
COVID-19 - ის გავლენა 

ბიზნეს სექტორებზე



სარჩევი

1. COVID-19_ის გავლენა ბიზნეს სექტორებზე;

2. კოვიდ-19 - ის გავლენა მაკროეკონომიკურ ფაქტორებზე საქართველოში;

3. მოწყვლადი ბიზნეს სექტორები;

3. 2020 და 2008-09 წლების კრიზისების შედარება;



COVID-19 ზეგავლენა

ბიზნესს სექტორზე

ზოგადი მიმოხილვა

# სულ გამოჯანმრთელებ
ული

მიმდინარე
ინფიცირებული

დღიური
შემთხვევები

გარდაცვლილი

12 42,579 26,800 15,437 1,852 342

საქართველოში:

• 2020 წლის 30 იანვარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ
კორონავირუსი გლობალურ საფრთხედ გამოაცხადა.

• ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსთან
დაკავშირებით პანდემია 2020 წლის 11 მარტს გამოაცხადა

• ჩინეთში პნევმონიის აფეთქება 2019 წლის დეკემბერში
დაიწყო. 

• ვირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა ქვეყანაში 2020 
წლის 26 თებერვალს დადასტურდა. 

• 21 მარტს საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა
ამოქმედდა, 31 მარტიდან კი - საყოველთაო კარანტინის
რეჟიმი.

• 2020 ივლისიდან სრულად მოიხსნა შეზღუდვები მაგრამ
წლის ბოლომდე მოსალოდნელია ახალი შეზღუდვების
შემოღება



დღეის მდგომარეობით სტატისტიკა



დღეის მდგომარეობით რიგ

ქვეყნებში ეპიდ.  სიტუაცია იცვლება და

მეორე ტალღის ნიშნები შეიმჩნევა

ეკონომიკურად დამოკიდებული ქვეყნები:

• რუსეთი
• უკრაინა
• ამერიკა

ვაქცინის შესახებ მოლოდინები

• იგეგმებოდა 2020 წლის ნოემბრიდან

• მიმდინარეობს კვლევები

• მოლოდინების მიხედვით 1 წლის მანძილზე

არსებული შეზღუდვები არ მოიხსნება



სიკვდილიანობის
მაჩვენებელი გაუმჯობესდა

• P-score ითვლის რამდენი პროცენტით აღემატება კრიზისულ
პერიოდში სიკვდილიანობის რიცხვი გასული ხუთი წლის
განმავლობაში იმავე პერიოდის საშუალო მაჩვენებელს

• ქვეყნები, რომელთაც გაზაფულზე მძიმე ეპიდ. აფეთქებები 
გამოსცადეს, ახლა შედარებით დაბალი P-score აქვთ, ვიდრე 
პირველი ტალღის განმავლობაში.

გაუმჯობესება ნაწილობრივ აიხხნება:

• ინფიცირებულთა საშუალო ასაკის კლებითა,

• ზაფხულის თვეებში გაძლიერებული იმუნიტეტით, 

• ტესტირების გაზრდილი მაჩვენებლით, 

• გაუმჯობესებული მკურნალობის მეთოდები



დაწესებული შეზღუდვების
სიმკაცრე

უსაფრთხოების ზომები

• საქართველოს საზღვრები გახსნილია 5 ქვეყნებისთვის: გერმანია, 

საფრანგეთი, ესტონეთი,  ლატვია, ლიტვა

• შეზღუდვა არ შეხებია სატვირთო გადაზიდვებს

• ბიზნესი ოპერირებს შემზღუდველი ნორმების ფარგლებში:

• სარესტორნო ბიზნეს შეეზღუდა 22 საათიდან მუშაობა



ვირუსის გავრცელების

მაჩვენებელთან შედარებით

შეზღუდვას ეკონომიკურ

აქტივობაზე მეტი ეფექტი აქვს

• ეპიდემიის გავცელების ზრდა პირველ და მეორე 
კვარტალში უფრო სუსტი იყო ვიდრე მშპ-ს ვარდა

• შეზღუდვების ინდექსი - საქართველოში მშპ-ს 
ცვლილება უფრო სენსიტიური იყო მკაცრი 
შეზღუდვების ინდექსთან მიმართებით, სხვა 
ქვეყნებშიც

• 2020 წელს მშპ-ის ვარდნა 5.0/5.5%-ის ფარგლებშია
მოსალოდნელი;

• ვირუსის მატების პირობებში, დამატებითი
ფისკალური სტიმულის გარეშე, 2020 წლის ზრდა
პროგნოზის ქვედა ზღვრისკენ იქნება გადახრილი;



ეკონომიკური
ღონისძიებები
საქართველოში



მაკრო
ფაქტორებზე
გავლენა

• 2020 წელს კოვიდ-19 - ის გავრცელების გამო, საქართველოს მშპ-ის

მკვეთრი შემცირებაა მოსალოდნელი - 5.0/5.5% - ით.

