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საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები 
COVID-19-ის წინააღმდეგ  

COVID-19-ის ვირუსული აფეთქება გლობალური გამოწვევაა, შესაბამისად, ამ გამოწვევაზე 
პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ ცალკეულ ქვეყნებზე, არამედ მთლიანად საერთაშორისო 
საზოგადოებაზე ნაწილდება.   

მსოფლიო ეკონომიკა კრიზისულ ფაზაში შედის და ეს ყველაზე მძიმედ სწორედ 
განვითარებად ეკონომიკებზე აისახება. ჩვენს მიერ მოპოვებული, დღეისთვის არსებული 
ინფორმაციით, ინვესტორებმა რეკორდულად დიდი მოცულობის - 83$ მილიარდი 
ღირებულების კაპიტალი გაიტანეს განვითარებადი ეკონომიკებიდან. პანდემიის 
გავრცელების ტემპი უახლოვეს მომავალში პოზიტიურ მოლოდინებს არ ქმნის. 
შესაბამისად, პატარა, განვითარებადი ეკონომიკებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსების 
მობილიზებასა და კრიზისის შერბილებაში მნიშვნელოვანი როლი აქვთ როგორც 
ეროვნულ, ისე - საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს. საერთაშორისო ფინანსური 
დახმარების გარეშე, განვითარებადი ქვეყნები პანდემიის შედეგად მიღებულ ეკონომიკურ 
ზიანს ვერ გადაიტანენ, შედეგად კი მსოფლიო ეკონომიკას კიდევ უფრო შეასუსტებენ. 
ყველას საერთო ინტერესია, რომ თითოეული ქვეყნის მიერ მიღებული ფინანსური ზიანი 
რაც შეიძლება მცირე და მსუბუქი იყოს.    

ცხადია, ჯერ-ჯერობით არც პანდემიის შედეგებია ზუსტად პროგნოზირებული, შესაბამისად 
ვერც მისი დაძლევის მექანიზმებზე მოხდებოდა მყისიერი რეაგირება, თუმცა უკვე არაერთმა 
საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოხატა მზაობა დახმარებოდა მსოფლიოს სხვადასხვა 
ფორმით. ვცადეთ შეგვეგროებინა და თავი მოგვეყარა იმ ძირითადი ფისკალური 
ინიციატივებისა და ინექციებისათვის, რომლებიც ვირუსის გავრცელებისა და მისი 
ეკონომიკური ეფექტის შესარბილებლად წამოიწყეს საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტებმა.     

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) აგრძელებს პერიოდული 
საინფორმაციო-ანალიტიკური პუბლიკაციების სერიას, რომელიც დაკავშირებულია 
COVID-19ის პანდემიის და მისგან გამომდინარე ეკონომიკური ეფექტის თემებთან. 
წინამდებარე პუბლიკაციაში წარმოდგენილია საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტების ინიციატივები, რომლებიც მიმართულია მსოფლიო მასშტაბით 
პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური ზეწოლის შერბილება-შემსუბუქებისკენ.



მსოფლიო ბანკის ჯგუფი (საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია) 

მსოფლიო ბანკმა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ (IFC) 17 მარტისათვის 
გაზარდეს სწრაფი რეაგირებისათვის განკუთვნილი პაკეტის ზომა 14$ მილიარდამდე, რათა 
დაეხმარონ კომპანიებსა და ქვეყნებს COVID-19-ის პრევენციას, იდენტიფიცირებასა და 
საპასუხო რეაგირებაში.     1

IFC ზრდის COVID-19-თან დაკავშირებულ ფინანსურ რესურსებს 6$ მილიარდიდან - 8$ 
მილიარდამდე (როგორც 14$ მილიარდიანი პაკეტის ნაწილს), რათა დაეხმაროს კერძო 
კომპანიებსა და მათ თანამშრომლებს, რომლებიც დაშავდებიან COVID-19-ის შედეგად  

