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اقدامات گرجستان برای مقابله با شیوع ویروس کووید19-

دولت گرجستان برای مقابله با بحران همهگیری ویروس کووید 19-اقدامات محدودکنندهای از جمله فاصلهگذاری اجتماعی ،منع
عبور و مرور در مناطق پر خطر ،بستن گذرگاههای مرزی ،ممنوعیت سفر برای بازدیدکنندگان خارجی ،اعمال قرنطینه برای اتباعی
که به گرجستان باز میگردند ،تعطیل کردن فروشگاهها (غیر از مواد غذایی و پمپ بنزین) و مدارس انجام داده است .همچنین این
کشور اقدامات حمایتی ،مالی و اعمال سیاست های پولی متناسب با شرایط موجود را صورت داده است که در ادامه گزارش به آن
پرداخته شده است.
تهیه کننده :مهسا رجبی ژناد
اردتشهبی ماه 1399
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طبق اطالعات مقامات کشور گرجستان ،تا تاریخ  20آوریل  ،2020حدود 341
مورد مبتال و  4مورد فوتی از ویروس کووید 19-پس از  8هفته مواجهه با این
ویروس ثبت شده است .دولت گرجستان در این کشور وضعیت اضطراری ملی
اعالم کرده و اقدامات مهارکنندهای از جمله فاصلهگذاری اجتماعی ،منع عبور و
مرور در مناطق پر خطر ،بستن گذرگاههای مرزی ،ممنوعیت سفر برای
بازدیدکنندگان خارجی ،اعمال قرنطینه برای اتباعی که به گرجستان باز
میگردند ،تعطیلکردن فروشگاهها (به جز فروشگاههای مواد غذایی و پمپ
بنزینها) و مدارس انجام داده است.
برخی فعالیتهای اقتصادی نظیر گردشگری در کشور گرجستان نیز متوقف شده
است.
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اقدامات مهارکن

اقدامات مهارکننده
 عبور غیر مجاز وسایل نقلیه خصوصی و جابجایی وسایل نقلیه عمومی در این کشور ممنوع است .ممنوعیت عبور و
مرور از ساعت  9شب تا  6صبح برای افراد اعمال میشود.
 همه افراد باید در خارج از محل زندگی خود (با پای پیاده یا در غیر این صورت) دارای مدارک شناسایی باشند.
 محدودیتهای سختگیرانهتری برای عبور و مرور افراد باالی  70سال اعمال میشود.
 در  24آوریل  ،2020با توجه به افزایش آمار مبتالیان به ویروس کووید ،19-دولت جدول زمانبندی را در  6مرحله
برای گشایش اقتصاد ،ارائه نمود:
 مرحله اول ( 27آوریل) :اجازه تردد و فعالیت خودروهای مسافری ،تاکسیها ،تجارت آنالین و تحویلها؛ صدور
مجوز بازشدن بازارهای کشاورزی در فضای باز
 مرحله دوم ( 11می) :اجازه انجام فعالیت ساخت و ساز ،تولید مصالح ساختمانی ،کارواشها ،فروشگاههای تعمیر
کامپیوتر و تجهیزات و پارکها
 مرحله سوم ( 25می) :باز شدن فروشگاههایی که ورودی مستقل دارند (غیر از مراکز خرید) ،همه بازارهای روباز،
خدمات تولید و نشر
 مرحله چهارم ( 8ژوئن) :باز شدن مراکز خرید ،رستورانهای دارای فضای باز ،فعالیت کلیه خدمات مالی ،سالنهای
زیبایی و مراکز پزشکی -زیبایی
 مرحله پنجم ( 22ژوئن) :باز شدن کلیه بازارهای دارای فضای بسته و رستورانها
 مرحله ششم ( 6ژوئیه) :باز شدن سالنهای ورزشی ،هتلها ،موسسات آموزشی و غیره
بین اجرای هر مرحله ،فاصله  2هفتهای وجود خواهد داشت.
 حمل و نقل عمومی در اواسط ژوئن آماده به کار خواهد شد.
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اقدامات مالی









