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რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა საქართველოს  

მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე 

 
ნაზირა კაკულია 

ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
ასოცირებული პროფესორი  

თეა ლაზარაשვილი    
კავკასიის საერთაשორისო უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი 

 
სტატიაשი განხილულია ის ეკონომიკური  საფრთხეები, რაც  უკრაინაשი რუსეთის ომის 

-ესაძლოა განვითარდეს.  საქართველოს, რომელიც პატარა, თუმცა სტრატეგიუש ედეგადש
ლად და ისტორიულად მნიשვნელოვანი რეგიონია, თავისი მცირე ღია ეკონომიკით שესაძლოა 
მნიשვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება  დასჭირდეს. 

დასკვნის სახით  მოცემულია  რჩევები, რომელთა שორის მნიשვნელოვანია ის, რომ რუ-
სეთთან ვაჭრობის שესამცირებლად საქართველოს მთავრობამ უფრო აქტიურად და დაჩქა-
რებულად უნდა დაიწყოს მუשაობა თავისუფალი ვაჭრობის שეთანხმებების გაფორმებაზე 
ყველა სტრატეგიულ პარტნიორთან, რომელთანაც ჯერ არ გვაქვს ასეთი שეთანხმება.  שექ-
მნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, საქართველომ უფრო  აქტიურად უნდა მოითხოვოს 
სტრატეგიული პარტნიორებისგან თავისუფალი ვაჭრობის שეთანხმების დაჩქარება. 

საკვანძო სიტყვები:  რუსეთ-უკრაინის ომი,  კრიზისი, დამოკიდებულება იმპორტზე. 

 
რუსეთი, ისევე, როგორც  უკრაინა  საქართველოს საექსპორტო ქვეყნების ხუთეულשია. 2022 

წლის იანვარשი საქართველოს ექსპორტის 9.5% უკრაინაზე, 12.9% კი რუსეთზე მოდიოდა. თუმცა 
ყველაზე დიდი კავשირები არა საქონლის, არამედ სერვისების (მაგ. ტურიზმის) ექსპორტზე მოდის.  

რაც שეეხება საქართველოשი იმპორტს, რუსეთზე მთლიანი იმპორტის 11% (მე-2 ადგილი, 
თურქეთის שემდეგ), უკრაინაზე კი 4.3% (მე-7 ადგილი) მოდის. 

 
ნახაზი N 1 

საქართველოשი საგარეო שემოდინების სტრუქტურა  
ქვეყნებისა და ტიპების მიხედვით, 2021 წელი 

 
 
             წყარო: www.geostat.ge , www.nbg.gov.ge  ავტორთა  გამოთვლები 
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რუსეთი კვლავ ლიდერად რჩება საგარეო שემოდინებების კუთხით ცალკეულ ქვეყნებს שორის. 
2021 წელს საგარეო שემოდინებები ჯამურად მთლიანი שიდა პროდუქტის 61.8%-ს שეადგენდა. שე-
საბამისად, რუსეთ-უკრაინის ომი და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები აუცილებლად 
გამოიწვევს რუსეთიდან საგარეო שემოდინებების שემცირებას, რასაც ნეგატიური გავლენა ექნება 
რეალური მთლიანი שიდა პროდუქტის ზრდის ტემპზე (რეალური ზრდის ტემპი ვეღარ მიაღწევს 
დაგეგმილ 6%-ს). ამასთანავე, שემცირებულმა საგარეო שემოდინებებმა שესაძლებელია გარკვეუ-
ლი დანაკლისი გააჩინოს საგადასახდელო ბალანსשი და პერიოდულად წნეხი წარმოქმნას გაც-
ვლით კურსზე.    

