მშპ-ს დარგობრივი
კომპოზიცია ცხადს ხდის იმას, თუ რომელი დარგები მიიღებს ყველაზე დიდ დარტყმას. აქვე ნაჩვენებია
ამ დარგების კვარტალური კონტრიბუცია, რაც აიოლებს ამ დარტყმის სავარაუდო სიდიდის შეფასებას.
თუ საქართველოს მშპ-ს გავაანალიზებთ დანახარჯების მიხედვით, მეტ-ნაკლებად იკვეთება შემდეგი
გარემოებები:
შინამეურნეობის საბოლოო მოხმარებაზე ხარჯების შემცირება ალბათ გარდაუვალია. ამის მიზეზია
მთელი ეკონომიკისათვის გამჭოლი შოკი, რომელიც ორი ფაქტორითაა გამოწვეული, - საგარეო შოკი
და სახელმწიფოს რეაგირება საგარეო შოკზე ეკონომიკური ცხოვრების შეჩერებით, რის აღდგენა
საც და შეშფოთების ფაქტორის მოხსნას საკმაო დრო დასჭირდება. მშპ-ს ამ კომპონენტში 10%-იანი
წლიური შემცირების რისკი, სამწუხაროდ, რეალურია;
ძნელია საუბარი მთლიანი კაპიტალის ფორმირების ქცევაზე. აქ შედის როგორც საშინაო კაპიტალ
დაბანდებები, ასევე უცხოური ინვესტიციები. უცხოური ინვესტიციების ქცევა დიდადაა დამოკიდებული
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საგარეო კონიუნქტურაზე და საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე. რადგან ამ მიმართულებებით სახარ
ბიელო არაფერი ჩანს. 2019 წლის წინასწარი მონაცემებით, საქართველოს ეკონომიკაში უცხოეთიდან
1,267 მილიარდი დოლარი ჩაიდო, რაც ნაკლებია 2017 წლის მაჩვენებელზე. მსოფლიოში უცხოური
ინვესტიციების კლების ტენდენცია საკმაოდ გამოკვეთილია და ამ ფონზე, გამორიცხული არაა ამ პა
რამეტრის შემდგომი კლება საქართველოსთვისაც. ზოგადად, უცხოური ინვესტიციების მიმართულე
ბით აქტიურობა უფრო მე-2, მე-3 კვარტლების განმავლობაში ფიქსირდება, რაც საქართველოსთვის
კარგი ამბავი არაა, ვინაიდან პოტენციურ ინვესტორ ქვეყნებში ეს პერიოდი, სავარაუდოდ, აღდგენას
დასჭირდება; აქაც, წლიურ 10%-მდე ვარდნის რისკი საკმაოდ რეალისტურია;
საქონლის ნეტო ექსპორტის მიმართულებით ალბათ უნდა ველოდოთ საქართველოში წარმოებულ
საექსპორტო საქონელზე მოთხოვნის შემცირებას მიმღებ ქვეყნებში, თუმცა ეს შემცირება დამოკიდე
ბული იქნება მათი პრობლემების ხარისხზე. რაც შეეხება საქონლის იმპორტს, მართალია საქართველო
დამოკიდებულია სურსათსა და საწვავზე, აქ ფასების თვალსაზრისით ჯერჯერობით საქართველოსთვის
ხელსაყრელი გლობალური კონიუნქტურაა. გამოვთქვამთ იმედს, რომ საქონლის საგარეო ვაჭრობის
სალდო მეტ-ნაკლებად სტაბილური უნდა დარჩეს;
ვითარება რთულდება მომსახურებით ვაჭრობის მიმართულებით. ბოლო წლებში საქართველო სა
ერთაშორისო ტურიზმის მზარდი და მიმზიდველი დანიშნულების წერტილია. უნდა ვივარაუდოთ, რომ
საერთაშორისო ტურისტული შემოსავლები მინიმუმ მეორე კვარტლისთვის თითქმის მთლიანად ჩა
ვარდება. საქსტატის ინფორმაციით, გასული წლის მეორე კვარტალში საქართველოს დაახლოებით 1.8
მილიონი ვიზიტორი ეწვია, ხოლო საშუალო ხარჯი ერთ ვიზიტზე დაახლოებით 890 ლარს შეადგენდა.
აქედან გამომდინარე, მხოლოდ საგარეო ტურიზმიდან შემოსავლის ყველაზე მინიმალური დანაკარგი
დახლოებით 2 მილიარდი, ხოლო ნეტო დანაკარგი 600-700 მილიონი იქნება ისიც იმ შემთხვევაში, თუ
ტურიზმი სწრაფად აღდგენას მოახერხებს;
საქართველოს გავლით სატრანზიტო ტვირთების მოძრაობა ჩვეულებრივ ხორციელდება, ამიტომაც,
სხვა პირობების თანაბრობისას, ამ სფეროს შემოსავლების ვარდნა მოსალოდნელი არ არის;
გასათვალისწინებელია ის, რომ მაკროეკონომიკური დანაკარგების შეფასებისას არ ვითვალისწინებთ
მულტიპლიკატორის ეფექტს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთი სფეროსათვის დაკლებული შემოსა
ვალი გამრავლებული მულტიპლიკატორზე აისახება სხვა სფეროს დანაკარგში და ა.შ. ნულამდე. ამ
ამოცანის შესასრულებლად ბევრად მეტი დროა საჭირო, თუმცა მსჯელობაში ამ ეფექტის გათვალის
წინება საჭიროა. კერძოდ, დანაკარგებზე მსჯელობისას, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის სფეროები
და ეკონომიკის აგენტები, რომლებიც ნაღდი ფულის მწვავე დეფიციტს განიცდიან;
დარგების მიხედვით, სოფლის მეურნეობა, სამთომოპოვებითი მრეწველობა და დამამუშავებელი მრეწ