• კოვიდ-19 - ის გავრცელებამ გამოიწვია ლარის მკვეთრი გაუფასოება: 

2020 წლის მარტის ბოლოს აშშ დოლარის ღირებულება 3.47 ლარს

შეადგენდა, ხოლო მაისიდან შეინიშნება ლარის კურსის გამყარება

(დღევანდელი კურსით: 1 აშშ დოლარი = 3.2327 ლარი).

• საქართველოში, მესამე კვარტალში, ინფლაცია 3,8%-ს შეადგენდა, 

ხოლო მეოთხე კვარტალში ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი 3%-

ია;

• ლარის ეფექტური გაცვლითი კურსის
სტაბილურობის პირობებში, მომდევნო თვეებში
ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელთან ახლოს
დარჩება



• 2020 წლის ბოლოსათვის, ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან დაახ. 
3.2-3.3 შუალედში არის ნავარაუდევი.

• დაშვება - თუ სავალუტო შემოდინებების დანაკლისი კვლავ საგარეო
დაფინანსებით არ დაბალანსდა, ერთდროულად გაცვლითი კურსის, 
ინფლაციის, ლარის საპროცენტო განაკვეთებისა და დაკრედიტების
არსებულ დონეზე შენარჩუნება და ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო
მაჩვენებლების მიღწევა რთული იქნება

კურსი



ფულადი
გადარიცხვები
დადებით ზრდას
განაგრძობს

• 19-25 ოქტომბრის პერიოდში ფულადი
შემოდინებები წინა კვირასთან შედარებით
საგრძნობლად შემცირდა მაგრამ წ/წ 3%-ით
გაიზარდა

• წლიურად 13% შენარჩუნებული
• ამერიკიდან, აზერბაიჯანიდან და უკრაინიდან

კვლავ ყველაზე ძლიერ ზრდას აჩვენებს, ბოლო
კვირის შემცირების ტრენდია.

• რუსეთიდან შემოდინებების ზრდის ტემპი
კვლავ უარყოფითია -24% 

• სომხეთიდან შემოდინებები შემცირდა -21%



დამოკიდებულება

რეგიონული კონფლიქტი

• პირდაპირი დამოკიდებულება სომხეთსა
და აზერბაიჯანზე ამჟამად დაკეტილი
საზღვრების გამო საკმაოდ შეზღუდულია; 

• ექსპორტი მატერიალური რჩება, თუმცა
ძირითადად რე-ექსპორტის ხარჯზე



ეკონომიკის აღდგენის
დინამიკა გარდა ტურიზმისა



სხვა ძირითადი მაკრო
პარამეტრების პროგნოზი

პროგნოზზე მოქმედი ფაქტორები და დაშვებები

• არა-ტურისტული ეკონომიკის მოსალოდნელზე მეტად
გაუმჯობესება

• დაგეგმილზე სავარაუდოდ უფრო მეტი ფისკალური
სტიმული, 

• ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესება
• რეგიონული კონფლიქტი ზრდა



COVID-19-ის გავლენა
ეკონომიკის სექტორებზე



აქციების ფასების დინამიკა

• ბოლო კვირების მანძილზე კაპიტალის საერთაშორისო ინდექსებში
ინდუსტრიების მიხედვით აგვისტოს შემდეგ ზრდის შენელება შეინიშნება

ბოლო ორი თვის მანძილზე შეჩერებულია აღდგენა
• HORECA, 

• ავიაციის, 

• კომერციული უძრავი ქონების,

• სამშენებლო მასალების, 

• დისტრიბუციის სექტორებში,

• მკვეთრად შემცირებულია ნავთობის & გაზის სექტორი



სექტორული ზრდის
პროგნოზები

• 16 სექტემბრის პროგნოზებთან შედარებით*, ლარში 10%-ით
არის გაუარესებული სასტუმროების RevPAR-ის 2021წ.
პროგნოზი

• 5%-ით არის შემცირებული დეველოპმენტის სექტორის 2021 
პროგნოზები (ლარი), რაც მეტწილად ბათუმის გაყიდვების
ნეგატიურმა დინამიკამ და მოლოდინებმა გამოიწვია



2020წ სექტემბერში დასაქმების

წლიურმა ცვლილებამ -2% 

შეადგინა

თებ-მარ პერიოდთან შედარებით, ხელფასის მიმღებთა
პროცენტულად ყველაზე მკვეთრი შემცირება:

• გართობის

• HORECA

• რაოდნეობრივად ყველაზე მეტად ვაჭრობის სექტორია
შემცირებული

• შემოსავლების სამსახურის
მონაცემებით სექტემბერში
ხელფასი წლიურად 2%-ით
ნაკლებმა დაქირავებით
დასაქმებულმა მიიღო

• სექტემბერში დასაქმების
მაჩვენებლის ვარდნა
დაბალანაზღაურებად
სეგმენტში (<1,200 ლარი)
კლებით არის განპირობებული.

