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შესავალიშესავალი

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის შე დე გე ბის გან მო სახ ლე ობ ის და სა ცა ვად 

აირ ჩია ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური და კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბის მკაც რი შეზღუდ ვის სტრა ტე გია. ეს 

სტრა ტე გია მეტ-ნაკ ლე ბად ხორ ცი ელ დე ბა და სავ ლე თის დი დი ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში, თუმ ცა ზოგ 

მათ გან ში (მა გა ლი თად აშშ) აკ რძალ ვა თა ყვე ლა კომ პო ნენ ტის დაც ვა ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი აზე მე-

ტად გარ თუ ლე ბუ ლია გე ოგ რა ფი ული, ლო გის ტი კუ რი, იურ იდი ული, სა ხელ მწი ფო მარ თვი სა და მოწყო ბის 

თა ვი სე ბუ რე ბე ბი სა თუ სხვა ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ას ეთი სტრა ტე გი ის თე ორი ული და სა ბუ თე ბის ერთ-ერ თი ავ ტო რი, ლონ დო ნის სა იმ პე რიო კო ლე ჯის 

მეც ნი ერი ბა ტო ნი ნილ ფერ გი უს ონი თა ვის ერთ-ერთ ბო ლო ინ ტერ ვი უში1 აღ ნიშ ნავს, რომ სტრა ტე გია 

რეა ლუ რად იმ უშ ავ ებს მა შინ, თუ სა ყო ველ თაო კა რან ტი ნი (Lockdown) გაგ რძელ დე ბა 12-18 თვე ვაქ ცი ნის 

ბა ზარ ზე გა მო ტა ნამ დე. იმ ავე ინ ტერ ვი უში იგი აღ ნიშ ნავს, რომ ას ეთი სტრა ტე გია სე რი ოზ ულ პრობ ლე-

მებს წა აწყდე ბა რო გორც ტექ ნი კუ რი, ას ევე სო ცი ალ ური, ეკ ონ ომ იკ ური თუ სხვა თვალ საზ რი სით. მი სი ვე 

თქმით, ამ სტრა ტე გი ის ალ ტერ ნა ტი ვაა პან დე მი ის ნე გა ტი ური შე დე გე ბის შერ ბი ლე ბა თან და თა ნო ბი თი 

ად აპ ტა ცი ის გზით, თუმ ცა, ამ შემ თხვე ვა ში, გარ და უვ ალია გა ცი ლე ბით მე ტი ად ამი ან ის და ღუპ ვა და სხვა 

ნა გა ტი ური მოვ ლე ნე ბი, თუმ ცა დრო ში უფ რო მე ტად გა წე ლი ლი.  

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.

ამ ავე დროს, უნ და გვახ სოვ დეს, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა ყო ველ თაო კა რან ტი ნის ახ ლან დე ლი ფორ მით 

თუნ დაც 3 თვე ზე მე ტი ვა დით გან ხორ ცი ელ ება უკ ავ შირ დე ბა ძა ლი ან დიდ ეკ ონ ომ იკ ურ, სო ცი ალ ურ, ად-

მი ნის ტრა ცი ულ, ად ამი ან ურ თუ სხვა ის ეთ სირ თუ ლე ებს, რო მელ თა დაძ ლე ვის სა შუ ალ ება სა ქარ თვე ლოს 

უბ რა ლოდ არ აქ ვს. ლა პა რა კია არა მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ან შე დე გებ ზე, არ ამ ედ იმ აზ ეც, რომ ას ეთი პო-

ლი ტი კის გრძელ ვა დი ანი ნე გა ტი ური შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა დამ ღუპ ვე ლი აღ მოჩ ნდეს. 

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.

1 https://www.youtube.com/watch?v=0PbRV2Md8Ew
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ამ დო კუ მენ ტის ამ ოც ანაა, და ეხ მა როს მთავ რო ბას შე იმ უშ ავ ოს ის ეთი ღო ნის ძი ებ ები, რომ ლე ბიც მას სა-

ზო გა დო ებ ის დახ მა რე ბით შე აძ ლე ბი ნებს გო ნივ რულ დო ნემ დე შე ინ არ ჩუ ნოს ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტო ვო ბა, 

რაც აუც ილ ებ ელია პირ ველ რიგ ში ვი რუ სი სად მი ყვე ლა ზე მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის და სა ცა ვად, ქვე ყა ნა ში 

ნორ მა ლუ რი ფსი ქო ლო გი ური და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ფო ნის შე საქ მნე ლად და შე სა ნარ ჩუ ნებ-

ლად და კრი ზი სი დან თან და თა ნო ბი თი გა მოს ვლი სა და ცხოვ რე ბის ნორ მა ლუ რი რიტ მის თან და თა ნო ბით 

აღ სად გე ნად. 

ეკ ონ ომ იკ ური ღო ნის ძი ებ ებ ის რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბი სას ვით ვა ლის წი ნებ დით შემ დეგს:

 აუც ილ ებ ელია ყალ ბი დი ქო ტო მი ის დაძ ლე ვა, რომ ლის თა ნახ მა დაც ად ამი ან თა სი ცოცხლე ეკ ონ ომ იკ-

ურ ინ ტე რე სებს არ უნ და ვა ნაც ვა ლოთ. ცხა დია, ად ამი ან თა სი ცოცხლე გა ცი ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 

ვიდ რე ეკ ონ ომ იკა, მაგ რამ ჩვე ნის აზ რით, ამ შემ თხვე ვა ში ეკ ონ ომ იკა ად ამი ან ურ ურ თი ერ თო ბა თა 

მთე ლი სპექ ტრია, რომ ლის მთლი ან ად მოშ ლით საფ რთხე ში მყო ფი ად ამი ან ებ ის დაც ვა უბ რა ლოდ 

შე უძ ლე ბე ლი გახ დე ბა;

 სა ქარ თვე ლოს პარ ტნი ორ დიდ ქვეყ ნებ ში პრობ ლე მი სად მი არ ათ ან მიმ დევ რუ ლი რე აქ ცია მნიშ ვნე-

ლო ვან წი ლად იყო გა მოწ ვე ული სა ზო გა დო ებ რი ვი წნე ხით. სა ქარ თვე ლო ში ეს პრობ ლე მა ასე მწვა ვედ 

ჯერ ჯე რო ბით არ დგას, თუმ ცა უნ და გვეს მო დეს ის, რომ თუ მა ინც მოხ დე ბა და ავ ად ებ ის აფ ეთ ქე ბა 

თუნ დაც მცი რე დრო ით, მთავ რო ბა შე იძ ლე ბა მა ნევ რი რე ბის სა შუ ალ ებ ის გა რე შე აღ მოჩ ნდეს. ამ იტო-

მ აც, რე კო მენ და ცი ებ ის მი ზა ნი ის იცაა, რომ მთავ რო ბას შეძ ლე ბის დაგ ვა რად შე უმ სუ ბუქ დეს წნე ხი და 

მი ეც ეს გო ნივ რუ ლად და გა დამ ჭრე ლად მოქ მე დე ბის სა შუ ალ ება;

 დრო უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი პრობ ლე მის სიმ წვა ვი სა და მას შტა ბის შე და რე ბით უფ რო ზუს ტად 

შე სა ფა სებ ლად, რაც აუც ილ ებ ელია საფ რთხი სად მი ად ეკ ვა ტუ რი და პრო პორ ცი ული ღო ნის ძი ებ ებ ის 

გა სა ტა რებ ლად იმ ის ფარ გლებ ში, რა საც ქვეყ ნის რე სურ სე ბი იძ ლე ვა;

 კრი ზის თან ბრძო ლა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ის გა აზ რე ბა, რომ იგი შედ გე ბა მრა ვა ლი კომ პო ნენ ტი სა გან, 

რომე ლთა მოგ ვა რე ბაც შე საძ ლოა გან სხვა ვე ბულ მიდ გო მებს მო ითხოვ დეს. ას ევე,  ღო ნის ძი ებ ებ ის 

ნა წილს მოკ ლე ვა დი ანი, ნა წილს კი გრძელ ვა დი ანი შე დე გე ბი აქ ვს, გან სა კუთ რე ბით ეკ ონ ომ იკ ური 

ცხოვ რე ბის ნა წილ ში. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, პირ ველ რიგ ში აუც ილ ებ ელია ის ეთი ეკ ონ ომ იკ ური ინ იცი-

ატ ივ ებ ის შე თა ვა ზე ბი სა და და გეგ მვი სა გან შეძ ლე ბის დაგ ვა რად თა ვის შე კა ვე ბა, რო მელ თა შე დე გე ბი 

სა თუოა;

 უნ და გვეს მო დეს, რომ სა ყო ველ თაო კა რან ტი ნის (Lockdown) დი დი ხნით გაგ რძე ლე ბა იწ ვევს გარ-

და უვ ალ ნე გა ტი ურ ცვლი ლე ბებს ყო ფა ში, ეკ ონ ომ იკ აში, სო ცი ალ ურ ცხოვ რე ბა ში და სხვა. მრა ვა ლი 

კვლე ვით დას ტურ დე ბა, რომ ეს შე საძ ლოა უკ ავ შირ დე ბა მრა ვა ლი და ავ ად ებ ის (მათ შო რის, იმ უნ იტ-

ეტ ის დაქ ვე ით ებ ის, ინ ფექ ცი ებ ის) მკვეთრ ზრდას, მარ თლწეს რი გის რღვე ვას, კონ ფლიქ ტებს და სხვა. 

ასე რომ, სა ყო ველ თაო კა რან ტი ნის ,,სა ფა სუ რი“ დრო თა გან მავ ლო ბა ში გა იზ რდე ბა;

 მსოფ ლიო მე დი აში დო მი ნი რებს ნი უს ები ქვეყ ნე ბი დან, რომ ლებ შიც მძი მე მდგო მა რე ობა შე იქ მნა. 

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა ერ თმა ნე თის გან გან სხვავ დე ბა და ზო გად საკ მა ოდ 

და დე ბი თი ტენ დენ ცი ები ფიქ სირ დე ბა. სა ჭი როა ამ ტენ დენ ცი ებ ის ფრთხი ლად გაც ნო ბა, გათ ვა ლის-

წი ნე ბა და გა შუ ქე ბა შეძ ლე ბის დაგ ვა რად აკ ად ემი ურ სტილ ში. ის იც აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რამ დე ნი მე 

გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა აპ ირ ებს სა კა რან ტი ნო წე სე ბის ცვლი ლე ბას ახ ლო მო მა ვალ ში და ამ ის გათ-

ვა ლის წი ნე ბა მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია;

 ღო ნის ძი ებ ებ ის და სა გეგ მად მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი დე მოგ რა ფი ული ფაქ ტო რე ბი (მა გა ლი თად, 

მო სახ ლე ობ ის გან ფე ნა რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით, ას აკ ობ რი ვი სტრუქ ტუ რა და სხვა). გან სა კუთ რე ბით სა-

ყუ რადღე ბოა მოკ ვდა ობ ის რის კი სა და მოკ ვდა ობ ის კო ეფ იცი ენ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. ეს სტა ტის ტი კა 

სა ქარ თვე ლო ში მო იპ ოვ ება და შე იძ ლე ბა ე.წ. ,,ჭარ ბი სიკ ვდი ლი ან ობ ის“ გათ ვლა და ევ როს ტა ტი სა და 

ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მიმ დი ნა რე სტა ტის ტი კის თვის თვა ლის დევ ნე ბა  კო რო ნა ვი რუ სით სიკ ვდი ლი ან ობ-

ის სტა ტის ტი კას თან ერ თად, რაც აუც ილ ებ ელია ჯან დაც ვის სის ტე მის სა ჭი რო რე სურ სე ბის სა თა ნა დო 

პრო პორ ცი ით მო ბი ლი ზა ცი ის ათ ვის.

მთავ რო ბი სათ ვის გრძელ ვა დი ანი ეფ ექ ტის მქო ნე ღო ნის ძი ებ ებ ის შე თა ვა ზე ბი სას ვეყ რდნო ბით რამ დე ნი მე 

სა ბა ზი სო მო საზ რე ბას. შემ დგომ ში ამ მო საზ რე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ვა ფა სებთ შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ ის 

რის კებს სა ქარ თვე ლოს მშპ-ს, მშპ-ს კომ პო ნენ ტე ბის, სა ოჯ ახო მე ორ ნე ობ ებ ზე გავ ლე ნის, და საქ მე ბა ზე 

გავ ლე ნი სა და სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ზე გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით. შე ფა სე ბუ ლია ამა თუ იმ პა რა მეტ რის 
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ნე გა ტი ური ცვლი ლე ბის შე საძ ლო სი დი დე, მა გა ლი თად 5%-იანი ვარ დნა და სხვა. შემ დგომ ში გან ხი ლუ ლია 

სა ხელ მწი ფოს მი ერ სადღე ის ოდ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის მი ზან შე წო ნი ლო ბა და ეფ ექ ტი ან ობა. 

