პანდემიის მიმოხილვა:
ეკონომიკური ზეგავლენა და
შედეგები საქართველოსთვის

ირინა გურული

თბილისი 2020

პანდემიის მიმოხილვა:
ეკონომიკური ზეგავლენა და
შედეგები საქართველოსთვის

ირინა გურული

თბილისი 2020

ირინა გურული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) აღმასრულე
ბელი დირექტორის მოადგილეა. ირინას აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებში
მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება, კვლევის და პოლიტიკის ანალიზის მიმარ
თულებით. მისი ინტერესების სფეროა მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზი,
მათ შორის მეწარმეობა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება. ირინა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია.

პუბლიკაცია დაფინანსებულია Black Sea Trust - German Marshall
Fund of the United States მიერ. პუბლიკაციაში გამოთქმული
მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს Black Sea Trust-ის
ან მისი პარტნიორების პოზიციას.
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შესავალი
პანდემიის წნეხი მრავალწახნაგოვანია. ვერც ერთმა ქვეყანამ ვერ შეძლო, გაქცეოდა
კორონავირუსის
ან თავიდან აეცილებინა ახალი რეალობის უარყოფითი შედეგები. გამონაკლისი არც საქართველოა.
მსოფლიოს მასშტაბით ჯანდაცვის სისტემებზე წნეხის გარდა, პანდემია უპრეცედენტო ზეგავლენას ახდენს
გლობალურ ეკონომიკაზე. ნეგატიურ გვერდით ეფექტებს ეკონომიკის სექტორები სხვადასხვა სიძლიერით
და ინტენსივობით გრძნობენ, ხოლო ქვეყნები განსხვავებული ხანგრძლივობითა და სირთულით განიცდიან,
რაც დიდწილად განპირობებულია ქვეყნისთვის დამახასიათებელ შიდა სისუსტეებითა და თავისებურებებით.
2020 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 1,500-მდე და
გარდაცვალების 19 შემთხვევა იყო დადასტურებული.1 ამ მონაცემების საფუძველზე საერთაშორისო
პრესამ საქართველო წარმატების მაგალითად დაასახელა კოვიდ-19-თან ბრძოლაში.2,3 26 თებერვალს
პირველი ინფიცირების შემთხვევის დადასტურების შემდეგ, საქართველოს ხელისუფლებამ სწრაფი
ნაბიჯები გადადგა სრული ჩაკეტვის, ე.წ. ლოკდაუნის სტრატეგიის მიმართულებით. ვირუსზე რეაგირების
სტრატეგიად მთავრობამ არჩია მკაცრი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული შეზღუდვების დაწესება
იმ საფრთხეების საპირწონედ, რასაც მოუმზადებელი ჯანდაცვის სისტემა (რაც დამახასიათებელია
განვითარებადი ქვეყნებისთვის) უქადდა ქვეყანას.
მთავრობის ეს ადრეული ზომები, რომელთა შედეგადაც ქვეყანა თითქმის სრულად ჩაიკეტა, წარმატებული
აღმოჩნდა ინფექციის გავრცელების დაბალი დონის შენარჩუნებაში. თუმცა, ეკონომიკისთვის მიყენებული
ზიანი, ლოკდაუნსა და საგარეო შოკებთან ერთად, ძალიან დიდია: მეორე კვარტალში 12.6%-იანი
უარყოფითი ზრდა აღინიშნა, ხოლო 6 თვის საშუალო ზრდა -5.8% იყო. სრული ზეგავლენა ჯერ კიდევ
დასათვლელია, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციების გათვლებით,4 2020 წელს საქართველოს მთლიანი
შიდა პროდუქტის (მშპ) 4%-5%-იანი კლებაა მოსალოდნელი, რაც საკმაოდ ოპტიმისტური პროგნოზია.
საერთაშორისო დახმარების როლი უმნიშვნელოვანესია: საქართველოს ეკონომიკის მხარდასაჭერად
საერთაშორისო თანამეგობრობამ უკვე 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი გამოყო. ამ დახმარებაში მნიშვნელოვანი
წვლილი შეაქვს აზიის განვითარების ბანკს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, მსოფლიო ბანკს, ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს, ევროკავშირს, შეერთებულ შტატებს (ორმხრივი დაფინანსების
და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით) და სხვებს.
რაც შეეხება დადებით მხარეს, საერთაშორისო თანამეგობრობა მოელის ეკონომიკურ გადაადგილებებს
ღირებულების შექმნის და მიწოდების ჯაჭვის პროცესების ევროპის საზღვრების სიახლოვეს გადმოტანის
გზით. მოსალოდნელია, რომ ეს გადაადგილებები ახალ გამარჯვებულებს და დამარცხებულებს გამოვლენს
ამ პროცესში. სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შემთხვევაში, საქართველომ შესაძლოა მოახერხოს
პანდემიის გამარჯვებულებს შორის ადგილის დაკავება არა მარტო ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობის
მიხედვით, არამედ ახალი გლობალური წესრიგიდან ეკონომიკური სარგებლის მიღების თვალსაზრისითაც.
27 აგვისტოს მდგომარეობით; www.stopcov.ge
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კოვიდ-19-ის ქრონოლოგია საქართველოში
ჰქონდა დრო, მომზადებულიყო ვირუსის დასახვედრად, რადგან პირველი შემთხვევა
საქართველოს
ქვეყანაში მხოლოდ 26 თებერვალს დადასტურდა. მთავრობის პირველი ნაბიჯები იანვრით თარიღდება.

