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ირა ნი და მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა

აშ კა რა ა, რომ გე ო პო ლი ტი კუ რი თვალ-
საზ რი სით, ირა ნის ის ლა მუ რი რეს პუბ ლი-
კა რე გი ო ნის უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ცენ ტ რა ლუ რი პუნ ქ ტი ა. გე ოგ რა ფი უ ლი 
მდე ბა რე ო ბის მი ხედ ვით, ჰა ბის რო ლი 
ირანს უფ რო შე ე ფე რე ბა, ვიდ რე მის მთა-
ვარ მე ტო ქეს ის ლა მურ სამ ყა რო ში და 
რე სურ სე ბით მდი დარ კი დევ ერთ ავ-
ტოკ რა ტი ას – სა უ დის არა ბეთს. ირა ნი 
ერ თა დერ თი ქვე ყა ნაა კას პი ის ზღვა სა 
და სპარ სე თის ყუ რეს შო რის და შე სა ბა-
მი სად, ირა ნის ზაგ რო სის მთე ბი სახ მე-
ლე თო ხი დი ა, რო მე ლიც აზერ ბა ი ჯანს და 
ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნებს ინ დო ე თის 
ოკე ა ნეს თან აკავ ში რებს; ეს ქვეყ ნის სატ-
რან ს პორ ტო დე რეფ ნად გა მო ყე ნე ბის 
სე რი ო ზულ ეკო ნო მი კურ პო ტენ ცი ალს 
წარ მო ად გენს, თუ ირა ნის ხე ლი სუფ ლე-
ბა მის თ ვის ამ ფუნ ქ ცი ის მი ნი ჭე ბას გა-
დაწყ ვეტს. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ირა-
ნი თვით კ მა რი ქვე ყა ნა ა. ის შე და რე ბით 
ღა რი ბი ა, მაგ რამ სა უ კე თე სოდ და ცუ ლი 
საზღ ვ რე ბი აქვს და ჰყავს დის ციპ ლი ნი-
რე ბუ ლი ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა 
დაზ ვერ ვის და ში ნა გა ნი უსაფ რ თხო ე ბის 
სა უ კე თე სო აპა რა ტით.1 თუმ ცა, 1979 წლის 
შემ დეგ ირან სა და აშშ-ს შო რის ურ თი ერ-
თო ბა და უ ფა რავ მტრო ბამ დე გა უ ა რეს და; 
შე სა ბა მი სად, აშ შ -ის შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა-

ლე ბის ყოფ ნა ირა ნის აღ მო სავ ლე თი თა 
და და სავ ლე თით – ერაყ სა და ავ ღა ნეთ-
ში – მნიშ ვ ნე ლო ვან და ძა ბუ ლო ბას ქმნის 
არა იმ დე ნად ქვე ყა ნა ში მათ შე საძ ლო 
შეჭ რას თან და კავ ში რე ბით, რამ დე ნა დაც 
აშ შ -ის მი ერ, ამ პო ზი ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით, 
ირან ში ეთ ნი კუ რი უთან ხ მო ე ბის გაღ ვი ვე-
ბის გა მო.2 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ირა ნი მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ეკო ნო მი კურ პო ტენ ცი ალს წარ მო ად გენს 
აშ შ - ს თ ვის, რო მე ლიც 1978 წლამ დე ირა-
ნის რი გით მე ო რე უმ ს ხ ვი ლე სი სა ვაჭ რო 
პარ ტ ნი ო რი იყო; ამე რი კუ ლი სა ქო ნე ლი 
– ძი რი თა დად იარა ღი, სამ რეწ ვე ლო და-
ნად გა რე ბი და ტექ ნო ლო გია – ირა ნის 
მთლი ა ნი იმ პორ ტის 16%-ს შე ად გენ და.3 
ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ აშ შ -ის კერ ძო 
სექ ტო რი, შან სი თუ მი ე ცა, აუცი ლებ ლად 
შე ვა ირან ში, გან სა კუთ რე ბით იმის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, რომ ირა ნი, რო გორც 
მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბით სი დი დით 
მე სა მე ქვე ყა ნა რე გი ონ ში, უდი დე სი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ბა ზა რი ა, რო-
მელ შიც სა მომ ხ მა რებ ლო ბა ზის მნიშ ვ ნე-
ლო ვან წილს ახალ გაზ რ დე ბი შე ად გე ნენ, 
ხო ლო შე და რე ბით უფ რო სი ასა კის სა შუ-
ა ლო კლა სის მო სახ ლე ო ბას ჯერ კი დევ 
ახ სოვს 1979 წლამ დე პე რი ო დის ამე რი-
კუ ლი სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქო ნე ლი.4

1 https://www.stratfor.com/analysis/geopolitics-iran-holding-center-mountain-fortress
2 იქვე.
3 http://iranprimer.usip.org/blog/2012/apr/10/us-iran-trade-still-thrives-0
4 http://qz.com/390121/if-sanctioned-are-lifted-heres-what-trade-between-iran-and-the-us-would-look-like/
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აშ შ - ს გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მელ მაც 1979 
წლის შემ დეგ ირან ში სა კუ თა რი ინ ტე რე-
სე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეკ ვე ცა, ევ რო პუ-
ლი ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც ევ რო კავ ში რის 
შექ მ ნამ დე თა ვად უწე სებ დ ნენ ამ ქვე ყა-
ნას სან ქ ცი ებს, აქ ტი უ რად აბან დებ დ ნენ 
ინ ვეს ტი ცი ებს ირა ნის ეკო ნო მი კა ში – 
1992-2008 წლებ ში, 20-ზე მეტ მა ქვე ყა ნამ, 
გან სა კუთ რე ბით კი, გერ მა ნი ამ, ჰო ლან-
დი ამ და ეს პა ნეთ მა, ირან ში თით ქ მის 
11 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი და ა ბან და 
253 სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტ ში.5 ცხა დი ა, ევ-
რო კავ ში რის სან ქ ცი ე ბის გა უქ მე ბა გა-
ნა ახ ლებს ევ რო პის ინ ტე რესს ირა ნის 
მი მართ, რაც და მა ტე ბით ბიძგს მის ცემს 
ირა ნის ეკო ნო მი კურ ზრდას. ევ რო პუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის თ ვის ირა ნი გან სა კუთ რე-
ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ და, რად გან ჩი-
ნე თის მხრი დან მოთხოვ ნის შე სუს ტე ბის 
და ბევრ სხვა გან ვი თა რე ბად ბაზ რებ ზე 
წარ მოქ მ ნი ლი პრობ ლე მე ბის გა მო, ევ-
რო კავ ში რის ბიზ ნე სებს ახა ლი და დი დი 
ბა ზა რი ესა ჭი რო ე ბათ თა ვი ან თი საქ მი ა-
ნო ბე ბის თ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლო რო გორც 
ცენ ტ რა ლუ რი პუნ ქ ტი
 
ძლი ერ ეკო ნო მი კებ თან შე და რე ბით, 
მცი რე ზო მის მი უ ხე და ვად, სა ქარ თ ვე-
ლოს ხელ საყ რე ლი გე ო პო ლი ტი კუ რი 
მდე ბა რე ო ბა უკა ვია აღ მო სავ ლეთ სა და 
და სავ ლეთს შო რის გზაჯ ვა რე დინ ზე და 