დასუსტებული ეკონომიკით. IFC-ის გამოყოფილი რესურსები მოხმარდება კლიენტ 
ფინანსურ დაწესებულებს, რათა მათ შეძლონ ვაჭრობის დაფინანსება, მიმდინარე 
აქტივების დახმარება და, საშუალო ვადაში, მიწოდების ჯაჭვის დარღვევით  
დაზარალებული კომპანიების დაფინანსება. IFC  ფინანსურ დახმარებას გაუწევს კლიენტებს 
ტურიზმისა და წარმოების სექტორიდან, რომლებიც პირდაპირ დაზარალდნენ COVID-19-
ის შედეგად. პაკეტი ასევე მიზანად ისახავს ისეთი სექტორების დახმარებას, რომლებიც 
ჩართულნი არიან პანდემიის პრევენციაში და გაზრდილ მოთხოვნასთან გამკლავება უწევთ 
(ჯანდაცვა და დაკავშირებული სფეროები).  

IFC-ის დახმარება ოთხ კომპონენტს მოიცავს. არსებული 8$ მილიარდიანი ბიუჯეტი კი 
თანაბრად გადანაწილდება ოთხივე მართულებაზე:  

• რეალური სექტორის კრიზისული რეაგირების კომპონენტი (Real Sector Crisis 
Response Facility) 2$ მილიარდის ალოკაცია მოხდება ინფრასტრუქტურის, 
წარმოების, სოფლის მეურნეობისა და სერვისების მიმართულებით, უკვე არსებული 
კლიენტების დასახმარებლად, რომელთა საქმიანობაც მოწყვლადია პანდემიის 
მიმართ. ჯანდაცვის სექტორის დახმარებაც სწორედ ამ რესურსებით მოხდება.  

• 2$ მილიარდი გაიწერება საერთაშორის ვაჭრობის პროგრამიდან (Global Trade 
Financing Program). რესურსები ფინანსურ ინსტიტუტებს რისკების დაფარვაში 
შეუწყობს ხელს, რათა მათ შეძლონ ვაჭრობის დაფინანსება, იმპორტიორი და 
ექსპორტიორი კომპანიების ფინანსური ხელშეწყობა და დახმარება.  

• მიმდინარე აქტივების გადაწყვეტილებათა პროგრამიდან (Working Capital Solutions 
Program) გაიწერება 2$ მილიარდი, რომელიც განვითარებადი ეკონომიკების 
ბანკებს მოხმარდება, რათა მათ შეძლონ კრედიტების გახანგრძლივება და 
ადგილობრივი კომპანიების დახმარება რესურსების მობილიზებაში, რომლებითაც 
ისინი გადასახადებსა და თანამშრომლების ანაზღაურებას დაფარავენ. 

• 2$ მილიარდის მობილიზება მოხდება საერთაშორისო ვაჭრობისა (Global Trade 
Liquidity) და კრიტიკული საქონლის ფინანსირების პროგრამებიდან (Critical 
Commodities Finance Program),  რომლებიც განვითარებადი ეკონომიკების ბანკებს 
დაეხმარება რისკების გაზიარებაში, რათა ბანკებმა შეძლონ და გააგრძელონ  
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ადგილობრივი კომპანიების დაფინანსება. ამ უკანასკნელი კომპონენტის დამატება 
მოხდა კლიენტების მოთხოვნით.      

მსოფლიო ბანკის მიერ მობილიზებული 6 მილიარდიდან, 2 მილიარდი არის არსებული 
ფონდებიდან აღებული თანხა, ხოლო 4$ მილიარდი ახალი ფულია.  შესაბამისად მისი 
გადანაწილება მოხდება საერთაშორისო განვითარების ასოციაციაში (International 
Development Association) და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკში 
(International Bank of Reconstruction and Development). IDA მსოფლიო ბანკის ნაწილია, 
რომელიც ყველაზე მეტად გაჭირვებული რეგიონების დახმარებაზეა ორიენტირებული და 
მიიღებს დამატებით 1.3$ მილიარს, ხოლო IBRD - 2.7$ მილიარდს.  