ამ თავდაპირველ ნაბიჯებს შორის იყო მოზომილი გაფრთხილებები დაავადებათა კონტროლის ეროვნული
ცენტრის მიერ და საქართველოს მთავრობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს პირველი შეხვედრა,
სადაც კოვიდ-19-ის პოტენციური რისკები განიხილეს. ვუჰანში (ჩინეთი) სიტუაციის დამძიმებასთან ერთად,
საქართველოს მთავრობამ, საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით, საქართველოს მოქალაქეების
ევაკუაცია დაიწყო მაღალი რისკის ზონებიდან. მსოფლიოში ვირუსის სწრაფი გავრცელების პარალელურად
საქართველოს საზოგადოებამ და მთავრობამ პანდემიის გამოკვეთილი საფრთხის შეფასება დაიწყო.
„მრუდის გაბრტყელების“ სტრატეგიები ამოქმედდა მანამ, სანამ საერთოდ მრუდი გაჩნდებოდა. მხოლოდ
სამი დადასტურებული შემთხვევის პირობებში მიიღო საქართველოს მთავრობამ გადაწყვეტილება 29
თებერვალს, დაეხურა სკოლები და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები.
მარტიდან ვირუსის გავრცელების შეკავების ქმედებები უფრო სტრუქტურიზებული და კომპლექსური გახდა.
კერძოდ, საქართველოს ხელისუფლებამ საზღვრების გაკონტროლება დაიწყო, განსაკუთრებით იმ მგზავრების,
რომლებიც მაღალი რისკის რეგიონებიდან ბრუნდებოდნენ. მარტის შუა რიცხვებისთვის საქართველოს
მთავრობა მრავალმხრივი შეზღუდვების გამოყენებას შეუდგა. 11 მარტს დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლის
რეკომენდაცია გაიცა, მაგრამ კერძო კომპანიები, რომლებსაც დისტანციური მუშაობის შესაძლებლობა
ჰქონდათ, ამ რეკომენდაციის გამოცხადებამდე გადავიდნენ მუშაობის ამ რეჟიმზე. მიუხედავად იმისა,
რომ დადასტურებული შემთხვევები 30-ს არ აღემატებოდა, 12 მარტიდან გადაიდო ყველა კულტურული,
საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება. მიღებული ზომების გამო, აპრილის შუა რიცხვებიდან,
თითქმის ყველა ტიპის ეკონომიკური აქტივობა შეწყდა (მათ შორის შეზღუდვა დაწესდა საქალაქთაშორისო
მოძრაობაზე, მანქანით გადაადგილებაზე და გამოცხადდა კომენდანტის საათი). სამართლიანია ითქვას,
რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ სტრატეგიებზე მნიშვნელოვან გავლენას საერთაშორისო
პრაქტიკა ახდენდა. მიუხედავად დაავადების შემთხვევების სიმცირისა, საქართველოს მთავრობა ევროპული
ხელისუფლებების სტრატეგიებს იყენებდნენ, რომლებსაც უფრო მძიმე პირობებთან გამკლავება უხდებოდათ.
სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გაუარესების გამო საქართველოს მთავრობამ 24 აპრილს ეკონომიკის
თანმიმდევრული ამოქმედების 6-ეტაპიანი გეგმა წარადგინა. გეგმა ეტაპებს შორის 2-კვირიან ინტერვალებს
ითვალისწინებდა, თუმცა კოვიდ-19-ით ინფიცირების შემთხვევების კლებით გაუმჯობესებული სტატისტიკის
და საზოგადოების მხრიდან ზეწოლის გათვალისწინებით, მთავრობამ ვადები დააჩქარა. პირველი ეტაპი
27 აპრილს დაიწყო სამგზავრო მანქანების, ტაქსების, ონლაინ ვაჭრობის, მიწოდების და ღია ბაზრობების
გახსნით. 5 მაისიდან განახლდა მშენებლობა, სამშენებლო მასალების წარმოება, მუშაობა განაახლეს
მანქანის სამრეცხაოებმა, კომპიუტერული აღჭურვილობის სახელოსნოებმა, გაიხსნა პარკები. 11 მაისს
გაიხსნა ყველა მაღაზია, რომელსაც დამოუკიდებელი შესასვლელი ჰქონდა (დიდი სავაჭრო ცენტრების,
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიების გარდა). ესთეტიკური ცენტრებიც დაგეგმილზე ადრე, 18 მაისს
გაიხსნა.
23 მაისს გაუქმდა კომენდანტის საათი. გარდა ამისა, ყველა ეკონომიკური საქმიანობა აღდგა (გამონაკლისებს
წარმოადგენდა რესტორნები, ბარები და სხვა სასადილოები; ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიები;
სავაჭრო ცენტრები, სპორტული, კულტურული და გასართობი ღონისძიებები; სპორტული და ჯანმრთელობის
ცენტრები და სავარჯიშო დარბაზები; ვალუტის გაცვლის პუნქტები). გაუქმდა შეზღუდვა კერძო მანქანებში
მგზავრთა რაოდენობაზე. მოგვიანებით, 29 მაისიდან, აღდგა ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტის, მათ
შორის მეტროს, ავტობუსების და მიკროავტობუსების მოძრაობა.
შეზღუდვების შემსუბუქების მე-4 ეტაპიც ერთი კვირით ადრე დაიწყო ვირუსის გავრცელების ნელი ტემპის,
საზოგადოების უკმაყოფილების და ეკონომიკური გარემოს გაუარესების გამო. სავაჭრო ცენტრები, ღია
რესტორნები და კაფეები დაგეგმილი 8 ივნისის ნაცვლად 1 ივნისს გაიხსნა. რესტორნებმა და სასტუმროებმაც,
რომლებიც აკმაყოფილებდნენ ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტებს, მუშაობა ასევე დაგეგმილზე ადრე, 8
ივნისს განაახლეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი რეკომენდაციების
დაუცველობა 10 000 ლარის ჯარიმით ისჯება. საქმიანობის განახლების პროცესი რთული და პრობლემური
იყო და არის. ბევრი რესტორანი, ბარი და სასტუმრო დაჯარიმდა რეკომენდაციების დარღვევის გამო.
თუმცა, რეკომენდაციებთან შეუსაბამობა გამოწვეული იყო არა მარტო მათდამი ქართველი ბიზნესმენების
ზერელე დამოკიდებულებით, არამედ ამ რეკომენდაციების ბუნდოვანებითა და სირთულით. ისედაც მძიმე
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მდგომარეობაში მყოფ ბიზნესებზე ჯარიმების დაკისრებამ საზოგადოებაში უარყოფითი განწყობა გააჩინა
ხელისუფლების მიმართ.
ეკონომიკის ამოქმედების ეროვნული სტრატეგიით უკმაყოფილო მეორე ჯგუფს სპორტული და
გამაჯანსაღებელი ცენტრები წარმოადგენდნენ. ეკონომიკის განახლების დაჩქარებამ და ვირუსის
გავრცელების დაბალმა ტემპმა მათ რაციონალური მოლოდინი გაუჩინა, რომ სავარჯიშო დარბაზების,
საცურაო აუზებისა და გამაჯანსაღებელი ცენტრების გახსნაც დაჩქარდებოდა. თუმცა, მათ მუშაობა მხოლოდ
6 ივლისს განაახლეს, როგორც ეს თავდაპირველად იყო ეროვნული სტრატეგიით დაგეგმილი. 27 ივლისის
მდგომარეობით 118 აუზიდან მხოლოდ 66-მა განაახლა მუშაობა, ხოლო 275 სავარჯიშო დარბაზიდან
მხოლოდ 144-მა.
კიდევ ერთი სექტორი, რომელსაც სირთულეები შეხვდა მუშაობის განახლების პროცესში, ტურიზმია.
რადგან ქართული ეკონომიკა დიდწილად არის საერთაშორისო ვიზიტორებზე დამოკიდებული, ვარაუდების
საზღვრის გახსნის შესახებ საკმაოდ ადრე გამოითქვა. წარმოდგენილ სტრატეგიაში საქართველოს
მთავრობამ ორი თარიღი გამოყო ტურისტული სექტორის გახსნის პროცესში. 15 ივნისიდან იგეგმებოდა შიდა
ტურიზმის აღდგენა ხოლო 1 ივლისიდან საერთაშორისო ტურიზმის. სინამდვილეში, შიდა ტურიზმი განახლდა
წინასწარგანსაზღვრული განრიგით, მაგრამ საერთაშორისო მგზავრობის განახლება სერიოზულად
შეფერხდა.
8 ივნისიდან სასტუმროებს ნება დართეს, განეახლებინათ მუშაობა; ასევე აღდგა საქალაქთაშორისო
ტრანსპორტი. რკინიგზამ ოპერირება 15 ივნისს განაახლა. შიდა ტურიზმის გახსნის ბოლო ფაზა აღინიშნა
შიდა ფრენების განახლებით 24 ივლისიდან. ამის პარალელურად კი, საერთაშორისო ტურიზმის განახლების
თარიღი რამდენჯერმე გადაიდო და კვლავ უცნობია, როდის იქნება საქართველოს მზად, მიიღოს უცხოელი
ვიზიტორები. საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის საზღვრის გახსნის თარიღად თავდაპირველად 1 ივლისი
გამოცხადდა, მაგრამ მოგვიანებით, ამ ვადამ 31 ივლისამდე გადაიწია. 8 ივლისს საქართველოს მთავრობამ
საზღვრები 5 ევროპულ ქვეყანას გაუხსნა (გერმანია, საფრანგეთი, ესტონეთი, ლიეტუვა და ლატვია). ამ 5
ქვეყანასთან საზღვრები ორმხრივად უპირობო იმიტომ გაიხსნა, რომ საქართველო მოხვდა სამოგზაუროდ
უსაფრთხო იმ 15 ქვეყნის სიაში, რომელიც ევროკავშირმა 30 ივნისს გამოაქვეყნა. ახლა ელიან, რომ
რეგულარული ფრენები იმ 5 ქვეყანასთან, რომლებმაც საქართველოსთან ორმხრივი უპირობო მგზავრობა
დაუშვა, ეტაპობრივად აღდგება.

ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა
დასაწყისიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუტებმა
მ არტის
კოვიდ-19-ით დაზარალებული ეკონომიკებისთვის პროგნოზების შედგენა და გამოქვეყნება დაიწყეს.

პირველი ანგარიშები საკმაოდ ოპტიმისტური მოლოდინებით გამოირჩეოდა. თუმცა, ვირუსის გავრცელების
პარალელურად პროგნოზები გაუარესდა. ყველაზე დიდ დარტყმას საქონლის ექსპორტიორებისა და
ტურიზმის სექტორისთვის წინასწარმეტყველებდნენ. გარდა ამისა, განვითარებად ქვეყნებში უფრო
მასშტაბური და ხანგრძლივი რეცესიის მოლოდინი იყო, ვიდრე განვითარებულ ეკონომიკებში.
მისი სტრუქტურიდან გამომდინარე, საქართველოს ეკონომიკა ძალიან მგრძნობიარეა საგარეო შოკების
მიმართ. საქართველოს, როგორც ღია ეკონომიკას, რომელიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული
საერთაშორისო ტურიზმის შემოსავლებზე, ვაჭრობაზე, ინვესტიციებსა და ფულად გზავნილებზე,
შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, დამოუკიდებლად გაუმკლავდეს მსოფლიო პანდემიის გლობალურ
ეკონომიკურ შედეგებს. 2020 წლის პროგნოზი საკმაოდ არასახარბიელოა და განსხვავდება წყაროების
მიხედვით - საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მშპ-ის -4%-იან ზრდას პროგნოზირებს, ხოლო ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ეკონომიკის 5%-იან შემცირებას. არსებული გაურკვევლობის
გამო ძალიან ნაადრევია კოვიდ-19-ის ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენის სრულად შეფასება.
თუმცა, ვირუსის ზემოქმედება მეტ-ნაკლებად ცხადია. მეორე კვარტლის მაჩვენებელი წლიური 12.6%-იანი
ნეგატიური ზრდაა (კვარტლების შედარება), ხოლო 6 თვის პროგნოზი -5.8%. ყველაზე დიდი კლება, -16.6%,
აპრილში აღინიშნა, თითქმის სრული ლოკდაუნის გამო.
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აგრეგირებული მოთხოვნის კლება, უმუშევრობის ზრდა (როგორც დროებითი, ასევე გრძელვადიანი),
სიღარიბის ხარისხის და სიმწვავის გაუარესება, წნეხი ეროვნულ ვალუტაზე, ტურისტული შემოსავლების და
ფულადი გზავნილების კლება - ეს ყველაზე ხილული ეკონომიკური ეფექტებია, რომლებსაც საქართველოს
მოსახლეობა უკვე გრძნობს.