ირა ნი დან და სავ ლე თის მი მარ თუ ლე-
ბის (აზერბაიჯანის გავ ლით) პო ტენ ცი ურ 
მარ შ რუტს წარ მო ად გენს. სა ქარ თ ვე ლოს 
ტე რი ტო რი ა ზე უკ ვე სა მი მსხვი ლი მილ სა-
დე ნი გა დის (ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და 
ბა ქო- სუფ სის ნავ თობ სა დე ნე ბი და ბა ქო- 
თ ბი ლი სი -ერ ზ რუ მის გაზ სა დე ნი), ხო ლო 
რამ დე ნი მე სხვა მილ სა დე ნის გაყ ვა ნით, 
რო მელ თა პრო ექ ტე ბიც გა ნი ხი ლე ბა 
(აზერბაიჯანი-საქართველო-რუმინეთის 
ინ ტერ კო ნექ ტო რი, რო მე ლიც ბუ ნებ რივ 
აირს აზერ ბა ი ჯა ნი დან ცენ ტ რა ლურ ევ-
რო პას მი აწ ვ დის; თეთ რი ნა კა დი, რომ-
ლი თაც კას პი ის რე გი ო ნი დან ბუ ნებ რი ვი 
აირი რუ მი ნეთ სა და უკ რა ი ნამ დე მი ვა; 
ბუ ნებ რი ვი აირის სამ ხ რე თის დე რე ფა-
ნი, რო მე ლიც აზერ ბა ი ჯანს იტა ლი ას თან 
და ა კავ ში რებს თურ ქე თი სა და სა ბერ ძ-
ნე თის გავ ლით), ქვე ყა ნა თა ვი სუფ ლად 
შეძ ლებს ნე ბის მი ე რი იმ მილ სა დე ნის 
ნა წი ლი გახ დეს, რომ ლი თაც ირა ნუ ლი 
ენერ გო რე სურ სე ბის ევ რო პის კენ ტრან ს-
პორ ტი რე ბა მოხ დე ბა. გარ და ამი სა, ყვე-
ლა ზე მოკ ლე გზა ირა ნი დან შავ ზღვამ დე 
და იქი დან აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა ლურ 
ევ რო პამ დე სა ქარ თ ვე ლო ზე გა დის და 
შე სა ბა მი სად, იმ სატ რან ს პორ ტო დე რეფ-
ნე ბის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ან ალ ტერ ნა ტი-
ვას წარ მო ად გენს, რომ ლე ბიც ირა ნი დან 
თურ ქე თის გავ ლით არ სე ბობს. თუმ ცა, 
სან ქ ცი ე ბის გა უქ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში ირან-
მა სა ქარ თ ვე ლოს დე რე ფანს შე იძ ლე ბა 
კონ კუ რენ ცია გა უ წი ოს და ცენ ტ რა ლუ რი 

5 https://web.archive.org/web/20081210233037/http://www.iran-daily.com/1387/3289/html/economy.htm
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აზი ის ხმე ლე თით გარ შე მორ ტყ მულ ქვეყ-
ნებს ოკე ა ნეს თან ალ ტერ ნა ტი უ ლი მი სას-
ვ ლე ლი შეს თა ვა ზოს ბენ დერ -ა ბა სის და 
ჰორ მუ ზის სრუ ტის გავ ლით. და მა ინც, სა-
ქარ თ ვე ლოს ად გილ მ დე ბა რე ო ბას ნამ დ-
ვი ლად გა აჩ ნია ფარ დო ბი თი უპი რა ტე სო-
ბა და მან უნ და შეძ ლოს ამ უპი რა ტე სო ბის 
გა მო ყე ნე ბა ახ ლა, სა ნამ ირა ნი მსოფ ლი-
ოს თ ვის მე ტი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე-
ბის შე თა ვა ზე ბას შეძ ლებს. 

ირა ნი დღეს

ირა ნის ის ლა მუ რი რეს პუბ ლი კა მსოფ-
ლი ოს ერ თ -ერ თი უდი დე სი ქვე ყა ნა ა, 
რო მე ლიც მე-18 ადილ ზეა მსყიდ ვე ლო-
ბი თი უნა რის პა რი ტე ტის მშპ-ის მი ხედ-
ვით და 29-ზე ნო მი ნა ლუ რი მშპ-ის მი-
ხედ ვით არ სე ბუ ლი გაც ვ ლის კურ სით. 
რო გორც Goldman Sachs Asset Manage-
ment-ის თავ მ ჯ დო მა რემ, ჯიმ ონი ლიმ, 
თქვა, BRIC-ის (ბრაზილია, რუ სე თი, ინ-
დო ე თი და ჩი ნე თი) შემ დეგ, ირა ნი ერ-
თ -ერ თია Next-11-ის ანუ, 11 სწრა ფად 
გან ვი თა რე ბა დი ბაზ რის ჯგუ ფი დან, რო-
მელ საც 21-ე სა უ კუ ნის მსოფ ლი ოს ერ-
თ -ერთ უდი დეს ეკო ნო მი კად გა დაქ ცე-
ვის პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა.6 2012 წელს, 
Next-11-მა აშ შ - ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი 
გან ვი თა რე ბად ბაზ რებ ში ინ ვეს ტი რე ბის 
ფონ დე ბის 93% შე ად გი ნა და ირან ზე და-
წე სე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბის თან მიმ დევ რუ ლი 

გა უქ მე ბა (რაზეც უფ რო დე ტა ლუ რად 
ქვე მოთ ვი სა უბ რებთ) Next-11-ის პო ტენ-
ცი ალს კი დევ უფ რო გაზ რ დის. 

სა ქარ თ ვე ლოს ორი მე ზობ ლის, აზერ ბა-
ი ჯა ნი სა და რუ სე თის, მსგავ სად, ირა ნი 
ენერ გო რე სურ სე ბით მდი და რი ქვე ყა ნაა 
და ნედ ლი ნავ თო ბის და დას ტუ რე ბუ ლი 
მა რა გე ბის მო ცუ ლო ბის მი ხედ ვით მსოფ-
ლი ო ში მე ოთხეა (ვენესუელის, სა უ დის 
არა ბე თი სა და კა ნა დის შემ დეგ), ხო ლო 
ბუ ნებ რი ვი აირის და დას ტუ რე ბუ ლი მა რა-
გე ბით – პირ ვე ლი.7 გა საკ ვი რი არ არის, 
რომ ირა ნის მრეწ ვე ლო ბა ში ნავ თო ბი სა 
და გა ზის მო პო ვე ბა დო მი ნი რებს, თუმ ცა 
ნავ თო ბით მდი და რი სხვა ქვეყ ნე ბის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით, ირა ნის მრეწ ვე ლო ბა საკ-
მა ოდ დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ა, თე ი რა ნის 
სა ფონ დო ბირ ჟა კი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 
სწრა ფად მზარ დი ბირ ჟაა ბო ლო 5 წლის 
გან მავ ლო ბა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
2013 წელს მი სი ინ დექ სი ის ტო რი ულ მაქ-
სი მუმ ზე ოდ ნავ და ბა ლი იყო, ეს ინ დექ სი 
მა ინც საკ მა ოდ მა ღა ლია და ოპ ტი მიზ მის 
სე რი ო ზულ სა ფუძ ველს იძ ლე ვა. უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ 2000-იანი წლე ბის ბო-
ლო დან მო ყო ლე ბუ ლი, ნედ ლი ნავ თო-
ბის წარ მო ე ბის მსოფ ლიო ფა სებ სა და 
მთლი ა ნი წარ მო ე ბის თვით ღი რე ბუ ლე-
ბას შო რის გან ს ხ ვა ვე ბის წი ლი მშპ-ში 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და – 2008 წლის 
40%-დან 2008 წლის 23%-მდე. ეს თა ვის-

6  http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-08-07/goldman-sachs-s-mist-topping-brics-as-smaller-
markets-outperform

7 http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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თა ვად არ ნიშ ნავს, რომ ქვე ყა ნა მი ნე-
რა ლურ რე სურ სებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბას 
წყვეტს, მაგ რამ ისე თი ტენ დენ ცი ა ა, რო-
მე ლიც სწო რი მი მარ თუ ლე ბით სვლა ზე 
მეტყ ვე ლებს. 