ნახაზი N 2                   
დამოკიდებულების მატრიცა – 2021 

 2021
ქვეყნები ექსპორტი იმპორტი FDI ფულადი 

გზავნილები ტურიზმი

რუსეთი 14% 10% 5% 18% 12%
აზერბაიჯანი 13% 6% 0% 4% 5%
სომხეთი 6% 4% 1% 1% 10%
უკრაინა 7% 4% 1% 4% 8%
ჩინეთი 15% 9% 2% 0% 0%
ევროკავშირი 17% 24% 28% 41% 7%
თურქეთი 8% 18% 6% 4% 19%
აშშ 5% 6% 1% 12% 1%  

 
        წყარო: www.geostat.ge , www.nbg.gov.ge  ავტორთა  გამოთვლები. 

 
დიაგრამაზე ვხედავთ საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების წილს საგარეო שემოდინებების 

კომპონენტების მიხედვით. აღსანიשნავია, რომ რუსეთზე დამოკიდებულება განსაკუთრებით მაღა-
ლია გზავნილების, ექსპორტისა და ტურიზმის שემთხვევაשი (წილი მნიשვნელოვნად მცირეა პირდა-
პირი უცხოური ინვესტიციების שემთხვევაשი). ასევე, שეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროკავשირის წი-
ლი ყველა კატეგორიაשი აღემატება რუსეთის წილს გარდა ტურიზმისა.  

 
ნახაზი N 3 

ევროკავשირისა და რუსეთის წილის დინამიკა ექსპორტשი 
 

 
           წყარო: www.nbg.gov.ge 
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აღნიשნულ დიაგრამაზე დატანილია რუსეთისა და ევროკავשირის წილი ექსპორტשი 1995 წლი-
დან 2021 წლის ჩათვლით. აღსანიשნავია, რომ 90-იანი წლების დასაწყისשი რუსეთის წილი 30%-ს 
აჭარბებდა და თითქმის 6-ჯერ აღემატებოდა ევროკავשირის წილს, თუმცა, რუსეთის წილი განუხ-
რელად მცირდებოდა  და ევროკავשირის წილი კი იზრდებოდა. სტუქტურის ასეთი ცვლილება კი-
დევ უფრო დააჩქარა 2006 წელს რუსეთის მიერ დაწესებულმა ემბარგომ. რის שემდეგაც რუსეთის 
წილი 0-ს დაუახლოვდა. თუმცა აღსანიשნავია, რომ ემბარგოს მოხსნის שემდეგ რუსეთის წილმა 
სწრაფი ტემპით დაიწყო ზრდა და 2015 წლის რეგიონალური კრიზისის ფონზე שემცირებული ევ-
როკავשირის წილის პირობებשი დაუახლოვდა ევროკავשირის მაჩვენებელს. პანდემიამ ეს ორი წი-
ლი კიდევ უფრო დაუახლოვა ერთმანეთს.  იმის მიუხედავად, რომ პანდემიის ხანგრძლივობის და 
მომავალი განვითარების ირგვლივ არსებობს უპრეცედენტო გაურკვევლობა, მოკლევადიანი უარ-
ყოფითი გავლენა ეკონომიკაზე უკვე ასახულია როგორ მשპ-ს წინასწარი ზრდის მაჩვენებლებשი, 
ასევე საგარეო სექტორისა და ფულადი שემოსულობების სტატისტიკაשი1 

ნახაზი N 4 
უკრაინაשი ექსპორტი პროდუქტების მიხედვით, 2021 

 
         წყარო: www.geostat.ge 

 
პროდუქტების მიხედვით ჩაשლილი მაჩვენებლის მიხედვით, უკრაინისთვის, ყველაზე მსხვილ 

კატეგორიებს სასმელები, ავტომობილების რეექსპორტი და მინერალური სასუქები ქმნიან.  
 
 
 

 

                                                            
1 www.mof.ge 
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ნახაზი N 5 
რუსეთשი ექსპორტი პროდუქტების მიხედვით, 2021 

 
           წყარო: www.geostat.ge 

 
პროდუქტების მიხედვით ჩაשლილი მაჩვენებლის მიხედვით, რუსეთვისთვის, ყველაზე მსხვილ 

კატეგორიებს სასმელები, რკინისა და ფოლადის და თხილის ექსპორტი ქმნის.  
 