ინფლაციური ზეწოლა
საქართველოს ეროვნული ვალუტა, ლარი, ჯერ კიდევ პანდემიის გავრცელებამდე გამოირჩეოდა მაღალი
მერყეობით. კოვიდ-19-ის ეფექტმა მისი პოზიციები საგრძნობლად შეასუსტა. მარტში ლარი რეკორდული
22%-ით გაუფასურდა, რასაც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური სავალუტო რეზერვების გაყიდვის
რამდენიმე ტალღით უპასუხა, რათა ეროვნული ვალუტის სტაბილიზებას დახმარებოდა. 2020 წლის ივლისის
ბოლოსთვის 1 აშშ დოლარის ღირებულება 3 ლარს ასცდა (2.80 ლართან შედარებით, რაც ინფიცირების
პირველი შემთხვევის დადასტურების დროს იყო თებერვალში). ვალუტის გაუფასურებას საქართველოში,
როგორც იმპორტდამოკიდებულ ქვეყანაში, ინფლაციური ზეწოლის ზრდა და მძიმე სოციალურ ზემოქმედება
მოყვება. ამის საპასუხოდ მთავრობამ საკვებ პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამა
აამოქმედა. ეს პროგრამა ითვალისწინებდა რამდენიმე სახეობის იმპორტირებული პროდუქტის
სუბსიდირებას, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში მათზე ფასების სტაბილურობ შენარჩუნებულიყო
(ბრინჯი, მაკარონი, წიწიბურა, მზესუმზირის ზეთი, შაქარი, რძის ფხვნილი, ლობიო, ხორბალი და
ხორბლის ფქვილი). ნავთობზე ფასების მკვეთრ ვარდნას დაღმავალი ეფექტი ჰქონდა ფასების ზრდასა და
ინფლაციის განაკვეთზე, რამაც ოდნავ დააბალანსა სხვა ნეგატიური შოკები. 2020 წლის ივლისში წლიური
ინფლაციის განაკვეთი 5.7%-მდე გაიზარდა. წლიური ინფლაციის განაკვეთზე გავლენა ძირითადად იქონია
ფასების ზრდამ შემდეგ სასაქონლო ჯგუფებზე: საკვები და უალკოჰოლო სასმელები (11.5%-იანი მატება),
ალკოჰოლიანი სასმელები და თამბაქოს ნაწარმი (ფასები 9%-ით გაიზარდა). ტრასპორტზე ფასებმა 9.3%-ით
დაიკლო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რის შედეგადაც მისმა წილმა წლიური ინფლაციის
მთლიან განაკვეთში -1.18% შეადგინა. ეროვნულ ვალუტას წინ სხვა შოკებიც ელის საერთაშორისო
შემოსულობების კლების გამო, რაც გამოიხატება ტურიზმიდან შემოსავლების, ფულადი გზავნილების და
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირებაში, ასევე გლობალური მოთხოვნის კლებით გამოწვეული
ექსპორტის შემცირებაში.

ტურიზმის ეფექტი
ბოლო წლებში ტურიზმი საერთაშორისო შემოსულობების ერთ-ერთი უმთავრესი წყარო გახდა
საქართველოსთვის. ამ სექტორის წილი მშპ-ში თითქმის 11%-ს შეადგენს.5 საქართველოს მიმზიდველობა
საერთაშორისო ტურიზმისთვის სულ უფრო იზრდება. თუ დავუშვებთ, რომ საერთაშორისო ტურიზმიდან
შემოსავლები სრულად ჩავარდა, სულ ცოტა, მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში, ზარალი მინიმუმ 2
მილიარდი ლარი იქნება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მონაცემებით, გასული წლის
მეორე კვარტალში საქართველოს 1.8 მილიონ ტურისტი სტუმრობდა, ხოლო თითო ვიზიტზე დახარჯული
თანხა, საშუალოდ, 890 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, საერთაშორისო ტურიზმიდან შემოსავლების
მინიმალური დანაკარგი 2 მილიარდ ლარს გაუტოლდება. საერთაშორისო ტურისტების კლება თებერვალში
დაიწყო (-0.7%). კლება მკვეთრი იყო მარტსა (-62.3%) და აპრილში (-94.5%), რაც დაკეტილი საზღვრების
და შეჩერებული ფრენების ლოგიკურ შედეგს წარმოადგენდა. ტენდენცია მაისსა (-94.6%) და ივნისშიც
(-95.5%) გაგრძელდა, რადგან საზღვრები ჩაკეტილი იყო. გლობალური ტურიზმის კლების პირობებში არ
უნდა ველოდეთ, რომ საერთაშორისო ტურისტების საქართველოში ვიზიტების მაჩვენებელი ძველ, მაღალ
დონეებს მალე დაუბრუნდება. ამას ირიბი მულტიპლიკატორის ეფექტი ექნება მომიჯნავე დარგებზე,
როგორებიცაა სასტუმროები და რესტორნები. ამავე დროს, აღდგენის პროცესს კიდევ უფრო აფერხებს
საერთაშორისო ფრენების განახლების გადავადება.
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პროგნოზი
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საერთაშორისო შემოსულობების და უცხოური ინვესტიციების
შემოდინების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა, რომელიც ეროვნული ვალუტის სიმყარის ერთ-ერთ
გარანტიაც არის. წინა წლები პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტაბილური კლებით აღინიშნებოდა;
2018 და 2019 წლებში ქვეყანაში დაახლოებით ერთი-მესამედით ნაკლები ინვესტიცია შემოვიდა, ვიდრე
2014 წელს. პოსტკრიზისული პერიოდი მძიმე გავლენას მოახდენს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
ხელმისაწვდომობაზე მსოფლიოს მასშტაბით, ხოლო კონკურენცია მათ მოსაზიდად მწვავე იქნება.
გაერთიანებული ერები პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების 30%-დან 40%-მდე კლებას პროგნოზირებს მთელ
მსოფლიოში.6 2020 წლის პირველ კვარტალში მიღებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 165.4
მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც თითქმის 42%-ით ნაკლებია წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე
და 28%-ით 2018 წლის მაჩვენებელზე. მკვეთრად შემცირდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები თურქეთიდან
და ნიდერლანდებიდან, ხოლო საქართველოს მთავარ ინვესტორებად გაერთიანებული სამეფო (44%), აშშ
(17%) და პანამა (11.9%) დარჩნენ. კაპიტალის წილი პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში მკვეთრად დაეცა
2020 წლის 1 კვარტალში და ინვესტიციების სტრუქტურამ შემდეგი სახე მიიღო: ძირითადი კაპიტალი (13.7%);
მოგების რეინვესტირება (81.6%); სავალო ინსტრუმენტები (4.6%). უზარმაზარი კლებაა ინვესტიციებში
ტურიზმის სექტორში (76%).

საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები
კოვიდ-19-ის ეკონომიკური ეფექტი სერიოზულ გავლენას მოახდენს საგარეო ვაჭრობის ტენდენციებზე.
მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად არანაირი შეზღუდვები არ არის დაწესებული საერთაშორისო
ვაჭრობაზე, მაღალი რისკის მქონე ქვეყნების ეკონომიკური პრობლემები, დიდი ალბათობით, გავლენას
იქონიებს მათ მთავარ პარტნიორებზე აგრეგირებული მოთხოვნის შემცირების გზით. 2020 წლის იანვარივლისში საქართველოს ეკონომიკამ ექსპორტის 18.6%-იანი და იმპორტის 17.9%-იანი კლება განიცადა.
საქსტატის მონაცემებიდან, რომლებიც გრაფიკულად არის ქვემოთ წარმოდგენილი, ჩანს, რომ საქართველოს
საერთაშორისო ვაჭრობას პანდემიის ეფექტის ნიშნები თებერვლიდან დაეტყო და ეს ივნისშიც გაგრძელდა.
მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი შედარებით სტაბილურია ვიდრე
სხვა სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში. 2020 წლის იანვარ-ივლისში ექსპორტი ბულგარეთში, შვეიცარიასა და
ესპანეთში გაიზარდა, შესაბამისად, 13.7%, 33.3% და 25.1%-ით. ექსპორტის ყველაზე მკვეთრი კლება შემდეგ
ქვეყნებში აღინიშნა: სომხეთი (-44.7%), უკრაინა (-36.9%), აშშ (-46/6%), რუსეთი (-24.5%) და აზერბაიჯანი
(-15.3%).