აზიის განვითარების ბანკი 

18 მარტს, აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) 6.5$ მილიარდიანი ფინანსური პაკეტი გამოყო 
COVID-19-ის პანდემიით დაზარალებული წევრი განვითარებადი ქვეყნების 
დასახმარებლად.  2

3.6$ მილიარდით მოხდება პანდემიის წინააღმდეგ საპასუხო ქმედებების დაფინანსება 
ჯანდაცვისა და ეკონომიკის მიმართულებით. 1.6$ მილიარდი მოხმარდება კერძო სექტორს. 
ფინანსური დახმარება მოხმარდება მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, შიდა 
და რეგიონული ვაჭრობის დაფინანსებას. ასევე ხელმისაწვდომი იქნება კომპანიებისათვის, 
რომელთაც პირდაპირი ზარალი მიიღეს პანდემიით.  

ADB ასევე მობილიზებას გაუკეთებს დაახლოებით 1$ მილიარდ შეღავათიან რესურს 
მიმდინარე პროექტებიდან და პროექტების გაუთვალისწინებელი ხარჯებიდან. დამატებით 
კი გამოიყოფს 40$ მილიონს ტექნიკური დახმარებისა და სწრაფი გრანტებისთვის. 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 
EBRD-მა 1$ მილიარდიანი სოლიდარობის პაკეტი გამოყო პანდემიით დაზარალებული 
კომპანიების დასახმარებლად (13 მარტს). ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია და EBRD მზაობას 
გამოთქვამს, საჭიროების შემთხვევაში. უფრო დიდი რესურსების მობილიზება მოახდინოს.   3

საგანგებო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებენ უკვე არსებული წევრები, 
რომლებსაც აქვთ ბიზნესის კეთების კარგი გამოცდილება და პანდემიის შედეგად დროებით 
საკრედიტო სირთულეებს გადააწყდნენ. მიღებული ზომები ასევე ითვალისწინებს ვაჭრობის 
ხელშეწყობას მოკლევადიანი დაფინანსებით (ორ წლამდე), ფინანსური ინსტიტუტების 
გავლით, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდასაჭერად.  
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ბანკი ასევე უზრუნველყოფს მოკლევადიან, სამუშაო კაპიტალის მობილიზებას სხვა 
კორპორაციებისა და ენერგო მწარმოებლებისთვის, ბალანსის რესტრუქტურიზაციას და 
მოკლევადიან ლიკვიდურ დახმარებას მუნიციპალური, ენერგო და ინფრასტრუქტურული  
კლიენტებისათვის. ბანკი, ასევე, შეაფასებს არსებული სესხების გადავადების ან რაიმე სხვა 
სახის რესტრუქტურიზების საჭიროებას. გადაიხედება ეროვნულ ვალუტაში სესხების 
გადაყვანის საჭიროებაც. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი  

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აქტიურად ცდილობს COVID-19-ის ეკონომიკური 
შედეგების შემსუბუქებას. 80-მდე ქვეყნიდან (რომელთა შორის საქართველოც არის) 
მიღებული დახმარების თხოვნის შედეგად IMF-მა მზაობა გამოთქვა, სრულად აითვისოს 
არსებული 1$ ტრილიონიანი გასასესხებელი კაპიტალი.   4

IMF-მა მარტის თვის დასაწყისშივე (4 მარტს) გამოყო 50$ მილიარდი პანდემიის შედეგად 
დაზარალებული წევრი ქვეყნების ეკონომიკების დასახმარებლად. მობილიზებული  
რესურსები ორ ნაწილად გაიყოფა.    5

მცირე შემოსავლის მქონე ქვეყნებისათვის იმოქმედებს სწრაფი გადანაწილების საგანგებო 
ფინანსირება, რომელზე წვდომაც შესაძლებელი იქნება არსებული პროგრამითაც. 
დაახლოებით 10$ მილიარდი იქნება გამოყოფილი ამ სერვისისათვის.  