ნახაზი N 6 
ქართული ღვინის ექსპორტი რუსეთשი 

 

 
 
            წყარო: www.geostat.ge 
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განსაკუთრებით აღსანიשნავია ღვინის სექტორი. რომელიც კცლავ დამოკიდებული 
ხდება რუსულ ბაზარზე. ემბარგოს გაუქმების שემდეგ რუსეთის წილი სწრაფი ტემპით 
გაიზარდა და 2021 წლისთვის ღვინის ექსპორტის ნახევარზე მეტი რუსეთზე მოდიოდა. 

 
ნახაზი N 7 

ევროკავשირისა და რუსეთის წილის დინამიკა იმპორტשი 
 

 
წყარო: www.nbg.gov.ge 

 
რაც שეეხება იმპორტის მაჩვენებელს. აქ რუსეთი უმსხვილეს პარტნიორად რჩება. თუმცა მისი 

წილი მცირდებოდა 2016 წლის שემდეგ (სამაგიეროდ იზრდებოდა ევროკავשირისა და ჩინეთის წი-
ლი).  

ნახაზი N 8 
 

რუსეთისა და უკრაინის წილები იმპორტשი, პროდუქტების მიხედვით, 2021 
 

 
        წყარო: UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/ 

 
აღნიשნულ ნახაზზე წარმოდგენილია პროდუქტები, რომელთათვისაც რუსეთის და უკრაინის 

წილი მნიשვნელოვნად მაღალია.  
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ნახაზი N 9 
 

საქართველოשი რუსეთიდან იმპორტირებული ბუნებრივი აირი 
 

 
          
             წყარო: www.geostat.ge 

 
ცალკე აღნიשვნის ღირსია ბუნებრივი აირის ექსპორტი. სადაც რუსეის წილი მნიשვნელოვნად 

იყო שემცირებული 2014 წლის שემდეგ და 2.8%-ს უტოლდებოდა 2018 წელს. 2019 წლიდან რუსე-
თის წილმა მნიשვნელოვნად მოიმატა და 2021 წლისთვის 23.1%-საც კი გაუტოლდა.  

 
ნახაზი N 10 

 
საქართველოს მონაწილეობა ღირებულების ჯაჭვებשი, 2015 

 

 
         წყარო: Eora MRIO (https://www.worldmrio.com/) 
 

აღსანიשნავია რუსეთის  მაღალი წილი ღირებულების ჯაჭვებשი მონაწილეობის კუთხით. რო-
გორც ჩვენთვის ცნობილია ღირებულებათა ჯაჭვი აერთიანებს ნედლეულის მწარმოებლებს, שუა-
მავლებს, გადამამუשავებელ საწარმოებს, სარეალიაზაციო ბაზრებს, სერვისების მიმწოდებლებსა 
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და სხვადასხვა მხარეეებს, რომელთა საქმიანობაც ხელს უწყობს ერთმანეთის კონკურენტუნარია-
ნობას ბაზარზე და მის שენარჩუნებას ღირებულებათა ჯაჭვის პროცესשი ინოვაციების დანერგვის 
გზით. ღირებულებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი წარმოადგენს სტრატეგიული ბიზნეს ანალიზისა და 
დაგეგმვის ინსტრუმენტს, რომელიც გამოიყენება ღირებულებათა ჯაჭვის კომპონენტებისა და 
რესურსების კოორდინაციისთვის. მისი ეფექტიანი მართვა პირდაპირ გავლენას ახდენს მასשი 
ჩართული რგოლების საქმიანობის მომგებიანობასა და პროდუქტის საბოლოო მომხმარებლის კმა-
ყოფილებაზე.  

 
ნახაზი N 11 

 
ფულადი გზავნილების სტრუქტურა ქვეყნების მიხედვით 

 

 
         წყარო: www.nbg.gov.ge 

 
2012 წლისთვის რუსეთზე მთიანი გზავნილების 56% მოდიოდა. ეს მაჩვენებელი განუხრელად 

მცირდებოდა 2021 წლამდე. שემცირებაשი თავისი როლი ითამაשა ევროკავשირთან ვიზა ლიბერა-
ლიზაციამ, რუსეთის ბაზრის არასტაბილურობამ (მათ שორის რუბლის არასტაბილურობამ) და პო-
ლიტიკურმა ფაქტორებმა (მაგალითად, საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციამ რუსეთიდან). 

