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საგანგებო მდგომარეობა

2020 წლის 11 მარტს, ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ კო-
რო ნა ვი რუ სით ინ ფექ ცი ის COVID-19-ის პან დე მი ად გა მოცხ ა დე ბის შემ დეგ, 
მთე ლი მსოფ ლიო ფი ზი კურ არ სე ბო ბა ზე - ჯამ რთე ლო ბა სა და სი ცოცხ ლე ზე 
ში ში ა ნო ბამ მო იც ვა. ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის პრო ცე სი მსოფ ლიო მას შტა-
ბით, ხო ლო მას თან ბრძო ლა ლო კა ლუ რად - ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის მი ხედ-
ვით გან ვი თარ და. ევ რო პუ ლი გა გე ბით ოთხი - სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის, 
სა მუ შაო ძა ლი სა და კა პი ტა ლის გა და ად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბი დან, ყვე-
ლა ზე შეზღ უ დუ ლი - სა მუ შაო ძა ლის გა და ად გი ლე ბა, კი დევ უფ რო მე ტად 
და თით ქმის აბ სო ლუ ტუ რად შე იზღ უ და. ერ თმა ნე თის თან მიმ დევ რო ბით 
ქვეყ ნე ბი, მარ თა ლი ა, სა კა რან ტი ნო მიზ ნე ბით და გარ კვე უ ლი დრო ით, მაგ-
რამ რე ა ლუ რად და ი ხუ რა/ და ი კე ტა სხვა ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბის თვის. წამ-
ყვან მა ქვეყ ნებ მა და იწყ ეს თვი თი ზო ლა ცი ა ზე გა დას ვლა, ჩა ი კე ტა საზღ-
ვრე ბი, მთავ რო ბებ მა და იწყ ეს ეგო ის ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ... 

2020 წლის 21 მარტს სა ქარ თვე ლო ში გა მოცხ ად და სა გან გე ბო მდგო-
მა რე ო ბა*. სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის გა მოცხ ა დე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე-
ლო ში შე იქ მნა სი ტუ ა ცი ა, რო დე საც შე იძ ლე ბო და და მო უ კი დებ ლად სის-
ტე მუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა და წეს რი გის ბევ რი მე ქა ნიზ მის გა-
* 21 აპრილამდე და შემდეგ გაგრძელდა მისი ვადა 22 მაისამდე.
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მარ თვა, თან ეკო ნო მი კის გა ჯან სა ღე ბა, ანუ ის, რა საც უწო დე ბენ კრი ზი სის, 
რო გორც შან სის გა მო ყე ნე ბას (ჯი ბუ ტი მ. 2020).

ეს იყო პრო ფე სი უ ლი გა მოწ ვე ვაც. სამ წუ ხა როდ, ჩვენ თვის უც ნო-
ბია სამ თავ რო ბო მუ შა ო ბის ინ სა ი დე რუ ლი „სამზარეულო“, ამიტომ ჩვენი 
„აუტსაიდერული“ მიდგომა საგანგებო მდგო მა რე ო ბი სათ ვის და საწყ ის ში-
ვე შემ დე გი იყო: ატი პუ რი მდგო მა რე ო ბის, არა ე კო ნო მი კუ რი- ბი ო ლო გი უ რი 
ფაქ ტო რე ბით გა მოწ ვე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის ზრდის ხა რის ხის 
გან საზღ ვრის სა ფუძ ველ ზე, უნ და შედ გეს სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა გან გე ბო გეგ მა სხვა დას ხვა სცე ნა რი თა და 
პე რი ო დის თვის და შე სა ბა მი სი სა გან გე ბო ბი უ ჯე ტი. 

მთავ რო ბა ში უნ და შე იქ მნას უმაღ ლე სი ეკო ნო მი კუ რი საბ ჭო, რო-
მელ შიც თავს მო იყ რის სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის 
ინ სტი ტუ ტის, სას წავ ლო და სა მეც ნი ე რო, ბიზ ნე სი სა და პროფ კავ ში რე ბის, 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. სა გან გე ბო ეკო ნო მი კუ რი 
გეგ მაც ამ საბ ჭოს ეგი დით უნ და შე იქ მნას, რომ მას თა ვი დან ვე დი დი კონ-
სე სუ სის დატ ვირ თვაც ჰქონ დეს. 