სხვა ქვეყნებს სწრაფი ფინანსირების ინსტრუმენტებით ექნებათ წვდომა საგანგებო 
ფინანსებზე. 40$ მილიარდამდე იქნება ხელმისაწვდომი ისეთი განვითარებადი 
ეკონომიკებისათვის, რომლებიც ფონდს მიმართავენ დასახმარებლად.   

ასევე ხელმისაწვდომია კატასტროფების შეჩერებისა და შემსუბუქების კრედიტი (CCRT), 
რომელმაც ეფექტურად იმუშავა ებოლას კრიზისის დროს. CCRT სამიზნე ქვეყნებს ეხმარება 
ვალის შემსუბუქებით. CCRT-ის რესურსები თვის დასაწყისში მხოლოდ 200 მილიონს 
შეადგენდა, რაც საგრძნობლად მცირე იყო/არის პოტენციურად საჭირო 1 მილიარდთან 
შედარებით.  11 მარტს, ბრიტანეთმა CCRT-ის დაფინანსებისთვის დამატებით 150 მილიონი 
გამოყო. IMF მოუწოდებს წევრ ქვეყნებს CCRT-ის ბიუჯეტის შესავსებად კონტრიბუციები 
გაიღონ.   6

IMF განხილავს ნასესხობის სპეციალური უფლებების (Special Drawing Right)  
გააქტიურებასაც ისე, როგორც მსოფლიო ფინანსური კრიზისას მოხდა. G20-ის სამიტის  7

შემდეგ (26 მარტს) გავრცელებული განცხადების მიხედვით, წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ, 
რომ 5$ ტრილიონიან ინექციას გაკეთებდნენ მსოფლიო ეკონომიკაში. თუმცა დეტალები 
ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი.
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საქართველო
საქართველოსათვის, როგორც განვითარებადი ეკონომიკისთვის, საერთაშორისო 
რესურსების/დახმარების მოზიდვა საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. კრიზისამდეც, 
საქართველოს ეკონომიკაში დიდი წილი ეკავა საერთაშორისო რესურსებს. მხოლოდ 
ტურიზმი და ფულადი გზავნილები მიახლოებით მთლიანი შიდა პროდუქტის ¼-ს 
აგენერირებდა. შესაბამისად, პანდემიის პოტენციური მძიმე ეკონომიკური ზიანის 
შერბილებაში მნიშვნელოვან როლის ითამაშებს ის, თუ რა ზომის დახმარების 
მობილიზებას შეძლებს საქართველო საერთაშორისო დონორებისგან. დღეისათვის 
საქართველო მოლაპარაკებებს აწარმოებს IMF-თან და მნიშვნელოვანი რესურსების 
მოზიდვას ელოდება ფონდიდან.   8

ასევე, საქართველომ მიიღო 45€ მილიონიანი დაფინანსება მსოფლიო ბანკისგან 
„ეკონომიკური მართვისა და კონკურენტუნარიანობის განვითარების პოლიტიკის 
ღონისძიებებისთვის“. მიუხედავად იმისა რომ პროექტის პირდაპირ მიზანს წარმოადგენს 
არა COVID-19 პანდემიის ეკონომიკური გავლენის შემსუბუქება, არამედ საქართველოში 
მიმდინარე რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობა, ნათელია, რომ მსგავსი 
რესურსები კრიზისული ეკონომიკისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია.   9

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გაავრცელა განცხადება, რომ აშშ 
საქართველოს გადასცემს $1.1 მილიონ დოლარს ჯანდაცვის სფეროს დასახმარებლად. 
კერძოდ, დაფინანსდება ლაბორატორიული სისტემების მომზადება, ეპიდემიოლოგიური 
გამოკვლევები და მეთვალყურეობა, ტექნიკურ ექსპერტთა დახმარება და მომზადება, 
ინფორმაციის გაცვლა და სხვა. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში, ჯამში, აშშ დახმარება 
ჯანდაცვის მიმართულებით უტოლდება თითქმის 139 მილიონ ამერიკულ დოლარს, ყველა 
დანარჩენი მიმართულებით კი 3.6 მილიარდ აშშ დოლარს აჭარბებს.  

