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Vidaus politika:
Kiti įvykiai
Parlamentinės daugumos lyderis Mamuka Mdinaradze teigia, kad pagal partijos apklausas Sakartvelo Svajonė
partijos reitingas siekia kur kas daugiau nei 55%.
Pasak Naujasis Sakartvelas lyderio Giorgi Vashadze, jei opozicijai nepavyks susitarti dėl bendro kandidato į
ministro pirmininko postą bei dėl jaunimo įsitraukimo į politiką, partijos gali rinkimuose dalyvauti atskirai. Tačiau,
pasak G. Vashadze, tai nereiškia, kad kas nors pasitrauks iš sąjungos.
Šešiasdešimt aštuonios politinės partijos, kurioms neatstovaujama dabartiniame parlamente, kreipėsi į Sakartvelo
centrinę rinkimų komisiją dėl registracijos spalio mėn. parlamento rinkimams.
Sakartvelas pristatė savo antrąją savanorišką nacionalinę 2030 m. JT Darnaus vystymosi darbotvarkės
įgyvendinimo apžvalgą, apimančią šalies pažangą ir pasiekimus nuo 2015 iki 2019 m. Ministro Pirmininko teigimu,
pastaraisiais metais Sakartvelas padarė didelę socialinę ir ekonominę pažangą, tačiau, nepaisant regioninių
ekonominių sukrėtimų, šaliai pavyko išlaikyti stabilų ekonomikos vystymąsi. Per pastaruosius trejus metus
vidutinis metinis BVP augimo tempas buvo 5%. Ekonominis vystymasis ir tarptautiniu mastu pripažinta verslui
palanki aplinka turėjo teigiamą poveikį darbo vietų kūrimui. Pasak G. Gakharia, 2019 m. šalis pasiekė žemiausią
istorinį nedarbo lygį (11,6%) per 18 metų. Dėl to, nuo 2015 m. gyventojų, gyvenančių žemiau ribos absoliutaus
skurdo ribos, dalis sumažėjo 9,7%.
Sakartvelo jaunųjų teisininkų asociacija (GYLA) paskelbė baudžiamojo proceso stebėsenos rezultatus, kuriais
remiantis paaiškėjo, jog reikšmingai išaugo nepagrįstas užstato paskyrimas ir kardomosios priemonės taikymas.
Teigiama, jog iš 334 sulaikymų 69 (21%) buvo nepagrįsti, o iš 320 teismo nutarčių 98 (31%) atvejais užstatas buvo
paskirtas be pagrindo.
Parlamentas pirmuoju klausymu patvirtino Elektroninio komunikavimo įstatymo pataisas, kurių nepalaikė
opozicinės partijos. Anot Vyriausybės, pataisos yra skiriamos apsaugoti kritiškai svarbią infrastruktūrą bei vartotojų
teises.
Liepos 15 d. vyko dar vienas Mtavari TV akcinininko Rurua teismo klausymas, kuriame jis ruošėsi liudyti ne kaip
ginamasis, o kaip auka. Kitas posėdis vyko liepos 16 d. kurio metu prokuroras pristatė baigiamąją kalbą. Abiejų
pusių teisininkai baigiamąsias kalbas pristatys liepos 29 d.
Vietos spauda informavo, kad liepos 15 d. buvo visuomenei atvertas daug diskusijų sulaukęs Shekhvetili parkas,
priklausantis Sakartvelo svajonės lyderiui B. Ivanishvili. Parke yra pasodinta per 200 gigantiškų medžių,
apsigyvenę 58 rūšių paukščiai.
COVID-19 Sakartvele
Parlamentas patvirtino Visuomenės sveikatos įstatymo pataisą, pagal kurią Sakartvelo Vyriausybė turi teisę
vienašališkai įvesti apribojimus nepaskelbdama nacionalinės ekstremalios situacijos iki 2020 m. pabaigos. Pagal
pataisą Vyriausybė turės teisę iki 2021 m. sausio 1 d. įvesti karantino režimą, apriboti judėjimą, ekonominę veiklą,
nuosavybės teises, susibūrimus ir pan.