ამ რი გად, სას წრა ფოდ უნ და იქ ნეს შე ტა ნი ლი კო რექ ტი ვე ბი ქვეყ ნის 
სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სცე ნა რებ ში 2020 წლი სათ ვის, 
გან ხორ ცი ელ დეს სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კის რა ცი ო ნა ლი ზე ბა და 2020 წლის 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის ძი რე უ ლი გარ დაქ მნა, ხარ ჯე ბის ოპ ტი მი ზე ბა და 
მო ბი ლი ზე ბა ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სათ ვის და მი-
სი გავ რცე ლე ბის შე დე გად პირ და პი რი და ირი ბი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის სა ლიკ ვი და ცი ოდ.

ამას თან, და ცუ ლი უნ და იქ ნეს სა სურ სა თო და კი ბე რუ საფ რთხო ე ბა, 
რა თა პირ ველ მა რე ა ლურ სივ რცე ში უზ რუნ ველ ყოს ადა მი ან თა ფი ზი კუ რი 
არ სე ბო ბა, მე ო რემ კი - ვირ ტუ ა ლურ სივ რცე ში გა და ტა ნი ლი, თით ქმის მთე-
ლი სა ხელ მწი ფო, ბიზ ნეს და ადა მი ა ნუ რი, ურ თი ერ თო ბე ბის უწყ ვე ტო ბა.

26 მარტს მთავ რო ბას წარ ვუდ გი ნეთ ქვე ყა ნა ში ახ ლად წარ მოქ მნი ლი 
სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვნე ლო ბის გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად ახა ლი სა ხელ-
მწი ფო პროგ რა მე ბის იდეა და მოკ ლე აღ წე რი ლო ბა (ჯი ბუ ტი მ. 2020).

სამ წუ ხა როდ, მთავ რო ბა არ წა ვი და რთუ ლი, მაგ რამ მო მა ვალ სა და 
პერ სპექ ტი ვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გზით და აირ ჩია მარ ტი ვი, „ხანძრის 
ჩაქრობის“ პრინ ცი პით მოქ მე დე ბა. ამას თან, მთავ რო ბის ხედ ვა ამ მოქ მე-
დე ბა ში და ე ფუძ ნა მიდ გო მას, რომ მი სი მოქ მე დე ბა მი მარ თუ ლია ორ ფრონ-
ტზე: ერ თი, ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხ ლის, ხო ლო მე ო რე, ეკო ნო მი კის გა-
დარ ჩე ნა ზე. ეს მიდ გო მა, ზო გა დად ეკო ნო მი კის გა დარ ჩე ნა, ისე ვე რო გორც 
ყვე ლას და ვეხ მა როთ, ჩვე ნი აზ რით, მცდა რი ა. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში 
კო რო ნა ვი რუ სის გა რე შეც ბევ რი რამ კვდე ბო და და ეხ ლა იმის გა დარ ჩე ნა-
ზე სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა თა ვი დან ვე უშე დე გო ბა ზეა გან წი რუ ლი, ამას თან, 
გა მო იწ ვევს რე სურ სე ბის გა ფან ტვას და არ მის ცემს სა ხელ მწი ფოს გა დამ-
წყვე ტი პროგ რა მე ბის შეს რუ ლე ბა ზე კონ ცენ ტრა ცი ის სა შუ ა ლე ბას.
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პანდემიისა და სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისის შეკავების 
პროტოკოლი

სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის ერ თი თვის თავ ზე აშ კა რა გახ და, რომ ხე-
ლი სუფ ლე ბა ვერ ახერ ხებს ვერც პროგ რა მის წარ მოდ გე ნას და ვერც მენ-
ტა ლურ გარ ღვე ვას და თა ვის საქ მი ა ნო ბას წარ მარ თავს სხვა სა ხელ მწი-
ფო ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პო ლი ტი კის ანა ლო გი ის პრინ ცი პით 
ქარ თუ ლი გა რე მოს პრი ო რი ტე ტე ბის სპე ცი ფი კის თა ვი სე ბუ რი გა აზ რე ბით. 
თა ნაც, არ შე აქვს კო რექ ტი ვე ბი სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში, რის გა მოც ბევ რი 
მხარ ჯა ვი სუ ბი ექ ტი ისე მოქ მე დებს, თით ქოს არა ფე რი არ ხდე ბო დეს. ბევ-
რი სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯის სა ხე ო ბა მას მე დი ა ში აღ მოჩ ნდე ბა დრო სა და სი ტუ-
ა ცი ის შე უ სა ბა მო და სა ზო გა დო ე ბის გუ ლის წყრო მას იწ ვევს, მაგ რამ მა თი 
ხარ ჯვა კა ნო ნი თაა დად გე ნი ლი. იმ იმე დით, რომ მთავ რო ბა მა ინც წა ვი-
დო და სის ტე მუ რი მიდ გო მის გზით, 21 აპ რილს მთავ რო ბას მი ე ცა რე კო მენ-
და ცია „პროტოკოლის“ სახით.

პოლიტიკის მოდელის არჩევა

დღეს მსოფ ლი ო ში აშშ-ს გარ და (რო მელ საც სა ერ თოდ არ აქვს პრობ-
ლე მა აშშ–ს დო ლა რის მსოფ ლიო ფუ ლის რან გში ყოფ ნის გა მო), სულ რამ-
დე ნი მე ქვე ყა ნა ა, რო მელ საც შე უძ ლია ეკო ნო მი კუ რი კა ტაკ ლიზ მე ბის (რე-
ცე სი ა, კრი ზი სი), ან სხვა უბე დუ რე ბე ბის (ომი, მი წის ძვრა, პან დე მია და 
სხვ.) დროს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი მდგრა დო ბის, წო ნას წო რო ბის 
შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად უზარ მა ზა რი ფუ ლი „ჩაასხას“ ეკონო მი კის მან ქა ნის ავ-
ზში და ეს მან ქა ნა არ გა ა ჩე როს. კო რო ნა ვი რუ სის ინ ფექ ცი ის ეპი დე მი ის 
დროს სწო რედ ეს გზა აირ ჩია აშშ–მ, ია პო ნი ამ, გერ მა ნი ამ და სხვა ეკო ნო-
მი კუ რად ძლი ერ მა ქვეყ ნებ მა.

მე ო რე ჯგუ ფი, ის ქვეყ ნე ბი ა, და ასე თია მსოფ ლიო ქვეყ ნე ბის 80%-
ზე მე ტი, რო მელ თაც ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ გა აჩ ნი ათ 
ეკო ნო მი კის მას შტა ბი დან, სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სის მდგო მა რე ო ბი დან, 
ეკო ნო მი კის ღი ა ო ბა/ ჩა კე ტი ლო ბის, ეკო ნო მი კის სტრუქ ტუ რი სა და სხვა 
მი ზე ზე ბის გა მო. ასე თი ქვეყ ნე ბი სათ ვის სი ტუ ა ცი ის მარ თვის პრო ტო კო-
ლი მდგო მა რე ობს მკაც რი სა ბი უ ჯე ტო-ფის კა ლუ რი და ფუ ლად-საკ რე დი-
ტო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა ში. ეს ძა ლი ან მტკივ ნე უ ლი პრო ცე სი ა, რო მე ლიც 
სო ცი ა ლუ რი სფე როს შეკ ვე ცა საც გუ ლის ხმობს. ამის კარ გი მა გა ლი თია 
სა ბერ ძნე თი. სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, მათ შო რის, სა ერ თა შო რი-
სი სა ვა ლუ ტო ფონ დი ამ პრო ტო კო ლის მომ ხრეა მო ცე მუ ლი ჯგუ ფის ქვეყ-
ნე ბის თვის (2007-2009 წლე ბის ფი ნან სუ რი კრი ზი სის დროს მა თი მთა ვა რი 
რე კო მენ და ცია ეს იყო).

