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მარტი 2022 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

ექსპერტთა კომენტარი 
გამოცემა #20 

 

 

რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის მიმართ დაწესებულ 

სანქციებს საქართველოს ეკონომიკაზე? 
 

 

უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების გამო ევროკავშირმა, აშშ-მ, დიდმა ბრიტანეთმა, კანადამ,  

ავსტრალიამ, ტაივანმა, შვეიცარიამ და იაპონიამ რუსეთს უპრეცედენტო მასშტაბის სანქციები დაუწესეს. 

რუსული პოლიტიკური ელიტის ფინანსური ანგარიშების გაყინვის და მათთვის სავიზო პოლიტიკის 

ცვლილების გარდა, სანქციების სამიზნეა რუსეთის უდიდესი საფინანსო და საწარმოო ინსტიტუტები, 

რომლებიც რუსეთის მსოფლიო საფინანსო სისტემისგან იზოლირებას და მკაცრ საექსპორტო კონტროლს 

ითვალისწინებენ. საერთაშორისო ეკონომიკისა და პოლიტიკის მსხვილი მოთამაშეების გათვლით, 

სანქციები მნიშვნელოვნად დაასუსტებს რუსეთის ფინანსურ და მრეწველობით მდგრადობას და ძირს 

გამოუთხრის მის აგრესიულ ამბიციებს, რომლითაც ის საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო წესრიგს.  

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა არ უერთდება რუსეთის 

მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ თუ სხვა სახის სანქციებს იმ არგუმენტით, რომ აღნიშნული 

ეკონომიკურად დააზიანებს საქართველოს და მის მოსახლეობას. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებულება 

მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, არსებობს მაღალი რისკი, რომ რუსეთის მიმართ დაწესებული 

სანქციები საქართველოს ეკონომიკას მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე მაინც დააყენებს.  

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მოწვევით (GIP) 

ქართველმა ექსპერტებმა უპასუხეს შემდეგ კითხვებს: 

 რა რისკებს წარმოშობს რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები საქართველოს ეკონომიკისთვის? 

 რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ, რომ აღნიშნული რისკების მინიმალიზაცია შეძლოს? 
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აკაკი ცომაია 

ეკონომიკის დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი, ბიზნესის 

და ადმინისტრაციულ 

მეცნიერებათა სკოლა, საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

 

დავაზუსტებ, ჩვენ ნებით თუ უნებლიეთ სანქციებს 

შევუერთდით. როგორც ჩანს,  პრემიერმა არ იცის, 

სინამდვილეში რა მოხდა. თუ რამენაირად 

მოხერხდება სანქციების გვერდის ავლით 

რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების გაფორმება 

სანქცირებული ბანკების მეშვეობით, ჩვენი 

კომპანიებიც და ორგანიზაციებიც ავტომატურად 

სანქციების ქვეშ მოხვდებიან. 

 

რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს 

საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენა ექნება, რადგან 

ძალიან მაღალია საქართველოს ეკონომიკის 

დამოკიდებულება რუსეთის ეკონომიკაზე. 

საშუალოვადიან პერიოდში, SWIFT- იდან რუსეთის  

გათიშვა აუცილებლად აისახება იმ ფულად 

გადარიცხვებზე, რომელიც უკვე დაგეგმილი იყო 

(მაგალითად, პროდუქცია რომელიც უკვე 

გატანილი იყო რუსეთში და აქ კონტრაქტორები 

ელოდებოდნენ ანაზღაურებას). მეორე მხრივ, 

ფულის მოძრაობის პრობლემები აისახება ფულად 

გზავნილებზეც რუსეთიდან, რომელსაც საკმაოდ 

დიდი ხვედრითი წილი უკავია საქართველოს 

ეკონომიკაში. ამასთან, ლარის კურსის 

თვალსაზრისით, გასათვალისწინებელია, თუ 

როგორი რეაგირება ექნება საქართველოს 

მოქალაქეს რუსული რუბლის გაუფასურებაზე.  

 

უფრო ზოგადად, რუსეთი არის  მე-2 სავაჭრო 

პარტნიორი საქართველოსთვის, თანდათანობით 

რუსული ეკონომიკა დაიწყებს შემცირებას იმ 

სანქციების პირობებში, რაც რუსეთს დაუწესეს. 

