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რა საფრთხეებს უქმნის უკრაინის
კრიზისი საქართველოს?
ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრების რომელ სფეროებშია
მოსალოდნელი უკრაინ ის კრიზისის გავლენა

ე

კონომიკური ურთიერთდამოკიდე
ბულება საქართველოსა და მის მე
ზობლებს შორის ყოველ წელს უფრო
და უფრო იზრდება. კიევმა და თბილის
მა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრუ
ლებას ჯერ კიდევ 1996 წელს მოაწერეს
ხელი. მას შემდეგ, ორ ქვეყანას შორის
მთლიანი სავაჭრო ბრუნვა 18-ჯერ გაი
ზარდა1. ყოველთვიურად დაახლოებ ით
10,000 უკრაინელი ჩამოდის საქართვე
ლოში დასასვენებლად ან საქმიანი ვი
ზიტით. 2013 წლის განმავლობაში კი 136
უკრაინული და ქართულ-უკრაინული
ერთობლივი ორგანიზაცია დარეგისტ
რირდა საქართველოში2.
საერთო საგარეო პოლიტიკური გა
მოწვევები ჩვენ ორ ქვეყანას შორის
კავშირს კიდევ უფრო ამყარებს. საბჭო
თა კავშირის დაშლის შემდეგ, უკრაინამ
და საქართველომ გარკვეულწილად

მსგავსი პოლიტიკური ეტაპები გაიარეს.
ორ ხალხს შორის მეგობრობის განც
და 2003 წლის ვარდების და 2004-2005
წლების ნარინჯისფერი რევოლუციების
შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდა. თუმ
ცა ემოციები თანდათან მინელდა, გან
საკუთრებით მას შემდეგ, რაც 2010 წელს
უკრაინის რევოლუციური მთავრობა
ვიქტორ იანუკოვიჩის პოლიტიკურმა
გუნდმა შეცვალა. ფართო საზოგადო
ებრივი მხარდაჭერა და განცდა, რომ
ორივე ერი ერთსა და იმავე საგარეო
საფრთხის წინაშე დგას, ევრომაიდ
 ანმა
განაახლა. საქართველოში ყველას ეს
მის, რომ უკრაინის კრიზისის შედეგები,
როგორიც არ უნდა იყოს ის, საქართვე
ლოზეც მოახდენს გავლენას – გავლე
ნას, რომელსაც მოსახლეობ ის დიდი
ნაწილი იგრძნობს. საქართველოს ეკო
ნომიკური და პოლიტიკური ცხოვრების

1

რომელი სფეროებ ია ყველაზე მაღალი
რისკის ქვეშ და რა მასშტაბებს შეიძლე
ბა მიაღწიოს უკრაინის კრიზისის გავ
ლენამ – ეს არის კითხვები, რომლებზე
პასუხის გაცემასაც ამ ნაშრომში ვცდი
ლობთ.
უკრაინის დროებითი მთავრობა,
მსუბუქად რომ ვთქვათ, დაბნეული და
შეშფოთებულია მზარდი სამხედრო
და ეკონომიკური გამოწვევების გამო.
იაცენიუკის გუნდი, რომელსაც ხშირად
„კამიკაძე“ მთავრობასაც უწოდებენ3,
შეძლებისდაგვარად ყველაფერს აკე
თებს სიტუაციის ნორმალიზებისთვის
– ზოგმა პროაქტიურმა მინისტრმა უკვე
წამოიწყო ძირეული რეფორმები. მა
გალითად, ეკონომიკური განვითარე
ბისა და ვაჭრობის მინისტრმა პავლო
შერემეტამ და განათლების მინისტრმა
სერგი კვიტმა. ხელისუფლება მოლა
პარაკებებს მართავს საერთაშორისო
სავალუტო ფონდთან და ცალკეულ
დონორ ქვეყნებთან ფინანსური დახ
მარების მსხვილი პაკეტის მიღების
თაობ აზე; საპრეზიდენტო არჩევნები
25 მაისისთვის დაინიშნა. თუმცა, უკ
რაინ ის აღმოსავლეთ ნაწილში სიტუა
ცია დღემდე უმართავია. პრორუსულმა
შეია რ
 აღებულმა დაჯგუფებებმა დო
ნეცკის სახალხო რესპუბლიკის შექმნა
გამოაცხადეს და თითქმის 10 ქალაქში
დაიკ ავეს ადმინისტრაციული შენობე
ბი და საპოლიციო შენაერთები. საჯა
რო გამოსვლებში პუტინმა უკრაინის
აღმოსავლეთ ნაწილი, კერძოდ კი ქა

2

ლაქების ხარკოვის, ლუგანსკის, დო
ნეცკის და ოდესის მიმდებარე ტერი
ტორია „ნოვოროსიად“ და რუსეთის
ისტორიულ ნაწილად მოიხსენია4. ასე
თი განცხადებები ეჭვის ქვეშ აყენებს 17
აპრილს ჟენევაში მიღწეულ დიპლომა
ტიურ შეთანხმებას. ბევრი უკრაინელი
და უცხოელი დამკვირვებელი მიიჩ
ნევს, რომ რუსეთის მიზანი უკრაინაში
არასტაბილური სიტუაციის შენარჩუ
ნება და 2014 წლის მაისში დანიშნული
საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლაა.
უკრაინის დასავლელი მოკავშირეები
რუსეთის აგრესიის შეკავებას მხოლოდ
დიპლომატიასა და ეკონომიკურ სანქ
ციებზე დაყრდნობით ცდილობენ. ამავ
დროულად, უკრაინის ეკონომიკა დე
ფოლტის პირასაა. კიევმა უკვე მიაღწია
წინასწარ შეთანხმებას საერთაშორი
სო სავალუტო ფონდთან 27 მილიარდი
აშშ დოლარის კრედიტის გამოყოფაზე.
კრედიტის მიზანია, შეამსუბუქოს ეკო
ნომიკური ზრდის შეჩერებით გამოწვე
ული კრიზისი, სახელმწიფო დეფიციტი,
სავალუტო რეზერვების რეკორდულად
დაბალი დონე, მილიარდობით დოლა
რის ვალი „გაზპრომის“ წინაშე და სა
ბანკო სექტორის კრიზისი.
ჩვენი შეფასებით, უკრაინის ეკონო
მიკური და პოლიტიკური სირთულეები
პირდაპირ ან ირიბად იქონიებს გავლე
ნას საქართველოს ოთხ სფეროზე: სა
ვაჭრო ურთიერთობები უკრაინასთან,
საქართველოს რეგიონ ული კონკურენ
ტუნარიანობა, რეგიონული ენერგოპო

უკრაინის ფინანსური საჭიროებები

დაფინანსების შესაძლო წყაროები

სახელმწიფო ვალი
(მთავრობა და უკრაინის ეროვნული ბანკი)

8.0

13.1

ფინანსური დახმარების პაკეტი

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

3.7

7.0

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

სახელმწიფო ევრობონდები

1.0

2.1

ევროკავშირი

„ნეფტოგაზის“ მიერ გამოშვებული
ევრობონდები

1.6

„ნეფტოგაზის“ დავალიანება „გაზპრომის“
მიმართ

4.0
1.7

დაფინანსების სხვა წყაროები (ევროპის
განვითარებისა და რეკონსტრუქციის
ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი,
მსოფლიო ბანკი, ორმხრივი სესხები)