ველობა ჯამში სტაბილური უნდა დარჩეს. შესაძლოა სოფლის მეურნეობამ ერთგვარი გამოცოცხლებაც
დააფიქსიროს მოსახლეობიდან ინტერესის გარკვეული ზრდის გამო და ვინაიდან დამამუშავებელ
მრეწველობაში საქართველოში ისეთი სფეროები სჭარბობენ (კვებისა პროდუქტებისა და სასმელების
წარმოება, ლითონის დამუშავება) ამ დარგმა შედარებით სწრაფად უნდა დაძლიოს კრიზისი;
ძალზე პრობლემურია მდგომარეობა ვაჭრობაში, განთავსების ინდუსტრიაში და საზოგადოებრივ
კვებაში. ეს დარგები მიიღებენ ორგვარ შოკს, - ერთს საგარეო ვითარების მკვეთრი გაუარესებით,
ხოლო მეორეს საშინაო მოთხოვნა-მიწოდების თუნდაც დროებითი, მაგრამ მკვეთრი დაცემით და
აღდგენისთვის მოცდის აუცილებლობით. გამორიცხული არაა, რომ წლის განმავლობაში ამ დარგების
ბრუნვა 10% ზე გაცილებით მეტად შემცირდეს;
საქართველოს მთავრობის გათვლებით, 2019 წლის ბოლოს 2020 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის
საპროგნოზო მაჩვენებელი, არახელსაყრელი კონიუნქტურის გამო 5%-დან 4.5%-მდე შემცირდა, ხოლო
ნომინალური მშპ-ს საპროგნოზო ცვლილებამ 8.2% შეადგინა3. სამწუხაროდ, გამორიცხული არ არის,
ნომინალური ზრდა მიუახლოვდეს ნულს, ხოლო რეალური ზრდა ნეგატიურიც კი გახდეს მკვეთრი და
გადამჭრელი ჩარევის გარეშე;
ეკონომიკის ყველა დარგისათვის, იმის გამო, რომ ქვეყანაში წვრილი საწარმოები დომინირებენ,
მაღალია არაფორმალური დასაქმების როლი, დამოკიდებულება ნაღდ ფულზე და ტექნოლოგიური
განვითარების დონე დაბალია, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ნაღდი ფულის ნაკადების ამოძ
რავებას, რათა თავიდან იქნას არიდებული დარგების პერმანენტული ზიანი.
3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. https://mof.ge/makroekonomikuri_machveneblebi
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3) კრიზისის ზეგავლენა სახელმწიფო შემოსავლებსა და ხარჯებზე
წლის განმავლობაში ნაერთ ბიუჯეტში შემოსავლები მთლიანად კვარტლების მიხედვით მეტ-ნაკლებად
თანაბრად გროვდება (იხ. დანართი). შესაბამისი დანართით შესაძლებელი ხდება იმის განსაზღვრა, თუ
ყველაზე მეტად სავარაუდო რომელი ტიპის შემოსავლის დაკარგვაა მოსალოდნელი კრიზისულ პერი
ოდში. რაც შეეხება შემოსავლების აბსოლუტურ მნიშვნელობას 2019 წელს, ის მოცემულია დიაგრამაში
ქვემოთ. აქ დანაკლისის ყველაზე სერიოზული კანდიდატები არიან საშემოსავლო გადასახადი და დღგ.
თუ საკარანტინო მდგომარეობა დიდ ხანს გაგრძელდა, შესაძლოა ბიუჯეტს რამდენიმე მილიარდი ლა
რიც კი მოაკლდეს.
დიაგრამა #2. ბიუჯეტის შემოსავლები, 2019 წელი (მილიონი ლარი)
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წყარო: საქსტატი
საბიუჯეტო შემოსავლების განაწილების თავისებურებების გამო, ამ ეტაპზე თავს ვიკავებთ მკაფიო რე
კომენდაციებისაგან, ვინაიდან ჩანს, რომ ბიუჯეტში მანევრირების საშუალება ძალიან ცოტაა კრიზისულ
ვითარებაში მოსახლეობის გაზრდილ მოთხოვნაზე საპასუხოდ. ერთი რომელიმე გადასახადის ,,გადა
თამაშება“ დროში ან რაიმე სხვა მეთოდით არარეალისტური ჩანს. მაგალითად, შეგროვების თავისებუ
რებების გამო, ქონების გადასახადის უმეტესობა თავს იყრის წლის მეორე კვარტალში. მოგების გადა
სახადის შედარებით მაღალი წილი მოდის პირველ კვარტალზე, ხოლო აქციზი პირველი კვარტლიდან
თანდათანობით იზრდება ბოლოსკენ (იხ.დანართი).
ხარჯების ნაწილში სახელმწიფო ბიუჯეტი კვლავაც რჩება სოციალურად ორიენტირებულად და მათზე
მთელი ხარჯის დაახლოებით 38% მოდის (4 მილიარდ 198 ათასი ლარი 2019 წელს). სოციალური ხარჯები
წლის მანძილზე თანაბრადაა განაწილებული. გასათვალისწინებელია საშინაო და საგარეო ვალდებუ
ლებებისა და მათი მომსახურების სტრუქტურა საბიუჯეტო ხარჯებში კორონავირუსის კრიზისის კონტექ
სტში. შესაბამის დანართში, ისევე როგორც ხარჯების შემთხვევაში, მოყვანილი გვაქვს როგორც წლიური
კომპოზიცია ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილისა, ასევე ეს კომპოზიცია კვარტლების განმავლობაში.