• (<1,200 ლარი) კატეგორიაში
2019 წლის სექტემბერთან
შედარებით, 36,442 ადამიანით
ნაკლებს ჩაერიცხა ხელფასი. 

• საშუალო და მაღალ
საშემოსავლო კატეგორიებში
დასაქმებულთა რაოდენობა
გასულ წელთან შედარებით
გაზრდილია



უძრავი ქონების
ფასები

• თბილისში ბინების გაყიდვების რეგისტრაციის

დინამიკა უარყოფითია და ცვლილებამ -3% შეადგინა;

• ძველი ბინების ფასები დოლარში კლებას აგრძელებს -

2.3%

• ახალი ბინების ფასი წინა წლებთან შედარებით 2.1%. 

• კომერციულ ფართებზე იჯარის მოცულობა შემცირდა

-20%-25% იანვართან შედარებით. 



უძრავი ქონების ფასები

თბილისი: 

• თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების 2020 წლის გაყიდვების ჯამურ კლებას

დაახ. 20%-ის ფარგლებში ელოდება, ახალ ბინებში -18%, ძველ ბინებში (დაახ. -

22%). 

• გასაყიდი ფასების კლება დოლარში წლიურად დაახ. 0-5%-ის ფარგლებში არის

მოსალოდნელი; 

• აღდგენა ეტაპობრივად გრძელდება 2021 წელს, ხოლო 2022 წელს მოსალოდნელია

გაყიდვებმა 2019წ. ნიშნულს გადააჭარბოს. სახელმწიფო სუბსიდირების

პროგრამის გაგრძელებას ამ დინამიკის გაუმჯობესება შეუძლია

ბათუმი:

• უძრავი ქონების 2020 წლის გაყიდვების ჯამურ კლებას დაახ.-29%-ის ფარგლებში

ელოდება: 

• ახალი ბინებში გაყიდვების 30%-ით, ხოლო ძველი ბინებში 25%-ით კლებაა

მოსალოდნელი. 

• ახალი ბინების ფასის კლება დოლარში წლიურად დაახ. 7%-ის ფარგლებში, ხოლო

ძველი ბინების ფასის კლება წლიურად დაახ. 4% ფარგლებში არის მოსალოდნელი. 



კომერციული უძრავი ქონება:

• სავაჭრო მოლებში საშუალო დატვირთულობა მნიშვნელოვნად არ

შეცვლილა (კლება იან-თებ პერიოდთან შედარებით. 5-10%)

• საშუალო ვადიან პერიოდში, დისტანციური მუშაობა საოფისე

ფართებზე მოთხოვნას შეამცირებს. 

• 2019წ. დასასრულთან შედარებით, 2022 წლამდე მიწოდების დაახ. 

30%-ით გაზრდა იყო დაგეგმილი;  ამ გეგმის შესრულება ფასებს

შეამცირებს

• სავაჭრო მოლები ფიქსირებულიდან შემოსავლებზე მეტად მიბმულ

იჯარის მოდელზე გადავიდნენ. 

• საოფისე და საცალო ვაჭრობის ობიექტებში ძირითადად ისევ

ფიქსირებული გადასახადი რჩება

• სექტორის ბრუნვის კლება ძირითადად საიჯარო გადასახადის

შემცირების ხარჯზე მიმდინარეობს. 

2020 წელს კლება დოლარში დაახ. 20-

25%, ხოლო 2021 წელს

მოსალოდნელია კლება დაახ. 10%



2020 წლის სექტემბერი - ოქტომბერის სექტორული დინამიკა
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სასტუმროები და კაფე რესტორნების ბიზნესი



ტურიზმი-
საპროგნოზო
მაჩვენებელი

• ტურიზმიდან შემოსავლების წ/წ 83%-84%-იანი ვარდნაა

ნავარაუდევი, 2020 წლის დარჩენილ პერიოდში საერთაშორისო

ტურიზმიდან ფაქტობრივად ნულოვან შემოსავალს ნიშნავს. 

• 2021 წელს მოსალოდნელია ეტაპობრივი აღდგენა, თუმცა

შემოსავლებში 2019 წელთან შედარებით კვლავ ვარდნაა

მოსალოდნელი, დაახლოებით 65%-ით. 