ბო ლოს შე მო თა ვა ზე ბუ ლია სპე ცი ფი კუ რი ღო ნის ძი ებ ები კრი ზი სის და საძ ლე ვად. ჩვე ნი შე ფა სე ბის წყა-

როა დო კუ მენ ტის და ნარ თე ბი I-VI.
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სა ხელ მწი ფოს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი
სტი მუ ლი რე ბის ღო ნის ძი ებ ები

1 აპ რილს, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გა დაწყვე ტი ლე ბით, ეკ ონ ომ იკ ის პირ და პი რი მხარ და ჭე რის თვის, 

ბი უჯ ეტ იდ ან გა მო იყო 2 მი ლი არ დი ლა რი, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა, კომ პა ნი ებ ის, სა მუ შაო ად გი ლე-

ბის, კომ პა ნი ებ ის მიმ დი ნა რე წარ მო ებ ისა და ბიზ ნე სე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. აღ ნიშ ნუ ლი თან ხის გა მო-

ყო ფა მოხ დე ბა კრი ზი სულ ბი უჯ ეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე ზერ ვე ბი დან. ეს თან ხა არ მო იც ავს ჯან დაც ვის 

თვალ საზ რი სით ბი უჯ ეტ იდ ან პირ და პირ მი მარ თულ და გა მო ყო ფილ ფი ნან სებს (351 მლნ ლა რი). ჩვენს 

მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტის თვის რე ლე ვან ტუ რი ღო ნის ძი ებ ებ ის დე ტა ლუ რი აღ წე რა ას ეთია: 

1) სეს ხე ბი

ბიზ ნესს, რო მელ საც შე ექ მნე ბა სეს ხის გა დახ დის პრობ ლე მა ბან კე ბი ინ დი ვი დუ ალ ურ ად გა უკ ეთ ებ ენ სეს-

ხის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ას. გა და ვა დე ბის/რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ის კონ კრე ტუ ლი პი რო ბე ბი არ არ ის ცნო ბი ლი, 

რად გან ბან კე ბი ახ დე ნენ კლი ენ ტე ბის თვის პი რო ბე ბის ინ დი ვი დუ ალ ურ შე თა ვა ზე ბას და შე თან ხმე ბას. 

რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ის შემ თხვე ვა ში (რო მელ საც ხში რად სა კო მი სიო გა და სა ხა დიც აქ ვს), მომ ხმა რებ ლის-

თვის გა და სახ დე ლი თან ხის ჯა მუ რი ოდ ენ ობა იზ რდე ბა, რად გან ხდე ბა სეს ხის ვა დის გა ხან გრძლი ვე ბა, 

შე სა ბა მი სად იზ რდე ბა გა და სახ დე ლი ჯა მუ რი საპ რო ცენ ტო გა და სა ხა დი. 2020 წლის თე ბერ ვლის მდგო-

მა რე ობ ით, კო მერ ცი ული ბან კე ბის მი ერ რე ზი დენტ იურ იდი ულ პი რებ ზე ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტით გა ცე მუ ლი 

სეს ხე ბის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა 4.5 მი ლი არდ ლარს აღ ემ ატ ებ ოდა, ხო ლო უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი 

სეს ხე ბი 10.5 მი ლი არდ ლა რამ დე იყო. სას ტუმ რო ებ ისა და რეს ტორ ნე ბის სექ ტორ ზე (დღე ის მდგო მა რე-

ობ ით ყვე ლა ზე მოწყვლად სექ ტორ ზე) გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა სა ან გა რი შო პე რი ოდ ის თვის, 226 

მი ლი ონ ლარს, ხო ლო უცხო ური ვა ლუ ტით გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის შემ თხვე ვა ში 1.2 მი ლი არდ ლარს აჭ არ-

ბებ და (სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბი). 

2) ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა და ვა დე ბა

იმ კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც ახ ორ ცი ელ ებ ენ ტუ რიზ მთან და კავ ში რე ბულ საქ მი ან ობ ებს: სას ტუმ რო ები და 

რეს ტორ ნე ბი, ტუ რის ტუ ლი სა აგ ენ ტო ები, სატ რან სპორ ტო კომ პა ნი ები, სა ექ სკურ სიო საქ მი ან ობა, კულ ტუ-

რუ ლი და სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი და სხვ.  სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა გა და უვ ად ებს 

მომ დევ ნო 4 თვის გან მავ ლო ბა ში გა და სახ დელ ქო ნე ბის და  სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დებს (1 ნო ემ ბრამ-

დე). შე დე გად, შე ღა ვა თი შე ეხ ება გა და სა ხა დის 18 000 გა დამ ხდელს და 50 000-ზე მეტ და საქ მე ბულ პირს.  

მთავ რო ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი გათ ვლე ბით ეს ნიშ ნავს იმ ას, რომ ეკ ონ ომ იკ ის ამ სექ ტორ ში 100 მლნ. 

ლარ ზე მე ტი დარ ჩე ბა.

3) კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის სუბ სი დი რე ბა 

სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში (მარ ტი, აპ რი ლი, მა ისი) და ფი ნან სდე ბა სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქის კო-

მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბი, თუ მათ მი ერ ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში მოხ მა რე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გია 200 

კი ლო ვატ-სა ათ ზე ნაკ ლე ბია და/ან ბუ ნებ რი ვი აირ ის მოხ მა რე ბა - 200 მ3-ზე ნაკ ლე ბია, ამ აში შე დის ას ევე 
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და სუფ თა ვე ბი სა და წყლის გა და სა ხა დე ბიც. პრე მი ერ ის გან მარ ტე ბით, შე ღა ვა თი შე ეხ ება ელ ექ ტრო ენ ერ-

გი ის 1 200 000 და გა ზის 650 000 აბ ონ ენ ტს. სო ცი ალ ური პროგ რა მის გარ და, ჯერ არ და სა ხე ლე ბუ ლა ეკ ონ-

ომ იკ ის კონ კრე ტუ ლი დარ გე ბი და ბიზ ნე სე ბი, რო მელ თა მხარ და ჭე რა მოხ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი თან ხე ბით.

4) სექ ტო რუ ლი მხარ და ჭე რა 

სა აგ ენ ტომ „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ წარ მო ად გი ნა თა ნა და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მე ბი რომ ლე ბიც სა-

ოჯ ახო, მცი რე და სა შუ ალო სას ტუმ რო ინ დუს ტრი ის ხელ შეწყო ბას გუ ლის ხმობს. აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის 

ფარ გლებ ში მოხ დე ბა 2020 წლის პირ ვე ლი მარ ტი დან მომ დევ ნო 6 თვის გან მავ ლო ბა ში მე წარ მე სუ ბი ექ-

ტე ბის თვის სეს ხზე და რიცხუ ლი წლი ური სარ გებ ლის თა ნა და ფი ნან სე ბა. თა ნა და ფი ნან სე ბა ვრცელ დე ბა 

სეს ხე ბის არა უმ ეტ ეს 80%-ზე ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტა ში და 70%-ზე უცხო ურ ვა ლუ ტა ში. სეს ხის მაქ სი მა ლუ რი 

მო ცუ ლო ბა შე ად გენს 1 მლნ. ლარს, 300 000 აშშ დო ლარს და 250 000 ევ როს. ამ ას თან, გა ფორ მე ბუ ლი 

სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის მიზ ნობ რი ობა უნ და იყ ოს სას ტუმ როს მშე ნებ ლო ბა/გა ფარ თო ება/აღ ჭურ ვა/რე-

მონ ტი/რე კონ სტრუქ ცია. 

გარ და ამ ისა, კომ პა ნი ებ ის თვის ფი ნან სუ რი რე სურ სის მი წო დე ბის მიზ ნით, მთავ რო ბა გააორმაგებს დღგ-ს 

დაბ რუ ნე ბებს  და წლის ბო ლომ დე და გეგ მი ლი 600 მლნ. ლა რის ნაც ვლად ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო  კომ-

პა ნი ებს და უბ რუ ნებს 1 200 მლნ. ლარს.

 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ეკ ონ ომ იკ ის და მა ტე ბით სტი მუ ლი რე ბის-

თვის გა იზ რდე ბა ქვე ყა ნა ში კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის მხარ და ჭე რა. შე სა ბა მი სად,  2020 წლის ბი უჯ ეტ ით 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბი და მა ტე ბით გა იზ რდე ბა 300 მლნ. ლა რით. 2020 სა ბი უჯ ეტო 

ას იგ ნე ბე ბის გეგ მა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 2 მი ლი არდ 221 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე-

ბი, მათ გან პირ ველ კვარ ტალ ში თით მის 425 მი ლი ონი ლა რი (სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო). 

თან ხე ბის გა მო ყო ფას თან ერ თად, მნიშ ნე ლო ვა ნია უკ ვე არ სე ბუ ლი თან ხე ბის ათ ვი სე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის 

მო ნი ტო რინ გი და მა თი ეფ ექ ტი ან ობ ის ან ალ იზი.

 

5) ფა სე ბის სუბ სი დი რე ბა 9 სა სურ სა თო პრო დუქ ცი აზე  

კო რო ნა ვი რუს თან ბრძო ლის სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბით და სა ხელ და ის 9 სა სურ სა თო 

პრო დუქ ტი (ბრინ ჯი, მა კა რო ნის ნა წარ მი, წი წი ბუ რა, მზე სუმ ზი რის ზე თი, შა ქა რი, ხორ ბა ლი, ხორ ბლის 

ფქვი ლი, რძის ფხვნი ლი და ლო ბიო), რომ ლებ ზეც ფა სე ბის ზრდის დაზღვე ვის თვის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ი-

დ ან 10 მლნ. ლარს და ხარ ჯავს. აღ ნი შუ ლი თან ხა არ ის სუბ სი დია, რომ ლი თაც სა ხელ მწი ფო კონ კრე ტულ 

სა სურ სა თო პრო დუქ ტებ ზე სა ვა ლუ ტო კურ სის ცვა ლე ბა დო ბით გა მოწ ვე ულ ფა სის ზრდას და აზღვევს.  

პროგ რა მა ით ვა ლის წი ნებს იმ პორ ტი ორი კომ პა ნი ებ ის თვის 2020 წლის 15 მარ ტი დან 15 მა ის ის ჩათ ვლით, 

პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტის მიზ ნით, უცხო ურ ვა ლუ ტა ში (აშშ დო ლა რი და ევ რო) გა წე ული ხარ ჯის სა ვა ლუ ტო 

კურ სით გა მოწ ვე ული ცვლი ლე ბის სუბ სი დი ით და ბა ლან სე ბას.  კერ ძოდ, სუბ სი დი ით იმ პორ ტი ორ ები ის-

არ გებ ლე ბენ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მი ერ დად გე ნი ლი ოფ იცი ალ ური გაც ვლი თი კურ სით 

კონ ვერ ტა ცი ის დღეს 1 აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბა აღ ემ ატ ება 3 ლარს, ხო ლო ევ როს შემ თხვე ვა ში – 1 

ევ როს ღი რე ბუ ლე ბა – 3.3 ლარს. სა ვა ლუ ტო კურ სის ცვა ლე ბა დო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა მო ყო ფი ლი 10 

მლნ. ლა რის ოდ ენ ობ ის თან ხა შე საძ ლოა არ იყ ოს საკ მა რი სი და დად გეს სა ჭი რო ება ბი უჯ ეტ იდ ან და მა-

ტე ბი თი თან ხე ბის გა მო სა ყო ფად. 