კერძო ვალი

62.5

64.5

ვალის რეფინანსირება

საბანკო სექტორი

14.5

12.6

85-90%

კორპორატიული სექტორი

48.0

51.8

105-110%

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი

8.0

4.0

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

მოსახლეობის მიერ უცხოური ვალუტის
შესყიდვა

4.0

ჯამი

81.5

81.6

ჯამი

თებერვლის ბოლოსთვის არსებული
უცხოური ვალუტის რეზერვები

15.4

უკრაინის ფინანსური საჭიროებები და დაფინანსების შესაძლო წყაროები მილიარდ აშშ დოლარში
SigmaBleyzer & the Bleyzer Foundation-ის ანგარიში „უკრაინა, ეკონომიკური სიტუაცია“
აპრილი 2014

ლიტიკა და საქართველოს ევრო-ატ
ლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტი
ვები.
უნდა აღინიშნოს, რომ შეფასებები და
პროგნოზები, რომლებსაც ქვემოთ გთა
ვაზობთ, ემყარება ვარაუდს, რომ კიევი
შეძლებს, შეაკავოს რუსეთის აგრესია
ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მშვი
დობიანად ჩაატარებს საპრეზიდენტო
არჩევნებს, შეძლებს ვითარების და
რეგულირებას და თავიდან აიცილებს
ფართომასშტაბიან
კონფრონტაციას
რუსეთთან.

ვაჭრობა და ინვესტიციები
2013 წელს, უკრაინა საქართველოს
სავაჭრო პარტნიორ
 ებს შორის მე-3 ად
გილზე იყო. საქართველოს ექსპორტის
10%, რომლის საერთო ღირებულებამ
192.8 მილიონი აშშ დოლარი შეადგი
ნა, უკრაინაში გაიგზავნა. იმავე წელს,
უკრაინა მე-5 ადგილზე იყო საქართვე
ლოში განხორციელებული იმპორტის
მიხედვით. შარშან ამ ქვეყნიდან 602.4
მილიონი აშშ დოლარის პროდუქცია
შემოვიდა. ნათელია, რომ მიმდინარე
კრიზისი გავლენას იქონიებს უკრაინა-
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საქართველოს სავაჭრო ურთიერთო
ბებზე. თუმცა, გავლენა ვერ იქნება ცალ
სახა და სწორხაზოვანი. საქმე გვაქვს
კომპლექსურ მოვლენებთან, რომლე
ბიც სხვადასხვაგვარ ზეგავლენას იქო
ნიებს ჩვენი ეკონომიკის ცალკეულ სექ
ტორებზე.
ექსპორტი
2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემ
დეგ, უკრაინის ეკონომიკამ ზრდის ტემ
პების სრულად აღდგენა ვეღარ შეძლო
და 2011 წლიდან ზრდა საერთოდ შეა
ჩერა. 2014 წელს უკრაინის რეალური
მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 4%იანი კლებაა მოსალოდნელი5. მიუხედა
ვად ამისა, ბოლო სამი წლის მანძილზე
საქართველოს ექსპორტი უკრაინა
ში მხოლოდ იზრდებოდა. მიმდინარე
წელსაც კი, იანვარსა და თებერვალში
საქართველოდან უკრაინაში გატანი

ლი საქონლის ღირებულება გასული
წლის ექსპორტის საშუალო თვიურ მაჩ
ვენებელზე მაღალია. თუმცა აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ ბევრი ფაქტორი, რო
მელიც უკრაინის ადგილობრივ ბაზარზე
იქონიებს ხელშესახებ გავლენას, მხო
ლოდ რამდენიმე თვის შემდეგ აისახება
ეკონომიკაზე.
ერთ- ერთი კრიტიკული საკითხია
უკრაინის ეროვნული ვალუტის – გრივ
ნის გაუფასურება. თითქმის 4 წლის
განმავლობაში, უკრაინის ეროვნული
ბანკი დოლართან გრივნის გაცვლით
კურსს 1:8-სთან ინარჩუნებდა. მაგრამ
ეკონომიკური ზრდის შემცირებასთან
ერთად ამ პოლიტიკის გატარება მთავ
რობას სულ უფრო და უფრო ძვირი უჯ
დებოდა, რამაც უკრაინის ეროვნული
ბანკის უცხოურ
 ი სავალუტო რეზერვე
ბის შემცირება გამოიწვია. 2013 წლის
აგვისტოს მიწურულს სავალუტო რე

უკრაინის მშპ & მშპ ერთ სულ მოსახლეზე, 1992-2012წწ.

მშპ, მილიარდი აშშ დოლარი
მშპ-ს წლიური ზრდა, პროცენტული მაჩვენებელი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე, წლიური ზრდა, პროცენტული მაჩვენებელი

მსოფლიო ბანკის მონაცემები; ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის გრაფიკი
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ზერვების მოცულობამ 21.7 მილიარდი
აშშ დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 7
წლის ყველაზე დაბალი მაჩვენებე
ლია. გრივნის ფიქსირებულ კურსზე
უარის თქმა საერთაშორისო სავა
ლუტო ფონდიდან კრედიტის მიღების
ერთ- ერთი ძირითადი წინაპირობაა
იყო. უკრაინის ეროვნულმა ბანკმა ამ
მოთხოვნის შესრულება თებერვლის
შუა რიცხვებიდან დაიწყო. შედეგად,
ორ თვეზე ნაკლებ დროში გრივნა 1 აშშ
დოლართან მიმართებაში 12.7-ამდე
გაუფასურდა. მოსალოდნელია, რომ
გრივნის კურსი 1 აშშ დოლართან 11 –
11.5-ზე შეჩერდება. თუმცა ეს მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომი გაუთ
ვალისწინებელი პოლიტიკური კრიზი
სი არ იქონიებს დამატებით უარყოფით
გავლენას. ეროვნული ვალუტის გაუ
ფასურება უკრაინელი მომხმარებლე
ბისთვის იმპორტირებულ პროდუქციას
გააძვირებს. გარდა ამისა, 2014 წელს
საბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდას
ხელისუფლება სხვადასხვა გადასახა
დების, მათ შორის ალკოჰოლზე აქცი
ზის განაკვეთის მომატებით გეგმავს6.
ვინაიდან ღვინო და სხვა ალკოჰოლუ
რი სასმელები საქართველოს მთავარი
საექსპორტო საქონელია, ქართველ
ექსპორტიორებს ამ ფაქტორის გათვა
ლისწინებაც მოუწევთ.
უკრაინის მთავრობას მკაცრი ეკონო
მიკური ზომების მიღება ეტაპობრივად
მოუწევს, რაც ადგილობრივ მოთხოვნას
მნიშვნელოვნად შეამცირებს. ერთ-ერ