მე სა მე ჯგუ ფია ჩი ნე თი, კუ ბა, ჩრდი ლო ეთ კო რეა და კი დევ რამ დე-
ნი მე „არასტანდარტული“ ქვეყანა - მა თი ქცე ვა ეკო ნო მი კა ში პო ლი ტი კის 
არ სე ბუ ლი სის ტე მის დო მი ნან ტით მიმ დი ნა რე ობს, სუ ბი ექ ტი ვიზ მზეა და-
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ფუძ ნე ბუ ლი და გან ზო გა დე ბას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა - ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ხა-
სი ა თი სა ა.

დას კვნა: ატი პუ რი კრი ზი სუ ლი მოვ ლე ნე ბის დროს სა მი სა ხის პო ლი ტი კა გა-
მო ი ყე ნე ბა: 1.ე კო ნო მი კა ში ფულის „უზომო ჩასხმის“, 2. უმკაცრესი საბიუჯეტო 
პოლიტიკისა და ხარჯების საკუთარ შემოსავლებთან შესაბამისობის უზ-
რუნველყოფის და 3. „ზეცენტრალიზებული და არასტანდარტული“. საქართველომ 
მეორე ტიპის პოლიტიკა უნდა გაატაროს, რადგანაც მას პირველი და მესამე 
ტიპის პოლიტიკის გატარების შესაძლებლობა არ აქვს.

საქართველოს მოქმედების ინდივიდუალური პროტოკოლის 
აუცილებლობა

სა ქარ თვე ლო მი ე კუთ ვნე ბა მე ო რე ჯგუ ფის ქვეყ ნებს. შე სა ბა მი სად, 
მთა ვა რი დას კვნა ისა ა, რომ სა ქარ თვე ლოს არ შე უძ ლი ა, ის ვერ შეძ ლებს 
ნე ბის მი ე რი და ნა ხარ ჯე ბის ფა სად პან დე მი ას თან ბრძო ლას, მო სახ ლე ო-
ბის ცხოვ რე ბის დო ნი სა და ეკო ნო მი კის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სტა ტუს - კვოს 
შე ნარ ჩუ ნე ბას.

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და მე გო ბა რი ქვეყ ნე ბის დახ მა რე-
ბე ბი, სა ში ნაო და სა გა რეო ვა ლი, შე მო წი რუ ლო ბე ბი - არ სე ბუ ლი შემ ზღუდ-
ვე ლი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო გო რი მაქ სი მუ მი თაც არ უნ და 
მო ვი ზი დოთ ის, ვერ იქ ნე ბა იმ ზო მის, რომ გა მო ვი ყე ნოთ ეკო ნო მი კა ში ფუ-
ლის „ჩასხმის“ აშ შ-ის მაგ ვა რი მიდ გო მა (ა მი სათ ვის საკ მა რი სი არაა მო სა-
ლოდ ნე ლი 3 მლრდ აშშ დო ლა რი იმ შემ თხვე ვა შიც კი, რომ ეს ფუ ლი იყოს 
თა ვი სუფ ლად და უპი რო ბოდ გა მო ყე ნე ბა დი). 

სა ქარ თვე ლო სათ ვის მთა ვა რი ში და წყა რო ე ბი ა, რო დე საც მო ბი ლი-
ზე ბულ უნ და იქ ნეს ყვე ლა შე საძ ლო წყა რო დან რე სურ სი, მოხ დეს ხარ ჯე-
ბის ოპ ტი მი ზე ბა და გან ხორ ცი ელ დეს უმ კაც რე სი მომ ჭირ ნე ო ბა ხარ ჯებ ზე.

ამ სა ერ თო პრო ტო კო ლუ რი მიდ გო მის გარ და, ყვე ლა ქვე ყა ნას და სა-
ქარ თვე ლო საც, მო უ წევს გა ით ვა ლის წი ნოს სპე ცი ფი კა - ეს არ არის სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი წმინ და სა ხით, მი სი გა მომ წვე ვია პან-
დე მია და ამა ვე დროს, დე ფორ მი რე ბუ ლია ღია ეკო ნო მი კის სის ტე მა და 
ქვეყ ნე ბი გა და ვიდ ნენ პრო ტექ ცი ო ნის ტურ პო ლი ტი კა ზე, ან ახ ლოს არი ან 
ამ მდგო მა რე ო ბას თან.