ამ ას თან, გან საზღვრუ ლია სან ქცი ებ იც იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კომ პა ნია არ შე ას რუ ლებს ვალ დე ბუ ლე ბას და 

სუბ სი დი რე ბის მი ღე ბის შემ დეგ, პრო დუქ ტე ბის ფა სებს გაზ რდის. უფ რო კონ კრე ტუ ლად, ვალ დე ბუ ლე ბის 

შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, კომ პა ნი ას და ეკ ის რე ბა მი ღე ბუ ლი სუბ სი დი ით გან საზღვრუ ლი თან ხის 

უკ ან დაბ რუ ნე ბა და და მა ტე ბი თი პირ გა სამ ტეხ ლო - მი ღე ბუ ლი სუბ სი დი ის თან ხის ოდ ენ ობ ით, მაგ რამ 

არ ან აკ ლებ 10 000 ლა რი სა.
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6) სა ფი ნან სო სექ ტო რი  

31 მარ ტი დან შე იც ვა ლა სა ფი ნან სო სექ ტო რის მუ შა ობ აც. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გა დაწყვე-

ტი ლე ბით, ქვეყ ნის მას შტა ბით დრო ებ ით გა ჩერ და სა მუ შაო ოფ ის ებ იდ ან სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტე ბის, 

ვა ლუ ტის გა დამ ცვლე ლი პუნ ქტე ბის, საკ რე დი ტო კავ ში რე ბის, სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა იდ ერ ებ ის, 

ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის და მო უკ იდ ებ ელი რე გის ტრა ტო რე ბის, აქ ტი ვე ბის მმარ თვე ლი კომ პა ნი ებ ის, ცენ-

ტრა ლუ რი დე პო ზი ტა რის, სპე ცი ალ იზ ებ ული დე პო ზი ტა რის, სა ფონ დო ბირ ჟის, არ ას ახ ელ მწი ფო სა პენ სიო 

სქე მის დამ ფუძ ნებ ლის, საკ რე დი ტო სა ინ ფორ მა ციო ბი ურ ოს მუ შა ობა. აღ ნიშ ნულ სუ ბი ექ ტებს საქ მი ან ობა 

(გარ და ვა ლუ ტის გა დამ ცვლე ლი პუნ ქტე ბი სა), შე საძ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, ოფ ის ებ ში მი უს ვლე ლად, 

მხო ლოდ დის ტან ცი ური არ ხე ბის მეშ ვე ობ ით  შე ეძ ლე ბათ. 

ამ ას თან, რო გორც ოფ ის ებ ში, ისე დის ტან ცი ურ ად, უწყვეტ რე ჟიმ ში ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას კვლავ გა ნაგ რძობს 

კო მერ ცი ული ბან კე ბი, სა გა დახ დო სის ტე მის ოპ ერ ატ ორ ები, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ები, სა გა-

დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა იდ ერ ები და აგ ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც მომ სა ხუ რე ბას გა დახ დის აპ არ ატ ებ ის, 

ბან კო მა ტე ბის და პოს-ტერ მი ნა ლე ბის სა შუ ალ ებ ით აწ ვდი ან. ას ევე, უწყვეტ რე ჟიმ ში აგ რძე ლე ბენ საქ-

მი ან ობ ას გა დახ დის აპ არ ატ ებ ის, ბან კო მა ტე ბის და პოს-ტერ მი ნა ლე ბის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის სა ჭი რო 

მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბი.

 

7) ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ებ ები 

კრი ზი სის და საწყი სი დან, 9 მარ ტი დან 27 მარ ტამ დე ლა რის კურ სი აშშ ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ბა ში 2.77-

დან 3.485-მდე გა უფ ას ურ და, თუმ ცა 31 მარ ტის 4 აპ რი ლის მდგო მა რე ობ ით, ლა რი 3.2158-მდე გამ ყარ და. 

პერიოდის და საწყის ში სწრა ფი გა უფ ას ურ ებ ის აღ ნიშ ნუ ლი დი ნა მი კის მი უხ ედ ავ ად, სა ქარ თვე ლოს ერ-

ოვ ნუ ლი ბან კის მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის კო მი ტეტ მა 2020 წლის 18 მარ ტის სხდო მა ზე რე ფი ნან სი რე ბის 

გა ნაკ ვე თის უც ვლე ლად და ტო ვე ბის გა დაწყვე ტი ლე ბა მი იღო. რო გორც შე სა ბა მის პრეს-რე ლიზ ში აღ ინ იშ-

ნა, ამ ეტ აპ ზე რთუ ლია იმ ისა გან საზღვრა, თუ რო მე ლი ფაქ ტო რი იმ ოქ მე დებს ინ ფლა ცი აზე მე ტად - ლა-

რის გა უფ ას ურ ება (ინ ფლა ცი ის ზრდის ფაქ ტო რი), თუ ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბა (ინ ფლა ცი ის 

შემ ცი რე ბის ფაქ ტო რი). ამ ჟა მად მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა ნაკ ვე თი 9.0 პრო ცენ ტს შე ად გენს. ამ ას თან 

ერ თად, ერ ოვ ნუ ლი ბა ნის პრე ზი დენ ტმა გა ნაცხა და, რომ სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დთან დაწყე-

ბუ ლია გან ხილ ვე ბი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით. შე გახ სე ნებთ, რომ 2019 წლის 

დე კემ ბერ ში სა ქარ თვე ლომ ერ თი წლით გა აგ რძე ლა სა ერ თა შო რი სო სავ ლუ ტო ფონ დის მი ერ მხარ და-

ჭე რი ლი გა ფარ თო ებ ული და ფი ნან სე ბის  3-წლი ანი პროგ რა მა და ის 2021 წლის აპ რილ ში დას რუ ლე ბა; 

მთავ რო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით დო ნო რებ თან მუ შა ობ ას გა ნაგ რძობს. 

ას ევე, 24 მარ ტს, ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ებ ის აუქ ცი ონი შედ გა, სა დაც 80 000 000 

ლა რის ნო მი ნა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის 5-წლი ანი ვა დი ან ობ ის ფა სი ანი ქა ღალ დე ბი გა იყ იდა. ბა ზარ ზე შექ-

მნი ლი პა ნი კის გა მო, ლა რის გა სამ ყა რებ ლად 100 მი ლი ონი დო ლა რი და იხ არ ჯა, რა ზეც სა უბ არია ან ალ იზ ის 

შე სა ბა მის სექ ცი აში (7. კრი ზი სის ზე გავ ლე ნა ლა რის კურ სზე)

8) სეს ხე ბის გა და ვა დე ბა

ოფ იცი ალ ური ინ ფორ მა ცი ით სეს ხე ბის გა და ვა დე ბის კამ პა ნია კო მერ ცი ულ მა ბან კებ მა კერ ძო ინ იც იტ ივ ით 

და იწყეს. ინ იცი ატ ივა გუ ლის ხმობს 3 თვით ე.წ. შე ღა ვა თი ან პე რი ოდს და ყვე ლა კო მერ ცი ულ მა ბან კმა 

მსგავ სი პი რო ბე ბით წარ მო ად გი ნა: 

მომ ხმა რებ ლე ბი სეს ხებ ზე სა შე ღა ვა თო პე რი ოდ ით - 30 ივ ნი სის ჩათ ვლით სეს ხე ბის გა და ვა დე ბით ის-

არ გებ ლე ბენ. სა შე ღა ვა თო პე რი ოდი 13 მარ ტი დან და იწყო და 30 ივ ნი სის ჩათ ვლით გაგ რძელ დე ბა და 

შე ეხ ება არა უმ ეტ ეს 3 თვის გა და სახ დე ლის გა და ვა დე ბას. სა შე ღა ვა თო პე რი ოდი შე ეხ ება ყვე ლა ფი ზი კურ 

და იურ იდი ულ პირს, ვინც კო მერ ცი ულ ბან კებ ში ამ ჟა მად სარ გებ ლობს საკ რე დი ტო პრო დუქ ტე ბით; სა შე-
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ღა ვა თო პე რი ოდ ით სარ გებ ლო ბა შე უძ ლი ათ იმ მომ ხმა რებ ლებ საც, რომ ლებ საც აქ ვთ ვა და გა და ცი ლე-

ბუ ლი სეს ხე ბი. ვა და გა და ცი ლე ბის დღე ებ ის სი დი დი დან გა მომ დი ნა რე, გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში სა ჭი რო 

იქ ნე ბა ინ დი ვი დუ ალ ური გან ხილ ვა. სეს ხის სა კონ ტრაქ ტო გა ნაკ ვე თე ბი არ შე იც ვლე ბა. თუმ ცა გა იზ რდე ბა 

ყო ველ თვი ური გა და სახ დე ლი თან ხა სა შე ღა ვა თო პე რი ოდ ის გას ვლის შემ დეგ, რად გან ბან კი სა შე ღა ვა თო 

პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში და რიცხუ ლი პრო ცენ ტის გა და ნა წი ლე ბას ახ დენს სეს ხის დარ ჩე ნილ ვა და ზე; 

სეს ხის ვა და გა იზ რდე ბა გრა ფი კი ანი სეს ხე ბის შემ თხვე ვა ში და აღ ნიშ ნუ ლი პი რო ბე ბი გავ რცელ და ყვე-

ლა მსეს ხე ბელ ზე - იმ მსეს ხებ ლებს, რომ ლთაც არ სურთ სა შე ღა ვა თო პე რი ოდ ით სარ გებ ლო ბა, მი ეც ათ 

შე საძ ლებ ლო ბა უარი თქვან მას ზე შე სა ბა მი სი შეს ტყო ბი ნე ბის გაგ ზავ ნით. 

9) სა პენ სიო თან ხე ბის წი ნას წარ და რი გე ბა - 70 წელს+ ას აკ ის  პენ სი ონ ერ ებ ის თვის

 ლი ბერ თი ბან კმა, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას თან ერ თად, მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა და 23 მარ ტი დან აცხა-

დებს 100 მი ლი ონ ლა რი ან პროგ რა მას აპ რი ლის თვის პენ სი ებ ის წი ნას წარ ჩა რიცხვის მი მარ თუ ლე ბით. 

ამ ეტ აპ ზე ეს პროგ რა მა შე ეხ ება ყვე ლა ზე სა რის კო ჯგუფ ში მო აზ რე ბულ ად ამი ან ებს, რომ ლე ბიც დღეს 

არი ან 70 წლის და მე ტის.

10) სო ცი ალ ური/სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი და დახ მა რე ბე ბი

ფი ნან სთა მი ნის ტრის გან ცხა დე ბით, მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ობა ბი უჯ ეტ ის გა და ხედ ვა ზე და სო ცი ალ ური 

დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის ამ ოქ მე დე ბა ზე, მა გა ლი თად ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ვა უჩ ერ ებ ის შე მო ღე ბა ზე უკ იდ უ-

რ ეს ად გა ჭირ ვე ბულ თათ ვის და/ან მათ თვის, ვინც შე მო სავ ლის წყა რო და კარ გა. შე საძ ლოა სა უბ არი იყ ოს 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ნა წი ლობ რივ შე ღა ვათ ზეც. ჯერ ჯე რო ბით აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი 

მი ღე ბუ ლი არ არ ის. 

ერ თჯე რად სო ცი ალ ურ მხარ დამ ჭერ ღო ნის ძი ებ ებს შო რი საა გა დაწყვე ტი ლე ბა იმ ის თა ობ აზე, რომ სა-

ქარ თვე ლო ში წარ მო ებ ული პირ ბა დე ები 23 მარ ტი დან 70 წელს გა და ცი ლე ბულ მარ ტო ხე ლა ად ამი ან ებს 

და ურ იგ დე ბათ.

11) ერ ოვ ნუ ლი ბან კის სა გან გე ბო ღო ნის ძი ებ ები

ბო ლო დროს ლარ ზე მოთხოვ ნის სწრა ფი ზრდის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად ერ ოვ ნუ ლი ბან კი კო მერ ცი ულ 

სა ბან კო და წე სე ბუ ლე ბებ სა და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებს ჯამ ში 400 მი ლი ონი დო ლა რის ეკ ვი ვა-

ლენტ ლიკ ვი დო ბას მი აწ ვდის სვოპ სქე მე ბის მეშ ვე ობ ით. ეს ღო ნის ძი ება, სხვა არ სე ბუ ლი კონ დი ცი ებ ის 

თა ნაბ რო ბის პი რო ბებ ში დრო ული და გო ნივ რუ ლია იმ ფონ ზე, რომ მთელ მა რიგ მა მყი სი ერ მა აქ ტი ვო-

ბებ მა შე საძ ლოა ბან კე ბი მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში ლიკ ვი დო ბის დე ფი ცი ტის წი ნა შე და აყ ენა. აქ ვე აუც ი-

ლ ებ ელია ერ ოვ ნულ მა ბან კმა უკ ვე იფ იქ როს სა ბან კო სის ტე მის ნორ მა ლურ კა ლა პოტ ში გა და საყ ვა ნად 

სა ჭი რო დრო სა და რე სურ სებ ზე, ვი ნა იდ ან ინ იცი ატ ივ ის თვის გაცხა დე ბუ ლი ერ თი წე ლი საკ მა რის ზე მე ტია 

და პან დე მი ის გან ვი თა რე ბის ის ეთ სცე ნარს შე ეს აბ ამ ება, რაც ყვე ლა მას შტა ბი ან ეკ ონ ომ იკ ურ გათ ვლას 

ეჭ ვქვეშ აყ ენ ებს. 