თი ასეთი ზომა მოსახლეობ ისთვის ბუ
ნებრივი აირის სუბსიდიების გაუქმებაა.
დღეისათვის უკრაინის სახელმწიფო
ბუნებრივი აირის შესყიდვისა და მიწო
დების ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ფასს
იხდის, მაგრამ მოსახლეობ ისთვის გა
ზისა და გათბობის ტარიფები ერთ- ერ
თი ყველაზე დაბალია ევროპაში. ასეთი
პოლიტიკა ქვეყანას მშპ-ის 7% უჯდება,
როგორც პირდაპირი საბიუჯეტო სუბსი
დიების, ასევე კვაზი-ფისკალური სუბსი
დიების ჩათვლით7, რაც, რა თქმა უნდა,
მძიმე ფისკალური ტვირთია ეკონომი
კისთვის. სუბსიდირება, ზოგადად, უარ
ყოფითად მოქმედებს მომსახურების
ხარისხზე და ენერგიის არაეკონომიურ
მოხმარების წახალისებას ახდენს. ასევე
აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე კვლევამ
სუბსიდიების, როგორც ღარიბთათვის
სოციალური დახმარების გაწევის სა
შუალების ეფექტიანობაც დააყენა ეჭ
ვქვეშ8. გარდამავალი მთავრობა, ისევ
და ისევ საერთაშორისო სავალუტო
ფონდის მოთხოვნით, დათანხმდა სუბ
სიდიებ ის ეტაპობრივ გაუქმებას. მოსახ
ლეობისთვ ის გათბობისა და ბუნებრივი
აირის ფასების ზრდა ორ ეტაპად მოხ
დება – 2014 წლის მაისსა და ივლისში.
იმპორტი
უკრაინიდან იმპორტს ცალსახად
მზარდი ან კლებადი ტენდენცია არ
ახასიათებს; იმპორტის მთლიანი ღი
რებულება წლიდან წლამდე იცვლება.
ზოგადად უკანასკნელ წლების საქარ
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თველოში იმპორტის მოცულობა სტაბი
ლურად იზრდება. 2014 წლის იანვარსა
და თებერვალში მთლიანი იმპორტის
წინასწარი მონაცემები 2012 და 2013
წლების შესაბამისი თვეების მაჩვენებ
ლებს აღემატება9. თუმცა, იმავე თვე
ებში, იმპორტი უკრაინიდან შემცირდა
წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შე
დარებით. პირველი, რითიც ეს კლება
შეიძლება აიხსნას, კრიზისია, თუმცა რე
ალური სავაჭრო ბარიერები ჯერჯერო
ბით არ იკვეთება.
მომავალ თვეებში უკრაინული პრო
დუქტების გაიაფება ქართველი მომხმა
რებლებისთვის სასიამოვნო ცვლილება
იქნება. გრივნის გაუფასურება უკრაი
ნულ პროდუქტებსა და მომსახურებას
უფრო კონკურენტულს გახდის ფასის
თვალსაზრისით. გარდა ამისა, უკრაი
ნის ექსპორტის 26% რუსეთში გადიო
და10. ეს ბაზარი უკრაინისთვის გაურკვე
ველი ვადით არის დაკარგული, რადგან
მოსკოვმა უკრაინის პროდუქტებზე ემ
ბარგო უკვე შემოიღო. ორ ქვეყანას შო
რის ურთიერთობების შემდგომ გაუა
რესებასთან ერთად კიდევ ბევრი ასეთი
სანქციის ამოქმედებაა მოსალოდნელი.
ეს უმთავრესად შეეხება უკრაინის მე
ტალურგიის, მანქანათმშენებლობის და
საკვების გადამუშავების სექტორებს,
კერძოდ რძისა და რძის პროდუქტებს,
ასევე ხორცისა და საკონდიტრო ნა
წარმს. ამ პროდუქტებმა ახალი ბაზრები
უნდა მოძებნონ. რა თქმა უნდა, საქარ
თველო არ არის ისეთი დიდი ბაზარი,
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როგორიც რუსეთია, მაგრამ გარკვეული
წილის ათვისება შეუძლია. უნდა აღი
ნიშნოს, რომ გასული წელი რეკორდუ
ლად კარგი წელი იყო უკრაინის სოფ
ლის მეურნეობ ისთვის. 2013 წლის მე-4
კვარტალში ქვეყნის მშპ 3%-ით გაიზარ
და განსაკუთრებით კარგი სასოფლო-
სამეურნეო მოსავლის გამო11. ეს ფაქტო
რები განაპირობებს მომდევნო თვეებში
უკრაინიდან ექსპორტის ზრდას, თუმცა
ამ პროდუქციის გარკვეული მოცულობა
ევროპის მიმართულებითაც წავა. აპრი
ლის ბოლოდან ბრიუსელი უკრაინიდან
იმპორტზე ტარიფების დროებით შეჩე
რებას, ხოლო წლის ბოლომდე ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭ
რობის ხელშეკრულების ხელმოწერას
გეგმავს. თუმცა, ის რაც ქართველი მომ
ხმარებლებისა და იმპორტიორების
თვის სასიამოვნო სიახლეა, შეიძლება
არც ისე კარგი აღმოჩნდეს ქართველი
მწარმოებლებისათვის. განსაკუთრებით
მათთვის, ვინც ბაზრის იმავე სეგმენტ
ში საქმიანობენ და ქართულ ბაზარზე
კონკურენციას უწევენ უკრაინულ პრო
დუქტს. თუმცა, ჩვეულებრივ, კრიზისები
თანამშრომლობის ახალ შესაძლებ
ლობებსა და სივრცეებსაც გამოავლენს
ხოლმე. ქართველმა მწარმოებლებმა
შესაძლოა სარგებელიც მიიღონ, თუ ყუ
რადღებით დააკვირდებიან მოვლენე
ბის განვითარებას უკრაინაში.
ორი ფაქტორი, რამაც შეიძლება შეა
ფერხოს უკრაინის მზარდი საიმპორტო
შესაძლებლობები არის მოსალოდნელი

სირთულეები მრეწველობის ენერგო
მომარაგების კუთხით და ზოგადად, შე
საძლო ფინანსური პრობლემები ბიზნეს
სექტორში. სამრეწველო სექტორი არ
სარგებლობდა სახელმწიფოს ენერგო-
სუბსიდიებით და ყოველთვის მოხმარე
ბული ბუნებრივი აირის საბაზრო ფასს
იხდიდა. თუმცა, გამოწვევას წარმოად
გენს მათი ენერგოტევადი საწარმოო
ციკლი. საშუალო ინდუსტრიულ ეკონო
მიკასთან შედარებით, უკრაინის ეკო
ნომიკა 10-ჯერ მეტი ელექტროენერგი
ას/გაზს/ნ ავთობს მოიხმარს საქონლისა
და მომსახურების წარმოებისთვის12.
ენერგომატარებლებზე ასეთი დამოკი
დებულების გამო მწარმოებლები კიდევ
უფრო დაუცველნი არიან „გაზპრომის“
მანიპულაციების წინაშე. 2014 წლის აპ
რილის მდგომარეობით, კიევის ვალი
„გაზპრომის“ მიმართ 2.2 მილიარდ აშშ
დოლარს აღწევს. რუსეთ-უკრაინის
ურთიერთობებში კრიზისის დაწყების
თანავე, „გაზპრომმა“ ბუნებრივი აირის
ფასი თითქმის 80%-ით, ანუ 268 აშშ დო
ლარიდან 485 აშშ დოლარამდე გაზარ
და. კიევმა „გაზპრომის“ ეს გადაწყვეტი
ლება ერის წინააღმდეგ მიმართულ აგ
რესიულ აქტად შეაფასა და ოფიციალუ
რად განაცხადა უარი ახალი ტარიფის
გადახდაზე. ევროკავშირმა მხარი და
უჭირა კიევის ამ გადაწყვეტილებას და
მზადყოფნა გამოთქვა, რომ არსებული
მილსადენებით, უკუმიმართულებით მი
აწოდოს ბუნებრივი აირი უკრაინას, მაგ
რამ ის მოცულობა, რომლის მიწოდება