Sakartvele užsikrėtusių koronavirusu skaičius išaugo iki 1010. Iš jų 885 asmenys pasveiko.
Sakartvelas vis dar išlieka „saugių trečiųjų šalių“ sąraše, iš kurio išbrauktos Serbija ir Juodkalnija.
Okupuoti regionai:
JK Užsienio politikos biuras paskelbė 2019 m. Žmogaus teisių ir Demokratijos ataskaitą, kurioje teigiama, kad
okupuotose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose didėjanti Rusijos įtaka privedė prie didelio žmogaus teisių
regione pablogėjimo.
Rusijos URM ragina Sakartvelą „išnaudoti visus esamus formatus dialogui, įskaitant IPRM ir GID, tam, kad būtų
padėtas galas provokuojamiems veiksmams ir pranešimams“. RU URM pranešime išvardinami pastarųjų dienų
„pasienio“ incidentai. Taip pat teigiama, kad RU deda visas pastangas, kad būtų išspręsta blogėjanti situacija, tačiau
kaip visada Tbilisis bando permesti atsakomybę kitiems, teigiama pranešime. Rusija taip pat apkaltino JAV
valstybės departamentą ir JAV ambasadą Tbilisyje skelbiant provokuojančius komentarus. Apie tai rašo ir Pietų
Osetijos vietinė spauda.
Pietų Osetija
Pietų Osetijos d/f prezidentas Anatolij Bibilov pareiškė, jog neteisėto Sakartvelo kontrolės punkto Tsnelisi kaime
problemos negalima išspręsti jėga, o tik diplomatinėmis pastangomis. Apie tai rašo ir vietinė Pietų Osetijos spauda.
Valstybės saugumo tarnyba paviešino informaciją apie neteisėtai sulaikytą Sakartvelo pilietį. Sakartvelo URM
paskelbė pranešimą, kuriame pasmerkė šį neteisėtą piliečio sulaikymą. Ombudsmenė Nino Lomjaria kreipėsi į
tarptautines organizacijas su raginimu įsitraukti į neteisėtai sulaikyto Sakartvelo piliečio išlaisvinimo procesą.
Pietų Osetijoje nustatyti dar 2 susirgimo koronavirusu atvejai. Viso regione buvo užfiksuoti 89 susirgimai.

Abchazija
Skelbiama, jog Abchazijoje pasveiko paskutiniai du koronavirusu užsikrėtę asmenys. Viso Abchazijoje Covid-19
užsikrėtę buvo 38 asmenys.
Spaudoje skelbiama, jog Abchazija liepos 13-15 d. ir liepos 15-17 d. savo „piliečiams“ atidarys humanitarinį
koridorių Enguri tiltu su likusia Sakartvelo teritorija. Anot d/f valdžios pareigūnų, nuo liepos 13 d. per Enguri tilto
kirtimo punktą perėjo 442 Gali rajono gyventojai, kurie turi rezidento statusą arba formą Nr. 9. d/f Prezidentas
pratęsė „sienų“ kontrolę su Rusija iki liepos 21 d.
Užsienio politika
Liepos 15 d. GE UR ministras D. Zalkaliani išvyko pirmojo vizito po pandeminiu laikotarpiu į Briuselį, kur susitiko
su Eurokomisaru Kaimynystės politikai ir plėtrai Olivér Várhelyi. Buvo aptarti su pandemija ir šalies situacija susiję
klausimai, taip pat padėtis okupuotose teritorijose, nelegalus Sakartvelo piliečio sulaikymas prie ABL.
Ukrainos Reformų tarybos vykdomojo komiteto vadovas ir buvęs Sakartvelo prezidentas Michail Saakashvili
teigia, kad Ukrainai bus naudinga pašalinti prorusišką Sakartvelo Vyriausybę. Jis taip pat pabrėžė, jog tai yra jo
asmeninė nuomonė ir jis neišsako prezidento ar kieno nors kito pozicijos, nes nėra valstybės pareigūnas.