დას კვნა: სა ხელ მწი ფო ვა ლის აღე ბა სა ქარ თვე ლო სათ ვის ძა ლი ან შეზღ-
უ დუ ლია და თა ნაც, სა ეჭ ვოა ვა ლის იმ ზო მით აღე ბა, რომ ხარ ჯე ბის სტა ტუს-
კვო უც ვლე ლი დარ ჩეს. არ სე ბობს აგ რეთ ვე დრო ის პრობ ლე მა - რო დის იქ ნე ბა 
ეს. მა ნამ დე სა ქარ თვე ლომ ზე მომ ჭირ ნე ო ბის რე ჟი მით უნ და მო ახ დი ნოს იმ 
რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა, რაც გა აჩ ნი ა. უპირ ვე ლე სი ყუ რადღ ე ბა სა ხელ მწი-
ფო ბი უ ჯეტს უნ და მი ექ ცეს. სა ქარ თვე ლოს არ აქვს იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან არ სე ბუ ლი ხარ ჯე ბიც შე ი ნარ ჩუ ნოს და ახა ლიც და უ-
მა ტოს. ამი ტომ, არ სე ბუ ლი ხარ ჯე ბი უნ და შეკ ვე ცოს იქ, სა დაც შე საკ ვე ცია და 
გა ზარ დოს იქ, სა დაც ამას ახა ლი ვი თა რე ბა მო ითხ ოვს. შე დე გად, სას წრა ფოდ 
შე ი მუ შა ოს და და ამ ტკი ცოს სა გან გე ბო ბი უ ჯე ტი.
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საქართველოს მოქმედების საგზაო რუკა ძირითადი 
მიმართულებებით

სა ქარ თვე ლო სათ ვის მოქ მე დე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ხელ მძღვა ნე-
ლო ლო გი კუ რად უნ და იყოს: (1) მო სახ ლე ო ბის გა დარ ჩე ნა კო რო ნა ვი რუ სის 
ინ ფექ ცი ი სა გან და მა თი (2) სურ სათ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფა მი ნი მუმ შიმ ში ლის თა ვი დან აშო რე ბის დო ნე ზე. რად გა ნაც სა ქარ თვე-
ლო ღია ეკო ნო მი კის ქვე ყა ნაა და მსოფ ლი ო ში პრო ტექ ცი ო ნიზ მის ტენ-
დენ ცი ე ბი ქმნის საფ რთხეს, რომ ფუ ლის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა შიც, შე უძ-
ლე ბე ლი გახ დეს სა ბა ზო, სა სი ცოხ ლო პრო დუქ ცი ის შე ძე ნა, სა ქარ თვე ლოს 
მო უ წევს ამ უკა ნას კნე ლი სათ ვის (3) ფორ სი რე ბუ ლად ში და რე სურ სე ბის 
მო ბი ლი ზე ბა და მაქ სი მა ლუ რად იმ პორ ტის ჩამ ნაც ვლე ბე ლი ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბა, პირ ველ რიგ ში, სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის კუთხ-
ით. ამას თან, ასე ვე (4) ფორ სი რე ბუ ლად სა ჭი რო იქ ნე ბა ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის 
გა ფარ თო ე ბა, სა ინ ფორ მა ციო უსაფ რთხო ე ბის ერ თი ა ნი სის ტე მის შექ მნა, 
ერ თი ა ნი სა ხელ მწი ფო კო ორ დი ნა ცი ით.

ამ რი გად სა ქარ თვე ლოს რე ა ლო ბას არ თუ ლებს ის, რომ ფუ ლა დი რე-
სურ სე ბის უმ კაც რე სი ეკო ნო მი ის პი რო ბებ ში, მას მო უ წევს ხარ ჯე ბის გაზ-
რდა არა მარ ტო პან დე მი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სათ ვის, არა მედ ახა ლი 
ხარ ჯე ბის გა წე ვა სა სურ სა თო და ინ ფორ მა ცი უ ლი უსაფ რთხო ე ბის სის ტე-
მე ბის შე საქ მნე ლად.

ფორ მუ ლა ასე თი ა: ადა მი ა ნე ბის გა დარ ჩე ნა და ამი სათ ვის სა ჭი რო 
ეკო ნო მი კის შე ნარ ჩუ ნე ბა, და სა დაც სა ჭი როა - გან ვი თა რე ბა.