საც გერმანია (პოლონეთის გავლით)
და სლოვაკეთი შეძლებენ, ვერ იქნება
საკმარისი უკრაინის ეკონომიკისთვის.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს პრობლემის
მოკლევადიანი მოგვარებაა. უკრაინას
დასჭირდება ევროკავშირის შემდგომი
დახმარება „გაზპრომთან“ ახალ შეთან
ხმებაზე მოლაპარაკებებსა და ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობაში ინვესტი
რების კუთხით. „გაზპრომთან“ ახალი
ხელშეკრულების გაფორმებამდე კი
მრეწველობას, შესაძლოა, ენერგომო
მარაგებაში შეფერხებები ჰქონდეს.
ბუნებრივია, მოკლევადიან პერსპექ
ტივაში ბიზნესკლიმატი ქვეყანაში ხელ
საყრელი არ იქნება. ბოლო ორი წლის
განმავლობაში უკრაინის ფინასურ სექ
ტორში მნიშვნელოვანი პრობლემები
აღინიშნება. თებერვალ-მარტში, უკრა
ინის ეროვნული ბანკი იძულებული იყო
დროებითი მმართველობა შემოეღო
ოთხ კერძო ბანკში, მათ შორის ბაზ
რის წილის მოცულობით მე-6 და 24-ე
ბანკებში13. გრივნის გაუფასურებამ დე
პოზიტების შემცირება გამოიწვია. 2014
წლის პირველ ორ თვეში მოსახლეო
ბამ ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში
დენომინირებული დეპოზიტების, შე
საბამისად, 7.9% და 7.8% გაიტანა, ხო
ლო პრობლემური სესხების წილმა 2013
წელს მთლიანი კრედიტების 40% შე
ადგინა14. ასეთი ვითარება აფრთხობს
ბიზნესს, უბიძგებს მას ფული გაიტანოს
ქვეყნიდან და თავი შეიკავოს ახალი ინ
ვესტიციების ჩადებისგან. იმედს ვიქო
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საქართველო - უკრაინის სავაჭრო ურთიერთობები 2013 წელს
11 ყველაზე მოთხოვნადი საქონელი
ექსპორტი
ალკოჰოლური სასმელები

მთლიანი
ღირებულება
მლნ. აშშ
დოლარში
33

ღვინო

30

მინერალური წყალი

30

რკინიგზის ლოკომოტივები

28

ფეროშენადნობები

27

ციტრუსი და სხვა ნაყოფები
(ახალი, გამშრალი)

13,5

კაკალი

სიგარები, სიგარეტები

74

ნახშირბადიანი ფოლადის
წნელები
მზესუმზირის და სხვა საკვები
ზეთები
ქვანახშირი
შოკოლადის და კაკაოს საკვები
პროდუქტები
რკინიგზის ლოკომოტივები და
ნაწილები

66
33
32,0
20
16,0

8

შაქარი

16,0

მილები შავი ლითონისგან

8

პური, საკონდიტრო ნაწარმი

14,0

ნავთობპროდუქტები

3

ხორცი (ახალი, გაყინული)

12,0

2,5

ავეჯი და ნაწილები

10,0

ბოსტნეული

2

სამკურნალო საშუალებები

10,0

სხვა

7,7

სხვა

299,0

192,7

მთლიანად იმპორტი

602,0

მსუბუქი ავტომანქანები

მთლიანად ექსპორტი

ნიებთ, რომ საერთაშორისო დახმარე
ბა, რომელსაც უკრაინის მთავრობა ამ
წლის ბოლოდან ელოდება, შეასუსტებს
არსებულ დაძაბულობას ბაზარზე.
საქართველოს ეროვნული ბანკი ყუ
რადღებით ადევნებს თვალს უკრაინა
ში მიმდინარე მოვლენებს და მიაჩნია,
რომ მონეტარული ზეგავლენა ქართულ
ბანკებზე უმნიშვნელო იქნება. ქართუ
ლი და უკრაინული საბანკო სექტორე
ბი არ არის ინტეგრირებული. ერთა
დერთი უკრაინული ბანკი, რომელიც
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იმპორტი

მთლიანი
ღირებულება
მლნ. აშშ
დოლარში

საქართველოში ფუნქციონ ირებს, არის
„პრივატბანკი,“ რომლის საბაზრო წი
ლიც 5%-მდეა. „საქართველოს ბანკი“
კი ერთადერთი ქართული ბანკია, რო
მელიც უკრაინაში ოპერირებდა, მაგრამ
ჯერ კიდევ 2011 წელს გაყიდა თავისი
წილი. ქართული ექსპორტი უკრაინაში
საბანკო სესხებით არ ფინანსდება; ამი
ტომ, ექსპორტის შეფერხების შემთხვე
ვაშიც კი არ არის მოსალოდნელი სა
ქართველოს საბანკო სექტორში პრობ
ლემური სესხების წილის ზრდა.

სავაჭრო გზა
მთავარი სავაჭრო გზა საქართველოსა
და უკრაინას შორის შავ ზღვაზე გადის.
საქონლის 60%-ის გადაზიდვა ბორნით
ხდება. საბორნე რეისებს უკრაინული
კომპანია „უკრფერი“ ასრულებს უკრა
ინის ილიჩოვსკ ის პორტიდან ფოთის და
ბათუმის მიმართულებით. ჩვეულებრივ,
თითო რეისს ორდღენახევარი სჭირ
დება და კვირაში ერთხელ ან ორჯერ
სრულდება. აპრილის შუა რიცხვებისთ
ვის პორტის მიმდებარე ტერიტორიასა
თუ ქალაქ დონეცკში რაიმე მნიშვნე
ლოვანი სეპარატისტული მოქმედებები
არ შეინიშნებოდა, მაგრამ პრორუსული
შეიარაღებული დაჯგუფებები შთამბეჭ
დავი სისწრაფითა და ეფექტიანობით

ვრცელდებიან აღმოსავლეთ უკრაინულ
ქალაქებში. იმის გათვალისწინებით,
რომ დონეცკი პუტინის „ნოვოროსიას“
ხედვის არეში ხვდება, შანსი იმისა, რომ
ბორნის მიმოსვლას შეეშალოს ხელი,
მაღალია.
ჯერჯერობით, საბორნე რეისების შეს
რულებაში შეფერხებები, როდესაც ასე
თი რამ ხდება, უკრაინის მხრიდან კო
რუფციის და სუსტი მენეჯმენტის პრობ
ლემებით არის გამოწვეულ
 ი და არა
გაზრდილი უსაფრთხოების რისკების
გამო. თუმცა, უსაფრთხოების ზომების
გამო ფერხდება უკრაინის აღმოსავ
ლეთ რეგიონებში წარმოებული პრო
დუქციის ტრანსპორტირება პორტის მი
მართულებით.