როგორც ჩანს, სახელმწიფო ვერ ასცდება იმას, რომ ბიუჯეტი კიდევ უფრო ,,სოციალურად ორი
ენტირებული“ უნდა გახდეს კრიზისის შედეგების ლიკვიდაციის პერიოდში საქართველოს ეკ
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ონომიკის ბუნებიდან გამოდინარე. ეს ქმნის დამატებით საგადასახადო წნეხს, თუმცა კრიზისის
სიმწვავე და სიდიდე სახელმწიფოს მანევრირების საშუალებას თითქმის არ უტოვებს. ალბათ
ფონს გასვლა ვერ მოხერხდება საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისაგან ახალი დახ
მარების ან შეღავათის მიღების გარეშე. გამორიცხული არაა საგარეო დავალიანების ზრდა, რაც
გლობალური მძიმე კონიუნქტურის პირობებში ზრდის ვალის მკვეთრი ზრდის პერსპექტივას.
დიაგრამა #3. საბიუჯეტო ხარჯები, 2019 წელი (მილიონი ლარი)
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წყარო: საქსტატი

4) კრიზისის ზეგავლენა შინამეურნეობათა შემოსავლებსა და ხარჯებზე
საქსტატის მონაცემებით, საშუალო სტატისტიკური საოჯახო მეურნეობის თვიური შემოსავალი 2019 წელს
ოდნავ აღემატებოდა 1000 ლარს. ამ ფონზე, ეკონომიკის თუნდაც ერთი თვით გაჩერება საკმაოდ მძიმე
დარტყმაა მოსახლეობის უმრავლესობისათვის. ოჯახურ შემოსავლებს მკვეთრად ,,დაარტყამს“ ტრან
სფერების კლება და თვითდასაქმებიდან მიღებული შემოსავლების შემცირება. საშუალოსტატისტიკური
ოჯახის შემოსავლებში ფორმალური დასაქმებით მიღებული შემოსავალი დაახლოებით 40%-ია, რაც
თითქოს არაა დამოკიდებულების მაღალი ხარისხსი, მაგრამ გაურკვეველ ეკონომიკურ პირობებში ამ
შემოსავლის სხვა რაიმე რესურსით ჩანაცვლების პერსპექტივა არ ჩანს.
საშუალო სტატისტიკური ოჯახის შემოსავლებში სესხები ან დანაზოგის გამოყენება დაახლოებით 11%-ია
და მათ მძიმე დარტყმას მიაყენებს არსებული კრიზისი.
სამომხმარებლო ხარჯებში, რომლებიც თვეში საშუალოდ 854 ლარს შეადგენს, ყველაზე მეტი - დაახლო
ებით 300 ლარი მოდის სურსათზე, ტანსაცმელსა და თამბაქოს ნაწარმზე, ხოლო კომუნალურ ხარჯებზე
დაახლოებით 100 ლარი. დაზოგვაზე 214 ლარია ნავარაუდევი (იხ. ცხრილი #1 ქვემოთ, ასევე დანართი).
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ცხრილი #1.

შინამაურნეობათა საშუალო თვიური ხარჯები, 2019 წელი (ლარი)

საშუალო თვიური შემოსავლები, ლარი

საშუალო თვიური ხარჯები, ლარი

1. შემოსავლები, სულ (2+3)

1004.95

1. სამომხმარებლო ხარჯები, სულ (2+3)

854.54

2. ფულადი შემოსავლები და
ტრანსფერტები

932.76

2. სამომხმარებლო ფულადი ხარჯები

778.25

დაქირავებული შრომიდან

463.68

სურსათზე, სასმელზე, თამბაქოს
ნაწარმზე

291.25

თვითდასაქმებიდან

106.53

ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე

34.26

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გაყიდვიდან

57.43

საოჯახო მოხმარების საქონელზე

31.71

ქონებიდან (გაქირავებიდან,
პროცენტი ანაბრიდან)

14.09

ჯანმრთელობის დაცვაზე

96.94

პენსიები, სტიპენდიები, დახმარებები

166.59

საცხოვრებელ სახლზე, წყალზე,
ელექტროენერგიაზე, გაზზე და
სხვა სათბობზე

101.22

უცხოეთიდან მიღებული გზავნილები

40.19

ტრანსპორტზე

83.30

საჩუქრად მიღებული ფული

84.25

განათლებაზე

26.67

სხვა სამომხმარებლო ხარჯები

112.90

3. არაფულადი შემოსავლები

72.19

3. არაფულადი ხარჯები

76.29

4. სხვა ფულადი სახსრები

118.55

4. არასამომხმარებლო ფულადი
ხარჯები

309.99

5. ფულადი სახსრები, სულ (2+4)

1051.31

5. ფულადი ხარჯები, სულ (2+4)

1088.25

6. ფულადი და არაფულადი სახსრები,
სულ (3+5)

1123.50

6. ხარჯები, სულ (3+5)