 
ნახაზი N 12 

 
დამოკიდებულების მატრიცა – ტურიზმიდან მიღებული שემოსავლები, 2021 

 
2021 მლნ. ლარი ლარი % 

ქვეყნები 
ტურიზმის მთლიანი 

დანახარჯები 

ტურიზმის საשუალო 
დანახარჯები ერთი 

ვიზიტისას 

ტურიზმის მთლიანი 
დანახარჯების 
პროცენტული 
განაწილება 

აზერბაიჯანი 689 395 8% 
თურქეთი 1,134 928 13% 
რუსეთი 2,120 1282 25% 
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სომხეთი 751 589 9% 
ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ ევროპის 
სხვა ქვეყნები 

1,091 1792 13% 

სხვა ევროპული ქვეყნები 1,224 1938 14% 
სხვა ქვეყნები 1,503 2538 18% 

სულ 8,512   

 
            წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (https://gnta.ge/ge/) 

 
აღსანიשნავია, რომ რუსეთი კვლავ ყველაზე მსხვილ პარტნიორად რჩება ტურისტების ნაკადე-

ბის שემოდინებისა და ტურიზმის მთლიანი დანახარჯების კუთხით.  
2021 წლის  ბოლოსთვის  საქართველო-რუსეთს שორის არსებული ვაჭრობის, რუსეთიდან שე-

მოსული ტურისტების, ფულადი გზავნილების, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და რუსული 
კომპანიების საქართველოשი რეგისტრაციის שესახებ არსებული მონაცემების გაანალიზების სა-
ფუძველზე שემდეგი სურათი იკვეთება: 

2022 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით საქართველომ რუსეთიდან ფულადი გზავნილებით, 
ტურიზმით  და საქონლის ექსპორტით დაახლოებით 1.2 მლრდ აשש დოლარის שემოსავალი მიიღო, 
რაც 2021 წლის იგივე პერიოდის  რუსეთიდან ამავე წყაროებით მიღებულ שემოსავალზე 2.5-ჯერ 
მეტია. პანდემიამდე, 2019 წლის იგივე პერიოდის რუსეთიდან მიღებულ שემოსავალს კი 36%-ით 
აჭარბებს. ეს ნიשნავს, რომ გასულ წლებთან שედარებით საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური 
დამოკიდებულება იზრდება.  

კვლევის საფუძველზე שესწავლილი იქნა, რომ  მიმდინარე წლის პერიოდשი საქართველოשი 
დაახლოებით  6,400-მდე რუსული კომპანია დარეგისტრირდა, რაც 2021 წლის წლიურ მაჩვენე-
ბელზეც კი 7-ჯერ მეტია. საქართველოשი სულ 13,500-მდე რუსული კომპანიაა რეგისტრირებული 
და მათი ნახევარი უკრაინაשი ომის დაწყების שემდეგ დარეგისტრირდა;1  დარეგისტრირებულ კომ-
პანიების  უმეტესი ნაწილი – 93% ინდივიდუალური საწარმოა. ეს იმას მიანიשნებს, რომ რუსეთის 
მოქალაქეების ნაწილი საქართველოשი საცხოვრებლად და ბიზნესის საკეთებლად გადმოვიდა; 
2022 წლის განმავლობაשი საქართველოს ექსპორტი რუსეთשი 2.8%-ით שემცირდა და 256 მლნ აשש 
დოლარი שეადგინა. ომის დაწყების שემდეგ,  კი ექსპორტი 16%-ით არის שემცირებული, რაც  ძირი-
თადად ღვინის და უალკოჰოლო სასმელების ექსპორტის კლებამ განაპირობა; 