ფოტო აღებულია Ukrferryის ვებგვერდიდან
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ფულადი გზავნილები და პირდაპირი 	
უცხოური ინვესტიციები
გასულ წელს, უკრაინიდან მიღებულმა
ფულადმა გზავნილებმა 45.6 მილიონი
აშშ დოლარი შეადგინა, რითაც უკრაინა
ფულადი გზავნილების სიდიდის მხრივ
მე-5 წყაროა საქართველოსთვის. 2008
წელს გადმორიცხულ 70.5 მილიონ აშშ
დოლართან შედარებით, შარშან უკვე
35%-ით იყო შემცირებული გზავნილე
ბის მოცულობა15. ფინანსური კრიზისის
შემდეგ უკრაინიდან გზავნილები ყო
ველწლიურად იკლებდა, რაც უკრაინის
ეკონომიკური ზრდის შეჩერებით აიხს
ნება. ბოლო სამი თვის განმავლობაში
მიღებული ფულადი გზავნილები თვეში
დაახლოებ ით 3 მილიონ აშშ დოლარს
შეადგენს, რაც მხოლოდ მცირედით ჩა
მორჩება წინა წლის შესაბამის მაჩვე
ნებლებს. როგორც წესი, უკრაინიდან
ფულადი გზავნილების საშუალო თვიუ
რი მაჩვენებელი შემოდგომის თვეებში
იზრდება და თითქმის ორმაგდება დე
კემბერში.
უკრაინიდან პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოცულობა მოკრძ ა
ლებულია ჰოლანდიასთან (გასული
წლის უმსხვილესი ინვესტორი), ასე
ვე, აზერბაიჯანთან და თურქეთთან
შედარებით. თუმცა დსთ-ის ჯგუფის
ფარგლებში, უკრაინა სიდიდით მე-3
ინვესტორია. 2013 წელს უკრაინამ
25.4 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტი
ცია განახორციელა საქართველოში,
თუმცა 2012-ში მთლიანი ინვესტიცია
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-1.2 მილიონი აშშ დოლარი იყო,16 რაც
იმას ნიშნავს, რომ ორი წლის წინ უკ
რაინულ ბიზნესს კაპიტალი ძირითა
დად გაჰქონდა საქართველოდან. 2014
წელს უკრაინიდან რაიმე მსხვილი
ინვესტიცია მოსალოდნელი არ არის.
მიმდინარე კრიზისის გამო, ზოგმა უკ
რაინულმა ბიზნესმა შესაძლოა კა
პიტალის მეზობელ ქვეყნებში გატანა
სცადოს. თუმცა, თუ 2014 წელს რამდე
ნიმე უკრაინული ან უცხოური კომპა
ნია გადაწყვეტს, რომ თავიანთი ბიზ
ნესი საქართველოში გადმოიტანოს,
ეს უფრო გამონაკლისი იქნება, ვიდრე
ტენდენცია. საინტერესოა, რომ უკრაი
ნიდან ვიზიტორების მაჩვენებელი 2014
წლის პირველ კვარტალში 51%-ით გა
იზარდა 2013 წლის იმავე პერიოდთან
შედარებით. 2014 წლის მარტის ბო
ლოს 27,000 ვიზიტორი აღირიცხა მა
შინ, როდესაც გასულ წელს იგივე მაჩ
ვენებელი 18,000 იყო.17 ჩვეულ
 ებრივ,
უკრაინიდან ჩამოსულთა რაოდენობა
ზაფხულში და შემოდგომაზე ორმაგ
დება, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ
მათი უმრავლესობა დასასვენებლად
ჩამოდის. წლის პირველ კვარტალ
ში ასეთი მატება შეიძლება გაზრდ
 ილ
ბიზნეს აქტივობასთან ან გამოცდილე
ბის გაზიარებასთან იყოს დაკავშირე
ბული, თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდია
და შემდგ ომ გამოკვლევას საჭიროებს.
სამხრეთ კავკასიაში საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი
გვაფრთხილებს საქართველოს ეკონო

მიკაზე უკრაინული კრიზისის შესაძლო
ორმაგ გავლენაზე.18 მიუხედავად იმისა,
რომ აშშ-სა და ევროკავშირის ქვეყნე
ბის მიერ დაწესებული სანქციები რუსუ
ლი ბიზნესისთვის ძალიან მტკივნეულ
ზომებად არ მიიჩნევა, რუსეთის ეკო
ნომიკა, მთლიანობაში, მაინც აღმოჩნ
დება პრობლემების წინაშე, რომლებიც
გამოწვეულ
 ი იქნება უკრაინასთან ვაჭ
რობაზე დაწესებული შეზღუდვებით;
ყირიმის ანექსიის ფინანსური ტვირ
თით, რომელსაც, შესაძლოა, უკრაინის
სხვა რეგიონ ების ანექსიის ფინანსური
ტვირთიც დაემატოს; და ქვეყნიდან ფუ
ლის გადინებით. რუსეთის ეკონომიკაში
რეცესიული პროცესები აუცილებლად
იმოქმედებს საქართველოს მთლიანი
ექსპორტის იმ 10%-ზე, რომელიც 2014
წლის პირველ ორ თვეში რუსეთში გა
ვიდა. იგივე შეიძლება ითქვას ფულად
გზავნილებზე რუსეთიდან და უკრაი
ნიდან. თუ გავითვალისწინებთ წარსუ
ლის გამოცდილებას და ამ ზაფხულს
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკ
რულების მოწერასთან დაკავშირებით
მოსალოდნელ დაძაბულობას, ღვინი
სა და მინერალური წყლების ქართ
ველი მწარმოებლების მხრიდან გო
ნივრული იქნება, შეიმუშაონ ალტერ
ნატიული გეგმა იმ შემთხვევისთვის,
თუ რუსეთის სანიტარული სამსახური
„მოულოდნელად“ აღმოაჩენს, რომ
ქართული პროდუქცია ჯანმრთელობისა
და უსაფრთხოების სტანდარტებს ისევ
ვეღარ აკმაყოფილებს.

რეგიონული
კონკურენტუნარიანობა
რუსეთის მზარდი აგრესია მის სამე
ზობლოში თავისთავად მაღალი რის
კ-ფაქტორია როგორც უკრაინის, ასევე
საქართველოს ეკონომიკისთვის. არ
არის გასაკვირი, რომ ბოლოდროინ
დელმა პოლიტიკურმა და ფინანსურ
მა ქაოსმა მნიშვნელოვნად გააუარესა
უკრაინის რეიტინგები საერთაშორისო
ინდექსებში. თუმცა, მზარდ გეოპოლი
ტიკურ დაძაბულობას ჯერჯერობით სა
ქართველოს რეიტინგებზე უარყოფი
თად არ უმოქმედია. შედარება იმისა,
თუ როგორ აისახა მიმდინარე კრიზისი
ზოგიერთ ყველაზე ცნობილ ეკონომი
კურ და საკრედიტო რეიტინგებში, ზო
გადი სურათის დანახვაში დაგვეხმარე
ბა.
„გლობალური
კონკურენტულობის
ინდექსშ ი“, რომელსაც მსოფლიო ეკო
ნომიკური ფორუმი ადგენს, უკრაინის
რეიტინგი 10 პუნქტით გაუარესდა მხო
ლოდ ერთი წლის განმავლობაში. მიუ
ხედავად იმ პროგრესისა, რომელიც სა
ქართველოს ეკონომიკამ 2005 წლიდან
განიცადა, 2012-2013 წლებში საქართვე
ლო უკრაინას 4 პუნქტით ჩამორჩებოდა.
თუმცა მიმდინარე კრიზისის გამო, იმავე
ინდექსის 2013-2014 წლების ანგარიშში,
რომელიც 148 ქვეყნის ეკონომიკის კონ
კურენტუნარიანობას აფასებს, უკრაინა
73-დან 84-ე ადგილამდე ჩამოქვეითდა,
ხოლო საქართველო 77-დან 72-ე ადგი
ლამდე დაწინაურდა.19
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 საქართველო
4
 უკრაინა
8