1164.53

წყარო: საქსტატი
ცხრილი #1 ავაგეთ ,,საბალანსო ფურცლის“ პრინციპით, რათა გვეჩვენებინა საშუალო სტატისტიკური
საოჯახო მეურნეობის ,,აქტივების“ შეპირისპირება ,,პასივებთან.“ ამ გზით ვიზუალურად კიდევ უფრო
ცხადი ხდება საოჯახო მეურნეობათა საშემოსავლო ბაზის სიმყიფე, რომლის რღვევა პირველ რიგში
აუცილებელი ხარჯების დაფარვის საფრთხეს შეიცავს. გარდა ამისა, დიდია კრიზისის გამო სხვა ხარჯების
შემცირების ალბათობა, რაც მთელი ეკონომიკის ერთობლივი მოთხოვნის შემცირების სერიოზული არხია.
ფაქტობრივად, კრიზისის დასაძლევად ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს მაქსიმალურად შეინარჩუნოს შინა
მეურნეობათა შემოსავლების და აქედან გამომდინარე, ხარჯების სტრუქტურა, რის გარეშეც ერთობლივი
მოთხოვნის სტაბილიზაცია შეუძლებელი იქნება.
5) კრიზისის ზეგავლენა დასაქმებაზე
შესაბამის დანართში საქსტატის მონაცემებით ნაჩვენები გვაქვს როგორც სამუშაო ძალის ზოგადი განა
წილება, ასევე განაწილება ეკონომიკის დარგების მიხედვით. ეს იძლევა საშუალებას შეფასდეს ის, თუ
დაახლოებით როგორიცაა არაფორმალური დასაქმების მიერ ეკონომიკური სექტორების ,,დაფარვა.“
სიმარტივისათვის, მთავარ ტექსტში ჩართული გვაქვს მხოლოდ დიაგრამა ეკონომიკის სხვადასხვა სექ
ტორში დასაქმების შესახებ 2019 წელს.
როგორც მოსალოდნელი იყო, საქართველოს დასაქმების სტრუქტურაში კვლავაც სჭარბობს არაფორმა
ლური დასაქმება სასოფლო-სამეურნეო სექტორში. ეს სფერო კარგადაა დაცული საგარეო კონიუნქტურის
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ცვლილებიდან და რადგან აქ წარმოების მიზანი მეტწილად საკუთარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფი
ლებაა, აქ სერიოზული სირთულე მოსალოდნელი არაა და სახელმწიფო ფინანსების თვალსაზრისითაც,
სოფლის მეურნეობა რყევების ერთგვარ ამორტიზატორად გვევლინება.
დიაგრამა #4.		

დასაქმება დარგების მიხედვით (000) 2019 წელი
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წყარო: საქსტატი
იგივე ეხება მეტ-ნაკლებად მრეწველობასა და მშენებლობას. მძიმე დარტყმა მიადგება ვაჭრობას, მომსა
ხურების სფეროსა და სასტუმროებსა და რესტორნებს მოკლევადიან პერიოდში. ბოლო ორ უკანასკნელ
სფეროს მოუწევს გრძელვადიან ნეგატიურ შოკთან გამკლავება. რთულია ჯანდაცვისა და განათლების
სფეროში კრიზისით გამოწვეული უარყოფითი ეფექტების შეფასება დასაქმებაზე.
ზოგადად, საქართველოში ცოტაა კაპიტალტევადი და ტექნოტევადი დასაქმების ადგილები, ამგვარად,
კრიზისის გავლის შემდეგ შესაძლოა ამ დაკარგული სამუშაო ადგილების სწრაფადვე აღდგენა, მაგრამ
არ უნდა დაგვავიწყდეს მცირე და მიკრო ბიზნესები, ასევე თვითდასაქმებულები (წვრილი მოვაჭრეების
ტიპის), რომლებმაც შემოსავლებისა და ნაღდი ფულის დეფიციტს შესაძლოა ვერ გაუძლონ და ვეღარც
მოახერხონ აღდგენა. საუბარია დაახლოებით 200-300 ათას ადამიანზე. ფაქტობრივად, დასაქმების საკითხი
პოსტ-კრიზისულ პერიოდში იქცევა სოციალურ საკითხად, რაც სახელმწიფო სექტორს ავალდებულებს
ეკონომიკაში განახორციელოს ისეთი ინტერვენციები, რაც დასაქმებულთა ამ კატეგორიას შეაძლებინებს
გადაიტანოს მომავალი 3-4 თვე და გააგრძელოს ეკონომიკური საქმიანობა.
6) კრიზისის ზეგავლენა ნეტო ფულად ტრანსფერებზე საზღვარგარეთიდან
2019 წელს, საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, უცხოეთიდან საქართველოში დაახლოებით
1.5 მილიარდი დოლარი გადმოირიცხა. ამ მიმართულებით კვლავაც ლიდერობდა რუსეთის ფედერაცია,
სადიანაც დაახლოებით 350 მილიონი აშშ დოლარი გადმოირიცხა. ტრანსფერების დიდი წყაროებია იტ
ალია - 235 მილიონი აშშ დოლარი და საბერძნეთი - 182 მილიონი დოლარი. გამომგზავნელ ქვეყანათა
სიაში ასევე წარმოდგენილნი არიან აშშ, თურქეთი, გერმანია, და სხვები. რაც შეეხება ნეტო ტრანსფე
რების განაწილებას თვეების მიხედვით, აღინიშნება წლის დასაწყისიდან თანდათანობითი ზრდა მცირე
პიკით ზაფხულში და მეორე პიკით დეკემბერში, გასაგები მიზეზების გამო.
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დიაგრამა #5. ნეტო ფულადი ტრანსფერები უცხოეთიდან, 2019 წელი (მლნ. დოლარი)
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წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
შესაბამის დანართში მოყვანილი გვაქვს როგორც ტრანსფერების განაწილება თვეების მიხედვით, ასევე
ქვეყნების მიხედვით. ამან საშუალება მოგვცა შეგვეფასებინა შემოსავლების ამ მეტად მნიშვნელოვანი
წყაროს ნაწილობრივი დაკარგვით გამოწვეული შესაძლო პრობლემები. საქმე იმაშია, რომ თავად ნეტო
ტრანსფერების წყარო ქვეყნები კორონავირუსის კრიზისამდე განიცდიდნენ პრობლემას, რაც სიტუაციას
საქართველოსთვის კიდევ უფრო ართულებს.
ჩვენი ეკონომიკისთვის ტრანსფერების წყარო-ქვეყნებში მიმდინარე მოვლენები დამშვიდების საშუალებას არ იძლევა. საქართველოს ეკონომიკას და მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს მიადგება ტრანსფერების
ხანგრძლივი, თუ არა მუდმივი დანაკარგი. ამის მიზეზია არა მხოლოდ გამომგზავნ ქვეყნებში არსებული
კრიზისი, არამედ ისიც, რომ ქართველ ემიგრანტთა ნაწილი უკან ბრუნდება, ნაწილმა კი შესაძლოა კარგა
ხნით დაკარგოს სამუშაო. ნეტო ტრანსფერების მთელი წლის განმავლობაში მინიმუმ 10%-ის დაკარგვა
გამორიცხული ნამდვილად არ არის.
7) კრიზისის ზეგავლენა ლარის კურსზე
ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებულმა პანიკურმა განწყობილებებმა გავლენა იქონია ლარის კურ
სზეც. კურსის თანდათანობითი გაუფასურება დოლართან მიმართებაში ჯერ კიდევ მარტის მეორე დეკა
დიდან დაიწყო. ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა 13 მარტს განეხორციელებინა ინტერვენციები და 20
მილიონი ამერიკული დოლარი გაეყიდა. ამან მდგომარეობა ვერ გამოასწორა და ლარმა გაუფასურება
განაგრძო. ეროვნულმა ბანკმა 19 მარტს ახალი ინტერვენციით უკვე 40 მილიონი დოლარი დახარჯა, თუმცა
მოკლევადიანი სტაბილიზაციის მიღწევა ვერც ამჯერად მოხერხდა და მხოლოდ 25 მარტის ინტერვენციის
შედეგად, როცა კიდევ 40 მილიონი ამერიკული დოლარი გაიყიდა, მოხერხდა კურსის სტაბილიზაცია. ვო
ლატილობის მთელი ეპიზოდის განმავლობაში დოლართან მიმართებაში ლარმა 2.79-დან დაახლოებით
3.45-მდე აიწია. დღეისათვის სტაბილურობა მიღწეულია და ერთი დოლარის ფასი 3.17 ლარს შეადგენს.
სავარაუდოდ, სავალუტო ბაზარზე სტაბილზაცია გაგრძელდება და ლარი ნელ-ნელა უნდა დაუბრუნდეს
წონასწორობის ნიშნულს.
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გრაფიკი #1.

