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საპასუხო
ანტიკრიზისული გეგმა

ჯანდაცვა
დღეს მსოფლიოს თითოეული ქვეყანა ცდილობს დასახოს საუკეთესო გზები
იმ კრიზისის დასაძლევად, რომელიც ახალი კორონავირუსის გავრცელებამ
მოიტანა. ნათელია, რომ გარკვეული პერიოდი ვირუსთან თანაცხოვრება
გარდაუვალი იქნება. ჩვენი აზრით, დღეს შეუძლებელია ისევ „ჩაკეტვის
პოლიტიკა“ ავირჩიოთ - ხელმეორედ მსგავსი ღონისძიების გატარება
საქართველოს ისედაც მყიფე ეკონომიკას გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს.
ეს, ბუნებრივია, არ ნიშნავს პანდემიის იგნორირებას და ამიტომაც
ჯანდაცვის სისტემის, მისი ინფრასტრუქტურის გაძლიერება უმთავრეს
ამოცანას წარმოადგენს. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მიმართებით
გაცილებით მეტის გაკეთება სწორედ იმ დროს შეიძლებოდა, როცა საგანგებო
მდგომარეობის გამო ეკონომიკური და სოციალური აქტივობა მაქსიმალურად
შეზღუდული იყო და შესაბამისად, ვირუსიც ნელი ტემპით ვრცელდებოდა.
დღეს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს აუცილებელი სამედიცინო
ტექნიკისა და ტესტების ადეკვატური, სათანადო რაოდენობით შეძენას,
ახალი საწოლების დამატებასა და მსგავსი საჭიროებების უზრუნველყოფას.