ირა ნის ეკო ნო მი კის უმ ს ხ ვი ლეს წილს 
სხვა დას ხ ვა სერ ვი სე ბი წარ მო ად გენს, 
რო მელ საც ნავ თო ბის და გა ზის წარ-
მო ე ბის წი ლი მოს დევს.8 სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის სექ ტო რი შე და რე ბით არაპ-
რო დუქ ტი უ ლია და მას ში და საქ მე ბუ ლი 
სა მუ შაო ძა ლის 18.3% მშპ-ის მხო ლოდ 
9%-ს ქმნის. ნავ თობ ქი მი კა ტე ბის გარ-
და, ირა ნის სი დი დით მე ო რე მრეწ ვე ლო-
ბა მან ქა ნათ მ შე ნებ ლო ბა ა, ხო ლო მი სი 
კომ პა ნია „ხოდრო” ახ ლო აღ მო სავ ლეთ-
ში მან ქა ნე ბის უმ ს ხ ვი ლე სი მწარ მო ე ბე-
ლი ა.9 ირა ნის ეკო ნო მი კის კი დევ ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სექ ტო რი მშე ნებ ლო-
ბა ა, რო გორც ნედ ლი მა სა ლე ბის, ასე ვე 
წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სით. ირანს წე-
ლი წად ში 70 მი ლი ო ნი ტო ნა ცე მენ ტის 
წარ მო ე ბის წარ მა დო ბა აქვს და ამ სა-
ქონ ლის წარ მო ე ბის სი დი დით მსოფ ლი-
ო ში მე ოთხე ა, ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში კი 
პირ ვე ლი.10 ირა ნუ ლი ცე მენ ტის მთა ვა-
რი ექ ს პორ ტი ო რე ბი ერა ყი (მთლიანი 
ექ ს პორ ტის 63%), თურ ქ მე ნე თი (7%) 

და აზერ ბა ი ჯა ნი (4%) არი ან. სამ შე ნებ-
ლო სექ ტო რი სწრა ფად ვი თარ დე ბა და 
სტა ბი ლურ, წლი ურ 4.2%-იან ზრდას აჩ-
ვე ნებს, რომ ლის გა ორ მა გე ბა საც მო-
ე ლი ან, გან სა კუთ რე ბით, სან ქ ცი ე ბის 
მოხ ს ნის შემ თხ ვე ვა ში.11 სან ქ ცი ე ბის გა-
უქ მე ბის შემ დეგ, ირა ნი, დი დი ალ ბა თო-
ბით, გან ვი თა რე ბად ეკო ნო მი კებს შო-
რის უმ ს ხ ვი ლე სი სამ შე ნებ ლო ბა ზა რი 
გახ დე ბა. სან ქ ცი ე ბის გა უქ მე ბის ეფექ ტი, 
მარ თა ლი ა, მცი რე მას შ ტა ბით, მაგ რამ 
უკ ვე მა ინც შე სამ ჩ ნე ვი ა, რაც სამ ხ რეთ 
კო რე ამ სან ქ ცი ე ბის უდი დე სი ნა წი ლი 
2014 წლის მარ ტ ში გა ა უქ მა. ორ მა კო რე-
ულ მა მულ ტი ნა ცი ო ნა ლურ მა კომ პა ნი ამ, 
Hyundai E&C და Daelim, წარ მო მად გენ-
ლო ბე ბი სან ქ ცი ე ბის გა ქუ მე ბამ დეც კი 
გახ ს ნა თე ი რან ში და დღეს, სამ ხ რეთ კო-
რეა ირა ნის უმ ს ხ ვი ლე სი სა ერ თა შო რი-
სო პარ ტ ნი ო რია სამ შე ნებ ლო სექ ტორ-
ში.12 რად გან ირა ნი ცდი ლობს ნავ თო ბის 
წარ მო ე ბი დან დი ვერ სი ფი ცი რე ბას და 
ნავ თობ ქი მი კა ტე ბის სა წარ მოო ჯაჭ ვის 
მე ტად მოც ვას, ირა ნის სამ შე ნებ ლო სექ-
ტო რის შემ დე გი ნა ბი ჯი ქი მი უ რი ობი ექ-
ტე ბის მშე ნებ ლო ბაა და ჩი ნეთ მა უკევ 
გა მო ხა ტა ინ ტე რე სი, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი-
ღოს რამ დე ნი მე ძვი რადღი რე ბუ ლი სამ-
შე ნებ ლო პრო ექ ტით.13

8 http://www.cbi.ir/simplelist/5796.aspx
9  ქვემოთ მოცემული დიაგრამა არ მოიცავს ბანკების საკომისიო მოსაკრებლის პირობით 

სიდიდეს, რაც უდრის მშპ-ის 2.7%-ს.
10 http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/228643-iran-a-force-in-cement-industry
11 http://www.ifpinfo.com/Iran-NewsArticle-6083#.Vs1bypP6Jps
12 http://www.globalconstructionreview.com/markets/how-iraq-crisis-could-make-irans-construction888/
13 იქვე.
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ირა ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა 21-ე 
სა უ კუ ნე ში სან ქ ცი ებ მა შე ა ფერ ხა და 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, ქვე ყა ნამ, პრაქ-
ტი კუ ლად, ვერ შეძ ლო ორ ნიშ ნა ინ ფ ლა-
ცი ის გან თა ვის დაღ წე ვა, რაც და ნა წევ რე-
ბულ მა მი წო დე ბის ჯაჭ ვებ მა და მა ღალ მა 
სა ო პე რა ციო ხარ ჯებ მა გა მო იწ ვი ა.14 ირა-
ნის ცენ ტ რა ლუ რი ბან კი რი ა ლის გაც ვ-
ლის კურსს 2013-2014 წლე ბამ დე მკაც რად 
აკონ ტ რო ლებ და, რის შემ დე გაც მი სი 
თა ვი სუ ფა ლი მერ ყე ო ბა და უშ ვა; თუმ ცა, 
უკ ვე 2011 წელს, შა ვი ბაზ რის არა ო ფი-
ცი ა ლურ მა კურ ს მა ცენ ტ რა ლუ რი ბან კის 
კურ სის გან და შო რე ბა და იწყო და ორ ჯერ 
და მე ტა დაც აღე მა ტე ბო და ოფი ცი ა ლურ 

კურსს. 2013 წლის ივ ლის ში ცენ ტ რა ლურ-
მა ბან კ მა კურ სის და ფიქ სი რე ბა შეწყ ვი ტა 
და გაც ვ ლის სხვა დას ხ ვა კურ სის სის ტე მა 
გა ა უქ მა; შე დე გად ირა ნუ ლი რი ა ლი 70%-
ით გა უ ფა სურ და ერ თი წლის წი ნან დელ 
ოფი ცი ა ლურ ღი რე ბუ ლე ბას თან შე და რე-
ბით. მი უ ხე და ვად ამი სა, კვლავ მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი სხვა ო ბაა ოფი ცი ა ლურ და შა ვი 
ბაზ რის კურ სებს შო რის; 2013/2014 წლე ბის 
გაც ვ ლის ოფი ცი ა ლუ რი სა შუ ა ლო კურ სი 
იყო 21,253 ირა ნუ ლი რი ა ლი /აშშ დო ლა-
რი, ხო ლო შა ვი ბაზ რის კურ სი 31,839 ირა-
ნუ ლი რი ა ლი /აშშ დო ლა რი.15 ასე თი სხვა-
ო ბა იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ ირა ნე ლე ბი 
აშშ დო ლარს უფ რო სან დო ინ ვეს ტი ცი ად 

14 http://www.iar-gwu.org/node/428
15 ირანის ცენტრალური ბანკის წლიური მიმოხილვა 1392 (2013/14), გვ. 35.
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გა ნი ხი ლავ დ ნენ (და ისევ გა ნი ხი ლა ვენ) 
და ინ ფ ლა ცი ის მი ხედ ვით აკო რექ ტი რე-
ბენ, ხო ლო სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბი თა ვი ანთ 
ფა სებს დო ლა რის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე-
ბას აბა მენ. 