12) ნე ბა დარ თუ ლი საქ მი ან ობ ის სპექ ტრის გა ფარ თო ება

23 მარ ტის #181 დად გე ნი ლე ბის გა მო ცე მის შემ დეგ მთავ რო ბამ რამ დენ ჯერ მე შე იტ ანა ცვლი ლე ბა მას ში 

და გა აფ არ თო ვა დაშ ვე ბუ ლი საქ მი ან ობ ის ნუს ხა.  ეს კარ გი ცვლი ლე ბაა, თუმ ცა სპო რა დულ ხა სი ათს ატ-

არ ებს და გა სათ ვლე ლია ის, თუ რამ დე ნა დაა შე დე გის მომ ტა ნი სპო რა დუ ლად დაშ ვე ბუ ლი საქ მი ან ობ ის 

სფე რო ებ ის გა ფარ თო ება და ნარ ჩე ნი ეკ ონ ომ იკ ის შე ჩე რე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი გა და ად გი ლე ბი სა და 

მო სახ ლე ობ ის პა ნი კუ რი გან წყო ბე ბის ფონ ზე.
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კრი ზი სის შე საძ ლო შე დე გე ბის შე ფა სე ბა

1) ზო გა დი მო საზ რე ბე ბი

ლონ დო ნის ბიზ ნეს სკო ლის უახ ლე სი კვლე ვის თა ნახ მად2, ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 

პან დე მი ის გა მოცხა დე ბის შემ დეგ,  აღ ინ იშ ნე ბა ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ინ დექ სე ბის, მშპ-ს ზრდის მაჩ ვე-

ნებ ლე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი ეკ ონ ომ იკ ის ცალ კე ული დარ გე ბის აქ ტი ვო ბის მკვეთ რი ვარ დნა. გან სა-

კუთ რე ბით მძი მე დარ ტყმა მი იღო ე.წ. ვაჭ რო ბა დი სერ ვი სე ბის სფე რომ, რომ ლის წვლი ლი სა ქარ თვე ლოს 

ეკ ონ ომ იკ აში ბო ლო წლებ ში  მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი კონ ტრი ბუ ტო რი გახ და. ამ აში შე დის ტუ რიზ მი და 

ტრან სპორ ტი, ას ევე ფორ მა ლუ რად არ ავ აჭ რო ბა დი/არ ას ავ აჭ რო, მაგ რამ ტუ რიზ მთან და ტრან სპორ ტთან 

მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი კვე ბის ინ დუს ტრია და მომ სა ხუ რე ბის სხვა სფე რო ები. სა-

ქარ თვე ლოს თვის პრობ ლე მუ რია ის გა რე მო ებ აც, რომ ტუ რიზ მის გლო ბა ლუ რი აღ დგე ნა მი ნი მუმ წლის 

ბო ლომ დე მო სა ლოდ ნე ლი არ არ ის.

კო რო ნა ვი რუ სით მი ღე ბულ შოკს თან ერ თვის მსოფ ლიო ენ ერ გე ტი კულ ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე რყე ვე ბიც, 

რო მელ თა მოკ ლე და გრძელ ვა დი ანი ეფ ექ ტიც საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნია, თუმ ცა ღა უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

თა ვად ვი რუ სის მი ერ გა მოწ ვე ული შო კის გა აზ რე ბა მი სი ერ თობ ლივ მი წო დე ბა სა და მოთხოვ ნა ზე გავ-

ლე ნის თვალ საზ რი სით. 

ლო გი კუ რია ვი ვა რა უდ ოთ, რომ შო კის ნე გა ტი ური ას პექ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის დაძ ლე ვა ვერ 

მო ხერ ხდე ბა ამ წლის გან მავ ლო ბა ში იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ პრობ ლე მის ლიკ ვი და ცია ზაფხუ ლის და-

საწყი სამ დე გახ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი და დიდ ქვეყ ნებ ში ეკ ონ ომ იკ ური ნორ მა ლი ზა ცი ის ნიშ ნე ბი გაჩ ნდე ბა. 

აქ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის, რომ კო რო ნა ვი რუ სის შო კი თავ და პირ ვე ლად შე იძ ლე ბა მო ვი აზ როთ, რო-

გორც მი წო დე ბის ნე გა ტი ური შო კი, თუმ ცა მას მყი სი ერ ად მოს დევს ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის ნე გა ტი ური 

შო კიც. ამ ას კარ გად აჩ ვე ნებს ჩი ნეთ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი მე ტად მკვეთ რი ცვლი ლე ბე ბი რო გორც მოთხოვ-

ნის მო ცუ ლო ბა ში, ისე მის კომ პო ზი ცი აში. არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობა სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვის გა რე შე ქმნის 

საფ რთხეს, რომ მი წო დე ბის შო კის შემ დგომ მოთხოვ ნის შოკს კვლავ მოჰ ყვე ბა უკ ვე ახ ალი მი წო დე ბის 

შო კი, მას კი დევ ერ თი მოთხოვ ნის შო კი და ა.შ. რაც შე იც ავს ეკ ონ ომ იკ აში გრძელ ვა დი ანი პერ მა ნენ ტუ ლი 

ზი ან ის გა ჩე ნის რის კს. ამ იტ ომ აც, და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სტი მუ ლი რე ბის პა კე ტე ბის 

მი ზა ნია არ და უშ ვას მოვ ლე ნე ბის ამ გვა რი გან ვი თა რე ბა და მი წო დე ბის ჯაჭ ვე ბის ყვე ლა ზე სუს ტი რგო-

ლე ბი სა და მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბის მეშ ვე ობ ით შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური 

ფო ნის სტა ბი ლი ზა ცია და წლის ბო ლო სათ ვის გარ კვე ული გა მო ცოცხლე ბის მიღ წე ვა.

ვფიქ რობთ, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის სტი მუ ლი რე ბის პა კე ტი 

უნ და გა ვი ზი არ ოთ ამ კონ ტექ სტში, თუმ ცა გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რამ დე ნი მე ობი ექ ტუ რი გა რე მო ებ აც:

პირ ვე ლიპირ ვე ლი, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბი სა და სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის მა ნევ რი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი 

გან ვი თა რე ბულ ეკ ონ ომ იკ ებ თან შე და რე ბით, ბევ რად უფ რო შეზღუ დუ ლია. ას ეთ კრი ზი სულ სი ტუ აცი აში 

გა ცი ლე ბით მა ღა ლია სხვა ქვეყ ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი დი დი ზო მის მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ 

2 The Economics of a Pandemic: the ase of Covid-19. https://icsb.org/theeconomicsofapandemic/



13

ვი თა რე ბა ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხი, ვიდ რე ჩვე ულ ებ რივ ვი თა რე ბა ში. ამ იტ ომ აც, ხე ლი სუფ ლე ბის 

ქმე დე ბა თა ეფ ექ ტი ან ობ აზე დიდ გავ ლე ნას მო ახ დენს ის იც, თუ რამ დე ნად სწრა ფად დაძ ლე ვენ კრი ზისს 

სა ქარ თვე ლოს მსხვი ლი დი დი სა გა რეო-ეკ ონ ომ იკ ური პარ ტნი ორ ები, გან სა კუთ რე ბით კი უშუ ალო მე-

ზობ ლე ბი;

მე ორემე ორე, ქვეყ ნის ტექ ნო ლო გი ური გან ვი თა რე ბის შე და რე ბით და ბა ლი დო ნე ზღუ დავს სო ცი ალ ური დის-

ტან ცი რე ბის შე დე გად მუ შა ობ ის ახ ალ სტილ ზე დრო ებ ით გა დას ვლით მიღ წე ულ შერ ბი ლე ბის ეფ ექ ტს.

 

მე სა მემე სა მე, ეკ ონ ომ იკ აში, რო მელ შიც დი დია არ აფ ორ მა ლუ რი და საქ მე ბის რო ლი და მო მუ შა ვე ნი უფ რო 

მე ტად არი ან და მო კი დე ბულ ნი ნაღ დი ფუ ლის შე მო სავ ლებ ზე, საკ მა ოდ მძი მეა და წო ლა სო ცი ალ ური 

ფო ნის დამ ძი მე ბის თვალ საზ რი სით, აქ შე დის მთე ლი რი გი სერ ვი სე ბი, მა გა ლი თად ჯან დაც ვა, კო მუ ნა-

ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა, და ბალ შე მო სავ ლი ანი მუ შა ხე ლის ის ეთი ფე ნა, რო გო რე ბი ცაა სხვა დას ხვა სფე რო ში 

მო მუ შა ვე მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლი. ამ იტ ომ, აუც ილ ებ ელია ის ეთი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა, რაც მო მა ვალ ში 

არ და ამ ძი მებს სო ცი ალ ურ ფონს;

მე ოთხემე ოთხე, უნ და გვეს მო დის, რომ მი ნი მუმ მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში ქვე ყა ნა და კარ გავს არა მხო ლოდ ტუ-

რიზ მი დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს, არ ამ ედ უცხო ური გზავ ნი ლე ბის დიდ ნა წილს, რაც და მა ტე ბით სირ-

თუ ლეს ქმნის რო გორც ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის, ას ევე სო ცი ალ ური თვალ საზ რი სით. სა ქარ თვე ლო ში 

გზავ ნი ლე ბის სა მი ვე მთა ვა რი წყა რო ები -  ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი და რუ სე თი მოწყვლა დია მიმ დი ნა რე 

სი ტუ აცი ის მი მართ, რუ სე თი - ნავ თო ბის ფა სე ბის მკვეთ რი ვარ დნის, ხო ლო იტ ალია და სა ბერ ძნე თი - 

კო ვიდ 19-ით გა მოწ ვე ული მნიშ ვნე ლო ვა ნი უარ ყო ფი თი შო კის გა მო;  

მე ხუ თემე ხუ თე, ვი ნა იდ ან სა ქარ თვე ლოს ვაჭ რო ბა დი სექ ტო რე ბის მდგო მა რე ობა უფ რო მე ტა დაა და მო კი დე ბუ ლი 

სა გა რეო კო ნი უნ ქტუ რა ზე, ვიდ რე დი დი ქვეყ ნე ბის შემ თხვე ვა ში, მიგ ვაჩ ნია, რომ გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე-

ლო ბა ექ ნე ბა ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის გარ კვე ულ დო ნე ზე შე ნარ ჩუ ნე ბის მცდე ლო ბე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ას, 

თუმ ცა ეს არ ნიშ ნავს სტი მუ ლი რე ბის პა კე ტის მნიშ ვნე ლო ბის უგ ულ ვე ბელ ყო ფას მი წო დე ბის მხა რი სათ ვის. 

ლონ დო ნის ბიზ ნეს სკო ლის კვლე ვა ში გა მო კითხუ ლი ექ სპერ ტე ბის მე ტი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ ამ ეტ აპ ზე 

მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბა მი წო დე ბის სტი მუ ლი რე ბა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია. ვფიქ რობთ, რომ სა ქარ თვე ლოს 

შემ თხვე ვა ში, ეს კი დევ უფ რო გა მოკ ვე თი ლია;

მე ექ ვსემე ექ ვსე, ჩვენს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი რე კო მენ და ცი ები უფ რო მე ტად ეხ ება პან დე მი ით გა მოწ ვე ული 

კრი ზი სის პირ და პი რი ეფ ექ ტე ბის დაძ ლე ვას. ცხა დია, არ აპ ირ და პი რი ეფ ექ ტე ბი შე საძ ლოა ბევ რად უფ-

რო მძი მე და დრო ში გა წე ლი ლი აღ მოჩ ნდეს, მაგ რამ მათ შეფა სე ბას გა ცი ლე ბით მე ტი დრო და რე სურ სი 

სჭირ დე ბა, რაც ამ ჟა მად არ არ ის. ამ ის მი უხ ედ ავ ად, შე ვეც დე ბით გა მოვ თქვათ ვა რა უდი სა ხელ მწი ფოს 

მი ერ გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გრძელ ვა დი ანი ეფ ექ ტე ბის შე სა ხე ბაც შე სა ბა მის კონ ტექ სტში.