معاونت بررسی های اقتصادی

بسته اقتصادی ضدبحران در تاریخ  24اوریل توسط دولت رونمایی شد که در آن فهرستی از اقدامات انجامشده و یا در حال انجام دولت
برای حمایت از افراد و بنگاهها ،از جمله؛
 پرداخت هزینه گاز تا سقف  200مترمکعب و هزینه برق تا سقف  200کیلووات در ماه برای مشترکان،
 تثبیت بهای برخی اقالم غذایی اساسی فقط برای مدت سه ماه از طریق تخصیص یارانه برای واردات اقالم برنج ،ماکارونی،
گندم ،آرد گندم ،روغن آفتابگردان ،شکر ،لوبیا و شیرخشک برای بازه زمانی  15مارس تا  15می 2020
ی
 امهال بازپرداخت وامها برای اشخاص
 امهال مالیات بر درامد و مالیات بر دارایی برای هتلها تا اول نوامبر 2020
تحت برنامه تامین مالی مشترک برای پشتیبانی از صنایع هتلداری کوچک و متوسط خانوادهای ،آژانس دولتی وزارت اقتصاد و توسعه
پایدار گرجستان تا میزان  80درصد از نرخ بهره متعلقه به تسهیالت دریافتی توسط این گروه از بنگاهها را تامین مالی میکند.
مهلت ارائه اظهارنامه گمرکی برای واردات خودرو تا قبل از اول آوریل  2020تا اول سپتامبر همین سال ،افزایش یافت.
طرحهای مربوط به ضمانت اعتباری افزایش خواهد یافت.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده ،به صورت خودکار و سریع انجام میشود.
در قالب کمک هدفمند اجتماعی به افرادی که شغل خود را به علت شیوع ویروس کرونا از دست دادهاند ماهانه  200الری
گرجستان(معادل  62.5دالر) و برای مدت  6ماه ،پرداخت میشود.
کارفرمایان به ازای حفظ هر شغل ،مبلغ یارانه ثابتی را از دولت دریافت میکنند .طی مدت  6ماه؛
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حقوق و دستمزد شاغالن تا سقف  750الری گرجستان ،از مالیات بر درآمد معاف خواهد شد.

معاونت بررسی های اقتصادی

برای یکبار کمک مالی به میزان  300الری گرجستان(معادل حدود  94دالر) به افراد خویشکارفرما یا فعال در بخش غیررسمی،
پرداخت خواهد شد.
طی  6ماه آینده ،مبلغ  600الری گرجستان (معادل حدود  188دالر) به خانوارهایی که امتیاز اجتماعی آنها بین  65هزار تا
100هزار است و خانوارهایی که امتیاز اجتماعی آنها کمتر از  100هزار و دارای سه فرزند یا بیشتر با سن کمتر از  16سال
هستند ،پرداخت خواهد شد .رقم مشابهی هم برای کمک مالی به افراد از کارافتاده و کودکان دارای ناتوانی جسمی ،در نظر گرفته
شده است.
از ابتدای ژانویه  ،2021قاعده جدید تعیین حقوق بازنشستگی اعالم خواهد شد .طبق این قاعده ،میزان بیه بازنشستگی حداقل
متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت و برای بازنشستگان  70سال و باالتر ،حقوق بازنشستگی برابر با  80درصد رشد واقعی
اقتصاد کشور ،افزایش خواهد یافت .همچنین صرفنظر از نرخ تورم و نرخ واقعی رشد اقتصادی ،حقوق بازنشستگان کمتر از 70
ساله به میزان  20الری و برای  70ساله و بیشتر به میزان  25الری گرجستان ،افزایش خواهد یافت.
امکان دسترسی بانکهای تجاری به منابع اعتباری معادل  600میلیون الری (معادل حدود  188میلیون دالر) به منظور پشتیبانی
از کسبوکارها که همراه با برنامه ضمانت اعتباری بوده ،فراهم شده است.
فرآیندهای مربوط به تامین تسهیالت سرمایه در گردش تسریع شده است.
حدود  350میلیون الری منابع برای مصرف در حوزه سالمت شامل انجام تستهای آزمایشگاهی ،بستریشدن در بیمارستانهاف
مراقبتهای پزشکی و تامین تجهیزات و لوازم پزشکی ،اختصاص یافته است.
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سیاست پولی

معاونت بررسی های اقتصادی

 بانک ملی یا همان بانک مرکزی گرجستان ( )NBGاقداماتی را برای حمایت از افزایش سرمایه و نقدینگی در بخش بانکی
اعالم کرد.
 از بانکها خواسته شده است :کیفیت سبد وامها را ارزیابی کنند؛ بازرسیهای فیزیکی را به تعویق اندازند و مهلت زمانی
پرداخت جریمهها را نیز به دلیل بوجود آمدن شرایط بحرانی ،افزایش دهند.
 با توجه به اثرگذاری کاهش نرخ بهره موثر اسمی بر روی افزایش تورم ،بانک ملی گرجستان در نشست مارس  2020تصمیم
گرفت که نرخ بهره بانکی تغییر نکرده و ثابت باقی بماند.
 بانک ملی گرجستان عملیات مراکز مبادالت ارزی و سایر دفاتر ارائهدهنده خدمات پرداختی را متوقف کرده است.