ექსპორტის და იმპორტის დინამიკა (თვეების მიხედვით)
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ფულადი გზავნილები
ფულადი გზავნილები მნიშვნელოვანი ინდიკატორია გარე სამყაროზე დამოკიდებულების შესაფასებლად.
საქართველო მოწყვლადია ეკონომიკური კრიზისების მიმართ, განსაკუთრებით, როდესაც ასეთი
კრიზისი ისეთ ქვეყნებშია, საიდანაც ფულადი გზავნილების უმსხვილესი ნაკადები შემოედინება. ფულადი
გზავნილების წილი ქვეყნის მშპ-ში 13.5%-ს შეადგენს (საქართველოს ეროვნული ბანკი, 2019). 2020 წლის
მარტში, 2019 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 12.5 მილიონი აშშ დოლარით ნაკლები ფულადი
გზავნილი შემოვიდა ქვეყანაში. 2020 წლის აპრილში, 2019 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, კლებამ
43% შეადგინა. ფულადი გზავნილების ჯამური მოცულობა, წინა წელთან შედარებით, 58 მილიონი აშშ
დოლარით ნაკლებია. მაისში კლების მაჩვენებელი შემცირდა და წინა წელთან შედარებით, საქართველომ
მხოლოდ 9.6%-ით (13.9 მილიონი დოლარით) ნაკლები ფულადი გზავნილები მიიღო. ივნისში ფულადი
გზავნილების ნაკადების მოცულობა გაუმჯობესდა და წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 17.8%-ით
(25.6 მილიონი აშშ დოლარით) გაიზარდა. ფულადი გზავნილები უცხოური სავალუტო ნაკადების ერთ-ერთ
ყველაზე სტაბილურ წყაროდ არის მიჩნეული განვითარებად ქვეყნებში; ბოლოდროინდელი სტატისტიკა ამ
მოსაზრებას უმწვავესი კრიზისის დროსაც ადასტურებს.

ფულადი გზავნილების შემოდინება (ათასი აშშ დოლარი)
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მთავრობის რეაგირება
მძიმე ეკონომიკური შედეგების გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობამ ანტიკრიზისული ეკონომიკური
გეგმა გამოაცხადა მოსახლეობის და ბიზნესის მხარდასაჭერად, რომლის ბევრი ღონისძიება სოციალური
ხასიათისა იყო, რათა შემცირებულიყო ნეგატიური ეკონომიკური ზეგავლენა მოკლე და საშუალოვადიან
პერსპექტივაში. ამ ღონისძიებებს შორის იყო მოხმარებული ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიის და
სხვა კომუნალური მომსახურების საფასურის გადახდა დაუცველი მოსახლეობისთვის, თანადაფინანსების
მექანიზმი კრიზისით დაზარალებული ისეთი სექტორების მხარდასაჭერად, როგორიცაა სასტუმროების
და რესტორნების ბიზნესი, საგარანტიო სქემის შემოღება, საგადასახადო ვალდებულებების გადავადება,
კომერციულ ბანკებთან თანამშრომლობით საპროცენტო განაკვეთის გადახდის გადავადება სამი თვით
როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის.
იმ ეკონომიკაში, სადაც არაფორმალური დასაქმების როლი მნიშვნელოვანია, ხოლო დამოკიდებულება
ყოველდღიურ ფულად შემოსავალზე მაღალი, სოციალური სიტუაციის გაუარესება საკმაოდ მძიმე ზეწოლას
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ახდენს. საქართველოს მთავრობის ახალი ინიციატივა ითვალისწინებს 6 თვის განმავლობაში 200 ლარის
მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას იმ ადამიანებისთვის, ვინც კორონავირუსის პანდემიის გამო დაკარგა
სამუშაო ან უხელფასო შვებულებაში გაუშვეს (დაახლოებით 350,000 ადამიანი მიიღებს ამ დახმარებას).
ერთჯერადი დახმარება გაიცემა ბავშვიან ოჯახებზე (200 ლარი თითო ბავშვზე), რაც დაახლოებით 177
მილიონი ლარი დაჯდება. გარდა ამისა, დამსაქმებლები სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ ყოველ
შენარჩუნებულ სამუშაო ადგილზე. კერძოდ, 6 თვის განმავლობაში 750 ლარამდე ოდენობის ხელფასები
სრულად გათავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისგან. 300 ლარის ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ
თვითდასაქმებულები ან „არაფორმალურ სექტორში“ დასაქმებულები. 600 ლარის დახმარებას მიიღებენ
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები ოჯახები. იმავე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ ასევე
გამოკვეთილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვები.
საქართველოს მთავრობის ცნობით, თავდაპირველად წარმოდგენილ ანტიკრიზისულ გეგმას 3.9 მილიარდი
ლარი სჭირდება, საბიუჯეტო შემოსავლების მოსალოდნელი კლება კი 1.9 მილიარდ ლარს შეადგენს.
საქართველომ 1.5 მილიარდი აშშ დოლარის საერთაშორისო დახმარება მოიპოვა. ეს თანხა გრანტებისა და
საკრედიტო სქემებისგან შედგება. დახმარების მნიშვნელოვანი წილი ევროკავშირიდან მოდის სამ პაკეტად.
პირველი პაკეტით საქართველომ მიიღო გადაუდებელი სამედიცინო მარაგები და ტექნიკური ექსპერტიზა,
დახმარება დაუცველი ჯგუფებისთვის და ლიკვიდურობის ფართო დახმარება მცირე და საშუალო ზომის
საწარმოებისთვის. მეორე პაკეტი მოიცავდა 183 მილიონ ევროს და განკუთვნილი იყო სოციალურეკონომიკური ღონისძიებების მხარდასაჭერად, მათ შორის ფინანსური დანაკლისის ამოსავსებად. ამ ორი
პაკეტით საქართველომ დღემდე ჯამში 250 მილიონი ევროს კოვიდთან დაკავშირებული მხარდაჭერა მიიღო
გრანტების სახით. მესამე პაკეტი მოიცავს 150 მილიონი ევროს ოდენობის კრედიტს ძალზე ხელსაყრელი
პირობებით. გარდა ამისა, მსხვილი თანხებით შეაქვს წვლილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდს (200
მილიონი აშშ დოლარი გამოიყოფა ბიუჯეტის მხარდასაჭერად); ევროპის საინვესტიციო ბანკს (200 მილიონი
ევრო ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის და ფისკალური საჭიროებისთვის); მსოფლიო ბანკს (80 მილიონი აშშ
დოლარი ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაზე პანდემიის ეფექტების შესამსუბუქებლად);
საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს (70 მილიონი ევრო ენერგოსექტორის მხარდასაჭერად; 50 მილიონი
ევრო სოციალური რეფორმებისთვის).7

დასკვნები
აქართველოს წარმატება ვირუსის გავრცელების შეკავებაში შეიძლება აიხსნას შემდეგით: სახელმწიფოს
ს
მიერ მიღებული ლოკდაუნის ზომები ძალიან ჰგავს სხვა ქვეყნების მიერ მიღებულ ზომებს იმ განსხვავებით,
რომ საქართველოს ამ ზომების მიღება ადრიანად დაიწყო, პირველი შემთხვევის დადასტურებიდან
მესამ კვირაში. ასევე, მოკვლევის სამუშაოებმა, რომლებიც ეპიდემიოლოგებმა დაუღალავად ჩაატარეს,
დროულად რომ დაედგინათ და იზოლირება მოეხდინათ კონკრეტული კლასტერების ყველა კონტაქტი,
შედეგი გამოიღო. შიდა და გარე შოკებით გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური შედეგები
გრძელვადიან კრიზისს გამოიწვევს.
ეკონომიკის შემობრუნება ძალიან რთული იქნება. საქმე ეკონომიკური აქტივობების უბრალოდ
შეჩერებასთან არა გვაქვს და ლოკდაუნიდან გამოსვლა სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი საქმიანობის
ჩვეული რიტმი აღდგება. ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ ამ შოკის ნეგატიური ასპექტების უმრავლესობა
წელს ვერ დაიძლევა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კრიზისის ლიკვიდირება ზაფხულში მოხერხდება და დიდ
ქვეყნებში ეკონომიკის ნორმალიზების ნიშნები გაჩნდება. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია შეგროვილი
საერთაშორისო დახმარების გონივრულად გამოყენება გრძელვადიანი მდგრადობისა და ეკონომიკის
აღდგენის უზრუნველსაყოფად. აქამდე მიღებული ზომები ეკონომიკური და სოციალური შოკების მყისიერი
დაძლევისკენ იყო მიმართული. განვითარებულ ეკონომიკებთან შედარებით, საქართველოს მთავრობის
და ეკონომიკის მანევრირების შესაძლებლობები გაცილებით შეზღუდულია.
სხვა ქვეყნებში, განსაკუთრებით დიდ მეზობელ ქვეყნებში არსებულ სიტუაციაზე დამოკიდებულების
ხარისხი უფრო მაღალია კრიზისის დროს, ვიდრე ჩვეულებრივ ვითარებაში. ამიტომ, მთავრობის
ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში. https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/78001/letter-eu-ambassador-carl-hartzell-prime-minister-giorgigakharia_en
7
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ნაბიჯების ეფექტიანობა დამოკიდებული იქნება იმ ტემპზეც, რითიც საქართველოს საგარეო ეკონომიკური
პარტნიორები, განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნები დაძლევენ ამ კრიზისს. იმის გათვალისწინებით, რომ
ქვეყანაში მცირე ზომის საწარმოები დომინირებს, არაფორმალური დასაქმების წილი მნიშვნელოვანია,
ნაღდ ფულზე დამოკიდებულება დიდი, ხოლო ტექნოლოგიური განვითარების დონე დაბალი, ფულადი
ნაკადების მოძრაობას (მათ შორის საერთაშორისო შემოსულობებს) გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება
ეკონომიკის ყველა სექტორისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მუდმივი, გრძელვადიანი ზიანი. აქედან
გამომდინარე, სტიმულირების პაკეტების მიზანი უნდა იყოს მოვლენების ასეთი განვითარების პრევენცია
მიწოდების და მოთხოვნის ჯაჭვის უსუსტესი რგოლების სტიმულირების გზით, რათა შესაძლებელი გახდეს
ეკონომიკური და სოციალური კლიმატის სტაბილიზება და წლის ბოლოსთვის გარკვეული გამოცოცხლების
მიღწევა.
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დანართი 1. კოვიდ-19-ის ქრონოლოგია
საქართველოში
თარიღი