კურსის დღიური მერყეობა დოლართან მიმართებაში (%)
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წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
გრაფიკი #1 აღნიშნავს ლარის კურსის ყოველდღიურ მერყეობას დოლართან მიმართებაში. 15 მარ
ტამდე დღიური გაუფასურება საკმაოდ რბილად მიმდინარეობდა და სწორედ ამ დღეს დაიწყო ლარის
მკვეთრი რყევისა და გაუფასურების პროცესი. 20-27 მარტს ვოლატოლობამ მაქსიმალური და მეტად
საშიში ფორმები მიიღო. ვითარების დამშვიდებას, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ეროვნული ბანკის ორი
სოლიდური ინტერვენცია დასჭირდა, რაც 80 მილიონი დოლარი დაჯდა. ალბათ ახლა ძნელია იმაზე
ლაპარაკი რამდენად დროული იყო ბანკის ჩარევა და გაექცა თუ არა მას სიტუაციის მართვა ხელიდან,
თუმცა ცხადია ეს, რომ პანიკის დასამშვიდებლად მომავალში რეზერვების ხარჯვა მისაღები პოლიტიკა
ნამდვილად არ იქნება.
საბოლოოდ, ლარის მოკლევადიანი მერყეობის რეალური საფუძვლები არ არსებობდა, ამიტომაც, მო
მავალში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება იმას, თუ რამდენად გონივრულ პოლიტიკას გაატარებს არა
მხოლოდ ეროვნული ბანკი, არამედ მთავრობაც, რომელიც დილემის წინაშე დგას, ერთი მხრივ ფულადი
რესურსი მიაწოდოს ეკონომიკას და მეორე მხრივ თავიდან აირიდოს როგორც ინფლაცია, ასევე დაწო
ლა ლარზე.
გრძელვადიანი ეფექტის მქონე ღონისძიებების შემუშავება ცაიტნოტსა და Covid-19-ის ჯერაც ცხადად ჩა
მოუყალიბებელი ეპიდემიოლოგიური სურათის ფონზე მეტად გაძნელებულია. საქმეს ართულებს ბევრი
დიდი და განვითარებული ქვეყნის არათანმიმდევრული რეაქცია პრობლემაზე და იქ ჩამოყალიბებული
სირთულეები. მიუხედავად ამისა, დასაწყისისთვის, შევძელით რამდენიმე ფართო შემოთავაზების ჩა
მოყალიბება.
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გრძელვადიანი ეფექტის მომტანი ღონისძიებები