ამასთან, ამ პროცესს უფრო დააჩქარებს პანიკა, 

რადგან რუსეთი სარეზერვო ფონდებსაც ვერ 

გამოიყენებს. ამას ემატება ის სანქციები, რომლითაც 

რუსეთსა და დანარჩენ მსოფლიოს შორის ვაჭრობა 

შეიზღუდა. რაც შეამცირებს ეკონომიკას და 

ადგილობრივების შემოსავლებს. ეს კი 

საქართველოსთვის ნიშნავს, რომ  რუსეთიდან 

ნაკლები ფულადი გზავნილები გვექნება. 

 

რაც შეეხება, იმპორტს და ექსპორტს, ჩაკეტილი 

ფინანსური სისტემის გამო გაგვიჭირდება 

რუსეთთან აღნიშნულის განხორციელება. 

ქართული ბანკი რუსულ ბანკს ფულს ვერ 

გადაურიცხავს, იმიტომ რომ სანქცირებულია.  

 

რისკების მინიმალიზაციისთვის გვჭირდება 

ექსპორტის დივერსიფიცირება, მაგრამ ეს მარტივი 

საკითხი არ არის. თუმცა, როდესაც 2006 წელს 

რუსეთმა ემბარგო გამოგვიცხადა,  ჩვენ, ასე თუ ისე, 

მოვახერხეთ და სხვა ბაზრებზე გასვლა დავიწყეთ. 

საქართველოსთვის გამოსავალი მხოლოდ 

ეკონომიკურ კონტექსტში არ უნდა განვიხილოთ. 

გამოსავალი არის ის,  რომ შექმნილ ვითარებაში 

უკრაინასთან ერთად უნდა ვაკაკუნებდეთ 

ევროკავშირის კარზე.  პირველ რიგში კი, ისეთ 

დამაზიანებელ განცხადებებს არ უნდა 

ვაკეთებდეთ, რაც საქართველოს მთავრობისგან 

გვესმის. დღეს ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა 

ევროკავშირთან, მაგრამ ევროკავშირის წევრობა 

ჩვენს  შემოსავალს ბევრად უფრო გაზრდის, ვიდრე 

ეს რუსეთის ბაზრის შემთხვევაში იყო. 

პოლიტიკური და ეკონომიკური კონტექსტი 

ერთმანეთთან გადაჯაჭვული თემებია, ამის გარეშე 

კი ჩვენი ეკონომიკა განწირულია. 
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ელგუჯა ხოკრიშვილი  

ეკონომიკის დოქტორი, 

საქართველოს პოლიტიკის 

ინსტიტუტის არარეზიდენტი 

უფროსი მკვლევარი 

 

ჩემი აზრით, შევუერთდებით თუ არა სანქციებს 

სახეზეა, რომ ამას სერიოზული გავლენა ექნება 

ჩვენს ეკონომიკაზე. ეკონომიკურად საქართველო 

რუსეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. გასულ 

წელს რუსეთი იმპორტის მხრივ მეორე ადგილზე, 

ხოლო, ექსპორტის თვალსაზრისით მესამე 

ადგილზე იყო. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

თვალსაზრისით, არსებული ვითარება ზაფხულსა 

და შემოდგომაზე შეგვეტყობა, როდესაც სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტების სეზონია. ამიტომ, 

ახლავე უნდა დაიწყოს ახალი ბაზრების მოძიება.  

 

იმპორტის მხრივ, რუსეთიდან, ძირითადად,  

ენერგომატარებლების იმპორტი გვაქვს. ამან 

შეიძლება ძალიან არ იმოქმედოს საქართველოს 

ეკონომიკაზე იმიტომ, რომ შედარებით 

დივერსიფიცირებულია (მაგალითად 

აზერბაიჯანიდან გვაქვს მოწოდება) და შეგვიძლია 

ნავთობი და გაზი იქიდან დავაბალანსოთ. 

 

ამას ემატება რუსეთიდან ფულადი გზავნილების 

საკითხი. წინა წელს ჩვენი ეკონომიკური ზრდის 

მამოძრავებელი სწორედ გზავნილები იყო. 

რუსეთის ეკონომიკა თუ ჩამოიშალა, ავტომატურად 

ამ გზავნილს ვინც ახორციელებდა მისი 

შემოსავლის წყარო აღარ იარსებებს და 

გზავნილებიც მნიშვნელოვნად შემცირდება.  