შემთხვევების
რაოდენობა
---

22 იანვარი

26 იანვარი

-----

27 იანვარი
---

28 იანვარი

--29 იანვარი

2 თებერვალი:

-----

4 თებერვალი:
10
თებერვალი
22
თებერვალი
24
თებერვალი

26
თებერვალი

27
თებერვალი

---

-----

კორონავირუსის
პირველი
დადასტურებული
შემთხვევა
- ირანიდან
დაბრუნებულ
საქართველოს
მოქალაქეს
კორონავირუსი
დაუდგინდა
საქართველოაზერბაიჯანის
საზღვარზე.
---

ღონისძიება
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აფრთხილებს
საქართველოს მოქალაქეებს, თავი შეიკავონ ჩინეთის ქალაქ ვუჰანში
გამგზავრებისგან, ვინაიდან არსებობს „მცირე, მაგრამ თეორიული“ შანსი, რომ
ვირუსმა საქართველოში ჩამოაღწიოს.
ქართველი ექიმები აეროპორტებში იწყებენ ჩინეთიდან ჩამოსული მგზავრების
შემოწმებას კორონავირუსის სიმპტომებზე.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი იწყებს ჩინელი
დასაქმებულების მონიტორინგს, რომლებიც საქართველოში ავტომაგისტრალის
მშენებლობაზე მუშაობენ.
- საქართველოს მთავრობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს პირველი
შეხვედრა, სადაც განიხილავენ კორონავირუსის „პოტენციურ“ საფრთხეს;
- საქართველოს მთავრობა აცხადებს საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაციას
ჩინეთის ჰუბეის პროვინციიდან;
- საქართველოს მთავრობა კრძალავს ცოცხალი ცხოველების, მათ შორის
კუს და დეკორატიული თევზების იმპორტს ჩინეთიდან მანამ, სანამ ჯანდაცვის
საერთაშორისო ორგანიზაცია არ გამოაცხადებს, რომ ჩინეთში კორონავირუსი
აღარ არის.
- საქართველოს მთავრობა 2 თვით აჩერებს ფრენებს ჩინეთიდან;
- საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი იწყებს ბათუმში
ბაზირებული ორი ჩინელი მეზღვაურის მონიტორინგს, რომლებსაც მაღალი
სიცხე აღენიშნებათ.
თურქეთს და საფრანგეთს 5 საქართველოს მოქალაქე გამოჰყავს ჩინეთის
ჰუბეის პროვინციიდან, კორონავირუსის ეპიდემიის პირველი ცენტრიდან.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ლუგარის
ლაბორატორია იწყებს კორონავირუსზე ტესტების ჩატარებას მას შემდეგ, რაც
გერმანიიდან რეაგენტები მიიღო.
საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება აქვეყნებს ანგარიშს, რომლის
თანახმადაც ჩინეთში ფრენების შეწყვეტამ საჰაერო მიმოსვლის 3%-იან წლიურ
კლება გამოიწვია 2020 წლის იანვარში.
ჩინეთიდან ევაკუირებული საქართველოს 34 მოქალაქეს კორონავირუსი
ტესტებით არ დაუდასტურდა, თუმცა ისინი კარანტინში რჩებიან.
საქართველოს მთავრობა აფრთხილებს მოქალაქეებს, თავი შეიკავონ იტალიაში
გამგზავრებისგან, იქ მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილებს და რეგულარულად
დაიბანონ ხელები, ვინაიდან იტალია ეპიდემიის ახალ ცენტრად იქცა.
---

ავიაკომპანია „ვიზეარი“ ამცირებს იტალიაში რეისების სიხშირეს, მათ შორის
სრულად აუქმებს რეისებს მილანში.
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12

კოვიდ-19-ის
--მეორე შემთხვევა
დადასტურდა დაავადებულია
ქალი, რომელმაც
ცოტა ხნის წინ
იმოგზაურა
იტალიაში.
მესამე შემთხვევა მთავრობა ხურავს სკოლებს 16 მარტამდე.
დადასტურდა,
პირველი
პაციენტის
კონტაქტი,
რომელმაც
ცოტა ხნის წინ
იმოგზაურა ირანში.
--უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო აქვეყნებს რეკომენდაციას
ხალხმრავალი ადგილებისთვის თავის არიდების შესახებ.
--საქართველოს მთავრობა აცხადებს ონლაინ პლატფორმის www.stopcov.ge
შექმნის შესახებ, სადაც გამოქვეყნდება და ყოველდღიურად განახლდება
კორონავირუსთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ხოლო საქართველოს
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აცხადებს ცხელი ხაზის ნომერს
– 116 001 მოქალაქეებისთვის, ვინც ეჭვობს, რომ კორონავირუსის სიმპტომები
აქვს.
დაინფიცირდა 9
- საქართველოს მთავრობა შეზღუდვებს აწესებს საზღვრის კვეთაზე
პაციენტი
საქართველოს და უცხო ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, ასევე, აჩერებს ფრენებს
იტალიასთან;
იმ
ქვეყნებიდან
დაბრუნებული
საქართველოს
მოქალაქეებს,
რომლებიც
ჯანდაცვის
მსოფლიო
ორგანიზაციამ
ეპიდემიის
რისკის
მქონე
ქვეყნებად
განსაზღვრა,
უტარდებათ
ინტენსიური
წინასწარგანსაზღვრული
სამედიცინო
შემოწმება
საზღვრის
კვეთისას და იგზავნებიან 14 დღიან სავალდებულო კარანტინში;
- იმ ქვეყნებიდან ჩამოსულ უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებიც ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაციამ ეპიდემიის რეალური რისკის მქონე ქვეყნებად
განსაზღვრა ბოლო 14 დღის განმავლობაში, სასურველია საქართველოში
შემოსვლისთანავე
ჩაუტარდეთ
ინტენსიური
წინასწარგანსაზღვრული
სამედიცინო შემოწმება საზღვრის კვეთისას და გაიგზავნონ 14 დღიან
სავალდებულო კარანტინს.
15
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციები:
დადასტურებული - საჯარო დაწესებულებებს აძლევენ მკაცრ რეკომენდაციას, გადადონ და
შემთხვევა
უკიდურეს აუცილებლობამდე შეამცირონ უცხო ქვეყნებში მივლინებები. ეს
რეკომენდაცია სასწავლო ტურებსაც ეხება;
- ბოლო დროს უცხოეთში მოგზაურობის ისტორიის მქონე მოქალაქეებს
მოუწოდებენ, გამოიჩინონ სოციალური პასუხისმგებლობა და დარჩნენ
თვითიზოლაციაში კარანტინის პერიოდის განმავლობაში, რათა დარწმუნდნენ,
რომ პოტენციურ საფრთხეს არ უქმნიან თავიანთ ოჯახის წევრებსა და
საზოგადოებას.
23
- საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ იღებს აქტიურ ზომებს საქართველოს
დადასტურებული ეროვნულ ბანკსა და კომერციულ ბანკებთან თანამშრომლობით, რომ
შემთხვევა
შეამსუბუქოს ახალი კორონავირუსის უარყოფითი გავლენა ტურიზმის სექტორზე;
- არდადეგები 1 აპრილამდე გრძელდება საქართველოს ყველა
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. დღის მოვლის ცენტრებმა 1
აპრილამდე შეაჩერეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიღება;
- საგაზაფხულო გაწვევა ერთი თვით, 13 აპრილამდე გადავადდა.
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დადასტურებული
შემთხვევა
12 მარტი