გრძელვადიანი ეფექტის მქონე ღონისძიებების შემუშავება ცაიტნოტსა და Covid-19-ის ჯერაც
ცხადად ჩამოუყალიბებელი ეპიდემიოლოგიური სურათის ფონზე მეტად გაძნელებულია. საქმეს
ართულებს ბევრი დიდი და განვითარებული ქვეყნის არათანმიმდევრული რეაქცია პრობლემაზე
და იქ ჩამოყალიბებული სირთულეები. მიუხედავად ამისა, დასაწყისისთვის, შევძელით რამდენიმე
ფართო შემოთავაზების ჩამოყალიბება.
ა) ეპიდემიოლოგიური სურათის კარგად გააზრება

გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ მსოფლიოს ბევრმა მეზობელმა ან
ერთმანეთის მსგავსმა ქვეყანამ პანდემიასთან ბრძოლის განსხვავებული ტაქტიკა აირჩია, გან
სხვავებული ღონისძიებები გაატარა სხვადასხვა დროს, თუმცა საკმაოდ ერთგვაროვანი შედეგები
მიიღო. არის მეზობელი, კულტურულად, ეკონომიკურად და სხვა თვალსაზრისით მსგავსი ქვეყ
ნები, რომლებმაც დაახლოებით ერთნაირი ღონისძიებების გატარებით ჯერჯერობით განსხვავე
ბული შედეგები მიიღეს. არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესწავლა შეუძლებელი და
გაუმართლებელია ეკონომიკური, სოციალური, ზოგადი ჯანდაცვის, მართლწესრიგისა თუ სხვა
საკითხების კარგად გააზრების გარეშე;
ბ) პარტნიორი და სხვა ქვეყნების განსხვავებული ყოფაქცევის გათვალისწინება

სადღეისოდ გატარებული საკარანტინო ღონისძიებების ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ
რეკომენდებული თანმიმდევრობით გატარება საკმაოდ ბევრ დიდ, მათ შორის საქართველოს
მნიშვნელოვან პარტნიორ დიდ ქვეყნებში ვერ/არ მოხერხდება, რაც საკმაოდ დიდ პრობლე
მას შექმნის იმ აზრით, რომ საქართველო შესაძლოა ეკონომიკურ ავტარკიაში მოექცეს. ამის
არდასაშვებად, საჭიროა პარტნიორ ქვეყნებთან სინქრონიზაციის გეგმების შემუშავება და იმის
გათვლის დაწყება, თუ რა ჯდება ასეთი გეგმა ეკონომიკური თუ სხვა თვალსაზრისით;
გ) სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხების მაქსიმალურად გააზრებულად
გადაწყვეტა

ყველაზე კარგი განზრახვით ნაკარნახები გადაწყვეტილებები, განსაკუთრებით დროის დეფი
ციტის პირობებში, ყოველთვის ვერ იღებს სასურველ შედეგს ან თან ახლავს სერიოზული ნე
გატიური შედეგები. მაგალითად, მოსახლეობის დიდი ნაწილის სახლში გაუსვლელად ყოფნა
აუცილებლად ზრდის მოთხოვნას სურსათსა და პირველადი მოხმარების საგნებზე, რომელთა
მიწოდებასთან დაკავშირებული რისკების გამო, ფასები მიწოდების შეზღუდვის გამოც იზრდე
ბა. ფაქტობრივად, შეიძლება ჩამოყალიბდეს სიტუაცია, როცა მოსახლეობის ყველაზე მაღალი
რისკის მქონე და დაუცველი მოსახლეობა ყველაზე მეტად ზარალდება. ამის გათვალისწინებით,
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შესაძლებელია ფიქრი იმაზე, თუ როგორ ამოქმედდეს ეგრეთ წოდებული ,,უბნის მაღაზიები“ და
ბაზრები შეზღუდული წესით, რათა მოსახლეობის ღარიბ ფენას შეეძლოს ,,ნისიად“ საქონლის
შეძენა, რაც მათი ყოფისთვის აუცილებელია;
დ) სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოთა ხელშეწყობა

ფორმალურად სასოფლო-სამუშაოები აკრძალული არაა, მაგრამ გასათვალისწინებელია ის,
რომ ამ სფეროს მუშაობა აუცილებელია ქვეყანაში პოზიტიური ფსიქოლოგიური ფონის აღსად
გენად და შემოდგომისთვის სტაბილურობის განცდის შესაქმნელად. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც,
რომ ამას აუცილებალად მოყვება სოფლად მობილურობის გაზრდა, რაც გაართულებს დისტან
ცირების პოლიტიკას. მიუხედავად ამისა, დღეს არსებული სასოფლო-სამეურნეო მხარდაჭერის
სქემების განხორციელება არ უნდა შეფერხდეს.
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დანართი I. მშპ დანახარჯების მიხედვით

მლნ
ლარი

კოპმპონენტის
წილი, %

კომპონენტების
კონტრიბუცია მშპ-ში
კვარტლების მიხედვით
(I-IV) %

მშპ დანახარჯების მიხედვით, ლარი 2019
(წინასწარი მონაცემები)

50,002.16

100.00

20.40 24.05 26.89 28.66

ხარჯები საბოლოო მოხმარებაზე

41,035.2

82.07

17.67 19.15 20.38 24.87

შინამეურნეობები

33,531.2

67.06

14.29 15.54 16.70 20.53

შმაკო (შინამეურნეობების მომსახურე
არაკომერციული ორგანიზაციები)