მეშ ვი დემეშ ვი დე, უდ იდ ესი დარ ტყმა მი ად გე ბა წლის მე ორე კვარ ტალს. მარ თა ლია, მკაც რი ზო მე ბის გან ხორ-

ცი ელ ება უკ ვე მარ ტში და იწყო, მაგ რამ ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი სით ეფ ექ ტე ბი ცო ტა მოგ ვი ან ებ ით გა-

მო იკ ვე თე ბა. ამ იტ ომ აც, აქ ცენ ტი ძი რი თა დად ამ წლის მე ორე კვარ ტალ ზე უნ და გა კეთ დეს იმ დაშ ვე ბით, 

რომ აღ დგე ნა მე ორე კვარ ტალ ში ვე და იწყე ბა.

  

2) კრი ზი სის ზე გავ ლე ნა მთლი ან ში და პრო დუქ ტზე

მთლი ან ში და პრო დუქ ტზე მო ულ ოდ ნე ლი კრი ზი სის გავ ლე ნა ძი რი თა დად სა გა რეო ფაქ ტო რე ბი დან 

გა მომ დი ნა რე ობს, რო მელ საც და ერ თო ბა ეკ ონ ომ იკ ის გა ჩე რე ბა და მი სი არ ავ აჭ რო ბა დი სექ ტო რის 

პრობ ლე მე ბი. ჯერ კი დევ გა უგ ებ არია ნავ თო ბის ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე სირ თუ ლე ებ ის ზე გავ ლე ნა მსოფ ლიო 

ეკ ონ ომ იკ აზე, და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე მშპ-ს წლი ური მაჩ ვე ნებ ლის ნე გა ტი ური ცვლი ლე ბა სავ სე ბით 

მო სა ლოდ ნე ლია, თუმ ცა რთუ ლი შე სა ფა სე ბე ლია მი სი მაგ ნი ტუ და.

პრობ ლე მას არ თუ ლებს ის გა რე მო ება, რომ ვი რუს თან და კავ ში რე ბით სი ტუ აცი ის სტა ბი ლი ზა ცი ას მოგ-
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ვი ან ებ ით მოყ ვა სხვა დიდ ქვეყ ნებ ში კრი ზი სის დად გო მა. ამ კრი ზის მა თან და თა ნო ბით ფაქ ტობ რი ვად 

მთე ლი მსოფ ლიო მო იც ვა, ხო ლო სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა დიდ სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ქვე ყა ნა ში დი დი სირ-

თუ ლე ები შე იქ მნა. ამ იტ ომ აც, ლო გი კუ რია ვი ვა რა უდ ოთ, რომ მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნას, თუ კი 

იგი ამ წელს მო ხერ ხდა, ვერ ექ ნე ბა ,,V ფორ მა.“ უფ რო მო სა ლოდ ნე ლია, რომ ად გი ლი ექ ნე ბა მკვეთრ 

ვარ დნას მე ორე კვარ ტალ ში და ერ თგვარ სტა ბი ლი ზა ცი ას მე სა მე კვარ ტალ ში, ხო ლო გა მო ცოცხლე ბას 

მე ოთხე კვარ ტალ ში უნ და ვე ლო დოთ, რაც ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნის მრუდს L ფორ მას მის ცემს.

დიაგრამა #1. მშპ-ს კომპონენტები, 2019 წელი (მლნ. ლარი, საბაზრო ფასებში)
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წყარო: საქსტატი

დი აგ რა მა #1დი აგ რა მა #1 აან ალ იზ ებს სა ქარ თვე ლოს მშპ-ს და ნა ხარ ჯე ბის პრინ ცი პით, რაც იძ ლე ვა სა შუ ალ ებ ას, 

ვი ზუ ალ ურ ად გა მოჩ ნდეს ნე გა ტი ური შო კის მშპ-ს ძი რი თად კომ პო ნენ ტებ ზე ზე გავ ლე ნა ამ უკ ან ას კნელ-

თა რო გორც აბ სო ლუ ტუ რი, ას ევე ფარ დო ბი თი კონ ტრი ბუ ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ეს და ნარ თი სა შუ-

ალ ებ ას იძ ლე ვა შე ფას დეს ნე გა ტი ური შო კით მი ღე ბუ ლი დარ ტყმა მშპ-ს ძი რი თად კომ პო ნენ ტებ ზე. აქ 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ გვაქ ვს მშპ-სა და მი სი კომ პო ნენ ტე ბის საპ როგ ნო ზო ზრდა 2020 წლი სათ ვის, 

რად გან პირ ვე ლა დი შე ფა სე ბე ბი სათ ვის, სავ სე ბით საკ მა რი სია შარ შან დე ლი მშპ-ს კომ პო ნენ ტე ბი სა და 

მა თი კვარ ტა ლუ რი კონ ტრი ბუ ცი ის გა აზ რე ბა. დაშ ვე ბუ ლია, რომ მშპ-ს მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტე ბი-

სათ ვის მე ორე კვარ ტა ლი შე იძ ლე ბა სა ერ თოდ ჩა ვარ დეს, თუ ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური ვი თა რე ბა ჩვენ თან 

და მსოფ ლი ოში სწრა ფად არ და ექ ვემ დე ბა რა კონ ტროლს. და ნართ II-ში ნაჩ ვე ნე ბი მშპ-ს დარ გობ რი ვი 

კომ პო ზი ცია ცხადს ხდის იმ ას, თუ რო მე ლი დარ გე ბი მი იღ ებს ყვე ლა ზე დიდ დარ ტყმას. აქ ვე ნაჩ ვე ნე ბია 

ამ დარ გე ბის კვარ ტა ლუ რი კონ ტრი ბუ ცია, რაც აიოლ ებს ამ დარ ტყმის სა ვა რა უდო სი დი დის შე ფა სე ბას.

თუ სა ქარ თვე ლოს მშპ-ს გა ვა ან ალ იზ ებთ და ნა ხარ ჯე ბის მი ხედ ვით, მეტ-ნაკ ლე ბად იკ ვე თე ბა შემ დე გი 

გა რე მო ებ ები:

 ში ნა მე ურ ნე ობ ის სა ბო ლოო მოხ მა რე ბა ზე ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა ალ ბათ გარ და უვ ალია. ამ ის მი ზე ზია 

მთე ლი ეკ ონ ომ იკ ის ათ ვის გამ ჭო ლი შო კი, რო მე ლიც ორი ფაქ ტო რი თაა გა მოწ ვე ული, - სა გა რეო შო კი 

და სა ხელ მწი ფოს რე აგ ირ ება სა გა რეო შოკ ზე ეკ ონ ომ იკ ური ცხოვ რე ბის შე ჩე რე ბით, რის აღ დგე ნა-

საც და შეშ ფო თე ბის ფაქ ტო რის მოხ სნას საკ მა ო დრო დას ჭირ დე ბა. მშპ-ს ამ კომ პო ნენ ტში 10%-იანი 

წლი ური შემ ცი რე ბის რის კი, სამ წუ ხა როდ, რე ალ ურია;

 ძნე ლია სა უბ არი მთლი ანი კა პი ტა ლის ფორ მი რე ბის ქცე ვა ზე. აქ შე დის რო გორც სა ში ნაო კა პი ტალ-

და ბან დე ბე ბი, ას ევე უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები. უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის ქცე ვა დი და დაა და მო კი დე ბუ ლი 
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სა გა რეო კო ნი უნ ქტუ რა ზე და სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა ზე. რად გან ამ მი მარ თუ ლე ბე ბით სა ხარ-

ბი ელო არ აფ ერი ჩანს. 2019 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ აში უცხო ეთ იდ ან 

1,267 მი ლი არ დი დო ლა რი ჩა იდო, რაც ნაკ ლე ბია 2017 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. მსოფ ლი ოში უცხო ური 

ინ ვეს ტი ცი ებ ის კლე ბის ტენ დენ ცია საკ მა ოდ გა მოკ ვე თი ლია და ამ ფონ ზე, გა მო რიცხუ ლი არაა ამ პა-

რა მეტ რის შემ დგო მი კლე ბა სა ქარ თვე ლოს თვი საც. ზო გა დად, უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მი მარ თუ ლე-

ბით აქ ტი ურ ობა უფ რო მე-2, მე-3 კვარ ტლე ბის გან მავ ლო ბა ში ფიქ სირ დე ბა, რაც სა ქარ თვე ლოს თვის 

კარ გი ამ ბა ვი არაა, ვი ნა იდ ან პო ტენ ცი ურ ინ ვეს ტორ ქვეყ ნებ ში ეს პე რი ოდი, სა ვა რა უდ ოდ, აღ დგე ნას 

დას ჭირ დე ბა; აქ აც, წლი ურ 10%-მდე ვარ დნის რის კი საკ მა ოდ რე ალ ის ტუ რია;

 სა ქონ ლის ნე ტო ექ სპორ ტის მი მარ თუ ლე ბით ალ ბათ უნ და ვე ლო დოთ სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ებ ულ 

სა ექ სპორ ტო სა ქო ნელ ზე მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბას მიმ ღებ ქვეყ ნებ ში, თუმ ცა ეს შემ ცი რე ბა და მო კი დე-

ბუ ლი იქ ნე ბა მა თი პრობ ლე მე ბის ხა რის ხზე. რაც შე ეხ ება სა ქონ ლის იმ პორ ტს, მარ თა ლია სა ქარ თვე ლო 

და მო კი დე ბუ ლია სურ სათ სა და საწ ვავ ზე, აქ ფა სე ბის თვალ საზ რი სით ჯერ ჯე რო ბით სა ქარ თვე ლოს თვის 

ხელ საყ რე ლი გლო ბა ლუ რი კო ნი უნ ქტუ რაა. გა მოვ თქვამთ იმ ედს, რომ სა ქონ ლის სა გა რეო ვაჭ რო ბის 

სალ დო მეტ-ნაკ ლე ბად სტა ბი ლუ რი უნ და დარ ჩეს;

 ვი თა რე ბა რთულ დე ბა მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის მი მარ თუ ლე ბით. ბო ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლო სა-

ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მის მზარ დი და მიმ ზიდ ვე ლი და ნიშ ნუ ლე ბის წერ ტი ლია. უნ და ვი ვა რა უდ ოთ, რომ 

სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტუ ლი შე მო სავ ლე ბი მი ნი მუმ მე ორე კვარ ტლის თვის თით ქმის მთლი ან ად ჩა-

ვარ დე ბა.  საქ სტა ტის ინ ფორ მა ცი ით, გა სუ ლი წლის მე ორე კვარ ტალ ში სა ქარ თვე ლოს და ახ ლო ებ ით 1.8 

მი ლი ონი ვი ზი ტო რი ეწ ვია, ხო ლო სა შუ ალო ხარ ჯი ერთ ვი ზიტ ზე და ახ ლო ებ ით 890 ლარს შე ად გენ და. 

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მხო ლოდ სა გა რეო ტუ რიზ მი დან შე მო სავ ლის ყვე ლა ზე მი ნი მა ლუ რი და ნა კარ გი 

დახ ლო ებ ით 2 მი ლი არ დი, ხო ლო ნე ტო და ნა კარ გი 600-700 მი ლი ონი იქ ნე ბა ის იც იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 

ტუ რიზ მი სწრა ფად აღ დგე ნას მო ახ ერ ხებს;

 სა ქარ თვე ლოს გავ ლით სატ რან ზი ტო ტვირ თე ბის მოძ რა ობა ჩვე ულ ებ რივ ხორ ცი ელ დე ბა, ამ იტ ომ აც, 

სხვა პი რო ბე ბის თა ნაბ რო ბი სას, ამ სფე როს შე მო სავ ლე ბის ვარ დნა მო სა ლოდ ნე ლი არ არ ის;

 გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის, რომ მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური და ნა კარ გე ბის შე ფა სე ბი სას არ ვით ვა ლის წი ნებთ 

მულ ტიპ ლი კა ტო რის ეფ ექ ტს, რაც გუ ლის ხმობს იმ ას, რომ ერ თი სფე რო სათ ვის დაკ ლე ბუ ლი შე მო სა-

ვა ლი გამ რავ ლე ბუ ლი მულ ტიპ ლი კა ტორ ზე აის ახ ება სხვა სფე როს და ნა კარ გში და ა.შ. ნუ ლამ დე. ამ 

ამ ოც ან ის შე სას რუ ლებ ლად ბევ რად მე ტი დროა სა ჭი რო, თუმ ცა მსჯე ლო ბა ში ამ ეფ ექ ტის გათ ვა ლის-

წი ნე ბა სა ჭი როა. კერ ძოდ, და ნა კარ გებ ზე მსჯე ლო ბი სას, მხედ ვე ლო ბა ში უნ და მი ვი ღოთ ის სფე რო ები 