 

საქართველოს ეკონომიკაზე  აუცილებლად აისახება  

რუბლის გაუფასურებაც. ჩვენ გვაქვს უარყოფითი 

სავაჭრო ბალანსი, უფრო მეტი გვაქვს იმპორტი, 

ვიდრე ექსპორტი  და ეს ლარის კურსს აუფასურებს. 

ჩვენ გვჭირდება უცხოური ვალუტა, რომ ბალანსი 

დავიჭიროთ. ვალუტის შემოსვლის მნიშვნელოვანი 

წყარო, პირდაპირი უცხოური  ინვესტიციები ბოლო 

ათი წლის მინიმუმზეა და, არსებული ვითარებიდან 

გამომდინარე, დიდხანს იქნება ასე.  გზავნილებიც 

თუ შემცირდა, ამას აუცილებლად ექნება გავლენა 

ლარის კურსზე. ტურისტების რაოდენობაც ნუ 

ნაკლები შემოვიდა ქვეყანაში, ლარი უფრო 

გაუფასურდება. შექმნილ ვითარებაში ერთადერთი 

გამოსავალია, რომ რომ ექსპორტი გაიზარდოს. 

ამიტომ, მთავრობამ უნდა დაიწყოს 

ექსპორტიორებთან მჭიდრო კავშირების დამყარება 

და მათთვის დახმარების გაწევა ახალი საექსპორტო 

ბაზრის მოძიებით. 

 

ჩვენ ევროკავშირთან გაფორმებული გვაქვს 

თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, თუმცა, 

რომ ავიღოთ ცალკეული საექსპორტო პროდუქტები 

(თხილის და სპილენძის მადნების გამოკლებით) 

თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადების 

შემდეგ, 2018 წლამდე ევროკავშირთან არსებული 

ვაჭრობა მცირედით არის გაზრდილი, ხოლო 2019-

ში შემცირდა და დღეს 2013 წლის მონაცემზე 

დაბალია. ამით იმას არ ვამბობ, რომ ევროპასთან 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას შედეგი არ 

მოუტანია, არამედ იმას, რომ მას 

ტრანსფორმაციული ეფექტი არ ჰქონია, თუ 

საექსპორტო აგრეგატებს შევხედავთ. მას არ 

შეუმცირებია რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება. 

ამის მიზეზი ალბათ ის არის, რომ ბიზნესის 

დახმარების ინიცირებულ პროგრამებში საკმარისად 

არ იყო გათვალისწინებული სტიმული, რომელიც 

ევროკავშირის ბაზარს უფრო ადვილად 

ხელმისაწვდომს გახდიდა ბიზნესისთვის, ვიდრე 

რუსეთისას. როცა გვაქვს რუსეთის მიერ ქართულ 

პროდუქციაზე დაწესებული ეკონომიკური 

ემბარგოს გამოცდილება, აღნიშნულ ბაზარზე 

დამოკიდებულების შემცირება პრიორიტეტი უნდა 
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იყოს, რადგან, სხვა შემთხვევაში, უნდა ვიცოდეთ, 

რომ მსგავსი კრიზისის დროს (პანდემიამაც 

დაგვანახა) ეკონომიკა მოწყვლადი იქნება, რომ 

აღარაფერი ვთქვათ რუსეთის მიერ ეკონომიკური 

ურთიერთობების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად 

გამოყენებაზე. 

 
 

 

 

იოსებ  ბერიკაშვილი 

ეკონომიკის სკოლის 

დეკანი, კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

 

 

საქართველოს ეკონომიკა ძალიან არის 

დამოკიდებული რუსულ ეკონომიკაზე და 

საქართველო შეუერთდება თუ არა სანქციებს, ჩვენი 

ქვეყნის ეკონომიკა მაინც დაზარალდება. ჩვენ ამ 

სანქციებს შეერთებულები ვართ, რადგან 

საერთაშორისო და ფინანსური ინსტიტუტების 

ნაწილი ვართ. სამწუხაროდ, რუსეთი  საქართველოს 

მთავარი სავაჭრო პარტნიორია. ამასთან, რუსეთში 

საქართველოს ბევრი მოქალაქეა, რომლებიც იქიდან 

ქვეყანაში ფულს რიცხავენ. აქედან გამომდინარე, 

აქამდე უნდა გვეფიქრა იმაზე, რომ რუსეთზე ასე 

დამოკიდებულები არ ვყოფილიყავით. 