დოკუმენტები
 საქართველო
4
 უკრაინა
6

დრო

დრო

 უკრაინა
28 დღე

 უკრაინა
29 დღე

 საქართველო
10 დღე

 საქართველო
9 დღე

ბიზნესის წარმოება

დოკუმენტები

ექსპორტი

იმპორტი

ბიუროკრატიის დონე: უკრაინ ა vs. საქართვ ელო

ბიზნესის
დაწყება

 საქართველო
2 დღე
 უკრაინა
21 დღე
საკუთრების
რეგისტრაცია
 საქართველო
2 დღე
 უკრაინა
45 დღე

ბიზნესის წარმოების სიმარტივის ინდექსი. მსოფლიო ბანკი. ეკონომიკური პოლიტიკის
კვლევის ცენტრის გრაფიკი

კრიზისი საკრედიტო რეიტინგებზეც
აისახა. მიმდინარე წლის თებერვლი
დან, ფიტჩმა უკრაინის „ემიტენტების
დეფოლტის რეიტინგი“ უცხოურ ვალუ
ტაში, რომელიც B- და B იყო გრძელ და
მოკლევადიან პერსპექტივაში, შესა
ბამისად CCC და C-მდე დაწია. CCC კა
ტეგორია მიუთითებს, რომ ემიტენტის
დეფოლტი რეალურად შესაძლებელია
და ფინანსური ვალდებულებების შეს
რულება დამოკიდებულია მხოლოდ
მდგრად ბიზნეს და ეკონომიკურ გა
რემო-პირობებზე. საქართველოს რე
იტინგი არ შეცვლილა. საქართველოს
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„ემიტენტის დეფოლტის რეიტინგი“
უცხოურ ვალუტაში შეფასებულია რო
გორც BB-  გრძელვადიან პერსპექტივა
ში და B მოკლევადიან პერსპექტივაში.20
ეს, ეგრეთ წოდებული, სარისკო კატე
გორიაა, რომელიც იმის მაჩვენებელია,
რომ საკრედიტო რისკი სახეზეა, მაგრამ
არსებობს უსაფრთხოების შეზღუდული
მარჟა.
არსებობს იმის შანსი, რომ გრივნის
გაუფასურებამ უკრაინის კონკურენტუ
ლობა გაზარდოს პროდუქციის ღირებუ
ლების თვალსაზრისით. ასეთი რამ მოხ
და 2008-2009 წლებში, როდესაც უკრაი

ნაში გრივნის მართვადი გაუფასურების
გამო საქართველომ და აზერბაიჯ ანმა
თავიანთი კონკურენტულობის 10-დან
30%-მდე დაკარგეს, „საგარეო კონკუ
რენტულობის ინდექსის“ მონაცემების
თანახმად.21 თუმცა მსგავსი რამ წელს
ნაკლებ სავარაუდოა, რადგან გრივნის
გაუფასურების პროცესი უმართავია და
უკავშირდება ჩვენი რეგიონ ის ერთერთ ყველაზე სერიოზულ კრიზისს, რაც
კი ცივი ომის შემდგომ პერიოდში მომ
ხდარა.
იმედს ვიქონიებთ, რომ კიევი და სა
ერთაშორისო თანამეგობრობა წარმა
ტებით შეძლებენ აღმოსავლეთ უკრა
ინაში სეპარატისტული მოძრაობების
ლოკალიზებას. თუმცა, უკრაინაში არ
სებული სიტუაციის ნორმალიზების სა
უკეთესო სცენარის განხორციელების
შემთხვევაშიც კი, უკრაინის რეგიონ ულ
კონკურენტუნარიანობას მაინც მთელი
რიგი შიდა ინსტიტუციური სირთულე
ები ასუსტებს. უკრაინის დროებითი და
მომავალი მთავრობების გამოწვევებს
შორისაა წარუმატებელი სტრუქტურუ
ლი რეფორმების მთელი ციკლის გადა
ლახვა და მასობრივი კორუფციის შემ
ცირება. 2013 წლის „კორუფციის აღქმის
ინდექსშ ი“ უკრაინა 144-ე ადგილზეა 177
ქვეყანას შორის, საქართველო კი 55-ე
პოზიციაზე22.

