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Vláda Gruzínska sa rozhodla prideliť 2 miliardy GEL (takmer 587 miliónov EUR) na priamu pomoc
ekonomike, oznámil to včera gruzínsky premiér Giorgi Gakharia. Celkový rozpočet Gruzínska na rok
2020 je 14 miliárd GEL.

Premiér tiež uviedol hlavné oblasti Plánu hospodárskej podpory na zasadnutí Komisie pre koordináciu
intervencií v súvislosti s koronavírusom. Suma, ktorá sa vyčlení na pomoc ekonomike, sa predovšetkým
použije na udržanie pracovných miest, ako aj na pokračujúcu výrobu podnikov a zachovanie
existujúcich podnikov. Vláda tiež oznámila, že osobám bez zamestnania pridelí určitú finančnú
podporu.

Premiér Giorgi Gakharia zároveň

vyzval vládu, aby

hospodárila so svojimi rozpočtami čo najracionálnejšie.
"Chápeme, že po určitom čase sa môžeme ocitnúť v pozícii,
kedy budeme zvyšovať túto pomoc," dodal Gakharia. Podľa
premiéra bude 351 miliónov GEL pridelených dodatočne, aby
sa urobilo maximum a zabránilo sa rýchlemu nárastu a
geografickému šíreniu infekcie.
Vláda vyhlásila, že v rámci opatrení, ktoré majú zmierniť
dopad epidémie koronavírusu na ekonomiku, pokryje
náklady domácností, vrátane sanitárnych služieb, účtov za vodu a plyn na tri mesiace (marec, apríl,
máj). Týka sa to domácností, ktorých spotreba dosahuje maximálne 200 kWh elektriny a 200 metrov
kubických plynu za mesiac. Týmto spôsobom sa z rozpočtových zdrojov podporí takmer 2 milióny
domácností.
Podpredsedníčka vlády Maia Tskitishvili informovala verejnosť, že pripravuje balíčky pomoci určené
pre konkrétne skupiny obyvateľstva. Ide o 3-mesačné odloženie bankových úverov, ako aj pôžičiek v
inštitúciách mikrofinancovania. Ďalšie opatrenia boli ponúknuté celému odvetviu cestovného ruchu v
rámci ktorého približne 18 000 firiem bude mať možnosť “prežiť” zo 4-mesačného odkladu daní z
nehnuteľnosti a príjmu.
Tskitishvili tiež uviedla, že "je ťažké povedať, koľko ľudí bude bez práce, a preto nemôžeme povedať,
aké opatrenia štát prijme v budúcnosti. Z tohto dôvodu dnes ponúkame verejnosti 3-mesačné obdobie

odkladu bankových úverov, ako aj spomínaný 3-mesačný odklad účtov za energie. Tieto dočasné
opatrenia znížia ich náklady." Taktiež sa diskutuje o uvoľnení dane z pridanej hodnoty (DPH) na dovoz
lekárskeho vybavenia vrátane masiek, lekárskych štítov a ďalších pomôcok určených na prevenciu
COVID-19.
Vláda tiež informovala verejnosť, že v rámci opatrení, plánuje vytvoriť mobilnú aplikáciu, kde sa bude
zaznamenávať a sledovať ochorenie, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Zástupkyňa
ministra zdravotníctva Tamar Gabunia dodala, že podobné aplikácie boli spustené v mnohých krajinách
a v spolupráci s rakúskou stranou ju vyvinie aj Gruzínsko.
V súčasnosti prebieha aj hodnotenie pripravenosti laboratórií a bolo určených asi 7 laboratórnych
pracovísk, kde je možné uskutočniť PCR testy. Gabunia oznámila, že v krajine existujú 3 komisie
zaoberajúce sa technickými otázkami a Gruzínsko sa všeobecne riadi usmerneniami publikovanými
Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), protokoly a algoritmy sa meniť nebudú, pokiaľ to
neodporučí WHO.
Paata Imnadze, zástupca riaditeľa Gruzínskeho národného centra pre kontrolu chorôb, tiež informoval
novinárov o novom prístupe k liečbe, ktorý by pacientom umožnil liečiť sa doma. Toto by bolo možné
pre pacientov s miernym priebehom koronavírusu - "pacienti s miernym priebehom sú liečení doma vo
všetkých vyspelých krajinách, po celom svete," uviedol.