SWIFT- იდან გათიშვა იყო მხოლოდ დასაწყისი, ეს 

იყო რუბიკონი, როდესაც მსოფლიომ გაბედა და 

რუსეთს ექცევა ისე, როგორც ირანს ან ჩრდილოეთ 

კორეას. შემდეგი ეტაპი ალბათ იქნება სავაჭრო 

ბლოკადა, სადაც რუსეთი ვეღარ გაყიდის ნავთობსა 

და გაზს. ეს გარემოება საქართველოს ეკონომიკაზე 

გავლენას მოახდენს. პირველ რიგში, შეეხება იმ 

გზავნილებს, რომლებიც შემოდის რუსეთიდან, 

ისინი შემცირდება. ამასთან, შეიძლება აისახოს 

ლარის კურსზეც. რუსეთი ხორბლის და 

ენერგორესურსების მთავარი მომწოდებელია და 

ფინანსურის გარდა, ის ამას პოლიტიკური 

მიზნებისთვისაც გამოიყენებს. ხორბლის მთავარი 

მომწოდებელი საქართველოსთვის უკრაინაცაა. 

შექმნილ მდგომარეობაში, მთავრობა უნდა 

ცდილობდეს მოლაპარაკებებს სხვა ქვეყნებთან, 

თუნდაც კანადასთან, რომელსაც ხორბლის 

მოწოდება მართალია ცოტა ძვირად, მაგრამ მაინც 

შეუძლია. 

რასაც უნდა ვაკეთებდეთ არის ის, რომ ჩვენ ამ ომში 

უნდა ვიყოთ (და ომი არ არის მხოლოდ ბომბების 

ჩამოყრა) განვითარებული სამყაროს მხარეს. 

იმიტომ, რომ როდესაც რუსეთის ეკონომიკა 

ნგრევას  დაიწყებს და ეს  ჩვენზე აისახება, ჩვენ 

უნდა გვყავდეს პარტნიორები, რომლებიც 

დაგვეხმარებიან და  გაჭირვების დროს გვერდით 

დაგვიდგებიან. მარტო დარჩენილებს რუსეთი 

აუცილებლად გადაგვიკეტავს მომარაგებას (და ჩვენ 

ამის გამოცდილება გვაქვს) მიუხედავად იმისა, თუ 

რა პოზიციას დავიჭერთ მათთან მიმართებით. 

გამოსავალია, რომ პოლიტიკურად და 

ეკონომიკურად უკვე უნდა ველაპარაკებოდეთ 

განვითარებულ ქვეყნებს.  საქართველო პატარა 

ეკონომიკაა, მარტივად დასახმარებელი. ეს ქვეყნები 

დაგვეხმარნენ უკვე, როდესაც ომი გვქონდა. 
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ივა ჭყონია 

დისტრიბუტორთა 

ბიზნეს ასოციაციის 

პრეზიდენტი 

 

 

 

რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები 

პირდაპირპროპორციულად აისახება საქართველოს 

ეკონომიკაზე და ეს უკვე გამოჩნდა. ბოლო დღეებში, 

პანიკურ ფონს მოჰყვა ლარის გაუფასურება და ეს 

ტენდენცია, ალბათ, უფრო გაგრძელდება. ვფიქრობ, 

აქ ეროვნული ბანკის მხრიდან აქტიური 

ჩართულობაა საჭირო, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია 

მოგვაწოდოს და უფრო მეტი ინტერვენცია 

განახორციელოს იმიტომ, რომ პანიკური ფონი 

ხშირად აისახება ხოლმე ინფლაციაში და ფასების 

ზრდაში.  

ექსპორტის და იმპორტის თვალსაზრისით, ჩვენი 

დამოკიდებულება საკმაოდ მაღალია როგორც 

რუსეთზე, ასევე უკრაინაზე. რუსეთიდან 

შემოტანილი პროდუქცია, თუნდაც ლოჯისტიკური 

თვალსაზრისით,  გაცილებით უფრო იაფია, ვიდრე 

ევროპიდან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან. 