ტრადიციულად, რუსულ ბაზარზე მაღალი დამოკიდებულებით ღვინის ექსპორტი გამოირჩევა. 
2022 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით რუსეთשი ექსპორტირებული 58 მლნ აשש დოლარის ღვი-
ნო საქართველოს ჯამური ღვინის ექსპორტის 58% იყო; 

2022 წლის იგივე პერიოდשი რუსეთიდან იმპორტი 51%-ით გაიზარდა და 706 მლნ აשש დოლარი 
 ეადგინა. რუსეთიდან იმპორტის წილი საქართველოს ჯამური იმპორტის 11.9% იყო, რაც ბოლოש
15 წლის მაქსიმუმია; 

ომის დაწყების שემდეგ რუსეთიდან ყველაზე მეტად ნავთობპროდუქტების (საწვავი) იმპორტი გა-
იზარდა – 280%-ით (118 მლნ აשש დოლარით). ელექტროენერგიის იმპორტი 4-ჯერ (9 მლნ აשש დოლა-
რით) გაიზარდა. იმპორტის ზრდის მიუხედავად, რუსულ ელექტროენერგიას საქართველოს שიდა მოხ-
მარებაשი მხოლოდ 3.5% უჭირავს. 8%-მდეა რუსეთის წილი ბუნებრივი აირის שიდა მოხმარებაשიც; 

                                                            
1 https://justice.gov.ge/ 
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კვლავ მაღალია რუსულ ხორბალსა და ფქვილზე საქართველოს დამოკიდებულება. 2022 წლის 
სამი კვარტლის მონაცემებით რუსული ხორბლის და ხორბლის ფქვილის წილი საქართველოს 
ხორბლის და ხორბლის ფქვილის მთლიან იმპორტשი 95% იყო;  

მნიשვნელოვნად გაზრდილი რუსული საქონლის იმპორტი, ფულადი გზავნილები და საქართვე-
ლოשი რუსეთის მოქალაქეების მიერ კომპანიების დაფუძნება ზრდის რისკს, რომ საქართველო 
რუსეთზე დაწესებული სანქციების გვერდის ასავლელად იყოს გამოყენებული.1  

დასკვნის სახით שეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე რჩევა, რომელსაც სარეკომედაციო ხასიათი 
ექნება: 

რუსეთთან ვაჭრობის שესამცირებლად საქართველოს მთავრობამ უფრო აქტიურად და დაჩქა-
რებულად უნდა დაიწყოს მუשაობა თავისუფალი ვაჭრობის שეთანხმებების გაფორმებაზე ყველა 
სტრატეგიულ პარტნიორთან, რომელთანაც ჯერ არ გვაქვს ასეთი שეთანხმება.  שექმნილი სიტუა-
ციიდან გამომდინარე, საქართველოს שეუძლია, უფრო აქტიურად მოითხოვოს სტრატეგიული პარ-
ტნიორებისგან თავისუფალი ვაჭრობის שეთანხმების დაჩქარება; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბ-
სიდიები, שეღავათიანი კრედიტი და სხვა არ უნდა გაიცეს ისეთ ბიზნესზე, რომელიც რუსეთზე 
ეკონომიკურ დამოკიდებულებას ზრდის. აღნიשნული წესის დანერგვა საქართველოს ეკონომიკის 
რუსეთზე დამოკიდებულების שემცირებაשი მნიשვნელოვან როლს ითამაשებს, რაც საქართველოს 
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ უსაფრთხოებას აამაღლებს. 
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SUMMARY 
 

The article discusses the economic dangers that may develop as a result of the Russian war in Ukraine. 
Georgia, which is a small, though strategically and historically important region, may require important 
decisions with its small open economy. 

The conclusion is the advice, which is important that the Georgian government should start working on the 
signing of free trade agreements with all the strategic partners with whom we have not yet such an agreement 
to reduce trade with Russia. Depending on the situation, Georgia should be more actively demanding a free 
trade agreement from strategic partners. 

Key words:  Russia-Ukraine war, crisis, dependence on imports 
 

 