ამ ჩარ ჩოს გა რეთ, ყვე ლა ფე რი მი ნი მი ზე ბუ ლია, ხო ლო კონ კუ რენ-
ტულ სფე რო ებ ში სი ტუ ა ცია ყა ლიბ დე ბა ფორ სმა ჟო რუ ლი გა რე მოს შე სა-
ბა მი სად, გა ჭირ ვე ბა ზე ხე ლის მომ თბობ თა და სპე კუ ლა ცი ის წი ნა აღ მდეგ 
უმ კაც რე სი რეპ რე სი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის პი რო ბებ ში.

დას კვნა: ნათ ქვა მი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ ვე ლოს მთავ რო ბის მოქ მე-
დე ბის საგ ზაო რუ კა - სა ხელ წო დე ბით – „გამარჯვების პროგრამა“, „თავდაცვის 
პროგრამა“, ან სხვა რაიმე ოპტიმისტური! ად გენს ოთხ ახალ პროგ რა მას ( (1) 
პან დე მი ას თან ბრძო ლის, (2) სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის, (3) 
სურ სა თი სა და კვე ბის პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის (გა ზაფ ხუ ლის 
ფაქ ტო რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სათ ვის), (4) ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის გა ფარ თო ე ბა, 
ციფ რუ ლი მმარ თვე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ინ ფორ მა ცი უ ლი უსაფ რთხო ე ბის 
სის ტე მის შექ მნა), ახ დენს ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის ძი რე ულ რე ვი ზი ას და 
სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის გა და ლა გე ბა სა და ოპ ტი მი ზე ბას.

 ფინანსირების მთავარი წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტში მისაღებ შესაძლებელი დამალული ფინან-
სური რესურსების „მოძიება“ უნ და გან სხვავ დე ბო დეს ტრა დი ცი უ ლი მიდ-
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გო მე ბი სა გან, სა ჭი რო ა, რო გორც ბი უ ჯეტ ში რე სურ სე ბის ძი ე ბი სათ ვის ევ-
რო კავ ში რის ლი დე რე ბის სხდო მა ზე აღი ნიშ ნა, კრე ა ტი უ ლი, კონ სტრუქ-
ცი უ  ლი, ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მა. ეს უნ და იყოს არა რა ღაც „სეკვესტრი“ 
თითოეული მხარ ჯა ვი სუ ბი ექ ტი სა გან ხარ ჯე ბის ჩა მოჭ რის სა ხით, არა მედ 
სრუ ლი ად ახა ლი სა ბი უ ჯე ტო წეს რი გი, რო მე ლიც მო ითხ ოვს სა კა ნონ მდებ-
ლო, ინ სტი ტუ ცი ურ და მხარ ჯა ვი სუ ბექ ტე ბი სა და პროგ რა მე ბის ცვლი ლე-
ბებ სა და გა და ლა გე ბას და ან ტიკ რი ზი სუ ლი ფონ დის შექ მნას.

ბი უ ჯე ტის ადაპ ტა ცია შეც ვლილ სი ტუ ა ცი ას თან უნ და მოხ დეს ხარ ჯე-
ბის შემ ცი რე ბის გა მო, მაგ რამ რო გორც შე მო სავ ლე ბის წყა რო ე ბის შემ ცი-
რე ბის გა მო ( ეკო ნო მი კუ რი ზრდა -4,5 % +4,5%-ის ნაც ვლად, სა გა და სა ხა დო 
შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბა), აგ რეთ ვე სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო მი ის, მომ ჭირ-
ნე ო ბის პო ლი ტი კის შე დე გად.

ხარჯების შემცირება ბიუჯეტიდან „ამოვარდნილი“ შე მო სავ ლე ბის 
გა მო - ამას ზუს ტად და ი ან გა რი შებს შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რე ბი. ხარ ჯე ბის 
სტრუქ ტუ რა უნ და შე იც ვა ლოს აგ რეთ ვე ახა ლი ფაქ ტო რე ბით გა მოწ ვე უ ლი 
ხარ ჯე ბის ზრდის გა მო (ლა რის კურ სის გა მო სა გა რეო ვა ლე ბის ზრდა).