თუ ჩვენ სავაჭრო ურთიერთობა შევაჩერეთ 

რუსეთთან და იქიდან პროდუქტის შემოტანა ვეღარ 

შევძელით, შეგვიძლია, ევროპულ ბაზარზე 

გადავეწყოთ და  იგივე პროდუქტი  ევროპიდან 

შემოვიტანოთ, თუმცა, გაცილებით მაღალ ფასებს 

მივიღებთ დახლზე, რადგან ბევრად მაღალი იქნება 

პროდუქტის თვითღირებულება. 

სავარაუდოა, რომ წონასწორობას ვერ შეინარჩუნებს 

ლარიც. ამის ერთ-ერთი მიზეზი იქნება ის, რომ 

ფულადი გადმორიცხვების ძალიან მაღალი წილი 

რუსეთსა და  უკრაინაზე მოდიოდა. ექსპორტის 

მხრივ, ხილის, ბოსტნეულის, ალკოჰოლური და 

გაზიანი სასმელების დიდი ნაწილი ასევე უკრაინასა 

და რუსეთში იგზავნებოდა. რადგან ჩვენი ორი 

მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორი ომშია 

ჩაბმული, ეს ნიშნავს, რომ საკმაოდ გართულდება 

ქართული პროდუქტების ამ ქვეყნებში გატანა და 

ნაკლები უცხოური ვალუტა შემოვა ქვეყანაში, რაც 

ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზე ნეგატიურად აისახება. 

ეს კი პირდაპირპროპორციულად აისახება ფასებზე. 

 მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან ჩვენი 

დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის მხრიდან 

შეთავაზებაა, რომ კომპანიებს საშუალება მიეცეთ,  

იმპორტის შემთხვევაში ორი კვირიდან ერთ 

თვემდე გადაიხადონ დამატებითი ღირებულების 

და იმპორტის გადასახადი, დღეს ეს სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია მარაგების შექმნის კუთხით. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაიხედოს 

გადასახადები,  ეს იქნება დამატებითი ღირებულება 

თუ საშემოსავლო კუთხით და გარკვეული 

შეღავათები შეიქმნას  ბიზნესისთვის. ნებისმიერი 

საუბარი სუბსიდირებაზე იქნება წყალში 

გადაყრილი ფული, ამიტომ ვფიქრობ,  რომ აქცენტი 

უნდა გაკეთდეს გადასახადების შემცირების 

კუთხით ბიზნესის წახალისებაზე. ამისთვის კი, 

მთავრობამ პირდაპირი მნიშვნელობით უნდა 

შემოიჭიროს ქამრები, შეამციროს რიგი ხარჯები 

ბიუჯეტში და ამის ხარჯზე უნდა მოხდეს 

გადასახადების შემცირება ბიზნესისთვის. ეს იქნება 

ამ ეტაპზე ერთადერთი გამოსავალი, რომ ფასების 

სტაბილურობა შევინარჩუნოთ და სანატრელი არ 

გაგვიხდეს 12-13%-იანი ინფლაცია, რადგან 

ქართულ ბიზნესს ევროპულ ბაზარზე  გადაწყობა 

თუ მოუწია, დამერწმუნეთ,  ეს გაცილებით 

მტკივნეული იქნება და  გაცილებით მაღალი 

ინფლაციის მაჩვენებელზე იქნება საუბარი: ფასები 

ევროპაში არის მაღალი და ლოჯისტიკა საკმაოდ 

ძვირი. 

რისკების მინიმალიზაციისთვის, საქართველოს 

მთავრობამ უნდა შეძლოს ალტერნატიული 
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ბაზრების მოძიება ექსპორტისთვის. საჭიროა, 

ფერმერების კლასიფიკაცია მოხდეს, ვის რა 

პროდუქტი აქვს და რა რაოდენობის, რომ ამის 

შემდეგ სამთავრობო დონეზე აქტიურად დაიწყოს  

მუშაობა სხვადასხვა ქვეყნებთან ალტერნატიული 

ბაზრების მოძიების თვალსაზრისით.   
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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და ანალიტიკური 

ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების 

ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური 

კვლევისა და ადვოკატირების გზით.  

 

აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძელებელია არ გამოხატავდეს საქართველოს პოლიტიკის 

ინსტიტუტის შეხედულებებს.  

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

 

„რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს საქართველოს ეკონომიკაზე?“ ექსპერტთა კომენტარი 

#20, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, მარტი 2022.  
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