და ეკ ონ ომ იკ ის აგ ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ნაღ დი ფუ ლის მწვა ვე დე ფი ციტს გა ნიც დი ან;

 დარ გე ბის მი ხედ ვით, სოფ ლის მე ურ ნე ობა, სამ თო მო პო ვე ბი თი მრეწ ვე ლო ბა და და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ-

ვე ლო ბა ჯამ ში სტა ბი ლუ რი უნ და დარ ჩეს. შე საძ ლოა სოფ ლის მე ურ ნე ობ ამ ერ თგვა რი გა მო ცოცხლე ბაც 

და აფ იქ სი როს მო სახ ლე ობ იდ ან ინ ტე რე სის გარ კვე ული ზრდის გა მო და ვი ნა იდ ან და მა მუ შა ვე ბელ 

მრეწ ვე ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო ში ის ეთი სფე რო ები სჭარ ბო ბენ (კვე ბი სა პრო დუქ ტე ბი სა და სას მე ლე ბის 

წარ მო ება, ლი თო ნის და მუ შა ვე ბა) ამ დარ გმა შე და რე ბით სწრა ფად უნ და დაძ ლი ოს კრი ზი სი;

 ძალ ზე პრობ ლე მუ რია მდგო მა რე ობა ვაჭ რო ბა ში, გან თავ სე ბის ინ დუს ტრი აში და სა ზო გა დო ებ რივ 

კვე ბა ში. ეს დარ გე ბი მი იღ ებ ენ ორ გვარ შოკს, - ერ თს სა გა რეო ვი თა რე ბის მკვეთ რი გაუარესებით, 

ხო ლო მე ორ ეს სა ში ნაო მოთხოვ ნა-მი წო დე ბის თუნ დაც დრო ებ ითი, მაგ რამ მკვეთ რი და ცე მით და 

აღ დგე ნის თვის მოც დის აუც ილ ებ ლო ბით. გა მო რიცხუ ლი არაა, რომ წლის გან მავ ლო ბა ში ამ დარ გე ბის 

ბრუნ ვა 10% ზე გა ცი ლე ბით მე ტად შემ ცირ დეს;

 სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გათ ვლე ბით, 2019 წლის ბო ლოს 2020 წლის რე ალ ური ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 

საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე ბე ლი, არ ახ ელ საყ რე ლი კო ნი უნ ქტუ რის გა მო 5%-დან 4.5%-მდე შემ ცირ და, ხო ლო 

ნო მი ნა ლუ რი მშპ-ს საპ როგ ნო ზო ცვლი ლე ბამ 8.2% შე ად გი ნა3. სამ წუ ხა როდ, გა მო რიცხუ ლი არ არ ის, 

ნო მი ნა ლუ რი ზრდა მიუახლოვდეს ნულს, ხო ლო რე ალ ური ზრდა ნე გა ტი ურ იც კი გახ დეს მკვეთ რი და 

გა დამ ჭრე ლი ჩა რე ვის გა რე შე;

 ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა დარ გი სათ ვის, იმ ის გა მო, რომ ქვე ყა ნა ში წვრი ლი სა წარ მო ები დო მი ნი რე ბენ, 

მა ღა ლია არ აფ ორ მა ლუ რი და საქ მე ბის რო ლი, და მო კი დე ბუ ლე ბა ნაღდ ფულ ზე და ტექ ნო ლო გი ური 

გან ვი თა რე ბის დო ნე და ბა ლია, გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება ნაღ დი ფუ ლის ნა კა დე ბის ამ ოძ-

რა ვე ბას, რა თა თა ვი დან იქ ნას არ იდ ებ ული დარ გე ბის პერ მა ნენ ტუ ლი ზი ანი.

3 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. https://mof.ge/makroekonomikuri_machveneblebi
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3) კრი ზი სის ზე გავ ლე ნა სა ხელ მწი ფო შე მო სავ ლებ სა და ხარ ჯებ ზე

წლის გან მავ ლო ბა ში ნა ერთ ბი უჯ ეტ ში შე მო სავ ლე ბი მთლი ან ად კვარ ტლე ბის მი ხედ ვით მეტ-ნაკ ლე ბად 

თა ნაბ რად გროვ დე ბა (იხ. და ნარ თი). შე სა ბა მი სი და ნარ თით შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა იმ ის გან საზღვრა, თუ 

ყვე ლა ზე მე ტად სა ვა რა უდო რო მე ლი ტი პის შე მო სავ ლის და კარ გვაა მო სა ლოდ ნე ლი კრი ზი სულ პე რი-

ოდ ში. რაც შე ეხ ება შე მო სავ ლე ბის აბ სო ლუ ტურ მნიშ ვნე ლო ბას 2019 წელს, ის მო ცე მუ ლია დი აგ რა მა ში 

ქვე მოთ. აქ და ნაკ ლი სის ყვე ლა ზე სე რი ოზ ული კან დი და ტე ბი არი ან სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი და დღგ. 

თუ სა კა რან ტი ნო მდგო მა რე ობა დიდ ხანს გაგ რძელ და, შე საძ ლოა ბი უჯ ეტს რამ დე ნი მე მი ლი არ დი ლა-

რიც კი მო აკ ლდეს.

დიაგრამა #2. ბიუჯეტის შემოსავლები, 2019 წელი (მილიონი ლარი)
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წყარო: საქსტატი

სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა მო, ამ ეტ აპ ზე თავს ვი კა ვებთ მკა ფიო რე-

კო მენ და ცი ებ ის აგ ან, ვი ნა იდ ან ჩანს, რომ ბი უჯ ეტ ში მა ნევ რი რე ბის სა შუ ალ ება ძა ლი ან ცო ტაა კრი ზი სულ 

ვი თა რე ბა ში მო სახ ლე ობ ის გაზ რდილ მოთხოვ ნა ზე სა პა სუ ხოდ. ერ თი რო მე ლი მე გა და სა ხა დის ,,გა და-

თა მა შე ბა“ დრო ში ან რა იმე სხვა მე თო დით არ არე ალ ის ტუ რი ჩანს. მა გა ლი თად, შეგ რო ვე ბის თა ვი სე ბუ-

რე ბე ბის გა მო, ქო ნე ბის გა და სა ხა დის უმ ეტ ეს ობა თავს იყ რის წლის მე ორე კვარ ტალ ში. მო გე ბის გა და-

სა ხა დის შე და რე ბით მა ღა ლი წი ლი მო დის პირ ველ კვარ ტალ ზე, ხო ლო აქ ცი ზი პირ ვე ლი კვარ ტლი დან 

თან და თა ნო ბით იზ რდე ბა ბო ლოს კენ (იხ.და ნარ თი). 

ხარ ჯე ბის ნა წილ ში სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტი კვლა ვაც რჩე ბა სო ცი ალ ურ ად ორი ენ ტი რე ბუ ლად და მათ ზე 

მთე ლი ხარ ჯის და ახ ლო ებ ით 38% მო დის (4 მი ლი არდ 198 ათ ასი ლა რი 2019 წელს). სო ცი ალ ური ხარ ჯე ბი 

წლის მან ძილ ზე თა ნაბ რა დაა გა ნა წი ლე ბუ ლი. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სა ში ნაო და სა გა რეო ვალ დე ბუ-

ლე ბე ბი სა და მა თი მომ სა ხუ რე ბის სტრუქ ტუ რა სა ბი უჯ ეტო ხარ ჯებ ში კო რო ნა ვი რუ სის კრი ზი სის კონ ტექ-

სტში. შე სა ბა მის და ნარ თში, ის ევე რო გორც ხარ ჯე ბის შემ თხვე ვა ში, მოყ ვა ნი ლი გვაქ ვს რო გორც წლი ური 

კომ პო ზი ცია ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვი თი ნა წი ლი სა, ას ევე ეს კომ პო ზი ცია კვარ ტლე ბის გან მავ ლო ბა ში.

რო გორც ჩანს, სა ხელ მწი ფო ვერ ას ცდე ბა იმ ას, რომ ბი უჯ ეტი კი დევ უფ რო ,,სო ცი ალ ურ ად ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი“ უნ და გახ დეს კრი ზი სის შე დე გე ბის ლიკ ვი და ცი ის პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლოს ეკ-
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ონ ომ იკ ის ბუ ნე ბი დან გა მო დი ნა რე. ეს ქმნის და მა ტე ბით სა გა და სა ხა დო წნეხს, თუმ ცა კრი ზი სის 
სიმ წვა ვე და სი დი დე სა ხელ მწი ფოს მა ნევ რი რე ბის სა შუ ალ ებ ას თით ქმის არ უტ ოვ ებს. ალ ბათ 
ფონს გას ვლა ვერ მო ხერ ხდე ბა სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის აგ ან ახ ალი დახ-
მა რე ბის ან შე ღა ვა თის მი ღე ბის გა რე შე. გა მო რიცხუ ლი არაა სა გა რეო და ვა ლი ან ებ ის ზრდა, რაც 
გლო ბა ლუ რი მძი მე კო ნი უნ ქტუ რის პი რო ბებ ში ზრდის ვა ლის მკვეთ რი ზრდის პერ სპექ ტი ვას.

დიაგრამა #3. საბიუჯეტო ხარჯები, 2019 წელი (მილიონი ლარი)
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წყარო: საქსტატი

4) კრი ზი სის ზე გავ ლე ნა ში ნა მე ურ ნე ობ ათა შე მო სავ ლებ სა და ხარ ჯებ ზე

საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბით, სა შუ ალო სტა ტის ტი კუ რი სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ის თვი ური შე მო სა ვა ლი 2019 წელს 

ოდ ნავ აღ ემ ატ ებ ოდა 1000 ლარს. ამ ფონ ზე, ეკ ონ ომ იკ ის თუნ დაც ერ თი თვით გა ჩე რე ბა საკ მა ოდ მძი მე 

დარ ტყმაა მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის. ოჯ ახ ურ შე მო სავ ლებს მკვეთ რად ,,და არ ტყამს“ ტრან-

სფე რე ბის კლე ბა და თვით და საქ მე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბა. სა შუ ალ ოს ტა ტის ტი კუ რი 

ოჯ ახ ის შე მო სავ ლებ ში ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი და ახ ლო ებ ით 40%-ია, რაც 

თით ქოს არაა და მო კი დე ბუ ლე ბის მა ღა ლი ხა რის ხსი, მაგ რამ გა ურ კვე ველ ეკ ონ ომ იკ ურ პი რო ბებ ში ამ 

შე მო სავ ლის სხვა რა იმე რე სურ სით ჩა ნაც ვლე ბის პერ სპე ქტი ვა არ ჩანს. 

სა შუ ალო სტა ტის ტი კუ რი ოჯ ახ ის შე მო სავ ლებ ში სეს ხე ბი ან და ნა ზო გის გა მო ყე ნე ბა და ახ ლო ებ ით 11%-ია 

და მათ მძი მე დარ ტყმას მი აყ ენ ებს არ სე ბუ ლი კრი ზი სი.