ამა ვე დროს, 2012 წლამ დე, რე ა ლუ რი 
ზრდა საკ მა ოდ მა ღა ლი იყო და გლო ბა-
ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბის დრო საც 

კი და დე ბი თი რჩე ბო და, სა ვა რა უ დოდ, 
სან ქ ცი ე ბის წყა ლო ბით, რომ ლებ მაც 
ირა ნის ფი ნან სუ რი სის ტე მა გარ კ ვე ულ-
წი ლად მოწყ ვი ტა და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს. 
2012 წელს ევ რო კავ ში რის მი ერ და წე სე-
ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი სა ბო ლოო დარ ტყ მა იყო 
ეკო ნო მი კის თ ვის და ირან ში სე რი ო ზუ ლი 
რე ცე სია და იწყო, რო მე ლიც ორი წე ლი 
გაგ რ ძელ და. 
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2013 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის 
შე დე გი, სა ვა რა უ დოდ, ეკო ნო მი კურ მა მი-
ზე ზებ მა გა ნა პი რო ბა: მაჰ მუდ აჰ მა დი ნე-
ჟა დი ჰა სან რო ჰა ნიმ შეც ვა ლა, რო მელ-
საც უმე ტე სად ზო მი ერ რე ფორ მა ტო რად 
ახა სი ა თე ბენ, მაგ რამ ის რა ელ სა და აშ შ - 
ს თან და კავ ში რე ბით მა ინც ურ ყე ვი შე ხე-
დუ ლე ბე ბი აქვს. თუმ ცა, მი სი მთავ რო ბა, 
წი ნას თან შე და რე ბით, ნამ დ ვი ლად უფ-
რო რე ფორ მა ტო რუ ლია და მეტ აქ ცენტს 
აკე თებს ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე, ქალ თა 
უფ ლე ბებ სა და უფ რო ღია სა გა რეო პო-
ლი ტი კა ზე. რო ჰა ნის მთავ რო ბის ერ თ -ერ-
თი პრი ო რი ტე ტი გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო-
მი კუ რი გან ვი თა რე ბა ა, მაგ რამ ირა ნის 
კონ ს ტი ტუ ცი ის 44-ე მუხ ლ ში მკა ფი ოდ წე-
რი ა, რომ „სახელმწიფო სექ ტორ ში შე დის 
ეროვ ნუ ლი მრეწ ვე ლო ბის ყვე ლა დარ გი, 

სა გა რეო ვაჭ რო ბა, მსხვი ლი შახ ტე ბი, 
სა ბან კო და სა დაზღ ვე ვო ინ დუს ტ რი ე ბი, 
ენერ გო რე სურ სე ბი, კაშ ხ ლე ბი და წყლის 
სა ი რი გა ციო მსხვი ლი ქსე ლე ბი, რა დიო 
და ტე ლე ვი ზი ა, ფოს ტა, ტე ლეგ რა ფი და 
ტე ლე ფო ნი, ავი ა ცი ა, ნა ვი გა ცი ა, გზე ბი, 
რკი ნიგ ზე ბი და სხვა სა ხელ მ წი ფოს სა-
კუთ რე ბა ში და სა ხელ მ წი ფოს კონ ტ რო-
ლის ქვეშ არ სე ბუ ლი სექ ტო რე ბი,”16 რაც 
ფაქ ტობ რი ვად ნიშ ნავს, რომ ირა ნის ეკო-
ნო მი კის უდი დე სი ნა წი ლი სა ხელ მ წი ფოს 
სა კუთ რე ბა ში იქ ნე ბა და ცენ ტ რა ლუ რი 
და გეგ მ ვის სის ტე მას და ექ ვემ დე ბა რე ბა. 
თუმ ცა, 2004 წელს ამ მუხ ლ ში შე ტა ნი ლი 
ცვლი ლე ბა სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის 80%-ის გას ხ ვი სე ბას 
შე საძ ლე ბელს ხდის; შე სა ბა მი სი უწყე ბა – 
ირა ნის საპ რი ვა ტი ზა ციო ორ გა ნი ზა ცია 

16 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ir/ir001en.pdf



15

– 2000-იანი წლე ბის და საწყი სი დან ფუნ-
ქ ცი ო ნი რებს და ამ უწყე ბას საპ რი ვა ტი-
ზა ციო შე მო სავ ლე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 2010 წელს ჰქონ და. მი უ ხე-
და ვად ამი სა, 2001 წლის შემ დეგ პრი ვა-
ტი ზა ცი ი დან მი ღე ბულ მა შე მო სავ ლებ მა 
მხო ლოდ 107.2 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი 
შე ად გი ნა,17 რაც იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ 
ირა ნის ეკო ნო მი კას კვლავ სა ხელ მ წი ფო 
მარ თავს. 2010 წელს მეჯ ლი სის მი ერ მი-
ღე ბუ ლი ეკო ნო მი კის რე ფორ მის გეგ მა 
ით ვა ლის წი ნებს საკ ვებ სა და ენერ გო რე-
სურ სებ ზე სუბ სი დი რე ბის ჩა ნაც ვ ლე ბას 
მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბით 
და მას შ ტა ბუ რი რე ფორ მე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბას სა ბან კო, სა გა და სა ხა დო, სა-
ბა ჟო, და საქ მე ბის, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ-
ლი ა ნო ბის და სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბით.18 
2015 წელს ირა ნის მთავ რო ბამ რი გით 
მე ექ ვ სე ხუთ წ ლი ა ნი გან ვი თა რე ბის გეგ მა 
გა მო აქ ვეყ ნა, რო მე ლიც „სამი მი მარ თუ-
ლე ბის გან შედ გე ბა, კერ ძოდ, რე ზის ტენ-
ტუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა, პროგ-
რე სი მეც ნი ე რე ბა სა და ტექ ნო ლო გი ებ ში 
და წარ მა ტე ბის კულ ტუ რის პო პუ ლა რი-
ზე ბა. ეკო ნო მი კის ფრონ ტ ზე, გან ვი თა რე-
ბის გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს წლი ურ 8%-იან 
ზრდას და რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბას სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ებ ში, სა ფი ნან-
სო და სა ბან კო სექ ტორ ში და ნავ თო ბის 
წარ მო ე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის 

17 http://www.en.ipo.ir/uploads/ipo-2016-01-01-4.pdf

18 http://www.turquoisepartners.com/iraninvestment/IIM-Jan11.pdf
19 http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
20  http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/En-

glish/DB15-Full-Report.pdf
21 http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview

მარ თ ვას და გა ნა წი ლე ბას ხუთ წ ლი ა ნი 
პე რი ო დის მთა ვარ სამ თავ რო ბო პრი ო-
რი ტე ტებს შო რის”.19 

უზარ მა ზა რი რო ლი, რა საც ირა ნის სა-
ხელ მ წი ფო ეკო ნო მი კა ში თა მა შობს, 
გარ კ ვე ულ წი ლად აფერ ხებს ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას. უმ ს ხ ვი ლეს 
სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ებს შო რის არის 
ირა ნის ეროვ ნუ ლი ნავ თობ კომ პა ნია 
(მსოფლიოში სი დი დით მე სა მე ნავ თობ-
კომ პა ნია სა უ დის არა ბე თის „არამკოს” 
და რუ სე თის „გაზპრომის” შემ დეგ), ირა-
ნის შახ ტე ბი სა და სამ თო მომ პო ვე ბე ლი 
ინ დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა რე ბის და რე ნო-
ვა ცი ის კომ პა ნია (IMIDRO), ეროვ ნუ ლი 
ნავ თობ ქი მი კა ტე ბის კომ პა ნია (ირანის 
ნავ თო ბის სა მი ნის ტ როს კომ პა ნი ა), ბან-
კი მე ლი ირა ნი და სხვე ბი. მსოფ ლიო 
ბან კის 2016 წლის ბიზ ნე სის კე თე ბის 
სი ად ვი ლის ინ დექ სის მი ხედ ვით, ირა-
ნი 130-ე ად გილ ზეა 189 ქვე ყა ნას შო რის 
და მხო ლოდ ბიზ ნე სის დაწყე ბი სა და 
კონ ტ რაქ ტე ბის აღ ს რუ ლე ბის კომ პო ნენ-
ტე ბის ქუ ლე ბით უს წ რებს სა შუ ა ლო მაჩ-
ვე ნე ბელს (შესაბამისად, 62-ე და 68-ე 
ად გი ლე ბი).20 ახ ლო აღ მო სავ ლე თის 
და სამ ხ რეთ აფ რი კის რე გი ონ ში ირანს 
მხო ლოდ ალ ჟი რი, ჯი ბუ ტი, ერა ყი, ლი-
ბი ა, სი რი ა, და სავ ლეთ ნა პი რი და ღა ზა 
ჩა მორ ჩე ბი ან.21 
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ამა ვე დროს, მსოფ ლიო ბან კის ბიზ ნე-
სის კე თე ბის სი ად ვი ლის ინ დექ სის მი-
ხედ ვით, ბო ლო წლებ ში ირან ში დაწყე-
ბუ ლი რე ფორ მე ბის უმე ტე სო ბა ბიზ ნე სის 

კე თე ბას აად ვი ლებს.22 2010 წლის შემ-
დეგ გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა რე ფორ მებ მა 
შემ დე გი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი მო ი-
ტა ნა:

ბიზ ნე სის კე თე ბის სი ად ვი ლის ინ დექ სი 2015:

 ბიზ ნე სის დაწყე ბა: ირა ნის ის ლა მურ რეს პუბ ლი კა ში ბიზ ნე სის დაწყე ბა 
გა ად ვილ და კომ პა ნი ის სა ხე ლის რე ზერ ვი რე ბის და 
კომ პა ნი ის რე გის ტ რი რე ბის პრო ცე დუ რე ბის გა მარ-
ტი ვე ბის შე დე გად.

  ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი ღე ბა: ირა ნის ის ლა მურ რეს პუბ ლი კა ში ელექ ტ რო ე-
ნერ გი ის მი ღე ბა გა ად ვილ და, ვი ნა ი დან გა უქ მ და 
მოთხოვ ნა, რომ ლის თა ნახ მა დაც მომ ხ მა რებ ლებს 
გათხ რა ზე ნე ბარ თ ვა უნ და მო ე პო ვე ბი ნათ ელექ ტ-
რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის სის ტე მას თან მი ერ თე ბის 
სა მუ შა ო ე ბის ჩა სა ტა რებ ლად. 

ბიზ ნე სის კე თე ბის სი ად ვი ლის ინ დექ სი 2013:

 მი ნო რი ტა რუ ლი პა კე ტის მქო ნე 
ინ ვეს ტო რე ბის დაც ვა: 

ირა ნის ის ლა მურ მა რეს პუბ ლი კამ გა აძ ლი ე რა ინ-
ვეს ტორ თა დაც ვა ისე თი ვალ დე ბუ ლე ბის შე მო ღე-
ბით, რომ ლის თა ნახ მა დაც უნ და მოხ დეს და კავ-
ში რე ბულ მხა რე ებ თან და დე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის 
და უ ყოვ ნებ ლივ გამ ჟ ღავ ნე ბა.

ბიზ ნე სის კე თე ბის სი ად ვი ლის ინ დექ სი 2011:

 ბიზ ნე სის დაწყე ბა: ირა ნის ის ლა მურ მა რეს პუბ ლი კამ გა ა მარ ტი ვა ბიზ-
ნე სის დაწყე ბა იმით, რომ შე მო ი ღო ვებ პორ ტა ლი, 
რო მე ლიც მე წარ მე ებს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, 
მო ი ძი ონ და და ჯავ შ ნონ კომ პა ნი ის უნი კა ლუ რი სა-
ხე ლი.

 კრე დი ტის აღე ბა: ახა ლი, კერ ძო საკ რე დი ტო ბი უ როს შექ მ ნით გა უმ ჯო-
ბეს და საკ რე დი ტო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო-
ბა.

 კონ ტ რაქ ტე ბის აღ ს რუ ლე ბა: ირა ნის ის ლა მურ მა რეს პუბ ლი კამ გა ა მარ ტი ვა და 
და აჩ ქა რა კონ ტ რაქ ტე ბის აღ ს რუ ლე ბა იმით, რომ 
შე მო ი ღო ზო გი დო კუ მენ ტის ელექ ტ რო ნუ ლი წარ-
დ გე ნა, ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბით ინ ფორ მი რე ბა და 
საქ მის მარ თ ვის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა.

22 http://www.doingbusiness.org/reforms/overview/economy/iran
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ბიზ ნე სის კე თე ბის სი ად ვი ლის ინ დექ სი 2010:

 ბიზ ნე სის კე თე ბა: ირა ნის ის ლა მურ მა რეს პუბ ლი კამ გა ა მარ ტი ვა ბიზ-
ნე სის დაწყე ბა რე გის ტ რა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სის-
ტე მის შე მო ღე ბის გზით.

 გა და სა ხა დე ბის გა დახ და: ირა ნის ის ლა მურ მა რეს პუბ ლი კამ გა უ მარ ტი ვა კომ-
პა ნი ებს გა და სა ხა დე ბის გა დახ და იმით, რომ გა ყიდ-
ვა ზე გა და სა ხა დი შეც ვა ლა და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე-
ბის გა და სა ხა დით.

 სამ შე ნებ ლო ნე ბარ თ ვე ბის მო-
პო ვე ბა:

ირა ნის ის ლა მურ მა რეს პუბ ლი კამ გა ა მარ ტი ვა სამ-
შე ნებ ლო ნე ბარ თ ვე ბის მო პო ვე ბა იმით, რომ თე ი-
რან ში გახ ს ნა ელექ ტ რო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ოფი-
სე ბი, გა ა ად ვი ლა ად გილ მ დე ბა რე ო ბა ზე თან ხ მო ბის, 
სამ შე ნებ ლო ნე ბარ თ ვე ბის და მშე ნებ ლო ბის დას-
რუ ლე ბის სერ ტი ფი კა ტე ბის მი ღე ბა და შე ამ ცი რა 
წყლის და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის  სის ტე მებ თან მი ერ-
თე ბის ნე ბარ თ ვის მი სა ღე ბად სა ჭი რო დრო.

  ტრან ს სა საზღ ვ რო ვაჭ რო ბა: ირა ნის ის ლა მურ მა რეს პუბ ლი კამ შე ამ ცი რა ექ ს-
პორ ტი რე ბი სა და იმ პორ ტი რე ბის თ ვის სა ჭი რო დრო 
იმით, რომ და ა ყე ნა სკა ნე რე ბი შა ჰიდ რე ჯა ის პორ-
ტ ში და რე ორ გა ნი ზე ბა გა უ კე თა გან ბა ჟე ბის ოფი-
სებს, რომ ლი თაც მოხ და სპე ცი ა ლუ რი სა ქონ ლის 
(ქიმიკატები, ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბი) ინ ს პექ ტი რე ბის 
გა მიჯ ვ ნა სა ერ თო მოხ მა რე ბის სა ქონ ლის ინ ს პექ ტი-
რე ბის გან.

23  მსოფლიო ბანკის მიხედვით; საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2015 წლის ოქტომბრის 
მსოფლიო ეკონომიკის მიმოხილვაში სხვა ციფრია ნაჩვენები - 4.3% (https://www.imf.org/ex-
ternal/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=19&pr.y=1&sy=2013&ey=2020&scsm=1&ss-
d=1&sort=country&ds=.&br=1&c=429&s=NGDP_RPCH&grp=0&a)  

24  https://www.washingtonpost.com/world/national-security/kerry-in-geneva-raising-hopes-for-historic-
nuclear-deal-with-iran/2013/11/23/53e7bfe6-5430-11e3-9fe0-fd2ca728e67c_story.html

ამ რე ფორ მე ბის მი უ ხე და ვად ირა ნის 
ეკო ნო მი კა ორი წე ლი, 2012 და 2013 
წლებ ში, რე ცე სი ა ში იყო, რომ ლის შე-
მობ რუ ნე ბაც 2014 წელს, მოკ რ ძა ლე ბუ-
ლი 3%-იანი ეკო ნო მი კუ რი ზრდით და-
იწყო.23 ამ შე მობ რუ ნე ბას ხე ლი შე უწყო 
ერ თობ ლი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის ხელ-
მო წე რამ, რო მე ლიც „ზოგი ეკო ნო მი კუ-
რი სან ქ ცი ის დრო ე ბი თი შემ სუ ბუ ქე ბის 
სა ნაც ვ ლოდ ირა ნის ბირ თ ვუ ლი პროგ-
რა მის ძი რი თა დი ნა წი ლე ბის გა ყინ ვის” 
გრა ფიკს წარ მო ად გენს.24 