1,103.2

2.21

0.53 0.52 0.48 0.68

სახელმწიფო მართვის ორგანოები

6,400.8

12.80

2.85 3.09 3.20 3.66

ინდივიდუალური საქონელი და მომსახურება

2,433.3

4.87

0.82

1.33

1.33

1.39

კოლექტიური მომსახურება

3,967.5

7.93

2.02

1.76

1.88

2.28

(+) მთლიანი კაპიტალის ფორმირება

13,404.4

26.81

5.00 6.56

7.11

8.14

(+) საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი

26,999.6

54.00

10.49 13.24 15.96 14.31

საქონლის ექსპორტი

13,977.7

27.95

5.81

6.67

7.26

8.20

მომსახურების ექსპორტი

13,021.9

26.04

4.68

6.57

8.70

6.11

(-) საქონლისა და მომსახურების იმპორტი

31,437.1

62.87

12.75 14.90 16.56 18.66

საქონლის იმპორტი

24,555.0

49.11

10.07 11.54 12.78 14.72

მომსახურების იმპორტი
წყარო: საქსტატი

6,882.0

13.76

2.68 3.36

მშპ-ს გამარტივებული შედგენილობა დანახარჯების მიხედვით
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3.77

3.95

დანართი II. მშპ-ს კომპოზიცია

კომპონენტების
კონტრიბუცია მშპ-ში
კვარტლების მიხედვით
(I-IV), %

მშპ ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით ლარი 2019
(წინასწარი მონაცემები)

მლნ.
ლარი

კომპონენტის
წილი წლიურ
მშპ-ში, %

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა

3,112.2

6.22

1.19

510.1

1.02

0.20 0.24 0.26 0.32

დამამუშავებელი მრეწველობა

4,396.4

8.79

1.70

2.51

2.53

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და
კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება

1,022.8

2.05

0.56 0.50 0.48

0.51

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა
და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები

326.7

0.65

0.15

0.17

0.17

0.17

მშენებლობა

3,726.3

7.45

1.11

1.67

2.32 2.36

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და
მოტოციკლების რემონტი

6,243.1

12.49

2.47

3.09 3.30 3.62

ტრანსპორტი და დასაწყობება

2,823.5

5.65

1.16

1.39

1.49

1.61

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და
საკვების მიწოდების საქმიანობები

2,072.1

4.14

0.85

1.00

1.21

1.08

ინფორმაცია და კომუნიკაცია

1,283.3

2.57

0.56 0.63 0.66

0.72

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები

2,335.7

4.67

1.10

1.20

1.18

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები

5,001.2

10.00

2.34 2.40 2.53

2.74

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური
საქმიანობები

1,262.2

2.52

0.58 0.64

0.57

0.74

614.6

1.23

0.25 0.32 0.35

0.31

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა;
სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება

2,939.4

5.88

1.38

1.44

1.61

განათლება

1,953.2

3.91

0.93 0.98 0.94

1.06

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები

1,881.2

3.76

0.91

ხელოვნება, გართობა და დასვენება

1,406.4

2.81

0.60 0.59

0.74

0.88

სხვა სახის მომსახურება

370.5

0.74

0.18

0.19

0.20

შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის,
საქმიანობები;

38.6

0.08

0.02 0.02 0.02 0.02

გადასახადები პროდუქციაზე

6,916.1

13.83

18.23 21.18 23.14 24.09

სუბსიდიები პროდუქციაზე

233.4

0.47

2.27

3.02 3.86 4.69

50,002.2

100.00

0.10

0.15

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების
საქმიანობები

მშპ საბაზრო ფასებში (ლარი)
წყარო: საქსტატი

1.77
2.06

1.19

1.44

0.91
0.18

1.78

1.49

0.98 0.96

0.11

0.12
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დანართი III. სახელმწიფო ფინანსები

სულ
მლნ
ლარი

მთლიანის
წილი, %

შემოსავლები

12,906.6

100.00

22.92 24.86

25.84

26.38

გადასახადები

11,417.8

88.46

22.70 24.78

26.73

25.79

საშემოსავლო გადასახადი

3,482.8

26.98

23.46 25.32

24.73

26.48

866.3

6.71

32.23 22.04

23.55

22.19

დღგ

5,239.0

40.59

20.85 22.83

29.16

27.16

აქციზი

1,506.7

11.67

18.94

17.18

29.81

34.07

იმპორტის გადასახადი

79.0

0.61

19.75

23.42

28.23

28.61

ქონებაზე გადასახადი

474.3

3.67

0.86

72.78

3.52

22.83

სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადები

-230.3

-1.78

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები, 2019 წელი

მოგების გადასახადი

სოციალური შენატანები

-

გრანტები

423.6

3.28

38.62 15.53

11.31

34.54

სხვა შემოსავლები

1,065.2

8.25

19.03

29.41

22.06

29.50

ხარჯები

10,830.9

100.00

23.18 24.39

24.05

28.38

შრომის ანაზღაურება

1,784.9

16.48

24.19 24.23

24.20

27.39

საქონელი და მომსახურება

1,658.7

15.31

20.40 25.30

23.20

31.10

610.6

5.64

25.22 22.01

28.12

24.65

1,082.9

10.00

21.53 25.63

23.79

29.04

33.0

0.30

სოციალური უზრუნველყოფა

4,198.2

38.76

23.79 24.69

24.88

26.64

სხვა ხარჯები

1,462.6

13.50

23.59 23.10

20.76

32.54

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო

2,075.7

21.59

35.18

15.93

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,426.5

11.47

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

-1,350.8

4.09

პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები

27.30

-10.29 -19.00 -74.80

ფინანსური აქტივების ცვლილება

14.0

473.57 217.14 -992.86 402.14

საშინაო

14.0

473.57

საგარეო

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური
უფლება

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,364.8

0.81

12.41

8.62

78.16

საშინაო

897.8

3.15

24.62

15.36

56.87

საგარეო

467.0

-3.70 -11.05

-4.33

119.08

14,257.4

20.36 23.48

25.19

30.97

მთლიანი ხარჯები

ვალის ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 20,569.7
მ.შ. საგარეო
წყარო: საქსტატი
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კომპონენტების კონტრიბუცია
კვარტლების მიხედვით (I-IV) %