25
დადასტურებული
შემთხვევა

13 მარტი

- ყველა სამთავრობო სტრუქტურაში 24 საათში ცხადდება განგაშის უმაღლესი
დონე;
- გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ავსტრიიდან და ესპანეთიდან დაბრუნებული
მოქალაქეები 14-დღიან სავალდებულო კარანტინში განთავსდებიან. უცხო
ქვეყნის მოქალაქეები ვალდებული არიან, წარმოადგინონ კორონავირუსზე
ტესტირების უარყოფითი პასუხის დამადასტურებელი საბუთი ან დათანხმდნენ
14-დღიან კარანტინს.
- საქართველოს მთავრობას და ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას
ეძლევა რეკომენდაცია, გადავიდნენ დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე; იგივე
რეკომენდაცია მიეცა ყველა კერძო ორგანიზაციას.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია კოვიდ-19-ს გლობალურ პანდემიად
აცხადებს.
საქართველოს მთავრობა აქვეყნებს განცხადებას, რომელშიც უკვე დადგენილ
რეგულაციებს ახალი შეზღუდვები ემატება:
- პრობაციონერები გათავისუფლდებიან პრობაციის ბიუროებში გამოცხადებისა
ვალდებულებისაგან 14 აპრილამდე.
- ორი კვირით ამოქმედდა განსაკუთრებული პირობები პენიტენციურ
დაწესებულებებში, შეჩერდა ოჯახთან გრძელვადიანი და მოკლევადიანი
პაემნებით სარგებლობის უფლება.
- საგანმანათლებლო, სპორტული და სხვა სახის ღონისძიებები, რომლებსაც
მრავალრიცხოვანი აუდიტორია ესწრება, იკრძალება საქართველოში
განუსაზღვრელი დროით.
- საქართველოს პრემიერმინისტრმა, მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკურ
გუნდთან, საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და საბანკო სექტორის
წარმომადგენლებთან ერთად, განიხილა ეკონომიკის სტიმულირების
გეგმა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს გლობალური პანდემიის ნეგატიური
ზემოქმედების მინიმიზებას საქართველოს ეკონომიკაზე. ამ შეხვედრის შედეგად
გამოცხადდა ეკონომიკის მხარდაჭერის შემდეგი ღონისძიებები:
1. ბიზნესს, რომელსაც შეექმნება სესხის გადახდის პრობლემა კომერციული
ბანკები ინდივიდუალურად გაუკეთებენ ვალდებულებების რესტრუქტურიზაციას.
ვალის
რესტრუქტურიზაციის
შედეგად
სასტუმრო
ინდუსტრიაში
გამოთავისუფლდება დაახლოებით 100 მილიონი ლარი და დაეხმარება
ინდუსტრიას.
2. ყველა მოქალაქეს შეუძლია, გადაავადოს სესხის გადახდა კომერციული
ბანკისთვის მომდევნო სამი თვის განმავლობაში;
3. კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ ტურიზმთან დაკავშირებულ
საქმიანობებს; სასტუმროები და რესტორნები, ტურისტული სააგენტოები,
სატრანსპორტო კომპანიები, საექსკურსიო საქმიანობა, კულტურული და
სპორტული ღონისძიებების ორგანიზატორები და სხვ., საქართველოს მთავრობა
გადაუვადებს მომდევნო 4 თვის განმავლობაში გადასახდელ ქონების და
საშემოსავლო გადასახადებს (2020 წლის 1 ნოემბრამდე). შედეგად, შეღავათი
შეეხება 18 000 გადასახადის გადამხდელს და 50,000 ზე მეტ დასაქმებულს, რაც
ნიშნავს, რომ 100 მლნ. ლარზე მეტი დარჩება ეკონომის ამ სექტორში;
4. საბრუნავი კაპიტალის მიწოდების მიზნით, მთავრობა გააორმაგებს დღგ-ს
დაბრუნებებს კომპანიებისთვის და წლის ბოლომდე დაგეგმილი 600 მილიონი
ლარის ნაცვლად ფინანსთა სამინისტრო, კომპანიებს დაუბრუნებს 1,200
მილიარდ ლარს (600 მლნ ლარით მეტს);
5. შემუშავდება სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა, რომლის საშულებითაც
4-დან 50 ნომრამდე სიდიდის სასტუმროები მთელი საქართველოს მასშტაბით
მიიღებენ საბანკო სესხის 6 თვის პროცენტის თანადაფინანსებას. ეს პროექტი
შეეხება ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 2 000 სასტუმროს, რომლებმაც
პანდემიის შედეგად შეიძლება მიიღოს მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი;
6. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გარდა, სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკის
დამატებით სტიმულირებისთვის გაიზრდება ქვეყანაში კაპიტალური პროექტების
მხარდაჭერა. შესაბამისად, 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
კაპიტალური ხარჯები დამატებით გაიზრდება 300 მლნ. ლარით.
- საქართველოს მთავრობას დაწყებული აქვს მოლაპარაკებები საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ მიერ სპეციალურად გამოყოფილი ფონდები
დან რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით.
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საქართველოს საზღვრებზე აზერბაიჯანსა და სომხეთთან მოძრაობა 10 დღით
შეჩერდა;
- საზღვრის კვეთაზე შეზღუდვები დაწესდა შვეიცარიასთან, ნორვეგიასა და
დანიასთან, მათ შორის მოთხოვნა, წარმოადგინონ კორონავირუსზე უარყოფითი
ტესტის პასუხი ან გაიარონ 14-დღიანი სავალდებულო კარანტინი;
- რეკომენდაცია მიეცა კაზინოებს, სლოტკლუბებსა და ტოტალიზატორებს
მთელი ქვეყნის მასშტაბით, შეაჩერონ მუშაობა.
დროებით ჩაიკეტა სარფის სასაზღვრო პუნქტი თურქეთთან.

- საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის შეჩერდა მგზავრთა
გადაადგილება;
- საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტები გარკვეული პერიოდით
დაიკეტა მთელი საქართველოს მასშტაბით;
- რეკომენდაცია მიეცა კაფეებს, რესტორნებს და ბარებს, დროებით შეზღუდონ
მომხმარებელთა უშუალო მომსახურება და მხოლოდ შინ წაღების შეკვეთები
მიიღონ;
- 70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს რეკომენდაცია მიეცა, მოერიდონ
ხალხმრავალ ადგილებს და შეძლებისდაგვარად დარჩნენ იზოლაციაში, რათა
თავიდან აიცილონ პოტენციური საფრთხე მათი ჯანმრთელობისთვის.
- ქართული ლარი ახალ ისტორიულ მინიმუმამდე დაეცა - 3.0118 ლარი 1 აშშ
დოლართან, რაც ყველაზე დიდი გაუფასურებაა 1995 წლის ოქტომბერში
საქართველოს ეროვნული ვალუტის შემოღების შემდეგ.
- საქართველოს ხელისუფლების განცხადება - 70 წელს გადაცილებულ
მოქალაქეებს დაჟინებით მოუწოდებენ, დარჩნენ იზოლაციაში, რადგან ისინი
მაღალი რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ.
- საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი აშშ დოლარი გაყიდა სავალუტო
აუქციონზე, რათა შემცირებულიყო ზეწოლა ლარის გაცვლის კურსზე. 17 მარტს,
კოვიდ-19-ის უარყოფითი შედეგის გავლენით, ქართული ეროვნული ვალუტა
ახალ უმდაბლეს ნიშნულამდე გაუფასურდა (3.0807 ლარი 1 აშშ დოლარზე).
- ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ეკრძალებათ საქართველოში
შემოსვლა 2 კვირის განმავლობაში;
- ბიზნესომბუდსმენთან შეიქმნა სპეციალური პლატფორმა, რომლის მიზანიც
ბიზნესების მიერ კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში
გამოთქმული ინიციატივების კოორდინირებაა;
- „საქართველოს ფოსტას“ დაევალა, შეიმუშაოს მიტანის მექანიზმი სოციალურად
დაუცველი და 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა პენსიონერებისთვის;
- მთელ ქვეყანაში აიკრძალა სამარშრუტო ტაქსების მოძრაობა.
- მთელ ქვეყანაში უნდა დაიკეტოს ყველა მაღაზია და სავაჭრო ობიექტი,
სურსათის მაღაზიების, აფთიაქების, ბენზინგასამართი სადგურების, საფოსტო
განყოფილებების და ბანკის ფილიალები გარდა, რათა უზრუნველყოფილი
იქნეს დისტანციის დაცვა და შეიზღუდოს გადაადგილება ქვეყანაში.
- საჰაერო მიმოსვლა სრულად ჩერდება, მხოლოდ „ჯორჯან ეარვეიზს“
აქვს უფლება, შეასრულოს ფრენა მთავრობასთან კოორდინირებით, რათა
ჩამოიყვანოს საქართველოს მოქალაქეები;
- საქართველოს ყველა მოქალაქე, რომელიც ქვეყანაში შემოდის (ჰაერით,
ხმელეთით, ზღვით) ექვემდებარება სავალდებულო 14-დღიან კარანტინს;
- მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდა გამოაცხადა, რომ დაასრულა მუშაობა
კონკრეტული სამიზნე სექტორების იდენტიფიცირებაზე და შეიმუშავა
ეკონომიკის სტიმულირების ღონისძიებები კრიზისიდან სწრაფად გამოსვლის
ხელშესაწყობად.
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საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება 21 აპრილამდე.
საგანგებო მდგომარეობის დროს ამოქმედებული ღონისძიებები:
კარანტინის ან იზოლაციის წესების დამრღვევი პირი იძულებით იქნება
გადაყვანილი შესაბამის დაწესებულებაში;
კარანტინის ან იზოლაციის წესების დამრღვევი პირის მიმართ გამოყენებული
იქნება შესაბამისი სანქციები;
ჩერდება საერთაშორისო საჰაერო, სახმელეთო, და საზღვაო მიმოსვლა,
სატვირთო გადაზიდვების გარდა;
საქართველოს მთავრობას ეძლევა უფლება, აუცილებლობის შემთხვევაში,
საკარანტინო, საიზოლაციო და სამედიცინო მიზნებისთვის დადგენილი წესით,
შეზღუდოს საკუთრების უფლება და გამოიყენოს ფიზიკური და იურიდიული
პირების ქონება და მატერიალური საშუალებები;
იკრძალება 10-ზე მეტი ადამიანის შეკრება;
მთავრობას მიეცა უფლება, შეზღუდოს კერძო ორგანიზაციების თუ ბიზნეს
კომპანიების საქმიანობა, ასევე დაავალოს მათ ცალკეული საქმიანობის
განხორციელება.
აუცილებლობის შემთხვევაში, მთავრობა დაარეგულირებს ფასებს
მედიკამენტებზე, სამედიცინო სერვისსა და პირველადი მოხმარების
პროდუქტებზე;
საქართველოს მთავრობას ეძლევა უფლება, აუცილებლობის შემთხვევაში,
მოახდინოს შესაბამისი სამედიცინო განათლების და კვალიფიკაციის მქონე
პირების მობილიზაცია;
სასამართლო პროცესები შესაძლებელია ჩატარდეს დისტანციურად.
ყველა კერძო და იურიდიული პირი ვალდებულია, დაემორჩილოს საგანგებო
მდგომარეობის მოთხოვნებს. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა
ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას 3,000 ლარის ოდენობით ფიზიკური
პირებისთვის და 15,000 ლარის ოდენობით იურიდიული პირებისთვის.
საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი გამოცხადდა
საქართველოს 2 მუნიციპალიტეტში მას შემდეგ, რაც კორონავირუსი მარნეულის
1 მოქალაქეს დაუდასტურდა.
მკაცრი საკარანტინო რეჟიმით გათვალისწინებული ღონისძიებები მარნეულსა
და ბოლნისში:
შეიზღუდა მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში შესვლა და იქიდან
გამოსვლა;
ყველა ობიექტი დაიკეტა, პროდუქტის მაღაზიების, აფთიაქების და საბაზისო
ინფრასტრუქტურული ობიექტების გარდა;
შეიზღუდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მოძრაობა მუნიციპალიტეტებში;
მოქალაქეებს გარეთ გამოსვლა მხოლოდ საკვები პროდუქტის და
მედიკამენტების საყიდლად და სამედიცინო მომსახურების მისაღებად
შეუძლიათ;
ამ რეგიონების მოსახლეობისთვის ნებადართულია სასოფლო-სამეურნეო
სამუშაოების შესრულება.
- საგანგებო მდგომარეობასთან ერთად საქართველოს მთავრობა კრძალავს
საქალაქთაშორისო მოძრაობას მთელ ქვეყანაში;
- სპეციალური პლატფორმა – StopCoV ფონდი შეიქმნა ბიზნესომბუდსმენის
აპარატში, საიდანაც თანხები იდენტიფიცირებულ საჭიროებებზე გადანაწილდება;
ამ ფონდში შენატანის გაკეთება კერძო კომპანიებს და მოქალაქეს შეუძლიათ.
- საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი აშშ დოლარი გაყიდა სავალუტო
აუქციონზე ეროვნული ვალუტის მკვეთრი გაუფასურების შესაჩერებლად.
ეროვნულმა ბანკმა უკვე 60 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ორი
თანმიმდევრული სავალუტო ინტერვენცია განახორციელა საკუთარი სავალუტო
რეზერვებიდან. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ისტორიულად დაბალ
ნიშნულზეა ბლუმბერგის პლატფორმაზე -3.48 ლარი 1 აშშ დოლარზე.
- შეიქმნა ეგრეთ წოდებული „ცხელების ცენტრები“ ქვეყნის ყველა რეგიონში;
კლინიკები მხოლოდ მაღალი ტემპერატურის მქონე პაციენტებს მიიღებენ;
- ყველა ასაკის პენსიონერები საქართველოში აპრილის პენსიას წინასწარ
მიიღებენ.
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29 მარტი

შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 91
გამოჯანმრთელებული - 18
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 110
გამოჯანმრთელებული - 21

31 მარტი

1 აპრილი

2 აპრილი

4 აპრილი

16

შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 117
გამოჯანმრთელებული - 23

შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 134
გამოჯანმრთელებული - 28
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა - 162
გამოჯანმრთელებული – 37
საქართველოში
კორონავირუსით
გარდაცვალების
პირველი
შემთხვევა
აღირიცხა

საგანგებო მდგომარეობის პირობებში შეზღუდვები დაწესდა სამეგრელო-ზემო
სვანეთის რეგიონში, მათ შორის ტრანსპორტის გადაადგილებაზე. საგანგებო
საკონტროლო პუნქტები მოეწყო რეგიონის შესასვლელში, სადაც მოწმდება,
დაცულია თუ არა ტრანსპორტირებისას მანქანებში სოციალური დისტანცირების
მოთხოვნა.
საგანგებო მდგომარეობის პირობებში გამოცხადდა საყოველთაო კარანტინი.
ახალ შეზღუდვებს შორისაა:
მგზავრობის აკრძალვა ნებისმიერი სახის ტრანსპორტით (მათ შორის, მეტროთი),
როგორც ქალაქებს ასევე მუნიციპალიტეტებს შორის;
მგზავრობა დასაშვებია მხოლოდ ავტომობილით (მათ შორის ტაქსით) იმ
პირობით, რომ ავტომობილში ადამიანთა რაოდენობა არ აღემატება სამს და 2
მათგანი უკანა სკამზე ზის;
იკრძალება 3-ზე მეტი ადამიანის ერთად ყოფნა, პროდუქტის მაღაზიების
და აფთიაქების გარდა, სადაც 2-მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაცვა
სავალდებულოა;
ცალკე წესები განისაზღვრება იმ საწარმოებისთვის, რომლებსაც აქვთ
მთავრობისგან მუშაობის ნებართვა;
70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს ეკრძალებათ სახლიდან გამოსვლა
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიდიან სურსათის უახლოეს მაღაზიაში,
უახლოეს აფთიაქში ანდა უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში.
ადგილობრივი თვითმმართველობები ვალდებული არიან, დახმარება გაუწიონ
70 წელს გადაცილებულ მარტოხელა ადამიანებს;
დაწესდა ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი 21:00-დან 06:00-მდე, რა
დროსაც იკრძალება მოქალაქეთა გადაადგილება ფეხით თუ რაიმე სახეობის
ტრანსპორტით;
საკონტროლო პუნქტები მოეწყო თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში,
ფოთში, ზუგდიდში და გორში, მოძრაობის გაკონტროლების და პირველადი
თერმოსკრინინგისთვის;
მოქალაქეები ვალდებული არიან მუდმივად იქონიონ პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტები.
- ამუშავდა სპეციალური ცხელი ხაზი – 144, სადაც მოსახლეობას შეუძლია მიიღოს
მისთვის საინტერესო ინფორმაცია პანდემიასთან დაკავშირებით შემოღებული
ყველა ღონისძიების შესახებ.
- საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ ბიუჯეტიდან 2 მილიარდი ლარი
გამოიყო ეკონომიკაზე კოვიდ-19-ის უარყოფითი ზეგავლენის შესამსუბუქებლად.
ეს რესურსი არ მოიცავს 351 მილიონ ლარს, რომელიც ჯანდაცვის სისტემისთვის
ბიუჯეტიდან გამოიყო;
- მარტში, აპრილსა და მაისში მთავრობა კომუნალურ გადასახადებს დაუფარავს
იმ ოჯახებს, რომლებიც თვიურად 200 კუბურ მეტრზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს და
200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარენ.
საქართველოს მთავრობა აფართოებს ნებადართული ბიზნესსაქმიანობების
სიას; სპეციალურ ნებართვებს გასცემს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო.

---

8 აპრილი

10 აპრილი

12 აპრილი

შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 211
გამოჯანმრთელებული – 53
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 234
გამოჯანმრთელებული - 57
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 257
გამოჯანმრთელებული - 70
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა - 306
გამოჯანმრთელებული - 74

15 აპრილი

16 აპრილი

17 აპრილი

21 აპრილი

22 აპრილი

24 აპრილი

შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა - 348
გამოჯანმრთელებული - 79
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა - 370
გამოჯანმრთელებული - 82
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა - 408
გამოჯანმრთელებული – 104
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა - 416
გამოჯანმრთელებული – 112
მე-5 ადამიანის
გარდაცვალების
დადასტურება
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა - 444
გამოჯანმრთელებული – 137

საქართველოს მთავრობა, კვლევით და ანალიტიკურ ორგანიზაციასთან ერთად,
იწყებს მუშაობას სტიმულირების პაკეტზე ეკონომიკის მხარდასაჭერად.