2020 ოქტომბერი

• უნაღდო

დანახარჯები

რესტორნებში

შემცირებულია;

• სასტუმროებში

დანახარჯები

უცვლელია

• მიმდინარე კვირაში
სასტუმროებზე უნაღდო
ხარჯვის ზრდის ტემპი წინა
კვირასთან შედარებით არ
შეცვლილა და წ/წ -81% 
შეადგინა

• უნაღდო დანახარჯები
რესტორნებში წინა კვირასთან
შედარებით შემცირებულია და
ოქტომბრის პერიოდში
ცვლილებამ წ/წ -32% შეადგინა



ვაჭრობა

• რეზიდენტების მიერ უნაღდო ხარჯვის წლიური ზრდის ტემპი სურსათის და ფარმაციის გარდა კატეგორიებში
წინა კვირასთან შედარებით დასტაბილურდა და +13% შეადგინა

• უნაღდო ხარჯვის ზრდა სურსათსა და ფარმაციაზე სტაბილურად მაღალია და წ/წ 51% და 46% შეადგინა, 



ვაჭრობა

ტანსაცმელი
ფიტნესი

• ტანსაცმელზე უნაღდო ხარჯვის ზრდის ტემპი ოქტომბრის პერიოდში უარყოფითი გახდა და წ/წ -11% შეადგინა,

• გართობაზე დანახარჯები წინა კვირასთან შედარებით შემცირებულია და ცვლილებამ წ/წ -70% შეადგინა
• ფიტნესზე უნაღდო დანახარჯების ზრდა უარყოფითია და ოქტომბრის პერიოდში ცვლილებამ წ/წ -53% შეადგინა



ვაჭრობა

ჰიგიენა და

ტრანსპორტი

• პირად ჰიგიენაზე უნაღდო დანახარჯების წლიური ზრდის ტემპი კვლავ ორნიშნა მაჩვენებელზეა და +22% შეადგინა. 

• სხვა სამომხმარებლო საქონელზე ხარჯვის წლიური ზრდა კვლავ დადებითია და ოქტომბრის პერიოდში წლიურმა ცვლილებამ +1% შეადგინა
• მანქანის შეკეთებაზე უნაღდო დანახარჯები შემცირებულია (წ/წ +14%) წინა კვირის მაჩვეებელთან შედარებით (წ/წ +27%)

• ოქტომბრის პერიოდში საწვავზე უნაღდო დანახარჯები კვლავ უარყოფითი იყო და წლიურად 7%-ით შემცირდა



მედიცინა

მომსახურება

• ექიმთან ვიზიტებზე უნაღდო დანახარჯები წინა კვირასთან შედარებით მცირედით გაიზარდა და მიმდინარე
კვირაში ცვლილებამ წ/წ +45% შეადგინა
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3.5.  საცალო ვაჭრობა



“იმუშავე საქართველოდან” 
პერსპექტიულია, თუმცა, 
სავარაუდოდ,
მხოლოდ შეზღუდული
მყისიერი ეფექტით



2020 და 2008-09 წლების

კრიზისების შედარება

 კოვიდ 19-ის გავრცელებამ მნიშვნელოვანი

ეკონომიკური ცვლილებები გამოიწვია მსოფლიოში, 

როგორებიცაა ეკონომიკური ზრდის უპრეცედენტო

ვარდნა და უმუშევრობის მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა.

 2020 და 2008-09 წლების კრიზისების შედარება

(მნიშვნელოვანი ფაქტები):

o 2008-09 წლების რეცესიის დროს მსოფლიოში 8.6 

მილიონმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური, ხოლო 2020 

წლის კრიზისის დასაწყისიდან მაისამდე - 33 

მილიონმა.

o 2008-09 წლებში, ამერიკის მთავრობის მიერ გაცემული

სტიმული დაახლოებით 800 მილიარდს შეადგენდა, 

ხოლო 2020 წლის აპრილში, კონგრესმა 3 ტრილიონის

ღირებულების სტიმული გასცა.

o 2008-09 წლების კრიზის დროს, აქციების ბაზარმა

დაკარგა პიკური ღირებულების 40%, ხოლო 2020 წლის

თებერვალში, S&P 500-ის ღირებულება 14%-ით

ჩამორჩებოდა პიკს.

გასათვალისწინებელია, რომ:

• კრიზისები სხვადასხვა მიზეზების მიერ არის გამოწვეული,

• 2008-09 წლების კრიზისს მეტწილად ფინანსურ სექტორზე

ჰქონდა გავლენა, ხოლო 2020 წლის კრიზისმა ბევრად უფრო

მეტ ეკონომიკურ სექტორზე მოახდინა ზეგავლენა,

• 2020 წლის კრიზისი კვლავ გრძელდება, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ მისი ნეგატიური შედეგები მნიშვნელოვნად მასშტაბური

შეიძლება აღმოჩნდეს ვიდრე 2008-09 წლების კრიზისის

შედეგები.



მადლობას გიხდით

ყურადღებისთვის!