M. Saakashvili taip pat pareiškė, jog po 100 dienų Sakartvelas arba išgyvens, ir taps šalimi, arba nebeegzistuos.
Komentuodamas jau eiliniu tapusį Ukrainos ambasadoriaus Sakartvele iškvietimą į Sakartvelo URM dėl
M. Saakashvili pareiškimo, Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, jog M. Saakashvili yra
privatus asmuo, kurio pareiškimai neatstovauja Ukrainos pozicijos. D. Kuleba taip pat pareiškė, jog tikisi, kad
Sakartvelo ir Ukrainos santykiai stabilizuosis, kadangi privataus asmens pareiškimai neišardys mūsų žmonių ir šalių
santykių.
Europos Tarybos ir Europos Parlamento pranešime teigiama, jog organizuotos nusikalstamos grupuotės iš
Sakartvelo yra labai aktyvios Šengeno erdvėje ir vaidina svarbų vaidmenį su nuosavybe susijusiuose
nusikaltimuose. Pranešime taip pat pabrėžiama, jog įsigaliojus beviziam režimui, kelios ES valstybės narės pranešė
apie padidėjusį Sakartvelo prieglobsčio prašytojų skaičių tarp sulaikytų asmenų.
Ekonomika:
Per pirmąjį 2020 metų pusmetį užsienio prekyba susitraukė 16.3%, palyginus su tuo pačiu 2019 metų pusmečiu.
Eksportas sumažėjo 15.6%, importas - 16.5%.
Vykdydami laipsnišką šalies atvėrimą, Sakartvelo koordinacinė taryba priėmė sprendimą įvesti specialų atvykimo
režimą užsienio šalių piliečiams. Projektas skirtas laisvai samdomiems darbuotojams iš užsienio, kurie dirba
nuotoliniu būdu arba gali valdyti savo verslą iš bet kurio pasaulio krašto. Kaip teigia ekonomikos ministrė Natia
Turnava, Sakartvelo Vyriausybė išimties tvarka leis atvykti kiekvienam užsienio piliečiui, planuojančiam gyventi
Sakartvele ilgiau nei 6 mėnesius.
Gruzijos nacionalinis bankas iždo vekselių aukciono metu pardavė 50 000 000 GEL vertės vertybinių popierių.
Aukcione dalyvavo septyni komerciniai bankai.
Pranešama, jog nuo liepos 13 d. bus panaikinti apribojimai skrydžiams tarp Tbilisio ir trijų Europos miestų:
Miuncheno, Paryžiaus ir Rygos. Vyriausybės patvirtintame sprendime numatyta, kad pasiekusios susitarimus su
atitinkamomis oro linijomis, Sakartvelo oro kelionių agentūros galės atkurti skrydžius į minėtus miestus. Spauda
jau informuoja, kad nuo rugpjūčio 2 d. prasidės reguliarūs Lufthansa skrydžiai į Miuncheną 2 kartus per savaitę.
Vis dar laukiama galutinių derybų rezultatų dėl skrydžių su Air France ir Air Baltic kompanijomis.
Pinigų perlaidų iš užsienio apimtys 2020 m. birželio mėn. siekė 169,2 mln. USD. t.y. 17,8 %. daugiau nei 2019 m.
birželio mėn.
Sakartvelo parlamentas patvirtino griežtesnes bausmes už Atliekų tvarkymo kodekso pažeidimus už aplinkos
teršimą gyvūninės kilmės ir statybinėmis atliekomis.
Ekonomikos ministrė N. Turnava atidarė naują Turkijos – Gruzijos įmonę, kuri gamina varinius ir aliumininius
kabelius. Įmonėje jau įdarbinti 100 darbuotojų, kurių ateityje turėtų būti dvigubai daugiau. Tuo tarpu Ajara Textile
kompanija jau stato ketvirtąjį fabriką Rustavyje, Sakartvele, kuriame bus sukurta per 3000 darbo vietų 4 mėnesių
laikotarpiu. Ajara Textile dirba su tokiais tarptautiniais ženklais kaip Nike, Adidas ir Puma.