ენერგოპოლიტიკა
კრიზისის დაწყებამდე, ევროპა რუ
სული გაზის 4/5-ს უკრაინის მილსადე

ნების გავლით იღებდა. თავად უკრა
ინაში, იმპორტირებული აირი ქვეყნის
ენერგომოხმარების 40%-ს შეადგენს.
„გაზპრომი“ და მისი ევროპელი პარტ
ნიორები აცხადებენ, რომ რუსეთ-უკრა
ინის ურთიერთობები და კიევის უარი,
რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შესყიდ
ვაზე, არ იმოქმედებს უკრაინის გავლით
ტრანზიტზე. თუმცა, თუ ევროკავშირი
ჩაერთვება კიევსა და „გაზპრომს“ შო
რის მოლაპარაკებებში უკრაინისთვის
უფრო ხელსაყრელი გარიგების მისაღ
წევად და თუ გერმანია და ევროკავში
რის სხვა ქვეყნები რუსული გაზის გარ
კვეულ მოცულობას უკრაინას უკან მიჰ
ყიდიან, ძნელი წარმოსადგენია, რომ
ტრანზიტი ისევე შეუფერხებლად გან
ხორციელდეს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ
რუსული გაზის მიწოდება ევროპელი
მომხმარებლებისთვის კვლავაც უკრაი
ნის გავლით გაგრძელდება, არსებულმა
დაძაბულობამ და გაზმომარაგებასთან
დაკავშირებულმა ხშირმა გაურკვევ
ლობებმა, უკრაინასა და ევროკავშირის
რუსეთისგან ენერგოდამოუკიდებლო
ბის გზების უფრო პროაქტიური ძიების
კენ უნდა უბიძგოს.
ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსი
ამ კიდევ უფრო შეამცირა უკრაინის
ენერგოდამოუკიდებლობის
შანსები.
ორი მსხვილი ენერგოპროექტის – შავი
ზღვის სანაპიროზე, ოდესასთან ახლოს
თხევადი აირის საცავის მშენებლობა
და ყირიმის ნახევარკუნძულის წყლებში
არსებული სკიფსკას შელფის საბადოს
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მომავალი ბუნდოვანია. გაურკვეველია
შეძლებს თუ არა კიევის მთავრობა, შე
ინარჩუნოს კონტროლი ნავთობისა და
გაზის ლიცენზიებზე შავ ზღვაში. ისეთი
მსხვილი კომპანიებ ი, როგორებიცაა
Exxon Mobil, Shell და Eni არიან დაინ
ტერესებულნი სკიფსკას საბადოს შეს
წავლით.
მიუხედავად ამისა, უკრაინას მაინც
აქვს პოტენციალი, გაზარდოს ადგი
ლობრივი ენერგოწარმოება. მარაგების
მოცულობის მიხედვით დღესდღეობით
უკრაინ ა 24-ე ადგილზეა იმ ქვეყანა
თა სიაში, სადაც ბუნებრივი აირის რე
ზერვების არსებობა დადასტურებულია.
აშშ- ის ენერგეტიკის საინფორმაციო
სამმართველოს გათვლებით, უკრაინის
მთლიანი რესურსები 1.18 ტრილიონ კუ
ბურ მეტრს შეადგენს.23 დასავლეთ ციმ
ბირში გაზის საბადოებ ის აღმოაჩენასა
და ათვისებამდე, 1970-იან წლებში, საბ
ჭოთა უკრაინა გაზის ექსპორტს ახორ
ციელებდა რუსეთში. 2013 წელს უკრა
ინამ ინტენსიურად დაიწყო საკუთარი
ფიქლის გაზის რეზერვების შესწავლა.
დღესდღეობით კომპანია Chevron-ია
დაინტერესებული ქვეყნის დასავლეთ
ში ოლესკას საბადოს დამუშავებით. ამ
საბადოს წელიწადში 8-10 მილიარდი
კუბური მეტრი გაზის წარმოების პოტენ
ციალი აქვს; ხოლო Shell-მა ხელი მო
აწერა კონტრაქტს იუზივსკას საბადოს
შესწავლაზე, რომელიც აღმოსავლეთ
უკრაინ აში მდებარეობს და მასშტაბე
ბით ოლესკას საბადოს მსგავსია24.
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არსებული სიტუაცია ევროკავშირის
წინაშე სამ პოლიტიკურ საკითხს აყე
ნებს: ფიქლის გაზის რეზერვების და
განახლებადი ენერგიის წყაროების
შემდგომი შესწავლა ევროკავშირის
ქვეყნებში; მილსადენების საკუთრებაზე
წესების გაუმჯობესება და ამოქმედება,
რათა „გაზპრომმა“ ვერ შეძლოს მონო
პოლიის მოპოვება ტრანსპორტირების
სისტემებზე ევროპაში; და აშშ-ის თხე
ვადი გაზის ექსპორტის ხელმისაწვდო
მობის გაზრდა ევროპული ქვეყნების
თვის25. და ბოლოს, იმედია ეს კრიზისი
„გააცოცხლებს“ ან წარმოშობს ნაბუქოს
პროექტის ახალ ვერსიას, რომლითაც
შესაძლებელი იქნება ცენტრალური
აზიისა და კასპიის ზღვის ბუნებრივი
აირის ცენტრალური და აღმოსავლეთ
ევროპისთვის მიწოდება კავკასიისა და
თურქეთის გავლით.
თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
მიუხ ედავად არსებული კონსენსუსისა
იმის თაობაზე, რომ ევროპულმა სახელ
მწიფოებმა უნდა შეამცირონ საკუთარი
ენერგოდამოკიდებულება რუსეთზე, რუ
სეთის ატომური ენერგიის სახელმწიფო
კორპორაცია „როსატომი“ კვლავ აგრ
ძელებს რამდენიმე ატომური ელექტ
როსადგურის მშენებლობას უნგრეთში,
გერმანიასა და თურქეთში. გეგმის მი
ხედვით მიმდინარეობს „სამხრეთის ნა
კადის“ მშენებლობაც. „სამხრეთის ნაკა
დი“ ახალი მილსადენია, რომელიც რუ
სულ გაზს სამხრეთ ევროპას უკრაინის
გვერდის ავლით მიაწვდის. გარდა ამისა,

მიმდინარე კრიზისი და დღემდე დაწესე
ბული სანქციები, ვერ ახდენს გავლენას
ნავთობის და გაზის ინდუსტრიის გიგან
ტებზე. შემაშფოთებელია, რომ ბოლო
თვეებში ამ კომპანიების მიერ რუსეთის
ენერგო სექტორში განხორციელებული
ინვესტიციები იზრდება26.
ეს პროცესები საქართველოსთვის
მნიშვნელოვანია ორი მიზეზის გამო:
1. ევროპის მიერ ენერგომომარაგების
წყაროებისა და მარშრუტების დივერ
სიფიცირება ცენტრალური აზიის, კასპი
ისა და შესაძლოა, ირანული ბუნებრივი
აირისა და ნავთობის მოზიდვას გულის
ხმობს. ამ რესურსების ევროპამდე სა
ქართველოს ტერიტორიის გავლით მი
ტანა თბილისს შესაძლებობას მისცემს,
შეამციროს თავისი დამოკიდებულება
აზერბაიჯ ანულ რესურსებზე. გამოცდი
ლებამ გვაჩვენა, რომ აზერბაიჯანი საი
მედო მომწოდებელი და სავაჭრო პარ
ტნიორია, მაგრამ ენერგიის მხოლოდ
ერთ წყაროზე მნიშვნელოვნი დამოკი
დებულება არც ერთი ქვეყნისთვის არის
სასურველი; 2. ევროკავშირის ქვეყნე
ბის გაზრდილი ენერგოდამოუკიდებ
ლობა მათი საგარეო პოლიტიკური გა
დაწყვეტილებების მეტი თავისუფლების
წინაპირობა იქნება, რაც შესაძლოა, ევ
როკავშირსა და ნატოს აღმოსავლეთით
გაფართოების საკითხებზე მათ დამოკი
დებულებაზეც აისახოს. და ბოლოს, თუ
უკრაინ ა შეძლებს თხევადი გაზის საცა
ვის აშენებას შავი ზღვის სანაპიროზე,
საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევა

ში, ეს ენერგიის ალტერნატიული წყარო
შეიძლება იყოს საქართველოსთვისაც.