- ლენტეხის რეგიონში მკაცრი საკარანტინო ზომები ამოქმედდა;
- საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად, საქართველოს მართლმადიდებელი
ეკლესიები სავსეა ხალხით ბზობის დღესასწაულზე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
კარანტინი დაწესდა.

ადმინისტრაციულ

ერთეულებში

მკაცრი

- საგანგებო მდგომარეობა 10 მაისამდე გახანგრძლივდა;
საქართველო 10 დღით კეტავს 4 უდიდეს ქალაქს - თბილისს, ქუთაისს, ბათუმსა
და რუსთავს და კრძალავს ამ ქალაქებში შესვლას და იქიდან გამოსვლას;
- უწყებათაშორის საბჭოსთან შეიქმნა ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფი;
- დონორი ორგანიზაციები და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები წლის
ბოლომდე 1.5 მილიარდ აშშ დოლარს გამოყოფენ საქართველოს ეკონომიკის
მხარდასაჭერად;
- საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკვე დაამტკიცა თანამშრომლობის
გაფართოებული პაკეტი 450 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, საიდანაც 200
მილიონი უშუალოდ ბიუჯეტისთვის არის განკუთვნილი;
- აღდგომის დღესასწაულებზე აიკრძალა სასაფლაოებზე გასვლა;
- მრევლს შეეძლება, დაესწროს აღდგომის ლიტურგიას სოციალური
დისტანცირების და კომენდანტის საათის წესების დაცვით.
- შეიქმნა აპლიკაცია Stop Covid 19 App, რომლის მიზანიც ვირუსის ადრეული
აღმოჩენა და პრევენციაა.

- 21 აპრილამდე სრულად იკრძალება მანქანით მგზავრობა;
- სამედიცინო ნიღბების ტარება სავალდებულოა დახურულ სივრცეებში (მაღაზია,
აფთიაქი);
- აშშ-მა განაცხადა, რომ 600.000 აშშ დოლარის დახმარებას გამოყოფს
საქართველოს მხარდასაჭერად კორონავირუსთან ბრძოლაში.
საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისამდე გახანგრძლივდა;

კერძო მანქანებით მოძრაობა დასაშვები გახდა დილის 6 საათიდან 8 საათამდე
და საღამოს 6-დან 7 საათამდე, რათა მუნიციპალიტეტებში შესრულდეს
აუცილებელი სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები.

ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის პრეზენტაცია
- 3.5 მილიარდი გამოიყო ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული
ღონისძიებების განსახორციელებლად. სულ 350,000 მოქალაქე მიიღებს
სარგებელს დახმარების მიზნობრივი პაკეტიდან.
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27 აპრილი

2 მაისი

5 მაისი

7 მაისი

11 მაისი

12 მაისი

14 მაისი

15 მაისი

18 მაისი

18

შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 497
გამოჯანმრთელებული – 162
გარდაცვალება - 6
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 582
გამოჯანმრთელებული – 215
გარდაცვალება - 7
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 604
გამოჯანმრთელებული – 249
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 615
გამოჯანმრთელებული – 284
გარდაცვალება - 8

შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 638
გამოჯანმრთელებული – 328
გარდაცვალება - 11
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 642
გამოჯანმრთელებული – 360
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 667
გამოჯანმრთელებული – 383
გარდაცვალება
- 12
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 671
გამოჯანმრთელებული – 393
გარდაცვალება
- 12
შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 701
გამოჯანმრთელებული – 432

- შეზღუდვები იხსნება მანქანით გადაადგილებაზე და ტაქსების მუშაობაზე,
ონლაინ ვაჭრობაზე (საცალო და საბითუმო), ნებისმიერი პროდუქტის მიწოდების
სერვისზე და ღია სასოფლო-სამეურნეო ბაზრების ფუნქციონირებაზე;
- საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 20 მილიონი აშშ
დოლარი გაყიდა დასუსტებული ეროვნული ვალუტის გასამყარებლად;
- მკაცრი კარანტინის ზომები მოიხსნა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში.
28 ღია სასოფლო-სამეურნეო ბაზარმა განაახლა მუშაობა.

შეზღუდვები მოიხსნება მანქანის რეცხვის და შეკეთების სერვისებზე, სამშენებლო
კომპანიებზე და სამშენებლო მასალების მწარმოებლებზე;
- გაიხსნა იუსტიციის სახლები და სათემო ცენტრები;
- გაიხსნა ბათუმი და ქუთაისი.
- მთავრობა ასაჯაროებს ტურიზმის სტიმულირების გეგმას, რომელიც
ითვალისწინებს სექტორის თანმიმდევრულ, 3-ფაზად ამოქმედებას და 1
ივლისიდან ეროვნული საზღვრების გახსნას.
- 600 მილიონი ლარი გამოიყოფა ტურიზმის ინდუსტრიის მხარდასაჭერად;
სტიმულირების ღონისძიებები მოიცავს საგადასახადო შეღავათებსა და
გადასახადებისგან გათავისუფლებას, პირდაპირ სუბსიდირებას, ფისკალურ
სტიმულებს და სხვა დახმარებას ვირუსით დაზარალებული ბიზნესებისთვის,
რომლებიც ტურიზმის ინდუსტრიაში ოპერირებენ.
მოიხსნა შეზღუდვები თბილისში შესვლასა და იქიდან გამოსვლაზე.

საქართველოს მთავრობა ასაჯაროებს სოფლის მეურნეობის დახმარების
ანტიკრისიზულ გეგმას 300 მილიონი ლარის ოდენობის ბიუჯეტით. პაკეტი
ითვალისწინებს ფერმერების გათავისუფლებას ირიგაციის მომსახურების
გადასახადიდან, ერთ ჰექტარზე 150 ლიტრი დიზელის საწვავის მიწოდებას,
პირდაპირ სუბსიდირებას ერთ ჰექტარზე 200 ლარის ოდენობით, სხვა.
მოიხსნა შეზღუდვები რუსთავსა და გარდაბანში შესვლასა და იქიდან
გამოსვლაზე.

საქართველოს მთავრობა ასაჯაროებს განათლების სისტემის ანტიკრისიზულ
გეგმას:
- აკადემიური წელი გაგრძელდება 15 ივლისამდე;
- უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები ჩატარდება როგორც
დაგეგმილი იყო.

- გაიხსნა სილამაზის სალონები და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები;
- კარანტინი მოიხსნა მარნეულის მუნიციპალიტეტში;
- 3-ზე მეტი ადამიანის თავშეყრაზე შეზღუდვა მოიხსნა, თუმცა კვლავ იკრძალება
10 ადამიანზე მეტის თავშეყრა.

22 მაისი

29 მაისი
1 ივნისი
8 ივნისი
15 ივნისი
6 ივლისი
8 ივლისი

25 ივლისი

24 აგვისტო

შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 732,
გამოჯანმრთელებული – 537;
გარდაცვალება
– 12; კარანტინში
3076,
საავადმყოფოში
300 (2020 წლის
26 მაისის
მდგომარეობით)
----

საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა; ლოკდაუნი მოიხსნა ყველა ეკონომიკურ
აქტივობაზე (საგანგებო სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის პირობით).
გარკვეული შეზღუდვები კვლავ ძალაში რჩება. კერძოდ: საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი, სავაჭრო ცენტრები, ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიები,
10 ადამიანზე მეტის თავშეყრა საჯარო სივრცეში, კაფეები და რესტორნები
(მანქანიდან გადმოუსვლელად მომსახურების და მიტანის სერვისის გარდა),
სპორტული და კულტურული აქტივობები, ვალუტის გაცვლის აქტივობები,
სასტუმროები (კარანტინისთვის გამოყენებულის გარდა). სავალდებულოა
ნიღბის ტარება ყველა იმ საჯარო სივრცეში, რომლებიც ფუნქციონირებს.

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდა (სავალდებულოა ნიღბის ტარება).
მაღაზიები, ღია ბაზრები და ღია სივრცის მქონე რესტორნები გაიხსნა.
რესტორნები, კაფეები და სასტუმროები გაიხსნა (ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ
საგანგებო ინსპექტირების შემდეგ).
რკინიგზამ განაახლა მომხმარებლების მომსახურება (შიდა ტურიზმის გახსნა).
სპორტულ დარბაზებს და საცურაო აუზებს ნება დართეს, განაახლონ მუშაობა.
საქართველოს ხსნის საზღვრებს შემდეგ 5 ქვეყანასთან: გერმანია, საფრანგეთი,
ლატვია, ლიეტუვა და ესტონეთი.
შიდა ფრენები აღდგა.

შემთხვევების
მთლიანი
რაოდენობა – 1117
გამოჯანმრთელებული – 917
გარდაცვალება
- 16
შემთხვევების
იკეტება ცალკეული მუნიციპალიტეტები და სხვადასხვა ზომები მიიღება შექმნილი
მთლიანი
ვითარების მიხედვით. სწავლის დაწყება 15 სექტემბერს არის დაგეგმილი.
რაოდენობა – 1421
გამოჯანმრთელებული – 1137
გარდაცვალება
– 17
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