ADB-იც მზაობას გამოთქვამს საქართველოსათვის დახმარებაზე და მთავრობასთან 
თანამშრომლობას პირდება. თუმცა თანამშრომლობისა და დახმარების შესახებ ჯერ 
დეტალები ცნობილი არ არის.   10

ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში, თავის მიმართვაში აღნიშნა, რომ ევროკავშირი, 
რომელიც საქართველოს უმსხვილესი პარტნიორი და დონორია გამოთქვამს მზაობას 
მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ეკონომიკას, საზოგადოებას, ბიზნესს და მოწყვლად ჯგუფებს. 
კონკრეტული დეტალები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.  

მიმდინარე წლის 30 მარტს, ევროპულმა კომისიამ გაავრცელა განცხადება, რომლის 
თანახმადაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (საქართველო, სომხეთი, 
აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა და უკრაინა) გამოყოფს 140 მილიონ ევროს, 
კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული პირველადი საჭიროებების საპასუხოდ. ამასთან, 
ევროპული კომისია გადახედავს არსებულ ფისკალურ ინსტრუმენტებს, რომელიც ჯამში 700 
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მილიონ ევროს შეადგენს, რათა მოხდეს მათი მიმართვა საზოგადოებრივი ჯანდაცისთვის 
კრიტიკული სოციალ-ეკონომიკური გამოწვევების საპასუხოდ. 
11

დასკვნა 
მოცემული ტენდენციები და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მზაობა იმოქმედონ 
სწრაფად ნათელს ხდის, რომ მათ გააზრებული აქვთ პანდემიის ეკონომიკური 
საფრთხეები, იზიარებენ სოციალურ პასუხისმგებლობას და ადრეულ ეტაპზევე იწყებენ 
გამოწვევებთან გამკლავების პროცესს.  

საქართველომ ერთხელ, 2008 წელს უკვე შეძლო უპრეცედენტო მასშტაბის, 4,2$ 
მილიარდიანი დახმარების მოზიდვა, რამაც ქვეყანას აგვისტოს ომის შემდგომი 
ეკონომიკური დარტყმა და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი შედარებით უმტკივნეულოდ 
დააძლევინა და გადაარჩინა ფინანსური ინსტიტუტების მდგრადობა.  

დღეს ასეთი ოპტიმისტური პროგნოზები, ცხადია, ვერ გაკეთდება, რადგან პრობლემა 
გლობალურია. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის ჯერ კიდევ მხოლოდ ზრდა არის 
მოსალოდნელი, ზუსტ ეკონომიკურ ეფექტებზე ჯერ საუბარი ადრეა. აშკარაა, რომ 
მსოფლიო ეკონომიკა მნიშვნელოვნად დაზიანდება. იქნება თუ არა საერთაშორისო 
საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გატარებული ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტები 
საკმარისი, ამაზე პასუხის პოვნა ახლა გაგვიჭირდება. თუმცა ბანკების მიერ გატარებული 
ადრეული პრევენციის ზომები ბადებს მოლოდინს, რომ განვითარებად ეკონომიკებს 
(საქართველოს ჩათვლით) ეკონომიკური რეაბილიტაციის ფაზის გავლა სრულიად 
დამოუკიდებლად არ მოუწევთ და ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ ფინანსური და 
ტექნიკური დახმარება საერთაშორისო საზოგადოებისაგან. რამდენად შეძლებს ქვეყნის 
ეკონომიკა ვირუსის დარტყმასთან გამკლავებას, ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, 
რამდენად წარმატებით შეძლებს ქვეყანა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან 
მუშაობას და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მოზიდული თანხების ეფექტიანად 
გამოყენებას.  
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