ირა ნის სან ქ ცი ე ბი 

აიათო ლა რუ ჰო ლა ხო მე ი ნის მომ ხ რე ე-
ბის მი ერ 1979 წელს ირა ნის ბო ლო შა ჰის, 
რე ზა ფეჰ ლე ვის, ჩა მოგ დე ბის შემ დეგ 
ირან სა და და სავ ლეთს (ძირითადად, 
შე ერ თე ბულ შტა ტებს) შო რის ურ თი ერ-
თო ბე ბი და ი ძა ბა. პირ ვე ლი სან ქ ცი ე ბი 
ირანს აშშ-მ და უ წე სა 1979 წლის „ირანის 
მძე ვალ თა კრი ზი სის” შემ დეგ, რაც აშ-
შ -ის პრე ზი დენ ტის #12170 ბრძა ნე ბის სა-
ფუძ ველ ზე ირა ნის მთავ რო ბის ყვე ლა 
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ქო ნე ბის გა ყინ ვას ით ვა ლის წი ნებ და.25 
ამ სან ქ ცი ას მა ლე აშ შ -ი რანს შო რის ვაჭ-
რო ბის უმე ტე სი ნა წი ლის აკ რ ძალ ვა მოყ-
ვა.26 ირან -ე რა ყის ომის დროს სან ქ ცი ე ბი 
გა ფარ თოვ და და 1995 წელს, ორი სხვა-
დას ხ ვა ბრძა ნე ბით, პრე ზი დენ ტ მა კლინ-
ტონ მა, ჯერ, აშ შ -ის ირა ნის ნავ თო ბის 
ინ დუს ტ რი ა ში ვაჭ რო ბა,27 ხო ლო შემ დეგ, 
ირან თან ნე ბის მი ე რი ვაჭ რო ბა აკ რ ძა-
ლა.28 და მა ტე ბი თი სან ქ ცი ე ბი აშშ-მ 2000-
იანი წლე ბის შუა პე რი ოდ ში შე მო ი ღო, 

25 https://en.wikisource.org/wiki/Executive_Order_12170
26 http://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-sanctions-factbox-sb-idUSTRE59C22020091013
27 https://en.wikisource.org/wiki/Executive_Order_12957
28 https://en.wikisource.org/wiki/Executive_Order_12959
29 http://www.armscontrolwonk.com/archive/600517/exiles-and-iran-intel/
30  ირანზე სანქციების დაწესების მთავარი მიზეზი ბირთვული პროგრამა იყო, თუმცა 

ევროკავშირის მიერ დაწესებული ზოგი სანქცია ადამიანის უფლებებს უკავშირდებოდა, 
ხოლო აშშ-ის მიერ დაწესებული ზოგი სანქცია - ტერორიზმს. ეს სანქციები არ გაუქმებულა. 

31  სრულად არის აღებული შემდეგი მასალიდან http://news.yahoo.com/overview-internation-
al-sanctions-against-iran-214805012.html

რო დე საც გა მომ ჟ ღავ ნ და, რომ ირა ნი 
ბირ თ ვულ პროგ რა მას ფა რუ ლად ახორ-
ცი ე ლებ და.29 

ირა ნის ბირ თ ვულ პროგ რა მას თან და კავ-
ში რე ბულ მა კითხ ვებ მა30 სა ერ თა შო რი სო 
თა ნა მე გობ რო ბაც შე აშ ფო თა და გა ე რო 
და ევ რო კავ ში რი ან ტი -ი რა ნულ სან ქ ცი-
ებს შე უ ერ თ დ ნენ. მთლი ა ნო ბა ში, ირან ზე, 
სხვა დას ხ ვა დროს, შემ დე გი სან ქ ცი ე ბი 
იქ ნა და წე სე ბუ ლი:31 

ქვე ყა ნა /ორ გა ნი ზა ცია სან ქ ცია

გა ე რო (შეეხო 43 ინ დი ვიდს 
და 78 ორ გა ნი ზა ცი ას)

- რე ზო ლუ ცია #1737 (2006 წლის დე კემ ბე რი) ეკო ნო მი კურ 
და კო მერ ცი ულ სან ქ ცი ებს უწე სებს 10 ორ გა ნი ზა ცი ას, რომ-
ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია თე ი რა ნის ბირ თ ვულ და ბა ლის-
ტი კურ პროგ რა მებ თან. მა თი აქ ტი ვე ბი და 12 ინ დი ვი დის 
აქ ტი ვე ბი გა ი ყი ნა.

- რე ზო ლუ ცია #1747 (2007 წლის მარ ტი) ყი ნავს და მა ტე ბით 
იმ 13 ორ გა ნი ზა ცი ის აქ ტი ვებს, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ-
ლია ბირ თ ვულ პროგ რა მას თან ან ირა ნის რე ვო ლუ ცი ურ 
გვა დი ას თან. ასე ვე, და წეს და ემ ბარ გო ირა ნის თ ვის იარა-
ღის მი ყიდ ვა ზე და შეზღუდ ვე ბი ირა ნის თ ვის სეს ხის მი ცე-
მა ზე.

- რე ზო ლუ ცია #1803 (2008 წლის მარ ტი) ყი ნავს უცხო ურ 
აქ ტი ვებს და კრძა ლავს ბირ თ ვუ ლი პროგ რა მის მთა ვა რი 
მო თა მა შე ე ბის სხვა ქვეყ ნებ ში მგზავ რო ბას, ასე ვე, კრძა-
ლავს ირა ნის თ ვის ორ მა გი და ნიშ ნუ ლე ბის სა ქონ ლის 
(სამოქალაქო და სამ ხედ რო) მი წო დე ბას.

- რე ზო ლუ ცია #1929 (2010 წლის ივ ნი სი) აწე სებს ახალ 
შეზღუდ ვებს ირა ნის ინ ვეს ტი ცი ებ ზე და კრძა ლავს ირა ნის-
თ ვის საბ რ ძო ლო ტან კე ბი სა და თვით მ ფ რი ნა ვე ბის მი ყიდ-
ვას.
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აშშ (შეეხო და ახ ლო ე ბით 
100 ორ გა ნი ზა ცი ას)

- 1979 წლის ნო ემ ბე რი: ვა შინ გ ტო ნი იწყებს ირან თან ამე რი-
კუ ლი ბიზ ნე სე ბი სა და ცალ კე უ ლი ამე რი კე ლე ბის ვაჭ რო ბის 
აკ რ ძალ ვას, თუ ამა ზე ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ნე ბარ თ ვა 
არ არ სე ბობს თე ი რან ში აშ შ -ის სა ელ ჩო ში მძევ ლე ბის აყ-
ვა ნის სა პა სუ ხოდ. 

- 1995 წლის ივ ნი სი: აშშ ფარ თო ეკო ნო მი კურ ემ ბარ გოს 
აწე სებს ირან ზე. 

- 2008 წლის ნო ემ ბე რი: ვა შინ გ ტო ნი უკ რ ძა ლავს აშ შ -ის ბან-
კებს, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ იმ გა და რიცხ ვებ ში, რომ ლებ-
შიც ირა ნი ფი გუ რი რებს.

- 2010 წლის ივ ლი სი: კა ნო ნი ეხე ბა ბენ ზი ნის მი წო დე ბის აკ-
რ ძალ ვას ირა ნის თ ვის, რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის 
და მო კი დე ბუ ლი გა და მუ შა ვე ბულ პრო დუქ ტებ ზე; ასე ვე, ეხე-
ბა უცხო ურ ფირ მებს, რომ ლე ბიც ირა ნის ენერ გო სექ ტორ ში 
აბან დე ბენ ინ ვეს ტი ცი ებს.

- 2011 წლის ნო ემ ბე რი: ვა შინ გ ტო ნი აძ ლი ე რებს სან ქ ცი ებს 
სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მი წო დე-
ბა ზე ირა ნის ნავ თობ ქი მი კა ტე ბის სექ ტო რის თ ვის. დე კემ-
ბერ ში გა ი ყი ნა იმ უცხო უ რი სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის აქ-
ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც ირა ნის ცენ ტ რა ლურ ბან კ თან ბენ ზი ნის 
სექ ტორ ში ვაჭ რო ბენ.

- 2012 წლის ივ ლი სი: აშშ ახალ ეკო ნო მი კურ სან ქ ცი ებს 
აწე სებს ირა ნის ნავ თო ბის ექ ს პორ ტ სა და ორ ბან კ ზე, რომ-
ლებ საც თე ი რან თან გა რი გე ბე ბის წარ მო ე ბა ში ადა ნა შა უ-
ლე ბენ.

- 2013 წლის ივ ნი სი: ვა შინ გ ტო ნი აწე სებს სან ქ ცი ებს რი ა-
ლის ვა ლუ ტა სა და ავ ტო მო ბი ლე ბის სექ ტორ ზე.