პან დე მი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და ზე მოთ მი თი თე ბუ ლი კი დევ 
სა მი ახა ლი პროგ რა მის და სა ფი ნან სებ ლად და გა უთ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ხარ ჯე ბი სათ ვის უნ და შე იქ მნას სა გან გე ბო ან ტიკ რი ზი სუ ლი ფონ დი - სა-
გან გე ბო მთა ვა რი ღერ ძი. ბი უ ჯე ტის ამ ფონ დში გარ და სა ერ თა შო რი სო 
ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და დო ნო რე ბის, აგ რეთ ვე საქ ველ მოქ მე დო 
სახ სრე ბი სა, უნ და შე ვი დეს თან ხე ბი, მი ღე ბუ ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბი დან 
ბუ ჯე ტი დან მომ ჭირ ნე ო ბის პო ლი ტი კის შე დე გად.

დას კვნა:
1. სა გან გე ბო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის უნ და შე იქ მნას ან-

ტიკ რი ზი სუ ლი ფონ დი, ხო ლო არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი ფაქ ტო რე ბი ქმნის იმის აუ-
ცი ლებ ლო ბას, რომ ამ ფონ დში მო უ ლოდ ნე ლი რის კე ბის შემ თხვე ვი სათ ვის არ-
სე ბობ დეს თა ვი სუ ფა ლი ფუ ლი .

2. 2020 წლის დამ ტკი ცე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში შე საძ ლე ბე ლია ამ 
ფონ დი სათ ვის 1, 5 – 2,0 მლრდ ლა რის სახ სრე ბის გა მო თა ვი სუფ ლე ბა უმ კაც რე სი 
მომ ჭირ ნე რე ჟიმ ზე გა დას ვლის შემ თხვე ვა ში.

3. აღ ნიშ ნუ ლი არის ფა სი, რო მელ საც ქვე ყა ნა იხ დის მა შინ , თუ ამ გა-
დაწყვე ტი ლე ბას მი ი ღებს უახ ლო ეს დღე ებ ში, ხო ლო სა კითხ ის გა და დე ბის შემ-
თხვე ვა ში, ამ ფა სის სი დი დე შე იძ ლე ბა შე უწ ვდომ ლად ძვი რი გახ დეს ქვეყ ნი-
სათ ვის.

ხელისუფლების „ანტიკრიზისული გეგმა“

24 აპრილს „ანტიკრიზისული გეგმის“ სა ხით წარ მოდ გე ნილ (http://
government.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=541&info_id=75972) იქ ნა მთავ-
რო ბის მი ერ გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, მა თი და ფი ნან სე ბის 
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ოდე ნო ბით და არც ერ თი სხვა სის ტე მუ რი, ნორ მა ტი უ ლი ან მა რე გუ ლი რე-
ბე ლი ცვლი ლე ბა (პენ სი ის ინ დექ სა ცი ის გარ და).

მთავ რო ბამ ვერ შეძ ლო სის ტე მუ რი და კომ პლექ სუ რი  ან ტიკ რი ზი სუ-
ლი პროგ რა მის წარ მოდ გე ნა, რო მე ლიც იქ ნე ბო და და ფუძ ნე ბუ ლი პროგ-
რა მულ მიდ გო მა ზე და მო ი ცავ და კრი ზის თან ბრძო ლას  ყვე ლა ფრონ ტზე 
- ფა სე ბი, ფორ სმა ჟო რულ სი ტუ ა ცი ა ში გა კოტ რე ბის პრო ცე სებს, ეკო ნო მი-
კის სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბა, სკო ლე ბი სა და უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე-
ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბას, კულ ტუ რას და ა.შ. მან წარ მო ად გი ნა მმარ თვე ლო-
ბი სათ ვის  ყვე ლა ზე მარ ტი ვი ტი პის მოქ მე დე ბის გეგ მა, რო მე ლიც ში ნა არ-
სობ რი ვად  კრი ზი სის შე დე გე ბის დაძ ლე ვის კი არა, არა მედ კრი ზი სის შე-
დე გებ თან ადაპ ტა ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბი სა გან  შედ გე ბა (ჯი ბუ ტი მ. 2020). 