სა მომ ხმა რებ ლო ხარ ჯებ ში, რომ ლე ბიც თვეში სა შუ ალ ოდ 854 ლარს შე ად გენს, ყვე ლა ზე მე ტი - და ახ ლო-

ებ ით 300 ლა რი მო დის სურ სათ ზე, ტან საც მელ სა და თამ ბა ქოს ნა წარ მზე, ხო ლო კო მუ ნა ლურ ხარ ჯებ ზე 

და ახ ლო ებ ით 100 ლა რი. და ზოგ ვა ზე 214 ლა რია ნა ვა რა უდ ევი (იხ. ცხრი ლი #1 ქვე მოთ, ას ევე და ნარ თი).
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ცხრილი #1. ში ნა მა ურ ნე ობ ათა სა შუ ალო თვი ური ხარ ჯე ბი, 2019 წე ლი (ლა რი)

სა შუ ალო თვი ური შე მო სავ ლე ბი, ლა რი სა შუ ალო თვი ური ხარ ჯე ბი, ლა რი

1. შე მო სავ ლე ბი, სულ (2+3) 1004.95 1. სა მომ ხმა რებ ლო ხარ ჯე ბი, სულ (2+3) 854.54

2. ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბი და
ტრან სფერ ტე ბი

932.76 2. სა მომ ხმა რებ ლო ფუ ლა დი ხარ ჯე ბი 778.25

და ქი რა ვე ბუ ლი შრო მი დან 463.68
სურ სათ ზე, სას მელ ზე, თამ ბა ქოს
ნა წარ მზე

291.25

თვით და საქ მე ბი დან 106.53 ტან საც მელ სა და ფეხ საც მელ ზე 34.26

სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პრო დუქ ცი ის 
გა ყიდ ვი დან

57.43 სა ოჯ ახო მოხ მა რე ბის სა ქო ნელ ზე 31.71

ქო ნე ბი დან (გა ქი რა ვე ბი დან,
პრო ცენ ტი ან აბ რი დან)

14.09 ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა ზე 96.94

პენ სი ები, სტი პენ დი ები, დახ მა რე ბე ბი 166.59
საცხოვ რე ბელ სახ ლზე, წყალ ზე,
ელ ექ ტრო ენ ერ გი აზე, გაზ ზე და
სხვა სათ ბობ ზე

101.22

უცხო ეთ იდ ან მი ღე ბუ ლი გზავ ნი ლე ბი 40.19 ტრან სპორ ტზე 83.30

სა ჩუქ რად მი ღე ბუ ლი ფუ ლი 84.25 გა ნათ ლე ბა ზე 26.67

  სხვა სა მომ ხმა რებ ლო ხარ ჯე ბი 112.90

3. არ აფ ულ ადი შე მო სავ ლე ბი 72.19 3. არ აფ ულ ადი ხარ ჯე ბი 76.29

4. სხვა ფუ ლა დი სახ სრე ბი 118.55
4. არ ას ამ ომ ხმა რებ ლო ფუ ლა დი
ხარ ჯე ბი

309.99

5. ფუ ლა დი სახ სრე ბი, სულ (2+4) 1051.31 5. ფუ ლა დი ხარ ჯე ბი, სულ (2+4) 1088.25

6. ფუ ლა დი და არ აფ ულ ადი სახ სრე ბი, 
სულ (3+5)

1123.50 6. ხარ ჯე ბი, სულ (3+5) 1164.53

წყარო: საქსტატი

ცხრი ლი #1 ავ აგ ეთ ,,სა ბა ლან სო ფურ ცლის“ პრინ ცი პით, რა თა გვეჩ ვე ნე ბი ნა სა შუ ალო სტა ტის ტი კუ რი 

საოჯ ახო მე ურ ნე ობ ის ,,აქ ტი ვე ბის“ შე პი რის პი რე ბა ,,პა სი ვებ თან.“ ამ გზით ვი ზუ ალ ურ ად კი დევ უფ რო 

ცხა დი ხდე ბა სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ათა სა შე მო სავ ლო ბა ზის სიმ ყი ფე, რომ ლის რღვე ვა პირ ველ რიგ ში 

აუცილებ ელი ხარ ჯე ბის და ფარ ვის საფ რთხეს შე იც ავს. გარ და ამ ისა,  დი დია კრი ზი სის გა მო სხვა ხარ ჯე ბის 

შემ ცი რე ბის ალ ბა თო ბა, რაც მთე ლი ეკ ონ ომ იკ ის ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბის სე რი ოზ ული არ ხია.

ფაქ ტობ რი ვად, კრი ზი სის და საძ ლე ვად ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და შეძ ლოს მაქ სი მა ლუ რად შე ინ არ ჩუ ნოს ში ნა-

მე ურ ნე ობ ათა შე მო სავ ლე ბის და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რა, რის გა რე შეც ერ თობ ლი ვი 

მოთხოვ ნის სტა ბი ლი ზა ცია შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა.

5) კრი ზი სის ზე გავ ლე ნა და საქ მე ბა ზე

შე სა ბა მის და ნარ თში საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბით ნაჩ ვე ნე ბი გვაქ ვს რო გორც სა მუ შაო ძა ლის ზო გა დი გა ნა-

წი ლე ბა, ას ევე გა ნა წი ლე ბა ეკ ონ ომ იკ ის დარ გე ბის მი ხედ ვით. ეს იძ ლე ვა სა შუ ალ ებ ას შე ფას დეს ის, თუ 

და ახ ლო ებ ით რო გო რიცაა არ აფ ორ მა ლუ რი და საქ მე ბის მი ერ ეკ ონ ომ იკ ური სექ ტო რე ბის ,,და ფარ ვა.“ 

სი მარ ტი ვი სათ ვის, მთა ვარ ტექ სტში ჩარ თუ ლი გვაქ ვს მხო ლოდ დი აგ რა მა ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დას ხვა სექ-

ტორ ში და საქ მე ბის შე სა ხებ 2019 წელს. 

რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, სა ქარ თვე ლოს და საქ მე ბის სტრუქ ტუ რა ში კვლა ვაც სჭარ ბობს არ აფ ორ მა-

ლუ რი და საქ მე ბა სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო სექ ტორ ში. ეს სფე რო კარ გა დაა და ცუ ლი სა გა რეო კო ნი უნ ქტუ რის 
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ცვლი ლე ბი დან და რად გან აქ წარ მო ებ ის მი ზა ნი მეტ წი ლად სა კუ თა რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი-

ლე ბაა, აქ სე რი ოზ ული სირ თუ ლე მო სა ლოდ ნე ლი არაა და სა ხელ მწი ფო ფი ნან სე ბის თვალ საზ რი სი თაც, 

სოფ ლის მე ურ ნე ობა რყე ვე ბის ერ თგვარ ამ ორ ტი ზა ტო რად გვევ ლი ნე ბა.

დიაგრამა #4.  დასაქმება დარგების მიხედვით (000) 2019 წელი

0 200

ექსტერიორული ორგანიზაციის საქმიანობა

კერძო საოჯახო მეურნეობა დაქირავებული

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

განათლება

სახელმწიფო მმართველობა

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და

საფინანსო საქმიანობა

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

სასტუმროები და რესტორნები

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო

მშენებლობა

მრეწველობა

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და მეტყევეობა
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წყარო: საქსტატი

იგ ივე ეხ ება მეტ-ნაკ ლე ბად მრეწ ვე ლო ბა სა და მშე ნებ ლო ბას. მძი მე დარ ტყმა მი ად გე ბა ვაჭ რო ბას, მომ სა-

ხუ რე ბის სფე რო სა და სას ტუმ რო ებ სა და რეს ტორ ნებს მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში. ბო ლო ორ უკ ან ას კნელ 

სფე როს მო უწ ევს გრძელ ვა დი ან ნე გა ტი ურ შოკ თან გამ კლა ვე ბა.  რთუ ლია ჯან დაც ვი სა და გა ნათ ლე ბის 

სფე რო ში კრი ზი სით გა მოწ ვე ული უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტე ბის შე ფა სე ბა და საქ მე ბა ზე. 

ზო გა დად, სა ქარ თვე ლო ში ცო ტაა კა პი ტალ ტე ვა დი და ტექ ნო ტე ვა დი და საქ მე ბის ად გი ლე ბი, ამ გვა რად, 

კრი ზი სის გავ ლის შემ დეგ შე საძ ლოა ამ და კარ გუ ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის სწრა ფად ვე აღ დგე ნა, მაგ რამ 

არ უნ და დაგ ვა ვიწყდეს მცი რე და მიკ რო ბიზ ნე სე ბი, ას ევე თვით და საქ მე ბუ ლე ბი (წვრი ლი მო ვაჭ რე ებ ის 

ტი პის), რომ ლებ მაც შე მო სავ ლე ბი სა და ნაღ დი ფუ ლის დე ფი ციტს შე საძ ლოა ვერ გა უძ ლონ და ვე ღარც 

მო ახ ერ ხონ აღ დგე ნა. სა უბ არია და ახ ლო ებ ით 200-300 ათ ას ად ამი ან ზე. ფაქ ტობ რი ვად, და საქ მე ბის სა კითხი 

პოსტ-კრი ზი სულ პე რი ოდ ში იქ ცე ვა სო ცი ალ ურ სა კითხად, რაც სა ხელ მწი ფო სექ ტორს ავ ალ დე ბუ ლებს 

ეკ ონ ომ იკ აში გა ნა ხორ ცი ელ ოს ის ეთი ინ ტერ ვენ ცი ები, რაც და საქ მე ბულ თა ამ კა ტე გო რი ას შე აძ ლე ბი ნებს 

გა და იტ ან ოს მო მა ვა ლი 3-4 თვე და გა აგ რძე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა.

6) კრი ზი სის ზე გავ ლე ნა  ნე ტო ფუ ლად ტრან სფე რებ ზე საზღვარ გა რე თი დან

2019 წელს, სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბით, უცხო ეთ იდ ან სა ქარ თვე ლო ში და ახ ლო ებ ით 

1.5 მი ლი არ დი დო ლა რი გად მო ირ იცხა. ამ მი მარ თუ ლე ბით კვლა ვაც ლი დე რობ და რუ სე თის ფე დე რა ცია, 

სა დი ან აც და ახ ლო ებ ით 350 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი გად მო ირ იცხა. ტრან სფე რე ბის დი დი წყა რო ებია იტ-

ალია - 235 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი და სა ბერ ძნე თი - 182 მი ლი ონი დო ლა რი. გა მომ გზავ ნელ ქვე ყა ნა თა 

სი აში ას ევე წარ მოდ გე ნილ ნი არი ან აშშ, თურ ქე თი, გერ მა ნია, და სხვე ბი. რაც შე ეხ ება ნე ტო ტრან სფე-

რე ბის გა ნა წი ლე ბას თვე ებ ის მი ხედ ვით, აღ ინ იშ ნე ბა წლის და საწყი სი დან თან და თა ნო ბი თი ზრდა მცი რე 

პი კით ზაფხულ ში და მე ორე პი კით დე კემ ბერ ში, გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო.
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დიაგრამა #5. ნეტო ფულადი ტრანსფერები უცხოეთიდან, 2019 წელი (მლნ. დოლარი)
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წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

შე სა ბა მის და ნარ თში მოყ ვა ნი ლი გვაქ ვს რო გორც ტრან სფე რე ბის გა ნა წი ლე ბა თვე ებ ის მი ხედ ვით, ას ევე 

ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით. ამ ან სა შუ ალ ება მოგ ვცა შეგ ვე ფა სე ბი ნა შე მო სავ ლე ბის ამ მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

წყა როს ნა წი ლობ რი ვი და კარ გვით გა მოწ ვე ული შე საძ ლო პრობ ლე მე ბი. საქ მე იმ აშია, რომ თა ვად ნე ტო 

ტრან სფე რე ბის წყა რო ქვეყ ნე ბი კო რო ნა ვი რუ სის კრი ზი სამ დე გა ნიც დიდ ნენ პრობ ლე მას, რაც  სი ტუ აცი ას 

სა ქარ თვე ლოს თვის კი დევ უფ რო არ თუ ლებს.

ჩვე ნი ეკ ონ ომ იკ ის თვის ტრან სფე რე ბის წყა რო-ქვეყ ნებ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი დამ შვი დე ბის სა შუ ალ ე-

ბ ას არ იძ ლე ვა. სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ას და მო სახ ლე ობ ის გარ კვე ულ ნა წილს მი ად გე ბა ტრან სფე რე ბის 

ხან გრძლი ვი, თუ არა მუდ მი ვი და ნა კარ გი. ამ ის მი ზე ზია არა მხო ლოდ გა მომ გზავნ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი 

კრი ზი სი, არ ამ ედ ის იც, რომ ქარ თველ ემ იგ რან ტთა ნა წი ლი უკ ან ბრუნ დე ბა, ნა წილ მა კი შე საძ ლოა კარ გა 

ხნით და კარ გოს სა მუ შაო.  ნე ტო ტრან სფე რე ბის მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მი ნი მუმ 10%-ის და კარ გვა 

გა მო რიცხუ ლი ნამ დვი ლად არ არ ის.

7) კრი ზი სის ზე გავ ლე ნა  ლა რის კურ სზე

ვი რუ სის გავ რცე ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ მა პა ნი კურ მა გან წყო ბი ლე ბებ მა გავ ლე ნა იქ ონია ლა რის კურ-

სზეც. კურ სის თან და თა ნო ბი თი გა უფ ას ურ ება დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში ჯერ კი დევ მარ ტის მე ორე დე კა-

დი დან და იწყო. ერ ოვ ნუ ლი ბან კი იძ ულ ებ ული გახ და 13 მარ ტს გა ნე ხორ ცი ელ ებ ინა ინ ტერ ვენ ცი ები და 20 

მი ლი ონი ამ ერ იკ ული დო ლა რი გა ეყ იდა. ამ ან მდგო მა რე ობა ვერ გა მო ას წო რა და ლარ მა გა უფ ას ურ ება 

გა ნაგ რძო. ერ ოვ ნულ მა ბან კმა 19 მარ ტს ახ ალი ინ ტერ ვენ ცი ით უკ ვე 40 მი ლი ონი დო ლა რი და ხარ ჯა, თუმ ცა 

მოკ ლე ვა დი ანი სტა ბი ლი ზა ცი ის მიღ წე ვა ვერც ამ ჯე რად მო ხერ ხდა და მხო ლოდ 25 მარ ტის ინ ტერ ვენ ცი ის 

შე დე გად, რო ცა კი დევ 40 მი ლი ონი ამ ერ იკ ული დო ლა რი გა იყ იდა, მო ხერ ხდა კურ სის სტა ბი ლი ზა ცია. ვო-

ლა ტი ლო ბის მთე ლი ეპ იზ ოდ ის გან მავ ლო ბა ში დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში ლარ მა 2.79-დან და ახ ლო ებ ით 

3.45-მდე აიწია. დღე ის ათ ვის სტა ბი ლუ რო ბა მიღ წე ულია და ერ თი დო ლა რის ფა სი 3.17 ლარს შე ად გენს. 