ეკონომიკა
მეორე უმნიშვნელოვანესი საკითხი ეკონომიკის მხარდაჭერაა. უპირველეს
ყოვლისა, გასათვალისწინებელია ის ზიანი, რაც ტურისტულ სექტორს მიადგა.
სესხების რესტრუქტურიზაცია საგრძნობლად გააუმჯობესებს ამ სფეროში
დასაქმებული როგორც ადამიანების, ისე კომპანიების მდგომარეობას. ჩვენი
გეგმის მიხედვით, სახელმწიფო, საბანკო და ამ სფეროს წარმომადგენელი
ბიზნესკომპანიები უნდა შეჯერდნენ საერთო, კომპრომისულ პაკეტზე,
რომელიც სამართლიანად გაანაწილებს ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეულ
ტვირთს სესხებთან მიმართებით. დასაწყისისთვის აუცილებელია, ძველი
სესხები ახალი სესხით დაიფაროს, რაც ტურისტული და ამ სფეროსთან
დაკავშირებული კომპანიების ე.წ. შავ სიაში მოხვედრას ხელს შეუშლის.
ფორსმაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე, ფაქტია, რომ ბევრი კომპანია და
ამ სფეროში დასაქმებულები აღებული სესხის სრულად გადახდას გრაფიკის
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დაცვით ვერ მოახერხებენ; ამიტომ უნდა შემუშავდეს ალტერნატიული სქემა,
რომლის მიხედვითაც მიყენებული ზარალი მაქსიმალურად შემცირდება.
თუმცა, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტურიზმი ტურისტის გარეშე არ არსებობს
- სანამ არ აღდგება მიმოსვლა, სანამ ტურისტი ვერ მოახერხებს ჩამოსვლას,
მანამდე ამ სფეროში დასაქმებული კომპანიები ძველ, კრიზისამდე არსებულ
მდგომარეობას ვერ დაუბრუნდებიან. ამის გათვალისწინებით, როგორც ადრე
ვამბობდით, ახლაც ასევე ვფიქრობთ, რომ უნდა აღდგეს საჰაერო მიმოსვლა
მწვანე ზონის ქვეყნებთან - ფაქტია, რომ ქვეყნის ჩაკეტვამ კოვიდ 19-ის
გავრცელების მეორე ტალღის შეჩერება ვერ შეძლო და ძნელი საფიქრებელია,
რომ მწვანე ზონის ქვეყნებთან კავშირების აღდგენას არსებული სურათი
უფრო დაემძიმებინა. მომავალშიც ასეთ ქვეყნებთან ფრენების აღდგენა
ტურიზმის ეკონომიკას დიდად წაადგება.
ასევე ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია ერთწლიანი მორატორიუმის შემოღება
ყველა რეგულაციაზე, რომლებიც უნდა ამოქმედებულიყო. ასეთია, მაგალითად,
ევროკავშირთან ასოცირებისა და DCFTA-ს ფარგლებში ასამოქმედებელი
რეგულაციები, რომელთა დიდი ნაწილი ხელს შეუწყობს ქვეყნის განვითარებას,
მაგრამ კრიზისის პერიოდში კიდევ უფრო გაართულებს კომპანიების
ნორმალურ ოპერირებას.
პარალელურად, უნდა შემცირდეს საგადასახადო შემოწმებები და მხოლოდ
გამონაკლის შემთხვევაში ჩატარდეს. სახელმწიფომ მაქსიმალურად უნდა
შეიკავოს თავი ბიზნესსუბიექტების დაჯარიმებისგან, რათა განსაკუთრებით
მცირე და საშუალო ბიზნესი წარმატებულად გადაურჩეს პანდემიას.
სამწუხაროდ, კრიზისი ძალზე ნეგატიურად აისახა ლარის სავალუტო კურსზე.
ამ მხრივ სპეკულაციის გამოსარიცხად ოპტიმალური იქნება ეროვნული
ბანკის მიერ ე.წ. სავალუტო დერეფნის შექმნა, რომელიც ეროვნული ვალუტის
მერყეობის კონკრეტული დიაპაზონით შეზღუდვას უზრუნველყოფს.
ეკონომიკის სტიმულირების გარდა, ბუნებრივია, განსაკუთრებულ ყურადღებას
იმსახურებს საზოგადოების იმ ნაწილის სოციალური მდგომარეობა, რომელზეც
კოვიდ 19-ით გამოწვეულმა ღონისძიებებმა მკვეთრად უარყოფითი
გავლენა იქონია. საგანგებო მდგომარეობის დროს დაახლოებით 90 ათასმა
დასაქმებულმა დაკარგა სამსახური და ოჯახი შემოსავლის გარეშე დარჩა.
სამწუხაროდ, მთავრობამ არ გაითვალისწინა ჩვენი რეკომენდაცია, რომლის
მიხედვითაც დახმარება ყველას უნდა მიეღო, მიუხედავად იმისა, შეძლებდა
თუ არა დაემტკიცებინა, რომ სამსახური დაკარგა. ჩვენს ქვეყანაში მოქალაქეთა
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საკმაოდ დიდი ნაწილი არაფორმალურ სექტორშია დასაქმებული და მათი
უმრავლესობა შეჭირვებულ ფენას წარმოადგენს. სამწუხაროდ, პირველ
ეტაპზე დახმარების პროგრამამ სწორედ მათ არ აღმოუჩინა მხარდაჭერა.
დღეს აუცილებელია შეძლებისდაგვარად ზუსტად აღირიცხოს, თუ რომელი
ოჯახების შემოსავალი შემცირდა და უნდა შემუშავდეს 6-თვიანი პაკეტი,
რომელიც მათ ადეკვატური დახმარებით უზრუნველყოფს.
ზოგადად, პოსტკრიზისულ პერიოდში ანტიკრიზისული სოციალური
მხარდაჭერის პროგრამები უნდა ჩამოყალიბდეს სოციალური დახმარების
გამართულ სისტემად, რომელიც სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს დაეხმარება.
ამასთან, „ლელოს“ გეგმით გათვალისწინებულია ცალკეული ფულადი
დახმარებების გაზრდა და ცვლილება, რომლის მიხედვით მოქალაქეს
სოციალური დახმარება დასაქმებიდან ერთი წლის განმავლობაში არ
შეუწყდება.
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით აუცილებლად მიგვაჩნია არაერთი
ღონისძიების გატარება, რომლებიც შეამსუბუქებს კოვიდ 19-ით გამოწვეულ
პრობლემებს. ერთი ასეთი რეფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს წვრილ
ფერმერს სახელმწიფოსგან გამოისყიდოს თავისი ნაკვეთის მოსაზღვრე
მიწა. აუქციონზე გამოტანილი მიწის შესყიდვა შესაძლებელი უნდა იყოს
გრძელვადიანი პირობით. ამით გაიზრდება აუქციონში მონაწილეთა
რაოდენობა და საბოლოოდ, დამუშავებული მიწის ფართობიც.

განათლება
პანდემიამ დააზიანა ჩვენი განათლების სისტემაც. ფაქტია, რომ დისტანციურმა
სწავლებამ არ გაამართლა და ეს არც იყო მოსალოდნელი. მოსახლეობის
დაახლოებით 30%-ს ხელი არ მიუწვდება ინტერნეტზე და ასევე შეზღუდულია იმ
ოჯახების რიცხვიც, რომლებსაც კომპიუტერი აქვთ. ხშირად ერთი კომპიუტერიც
არ არის საკმარისი, როდესაც ოჯახი მრავალშვილიანია. აქედან გამომდინარე,
სკოლებში სწავლა უნდა აღდგეს უსაფრთხოების ნორმების მაქსიმალურად
დაცვის პირობებში.
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დოკუმენტი მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის
ცენტრის (EECMD) მხარდაჭერით, დანიის პოლიტიკური პარტიებისა და დემოკრატიის
ინსტიტუტის (DIPD) მიერ დაფინანსებული პროექტის - „დემოკრატიული პოლიტიკური
პარტიების ინსტიტუციური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება“ - ფარგლებში.
აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი პოლიტიკური
პარტია.