ევ რო კავ ში რი (შეეხო 92 
ირა ნელს და 466 კომ პა ნი-
ა სა თუ ჯგუფს, მათ შო რის 

ირა ნის ცენ ტ რა ლურ ბანკს)

- 2010 წლის ივ ნი სი: ევ რო კავ ში რი კრძა ლავს ირა ნის თ ვის 
ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვას ან ნავ თობ ტექ ნო ლო გი ე-
ბის გა და ცე მას. იგი ასე ვე კრძა ლავს ზო გი ერ თი ირა ნუ ლი 
ბან კის საქ მი ა ნო ბას და ზრდის გა ე როს მი ერ შედ გე ნილ იმ 
ადა მი ან თა სი ას, რომ ლებ საც ეკ რ ძა ლე ბათ სხვა ქვეყ ნებ ში 
მგზავ რო ბა. 

- 2011 წლის მა ის ში და შემ დეგ, დე კემ ბერ ში ევ რო კავ ში რი 
ყი ნავს 243 ირა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის აქ ტი ვებს და იმ 40-ზე 
მე ტი ინ დი ვი დის აქ ტი ვებს, რომ ლებ საც ვი ზის მი ღე ბა ეკ რ-
ძა ლე ბათ.  

- 2012 წლის იან ვა რი: ევ რო კავ ში რი ამ ტ კი ცებს აკ რ ძალ ვას 
ირა ნის ნავ თო ბის იმ პორ ტ ზე და ყი ნავს ირა ნის ცენ ტ რა ლუ-
რი ბან კის აქ ტი ვებს. 

- 2012 წლის ოქ ტომ ბე რი: ახა ლი სან ქ ცი ე ბი წეს დე ბა ევ-
რო კავ ში რის გა რი გე ბებ ზე ირა ნულ ბან კებ თან, სა ქონ ლის 
ტრან ს პორ ტი რე ბა სა და ბუ ნებ რი ვი აირის იმ პორ ტ ზე.

- 2012 წლის დე კემ ბე რი: ევ რო კავ ში რი აფარ თო ებს სა კუ-
თარ შავ სი ას.
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სან ქ ცი ებ მა პირ და პი რი და ირი ბი ზე გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნეს ირა ნის ეკო ნო მი კა ზე. 
პირ ველ რიგ ში, 2012 წელს აშ შ -ის მი ერ 
და წე სე ბულ მა სან ქ ცი ებ მა ყვე ლა ზე ძლი-
ე რი დარ ტყ მა ნავ თო ბის ინ დუს ტ რი ას 
მი ა ყე ნა. მარ თა ლი ა, ჩი ნე თი, რო მე ლიც 
ირა ნუ ლი ნავ თო ბის უმ ს ხ ვი ლე სი მომ ხ-
მა რე ბე ლი ა, შე და რე ბით მდგრა დი აღ-
მოჩ ნ და აშ შ -ის ზე წო ლის მი მართ და მან 
ირა ნუ ლი ნავ თო ბის შეს ყიდ ვა გა აგ რ ძე-
ლა, მაგ რამ ზოგ მა სხვა ქვე ყა ნამ, რო გო-
რე ბი ცაა სამ ხ რეთ აფ რი კა, სა ბერ ძ ნე თი 
თუ იაპო ნი ა, შეწყ ვი ტა ან მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად შე ამ ცი რა ირა ნუ ლი ნავ თო ბის მოხ-
მა რე ბა.32,33 ინ დურ მა კომ პა ნი ებ მაც ვერ 
გა უძ ლეს აშ შ -ის ზე წო ლას და ირა ნი დან 
ნავ თო ბის იმ პორ ტი თით ქ მის ორ ჯერ შე-
ამ ცი რეს.34 ამან ირა ნი არა მარ ტო მნიშ-
ვ ნე ლოვ ნად და ა ზა რა ლა, არა მედ შე საძ-
ლებ ლო ბა მის ცა მის მთა ვარ რე ლი გი ურ 
და ეკო ნო მი კურ მე ტო ქეს, სა უ დის არა-
ბეთს, პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყო და დე ფი-
ცი ტი შე ევ სო. 

თუმ ცა, სან ქ ცი ე ბის გავ ლე ნა ირა ნის ეკო-
ნო მი კა ზე ნავ თო ბის სექ ტორს ბევ რად 
გას ც და. აშ შ -ის ზე წო ლამ მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი სირ თუ ლე ე ბი შე უქ მ ნა ზოგ ფირ მა-
სა და ქვეყ ნებ საც კი ირან თან ბიზ ნე სის 
წარ მო ე ბა ში. რო დე საც სან ქ ცი ებს ევ რო-
კავ ში რი შე უ ერ თ და, ბევრ ირა ნულ ბანკს 
და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს თან ბიზ ნე სის წარ-
მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და ებ ლო კა, ვი-
ნა ი დან ბელ გი უ რი კომ პა ნია SWIFT-ი, 
რო მე ლიც ხელს უწყობს ყვე ლა სა ერ თა-
შო რი სო გა და რიცხ ვას, ევ რო კავ ში რის 
სან ქ ცი ებს უნ და და მორ ჩი ლე ბო და.35 
ფი ნან სუ რი სან ქ ცი ე ბი მხო ლოდ SWIFT-
ით არ შე მო ფარ გ ლუ ლა; 2010 წლის მი-
წუ რულს, ინ დო ე თის სა რე ზერ ვო ბან კ მა 
სა კუ თარ კრე დი ტო რებს უბ რ ძა ნა, შე ეწყ-
ვი ტათ ირან თან მიმ დი ნა რე ან გა რი შე ბის 
ტრან ზაქ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა აზი ის 
კლი რინ გუ ლი კავ ში რის მეშ ვე ო ბით, რო-
მე ლიც სამ ხ რეთ აზი ას თან ვაჭ რო ბის გა-
სა ად ვი ლებ ლად გა ე რომ 1974 წელს შექ-
მ ნა და თე ი რან ში მდე ბა რე ობ და.36 2009 
წლის შემ დეგ ირან მა სცა და ინ დუ რი კომ-
პა ნი ე ბის დარ წ მუ ნე ბა, გა მო ე ყე ნე ბი ნათ 
აზი ის კლი რინ გუ ლი კავ ში რი ფი ნან სურ 
გა რი გე ბებ ზე სან ქ ცი ე ბის თა ვის ასა რი-
დებ ლად, თუმ ცა აშ შ -ის ზე წო ლამ სა ბო-
ლო ოდ შე დე გი გა მო ი ღო.37 

32 http://www.nytimes.com/2012/04/04/world/middleeast/impact-of-iran-sanctions-widens.html
33 http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304636404577295104273175364
34  http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-01-17/news/30635696_1_iranian-crude-vadinar-re-

finery-hydrogen-manufacturing-unit
35 http://www.businessinsider.com/iran-banking-swift-2012-3
36 http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203513204576046893652486616
37  ირანმა სხვა გზა გამონახა და დოლარის და ევროს ნაცვლად ოქროთი ვაჭრობა 

დაიწყო თურქულ ჰალკბანკთან, რაც 2013 წლის შუა პერიოდამდე არ იყო აშშ-ის მიერ 
აკრძალული; ამ აკრძალვის დაწესების პერიოდისთვის თურქეთსა და ინდოეთს ირანულ 
ენერგორესურსებში დაახლოებით 10 მილიარდი აშშ დოლარი ჰქონდათ ოქროთი 
გადახდილი; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10540423/Turkeys-politi-
cians-gold-dealer-and-the-pop-star.html



21

ის ტო რი უ ლად, მთელ ქვე ყა ნა ზე და წე-
სე ბულ სან ქ ცი ებს, ჩვე უ ლებ რივ, მძი მე 
შე დე გე ბი მო აქვს ამ ქვეყ ნის მო ქა ლა-
ქე ე ბის თ ვის; მა გა ლი თად, UNICEF-ის ინ-
ფორ მა ცი ით, ერაყ ზე და წე სე ბუ ლი სან-
ქ ცი ე ბის შე დე გად ერთ სულ მო სახ ლე ზე 
შე მო სა ვა ლი 3,510 აშშ დო ლა რი დან 1989 
წელს 450 აშშ დო ლა რამ დე და ე ცა 1996 
წელს,38 რაც უზარ მა ზა რი კლე ბა ა. ირა ნი, 
ერაყ თან (ან კუ ბას თან) შე და რე ბით, ბევ-
რად უფ რო თვით კ მა რი ქვე ყა ნა ა, მაგ რამ 
უდა ვო ა, რომ სან ქ ცი ებ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი უარ ყო ფი თი გა ე ლე ნა მო ახ დი ნა ირა-
ნის მო ქა ლა ქე ე ბის კე თილ დღე ო ბა ზე. 