نرخ ارز
 از  6مارس  2020ارزش واحد پول گرجستان (الری) نسبت به دالر آمریکا  13درصد کاهش یافته است .یک دالر امریکا
در تاریخ  2ژانویه  2020برابر  2.85الری گرجستان بوده که در  2می همین سال ،با افزایش حدود  2.3درصدی به 3.2
الری رسیده است .بانک مرکزی گرجستان برای جلوگیری از کاهش نامنظم ارزش پول ملی این کشور طی چهار بار مداخله،
حدود  120میلیون دالر ارز فروخته است.
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بسته حمایتی اتحادیه اروپا برای گرجستان
بسته حمایتی اتحادیه اروپا برای پاسخگویی به نیازهای فوری گرجستان:
 حمایت از سیستم درمانی گرجستان:
اتحادیه اروپا  30میلیون یورو برای خرید وسایل پزشکی و تجهیزات شخصی از قبیل دستگاههای تنفس مصنوعی،
کیتهای آزمایشگاهی ،ماسک ،عینک ایمنی ،روپوش و لباسهای محافظ برای شش کشور در قالب مشارکت
( )Eastern Partnershipبه سازمان بهداشت جهانی ارائه میدهد .چگونگی تخصیص دقیق این موارد به هر کشور،
طی هفتههای پیشرو بر اساس ارزیابی نیازهای هر کشور توسط سازمان بهداشت جهانی انجام میشود .عالوه بر این،
اقدامات حمایتی برای آموزش کادر پزشکی و آزمایشگاهی و اقدامات آگاهیبخشی وسیعتری به افراد انجام خواهد شد.
اقداماتی در سطح خرد نیز صورت گرفته است .به عنوان مثال؛ یک تولیدکننده پارچههای پزشکی در گرجستان پس از
دریافت تجهیزات از اتحادیه اروپا و آلمان ،قادر به تولید  40هزار لباس پزشکی طی یک هفته شد.
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 حمایت از افرادی که بیش از همه درگیر بحران کووید 19-هستند (به همراه شرکای مدنی):
اتحادیه اروپا بیش از  11.3میلیون یورو کمکهای کوچک را در اختیار سازمانهای مردم نهاد ) (CSOدر سراسر منطقه
شرقی قرار داده است .این وجوه از طریق "مکانیسم واکنش سریع منطقهای" ،با پشتیبانی به نیازهای فوری پاسخ میدهد
(برای مثال مدارس محلی با یادگیری از راه دور).
در تابستان ،کمیسیون" ،برنامه همبستگی شراکت شرقی" را پیادهسازی خواهد کرد و از این طریق ،بخشهای آسیب
دیده مردم را از طریق پشتیبانی جامعه مدنی و به ویژه کمکهای مالی به سازمانهای کوچکتر محلی ،هدف قرار خواهد
داد.
عالوه بر این ،سازمانهای مردم نهاد ،میتوانند برای برخی فعالیتهای مهم مناطق مانند کارآفرینی اجتماعی ،خدمات
اجتماعی و حقوق بشر ،اقدام به درخواست کمکهای مالی  4میلیون یورویی کنند.
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بسته حمایتی اتحادیه اروپا با هدف کاهش اثرات اقتصادی -اجتماعی در گرجستان:
 حمایت از اقتصاد گرجستان ،بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط:
اتحادیه اروپا با موسسات مالی بینالمللی و مؤسسات مالی مرتبط از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور ارائه یک واکنش هماهنگ
از طرف اروپا برای بخش واقعی اقتصاد همکاری نزدیکی دارد:



حداقل  70میلیون یورو کمک هزینه برای دسترسی آسانتر کسبوکارهای گرجستان و افراد خویشکارفرما به خطوط اعتباری
ارزی و کمکهای مالی برای تقویت و بازیابی کسب و کارها پس از بحران فراهم میشود .وجوه از طریق شرکای مالی تأمین
میشود و در طول سال  2020محقق خواهند شد.





در طول سال  ،2020نزدیک به  20میلیون یورو به عنوان کمکهای مالی با هدف حمایت از کسبوکارهای محلی ،افراد و
کشاورزان برای کسب مهارت ،توسعه کسبوکار و یا بازیابی پس از بحران تخصیص مییابد.
در سطح خرد ،پروژههای اتحادیه اروپا در حال ارائه مشاوره حقوقی به کسبوکارهای کوچک مرتبط با مبارزه با بیماری همهگیر
کووید 19-هستند.
عالوه بر این ،اتحادیه اروپا ،صندوق اروپایی توسعه پایدار 1را تجهیز کرده است که حمایت مالی خود را از طریق شرکای مالی
بینالمللی ،در زمینههای کلیدی مانند سرمایه در گردش ،تأمین مالی تجاری و یا مهلت قانونی پرداخت اصل و فرع ارائه میدهد.

عالوه بر این ،کمیسیون اروپا کمکهای مالی کالنی را به محض اجرای اقدامات ویژه توافق شده مشترک ،در اختیار گرجستان قرار میدهد.
همچنین ،کمیسیون اروپا آماده ارائه کمک به گرجستان با استفاده از تخصص ،تجربه و نمونههای موفق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای
ارزیابی طرحهای واکنش اضطراری و سیستمهای سالمت است.
منابع:

https://www.imf.org/
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