15,742.7

დანართი IV შინამაურნეობათა
შემოსავლები და ხარჯები

შინამაურნეობათა საშუალო თვიური ხარჯები, ლარი, 2019 წელი

საშუალო თვიური შემოსავლები, ლარი

საშუალო თვიური ხარჯები, ლარი

1. შემოსავლები, სულ (2+3)

1004.95 1. სამომხმარებლო ხარჯები, სულ (2+3)

854.54

2. ფულადი შემოსავლები და
ტრანსფერტები

932.76 2. სამომხმარებლო ფულადი ხარჯები

778.25

დაქირავებული შრომიდან

463.68

სურსათზე, სასმელზე, თამბაქოს
ნაწარმზე

291.25

თვითდასაქმებიდან

106.53

ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე

34.26

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გაყიდვიდან

57.43

საოჯახო მოხმარების საქონელზე

31.71

ქონებიდან (გაქირავებიდან, პროცენტი
ანაბრიდან)

14.09

ჯანმრთელობის დაცვაზე

96.94

პენსიები, სტიპენდიები, დახმარებები

166.59

საცხოვრებელ სახლზე, წყალზე,
ელექტროენერგიაზე, გაზზე და სხვა
სათბობზე

101.22

უცხოეთიდან მიღებული გზავნილები

40.19

ტრანსპორტზე

83.30

საჩუქრად მიღებული ფული

84.25

განათლებაზე

26.67

სხვა სამომხმარებლო ხარჯები

112.90

3. არაფულადი შემოსავლები

72.19

4. სხვა ფულადი სახსრები

118.55 4. არასამომხმარებლო ფულადი ხარჯები

ქონების გაყიდვა
ფულის სესხება ან დანაზოგის
გამოყენება

5. ფულადი სახსრები, სულ (2+4)
6. ფულადი და არაფულადი სახსრები,
სულ (3+5)
წყარო: საქსტატი

5.22
113.33

3. არაფულადი ხარჯები

76.29
309.99

სასოფლო–სამეურნეო ხარჯები

23.55

ტრანსფერტებზე

35.79

დაზოგვაზე ან გასესხებაზე

214.04

ქონების შეძენაზე

36.62

1051.31 5. ფულადი ხარჯები, სულ (2+4)

1088.25

1123.50 6. ხარჯები, სულ (3+5)

1164.53
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დანართი V. დასაქმების სტატისტიკა

სამუშაო ძალის ზოგადი განაწილება, 2019 წელი

ათასი

სულ 15+ მოსახლეობა

3037.1

სულ აქტიური მოსახლეობა (სამუშაო ძალა)

1911.2

დასაქმებული

1690.2

დაქირავებული

849.3

თვითდასაქმებული

840.4

გაურკვეველი
უმუშევარი

221.0

უმუშევრობის დონე (პროცენტებში)

11.6

აქტიურობის დონე (პროცენტებში)

62.9

დასაქმების დონე (პროცენტებში)

55.7

დასაქმება დარგების მიხედვით, 2019 წელი

ათასი

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და მეტყევეობა, თევზჭერა, მეთევზეობა

659.24

მრეწველობა

140.42

მშენებლობა

98.75

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების
რემონტი

187.62

სასტუმროები და რესტორნები

44.42

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

90.21

საფინანსო საქმიანობა

33.51

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა

42.82

სახელმწიფო მმართველობა

91.93

განათლება

151.62

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

65.68

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა

67.42

კერძო საოჯახო მეურნეობა დაქირავებული მომსახურებით

19.43

ექსტერიტორიული ორგანიზაციების საქმიანობა
წყარო: საქსტატი
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0.5

1.13

დანართი VI. ნეტო ფულადი
ტრანსფერები საზღვარგარეთიდან

ნეტო ფულადი ტრანსფერები საზღვარგარეთიდან, 2019 წელი

თვეების მიხედვით
სულ

000 აშშ დოლარი ქვეყნების მიხედვით
1,495,893

000 აშშ დოლარი

რუსეთის ფედერაცია

350,322

იანვარი

100,187

იტალია

235,048

თებერვალი

107,730

საბერძნეთი

182,498

მარტი

119,849

ისრაელი

158,334

აპრილი

117,987

აშშ

173,553

მაისი

125,330

თურქეთი

60,732

ივნისი

126,167

გერმანია

45,790

ივლისი

135,288

უკრაინა

16,404

აგვისტო

127,391

ესპანეთი

44,420

სექტემბერი

129,300

პოლონეთი

28,982

ოქტომბერი

130,752

აზერბაიჯანი

7,684

ნოემბერი

129,162

საფრანგეთი

23,148

დეკემბერი

146,750

სხვა ქვეყნები

168,978

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
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