სა ვა რა უდ ოდ, სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე სტა ბილ ზა ცია გაგ რძელ დე ბა და ლა რი ნელ-ნე ლა უნ და და უბ რუნ დეს 

წო ნას წო რო ბის ნიშ ნულს.
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გრაფიკი #1. კურსის დღიური მერყეობა დოლართან მიმართებაში (%)
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წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

გრა ფი კი #1 აღ ნიშ ნავს ლა რის კურ სის ყო ველ დღი ურ მერ ყე ობ ას დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში. 15 მარ-

ტამ დე დღი ური გა უფ ას ურ ება საკ მა ოდ რბი ლად მიმ დი ნა რე ობ და და სწო რედ ამ დღეს და იწყო ლა რის 

მკვეთ რი რყე ვი სა და გა უფ ას ურ ებ ის პრო ცე სი. 20-27 მარ ტს ვო ლა ტო ლო ბამ მაქ სი მა ლუ რი და მე ტად 

სა ში ში ფორ მე ბი მი იღო. ვი თა რე ბის დამ შვი დე ბას, რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ორი 

სო ლი დუ რი ინ ტერ ვენ ცია დას ჭირ და, რაც 80 მი ლი ონი დო ლა რი დაჯ და.  ალ ბათ ახ ლა ძნე ლია იმ აზე 

ლა პა რა კი რამ დე ნად დრო ული იყო ბან კის ჩა რე ვა და გა ექ ცა თუ არა მას სი ტუ აცი ის მარ თვა ხე ლი დან, 

თუმ ცა ცხა დია ეს, რომ პა ნი კის და სამ შვი დებ ლად მო მა ვალ ში რე ზერ ვე ბის ხარ ჯვა მი სა ღე ბი პო ლი ტი კა 

ნამ დვი ლად არ იქ ნე ბა.

სა ბო ლო ოდ, ლა რის მოკ ლე ვა დი ანი მერ ყე ობ ის რე ალ ური სა ფუძ ვლე ბი არ არ სე ბობ და, ამ იტ ომ აც, მო-

მა ვალ ში გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ექ ნე ბა იმ ას, თუ რამ დე ნად გო ნივ რულ პო ლი ტი კას გა ატ არ ებს არა 

მხო ლოდ ერ ოვ ნუ ლი ბან კი, არ ამ ედ მთავ რო ბაც, რო მე ლიც დი ლე მის წი ნა შე დგას, ერ თი მხრივ ფუ ლა დი 

რე სურ სი მი აწ ოდ ოს ეკ ონ ომ იკ ას და მე ორე მხრივ თა ვი დან აირ იდ ოს რო გორც ინ ფლა ცია, ას ევე და წო-

ლა ლარ ზე.

გრძელ ვა დი ანი ეფ ექ ტის მქო ნე ღო ნის ძი ებ ებ ის შე მუ შა ვე ბა ცა იტ ნოტ სა და Covid-19-ის ჯე რაც ცხა დად ჩა-

მო უყ ალ იბ ებ ელი ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური სუ რა თის ფონ ზე მე ტად გაძ ნე ლე ბუ ლია. საქ მეს არ თუ ლებს ბევ რი 

დი დი და გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის არ ათ ან მიმ დევ რუ ლი რე აქ ცია პრობ ლე მა ზე და იქ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 

სირ თუ ლე ები. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, და საწყი სის თვის, შევ ძე ლით რამ დე ნი მე ფარ თო შე მო თა ვა ზე ბის ჩა-

მო ყა ლი ბე ბა.
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გრძელ ვა დი ანი ეფ ექ ტის მომ ტა ნი ღო ნის ძი ებ ები

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) ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური სუ რა თის კარ გად გა აზ რე ბა

გავ რცე ლე ბუ ლი ოფ იცი ალ ური ინ ფორ მა ცია ცხად ყოფს, რომ მსოფ ლი ოს ბევ რმა მე ზო ბელ მა ან 
ერ თმა ნე თის მსგავ სმა ქვე ყა ნამ პან დე მი ას თან ბრძო ლის გან სხვა ვე ბუ ლი ტაქ ტი კა აირ ჩია, გან-
სხვა ვე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები გა ატ არა სხვა დას ხვა დროს, თუმ ცა საკ მა ოდ ერ თგვა რო ვა ნი შე დე გე ბი 
მი იღო. არ ის მე ზო ბე ლი, კულ ტუ რუ ლად, ეკ ონ ომ იკ ურ ად და სხვა თვალ საზ რი სით მსგავ სი ქვეყ-
ნე ბი, რომ ლებ მაც და ახ ლო ებ ით ერ თნა ირი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბით ჯერ ჯე რო ბით გან სხვა ვე-
ბუ ლი შე დე გე ბი მი იღ ეს. არ სე ბუ ლი ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური ვი თა რე ბის შეს წავ ლა შე უძ ლე ბე ლი და 
გა უმ არ თლე ბე ლია ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური, ზო გა დი ჯან დაც ვის, მარ თლწეს რი გი სა თუ სხვა 
სა კითხე ბის კარ გად გა აზ რე ბის გა რე შე;

ბ) პარ ტნი ორი და სხვა ქვეყ ნე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი ყო ფაქ ცე ვის გათ ვა ლის წი ნე ბა

სადღე ის ოდ გა ტა რე ბუ ლი სა კა რან ტი ნო ღო ნის ძი ებ ებ ის ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 
რე კო მენ დე ბუ ლი თან მიმ დევ რო ბით გა ტა რე ბა საკ მა ოდ ბევრ დიდ, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს 
მნიშ ვნე ლო ვან პარ ტნი ორ დიდ ქვეყ ნებ ში ვერ/არ მო ხერ ხდე ბა, რაც საკ მა ოდ დიდ პრობ ლე-
მას შექ მნის იმ აზ რით, რომ სა ქარ თვე ლო შე საძ ლოა ეკ ონ ომ იკ ურ ავ ტარ კი აში მო ექ ცეს. ამ ის 
არ და საშ ვე ბად, სა ჭი როა პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ თან სინ ქრო ნი ზა ცი ის გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და იმ ის 
გათ ვლის დაწყე ბა, თუ რა ჯდე ბა ას ეთი გეგ მა ეკ ონ ომ იკ ური თუ სხვა თვალ საზ რი სით;

გ) სტრა ტე გი ული მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის მაქსიმალურად გააზრებულად
 გა დაწყვე ტა

ყვე ლა ზე კარ გი გან ზრახ ვით ნა კარ ნა ხე ბი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი, გან სა კუთ რე ბით დრო ის დე ფი-
ცი ტის პი რო ბებ ში, ყო ველ თვის ვერ იღ ებს სა სურ ველ შე დეგს ან თან ახ ლავს სე რი ოზ ული ნე-
გა ტი ური შე დე გე ბი. მა გა ლი თად, მო სახ ლე ობ ის დი დი ნა წი ლის სახ ლში გა უს ვლე ლად ყოფ ნა 
აუც ილ ებ ლად ზრდის მოთხოვ ნას სურ სათ სა და პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის საგ ნებ ზე, რო მელ თა 
მი წო დე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის გა მო, ფა სე ბი მი წო დე ბის შეზღუდ ვის გა მოც იზ რდე-
ბა. ფაქ ტობ რი ვად, შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს სი ტუ აცია, რო ცა მო სახ ლე ობ ის ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
რის კის მქო ნე და და უც ვე ლი მო სახ ლე ობა ყვე ლა ზე მე ტად ზა რალ დე ბა. ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
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შე საძ ლე ბე ლია ფიქ რი იმ აზე, თუ რო გორ ამ ოქ მედ დეს ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ,,უბ ნის მა ღა ზი ები“ და 
ბაზ რე ბი შეზღუ დუ ლი წე სით, რა თა მო სახ ლე ობ ის ღა რიბ ფე ნას შე ეძ ლოს ,,ნი სი ად“ სა ქონ ლის 
შე ძე ნა, რაც მა თი ყო ფის თვის აუც ილ ებ ელია;

დ) სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო სა მუ შა ოთა ხელ შეწყო ბა

ფორ მა ლუ რად სა სოფ ლო-სა მუ შაოები აკ რძა ლუ ლი არაა, მაგ რამ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის, 
რომ ამ სფე როს მუ შა ობა აუც ილ ებ ელია ქვე ყა ნა ში პო ზი ტი ური ფსი ქო ლო გი ური ფო ნის აღ სად-
გე ნად და შე მოდ გო მის თვის სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდის შე საქ მნე ლად. აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს ის იც, 
რომ ამ ას აუც ილ ებ ალ ად მოყ ვე ბა სოფ ლად მო ბი ლუ რო ბის გაზ რდა, რაც გა არ თუ ლებს დის ტან-
ცი რე ბის პო ლი ტი კას. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, დღეს არ სე ბუ ლი სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მხარ და ჭე რის 
სქე მე ბის გან ხორ ცი ელ ება არ უნ და შე ფერ ხდეს.
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დანართი I. მშპ დანახარჯების მიხედვით

მშპ-ს გამარტივებული შედგენილობა 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 6,882.0 13.76 2.68 3.36 3.77 3.95

წყარო: საქსტატი
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დანართი II. მშპ-ს კომპოზიცია

მშპ ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით ლარი 2019 
(წინასწარი მონაცემები)

მლნ. 
ლარი

კომპონენტის 
წილი წლიურ 

მშპ-ში, %

კომპონენტების 
კონტრიბუცია მშპ-ში 

კვარტლების მიხედვით 
(I-IV), %

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 3,112.2 6.22 1.19 1.77 1.78 1.49

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 510.1 1.02 0.20 0.24 0.26 0.32

დამამუშავებელი მრეწველობა 4,396.4 8.79 1.70 2.06 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 1.19 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

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების 
საქმიანობები 

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 1.44 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 0.91 0.98 0.96

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 0.18 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

მშპ საბაზრო ფასებში (ლარი) 50,002.2 100.00 0.10 0.15 0.11 0.12
წყარო: საქსტატი
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დანართი III. სახელმწიფო ფინანსები

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები, 2019 წელი 
სულ 
მლნ 

ლარი

მთლიანის 
წილი, %

კომპონენტების კონტრიბუცია 
კვარტლების მიხედვით (I-IV) %

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

მოგების გადასახადი 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     

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

პროცენტი 610.6 5.64 25.22 22.01 28.12 24.65

სუბსიდიები 1,082.9 10.00 21.53 25.63 23.79 29.04

გრანტები 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 27.30 35.18 15.93

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,426.5  11.47    

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1,350.8  4.09 -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

მთლიანი ხარჯები 14,257.4  20.36 23.48 25.19 30.97

ვალის ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 20,569.7      

მ.შ. საგარეო 15,742.7      

წყარო: საქსტატი



29

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 3. არაფულადი ხარჯები 76.29

4. სხვა ფულადი სახსრები 118.55 4. არასამომხმარებლო ფულადი ხარჯები 309.99

ქონების გაყიდვა 5.22 სასოფლო–სამეურნეო ხარჯები 23.55

ფულის სესხება ან დანაზოგის 
გამოყენება

113.33 ტრანსფერტებზე 35.79

  დაზოგვაზე ან გასესხებაზე 214.04

  ქონების შეძენაზე 36.62

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
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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 0.5

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 1.13

წყარო: საქსტატი
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დანართი VI. ნეტო ფულადი
ტრანსფერები საზღვარგარეთიდან

ნეტო ფულადი ტრანსფერები საზღვარგარეთიდან, 2019 წელი

თვეების მიხედვით 000 აშშ დოლარი ქვეყნების მიხედვით 000 აშშ დოლარი

სულ 1,495,893 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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