ევროკავშირთან ასოცირების
ხელშეკრულების და ჩრდილო
ატლანტიკურ ალიანსში გაწევ
რიანების პერსპექტივები
21 მარტს, უკრაინის დროებითმა
მთავრობამ ხელი მოაწერა ევროკავ
შირთან ასოცირების ხელშეკრულე
ბის პოლიტიკურ ნაწილს; ასოცირების
ხელშეკრულების ეკონომიკურ ნაწილსა
და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავი
სუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე
მოლაპარაკებები გრძელდება და სა
ვარუდოდ წლის ბოლოს მოეწერება
ხელი. ღრმა და ყოვლისმომცველი თა
ვისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულე
ბის ხელმოწერამდე და მის სრულად
ამოქმედებამდე, ევროკავშირი საბაჟო
ტარიფების დროებით გაუქმებას – ეგ
რეთ წოდებული ავტონომიური სავაჭ
რო ზომების ამოქმედებას აპირებს უკ
რაინული ექსპორტისთვის, რათა ხელი
შეუწყოს კიევს ეკონომიკური სირთუ
ლეების გადალახვაში27. ევროკავშირის
გათვლებით, ღრმა და ყოვლისმომც
ველი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი
დაეხმარება უკრაინელ ექსპორტიო
რებს, ყოველწლიურად დაზოგონ 487
მილიონი ევრო ევროკავშირში საბაჟო
ტარიფების შემცირების ხარჯზე. თავის
მხრივ, უკრაინამ უნდა გააუქმოს ევრო
კავშირიდან იმპორტზე მოსაკრებლები
წელიწადში 371 მილიონი ევროს ოდე
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ნობით28. ამავე დროს, უკრაინას ექნება
საშუალება ისარგებლოს გარდამავალი
პერიოდებით გარკვეული ტიპის იმპორ
ტზე საბაჟო ტარიფების გასაუქმებლად.
სანამ ღრმა და ყოვლისმომცველი თა
ვისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება
ამოქმედდება, ევროკავშირ-უკრაინის
ვაჭრობა პრეფერენციების განზოგადე
ბული სისტემის მეშვეობით რეგულირ
დება, რომელიც ჯერ კიდევ 1993 წელს
იქნა ხელმოწერილი. ევროკავშირში
პრეფერენციული იმპორტი მოიცავს
მანქანა-დანადგარებს და მექანიკურ
ხელსაწყოებს, მექანიზმებს, ზეთებს,
ნახევრადძვირფას ლითონებს, ქიმიურ
ნივთიერებებს და ტექსტილს. ითვლება,
რომ უკრაინა საკმაოდ ეფექტიანად იყე
ნებს პრეფერენციების განზოგადებულ
სისტემას; კიევი ყველაზე ეფექტიან გა
მომყენებელს შორის 12-ე ადგილზეა29.
უდავოა, რომ ევრომაიდნის შემდეგ
განვითარებულმა მოვლენებმა კატალი
ზატორის ფუნქცია შეასრულა ევროკავ
შირი-საქართველოს ასოცირების ხელ
შეკრულებისთვისაც. ხელშეკრულების
როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონო
მიკური ნაწილის ხელმოწერა 2014 წლის
ივნისში იგეგმება. თუმცა ჯერ კიდევ არ
არის ცნობილი საქართველოს (და უკ
რაინის) ევრო-ატლანტიკური ინტეგრა
ციის შემდგომი ბედი. 17 აპრილს, ევრო
პის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია
აღმოსავლეთ პარტნიორ
 ობის ქვეყნებ
ზე რუსეთის ზეწოლის და აღმოსავლეთ
უკრაინ აში დესტაბილიზაციის თაობაზე.
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რეზოლუციაში ხაზგასმულია, რომ ასო
ცირების ხელშეკრულებების ხელმოწე
რა არ არის ევროკავშირის საბოლოო
მიზანი საქართველოს, მოლოდვასა და
უკრაინასთან მიმართებაში. სამივე ქვე
ყანას ევროკავშირის სრულუფლებიანი
წევრობის პერსპექტივა აქვს იმ პირო
ბით, რომ ისინი გააგრძელებენ თავიან
თი ინსტიტუტების გაუმჯობესებას30.
რა გავლენას მოახდენს მიმდინარე
კრიზისი საქართველოს და უკრაინის
NATO-ში გაწევრიანებაზე, ჯერ არ არის
ნათელი. ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს
NATO-ს მომდევნო სამიტამდე, რომე
ლიც 2014 წლის სექტემბერში უელსში,
გაერთიანებულ სამეფოში, გაიმართება.
ასეთი იყო აპრილის ბოლოს თბილისში
ვიზიტით მყოფი საფრანგეთისა და გერ
მანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების
გზავნილიც. დღესდღეობით მხოლოდ
ერთი რამ არის ცხადი – NATO არ არის
მზად რუსეთთან ფართომასშტაბია
ნი კონფრონტაციისთვის უკრაინის ან
თუნდაც საქართველოს გამო, მაგრამ ის
ერთგული რჩება პრინციპისა, დაიცვას
თავისი წევრი ქვეყნები. აღმოსავლეთ
ევროპელი მოკავშირეების მხარდაჭე
რის მიზნით, აშშ-მ განაცხადა, რომ 600
საჰაერო-სადესანტო ოფიცერს განალა
გებს პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებ
ში განუსაზღვრ
 ელი ვადით. პენტაგონმა
ასევე გააგზავნა 12 ერთეულ
 ი F-16 რეაქ
ტიული გამანადგურებელი და დამხმარე
გუნდები პოლონეთში წლის ბოლომ
დე და გააძლიერა საჰაერო პატრული

რება ესტონეთში. თეთრი სახლი ასევე
ხელახლა ფიქრობს ანტისარაკეტო და
სარადარო სისტემების დაყენებაზე პო
ლონეთსა და ჩეხეთში. ეს გეგმა თავდა
პირველად ჯორჯ ვ. ბუშის ადმინისტრა
ციამ შეიმუშავა.
ევრო-ატლანტიკური
ინტეგრაციის
პერსპექტივის გარდა, უკრაინის წინა
აღმდეგ რუსეთის აგრესიას კიდევ ერთი
პოლიტიკური შედეგი აქვს საქართვე
ლოსთვის – მან გაუადვილა ქართველ
დიპლომატებსა და პოლიტიკოსებს,
დაიცვან ქართული პოზიცია 2008 წლის
რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავ
შირებით. ახლა ბევრად რთულია სკეპ
ტიკოსებისთვის ბრიუსელსა და ვაშინ
გტონში ამტკიცონ, რომ საქართველოც
და რუსეთიც თანაბრად დამნაშავე იყვ
ნენ 2008 წელს სამხედრო კონფრონტა
ციის დაწყებაში.

•

•

ეს ყოველივე საქართველოსთ
ვის ნიშნავს, რომ:
•

•

იქნება შესაძლებლობა, გაიზარ
დოს ვაჭრობა ორ მხარეს შორის,
განსაკუთრებით კი, იმპორტი უკ
რაინიდან; თუმცა, სავაჭრო მარშ
რუტის უსაფრთხოება, განსაკუთრე
ბით ბორნის მეშვეობით, შესაძლოა
პრობლემატური გახდეს. ქართული
პროდუქტები სავარაუდოდ გაძვირ
დება უკრაინელი მომხმარებლე
ბისთვის.
ფულადი გზავნილები მცირდება,
მაგრამ არა მკვეთრად. თუმცა, პირ

•

•

დაპირი უცხოური ინვესტიციები,
რომლებიც გასულ წელს ფულადი
გზავნილების თითქმის ნახევარს
შეადგენდა, შესაძლოა ერთბაშად
შეჩერდეს მოკლევადიან პერსპექ
ტივაში. ვინაიდან უკრაინა არ არის
საქართველოს მსხვილი ინვესტო
რი, პირდაპირი უცხოური ინვესტი
ციების ნაკადის უარყოფითი მაჩ
ვენებელიც კი არ წარმოადგენს სე
რიოზულ საფრთხეს საქართველოს
ეკონომიკისთვის.
არ არის მოსალოდნელი რაიმე სე
რიოზული ზემოქმედება საქართვე
ლოს ფინანსურ სექტორზე.
სხვადასხვა საერთაშორისო რე
იტინგების მიხედვით თუ ვიმსჯე
ლებთ, უკრაინის კონკურენტულობა
რეგიონში მცირდება, მაგრამ სა
ქართველო უკრაინის ხარჯზე ვერ
მოიგებს. რეგიონში რუსეთის კიდევ
ერთმა აგრესიამ საქართველოს
ეკონომიკის რისკ-ფატორიც გაზარ
და. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებუ
ლი იმაზე, თუ როგორ გაივლის ამ
წელიწადს საქართველო.
რეგიონული ენერგოპოლიტიკა შე
საძლოა შეიცვალოს საქართველოს
სასარგებლოდ მხოლოდ გრძელვა
დიან პერსპექტივაში.
გავლენა საქართველოს ევრო-ატ
ლანტიკურ ინტეგრაციაზე ჯერჯერო
ბით არ არის ნათელი. ბევრი რამ
დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ
დასრულდება კრიზისი უკრაინაში.
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