„ანტიკრიზისული გეგ მა“ სხვა არა ფე რი ა, თუ არა „ჩვეულებრივი სა-
მოქმედო სტრატეგიულ გეგმაში კორექტირება“ (ჯიბუტი მ. 2020). ახალი 
გა მოწვევების შესაბამისი პროგრამების დამატება, ძველი პროგრამების 
რევიზია ახალ გარემოებათა შესაბამისად და მათი განხორციელებისათვის 
ფინანსური რესურსების მოძიება და ყველაფერი ამის ასახვით დამტკი-
ცებული ბიუჯეტის ტრანსფორმაცია საგანგებო ბიუჯეტად. 

აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლებამ ან არ გააკეთა, ან ვერ შეძლო ან-
ტიკრიზისული გეგმის, როგორც სისტემური და კომპლექსური დოკუ მენ-
ტის წარმოდგენა, სადაც მოცემული იქნებოდა მეცნიერულად დადგენილი 
„გეგმის წესრიგის“ შესაბამისად პროგრამები, მიზნები და ამოცანები, მათი 
განხორციელების ღონისძიებები, პასუხისმგებელი შემსრულებლები, 
სა თანადო დაფინანსება და საგანგებო ბიუჯეტი, მისაღწევი მიზნები 
გაზომვად ინდიკატორებსა და მაჩვენებლებში.

სიტუაცია არ შეცვლილა - 7 მაისი - „ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრი -
ზისული გეგმის“, 12 მაისს - „განათლების ანტიკრიზისული გეგმისა“ და „სოფ-
ლის მეურნეობის სამინისტროს ანტიკრიზისული გეგმა „ზრუნვა სოფელზე“ 
წარმოდგენის შემდეგ. მთავრობა ვერ გაშორდა ჩამოყალიბებულ სტე-
რეოტიპებს და არსებული პროგრამების გაძლერებით შემოიფარგლა.

საგანგებო სიტუაციის შემდეგ

ხე ლი სუფ ლე ბამ ვერ მო ა ხერ ხა სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბით ესარ გებ-
ლა და ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი წეს რი გის ხა რის ხი გა ე ზარ და. მან გა უშ ვა შან-
სი კარ გად გა მო ე ყე ნე ბი ნა სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა, ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბის 
შე სა ბა მი სად შე ექ მნა პროგ რა მე ბი, მო ეხ დი ნა ბი უ ჯე ტის ოპ ტი მი ზა ცია და 
მომ ჭირ ნე ო ბის რე ჟი მის გან ხორ ცი ე ლე ბა, სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის გა და ნა-
წი ლე ბა და სა გან გე ბო ბი უ ჯე ტის მი ღე ბა ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ახა-
ლი რე ა ლო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რი თაც მო ემ ზა დე ბი ნა ქვე ყა ნა ნე ბის-
მი ე რი სცე ნა რით შემ დგო მი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. უფ რო მე ტიც, კრი ზი სის 
წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დე ბის პო ლი ტი კის სა ფუძ ვლად აი ღო არას წო რი ორი-
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ენ ტი რი - ე. წ. ეკო ნო მი კა ში „ფულის ჩასხმის“ – გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე-
ბის ანა ლო გი უ რად, იმის ნაც ვლად, რომ გა მო ე ყე ნე ბი ნა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი
პო ლი ტი კა ქვეყ ნის რე სურ სე ბი დან გა მომ დი ნა რე. ამას თან, ჩვე ნი აზ რით,
მთავ რო ბამ და უშ ვა შეც დო მა, რომ 2020 წლის სა ხემ წი ფო ბი უ ჯეტ ში ცვლი-
ლე ბე ბი მარ ტში ვე არ გა ნა ხორ ცი ე ლა. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გე ბი სა გან გე ბო
სი ტუ ა ცი ის მოხ სნის თა ნა ვე გა მომ ჟღავ ნდე ბა და სა გან გე ბო ბი უ ჯეტს ქვე-
ყა ნა მა ინც ვერ ას ცდე ბა, თუმ ცა დი დი ალ ბა თო ბით, უკ ვე გან ვი თა რე ბის
ვა რი ან ტე ბის არ ჩე ვის შე საძ ლებ ლო ბის გა რე შე.
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