სან ქ ცი ე ბის გა უქ მე ბა – 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი

2016 წლის 17 იან ვარს. მას შემ დეგ, რაც 
წი ნა ღა მეს ატო მუ რი ენერ გი ის სა ერ თა-
შო რი სო სა ა გენ ტომ, ატო მუ რი ობი ექ ტე-
ბის მა კონ ტ რო ლე ბელ მა გა ე როს ორ-
გა ნომ, გა ნაცხა და, რომ ირან მა, თა ვის 
მხრივ, 2015 წლის ივ ლი სის შე თან ხ მე ბა 
შე ას რუ ლა, ირა ნის ბირ თ ვულ პროგ რა-
მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი გა-
უქ მ და.39 ევ რო კავ შირ მა სრუ ლად მოხ ს ნა 
ბირ თ ვულ პროგ რა მას თან და კავ ში რე ბით 
მის მი ერ და წე სე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი, ხო ლო 
აშშ-მ მი სი სან ქ ცი ე ბის მხო ლოდ ნა წი ლი 

გა ა უქ მა, მათ შო რის ემ ბარ გო ირან თან 
არა ა მე რი კე ლი მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ სა-
ქონ ლით ვაჭ რო ბა სა და არა ა მე რი კუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის მი ერ ბიზ ნე სის კე თე ბა ზე; 
ასე ვე, არა ა მე რი კე ლი მო ქა ლა ქე ე ბის თ-
ვის ძა ლი ან და მა ზა რა ლე ბე ლი სან ქ ცი ა, 
რომ ლი თაც ნედ ლი ნავ თო ბის, ბუ ნებ რი-
ვი აირი სა და ნავ თობ ქი მი კა ტე ბის ირან ში 
და ირა ნი დან იმ პორ ტ /ექ ს პორ ტის დაზღ-
ვე ვა/ გა დაზღ ვე ვა იკ რ ძა ლე ბო და; სან ქ-
ცი ე ბი, რომ ლე ბი თაც კომ პა ნი ებს ირა ნის 
ენერ გო სექ ტორ ში ინ ვეს ტი რე ბა, ან ნედ-
ლი ნავ თო ბის, ნავ თობ რ პო დუქ ტე ბის თუ 
ნავ თობ ქი მი კა ტე ბის ირა ნის გან შეს ყიდ-
ვა ეკ რ ძა ლე ბო დათ.40 აშ შ -ის მი ერ და წე-
სე ბუ ლი რი გი სან ქ ცი ე ბი ძა ლა ში რჩე ბა, 
მათ შო რის აშ შ -ის სა ვაჭ რო ემ ბარ გო და 
აშშ დო ლა რით ნე ბის მი ე რი ტრან ზაქ ცი ა-
ზე აკ რ ძალ ვა (რადგან ეს ტრან ზაქ ცი ე ბი 
აშ შ -ის ბან კე ბის გავ ლით უნ და მოხ დეს).41 

სან ქ ცი ე ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გა უქ მე ბა 
უზარ მა ზა რი ბიძ გი იქ ნე ბა ეკო ნო მი კის 
სხვა დას ხ ვა სექ ტო რის თ ვის: ენერ გო-
სან ქ ცი ე ბის მოხ ს ნა ნიშ ნავს ნავ თო ბის 
ექ ს პორ ტის შე საძ ლო გაზ რ დას 10 მი ლი-
არ დი დო ლა რით; და ახ ლო ე ბით 30 მი-
ლი არ დი აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 
გა ყი ნუ ლი აქ ტი ვე ბი (ირანის ცენ ტ რა-
ლუ რი ბან კის თა ნახ მად) ქვე ყა ნას და-

38 http://www.unicef.org/evaldatabase/index_29697.html
39 http://www.aljazeera.com/news/2016/01/iran-rejoins-world-economy-sanctions-lifted-160117132734049.html
40 http://blogs.platts.com/2016/01/19/iran-post-sanctions-oil-plans-market-impact/
41 იქვე.
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უბ რუნ დე ბა; სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
ფონ დი მშპ-ის 5%-იან ზრდას ვა რა უ დობს 
2016-2017 წლებ ში ამ ჟა მინ დელ თით ქ მის 
ნუ ლო ვან ზრდას თან შე და რე ბით; ირა ნის 
პირ ვე ლი ვი ცეპ რე ზი დენ ტის ეშაკ ჯა ჰან-
გი რის თქმით, სან ქ ცი ებ მა ირან თან ვაჭ-
რო ბის ხარ ჯი 15%-ით გა ზარ და და მა თი 
გა უქ მე ბით გა ი ა ფე ბუ ლი ვაჭ რო ბა ქვე ყა-
ნას წლი უ რად 15 მი ლი არდ აშშ დო ლარს 
და უ ზო გავს.42

ირა ნის ეროვ ნუ ლი გა ზის კომ პა ნი ის 
მმარ თ ვე ლი დი რექ ტო რი ჰა მიდ რე ზა 
არა კი კი მი იჩ ნევს, რომ სა ერ თა შო რი-
სო სან ქ ცი ე ბის მოხ ს ნის შემ დეგ, ირა-
ნის ბუ ნებ რი ვი აირის ინ დუს ტ რია აყ-
ვავ დე ბა და მყა რად მო ი კი დებს ფეხს 
სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე.43 ევ რო პა, რო-
მელ საც პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი 
„გაზპრომისგან” დი ვერ სი ფი კა ცია სურს, 
სი ხა რუ ლით შე ე გე ბე ბა შე საძ ლებ ლო ბას, 
მი ი ღოს ბუ ნებ რი ვი აირი ახა ლი მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი წყა რო დან. მა გა ლი თად, ირა-
ნის ნავ თო ბის მი ნის ტ რის ბი ჟან ნამ დარ 
ზან გე ნე ჰის თქმით, რო მე ლიც ჩე ხე თის 
მრეწ ვე ლო ბი სა და ვაჭ რო ბის მი ნისტრს, 
იან მლა დეკს, თე ი რან ში შეხ ვ და, ჩე ხე-
თის რეს პუბ ლი კას ირა ნი დან ბუ ნებ რი ვი 

აირის იმ პორ ტი რე ბა სურს,44 ხო ლო ევ-
რო კავ ში რის მა ღალ ჩი ნოს ნე ბი უკ ვე გეგ-
მა ვენ ირან ში „ტექნიკური შე ფა სე ბის მი-
სი ას”, რა თა სა ერ თა შო რი სო სან ქ ცი ე ბის 
გა უქ მე ბის შემ დეგ ენერ გო კავ ში რე ბი შე-
ის წავ ლონ. კლი მა ტი სა და ენერ გე ტი კის 
სფე რო ში ევ რო კო მის რის არი ას კა ნე ტეს 
თქმით, თა ნამ შ რომ ლო ბის პო ტენ ცი უ რი 
სფე რო ე ბი ენერ გე ტი კის ყვე ლა დარგს 
მო ი ცავს – ატო მურ ენერ გი ას, ნავ თობს, 
ბუ ნებ რივ აირს, გა ნახ ლე ბად ენერ გი ას 
და ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბას.45

სან ქ ცი ე ბის გა უქ მე ბის შემ დ გო მი ნავ თო-
ბის გა ყიდ ვის პირ ვე ლი გა რი გე ბა ირან მა 
უკ ვე და დო ევ რო კავ შირ თან – 2016 წლის 
23 იან ვარს, ირა ნის ნავ თო ბის ეროვ ნულ-
მა კომ პა ნი ამ გრძელ ვა დი ან ხელ შეკ რუ-
ლე ბას მო ა წე რა ხე ლი სა ბერ ძ ნე თის უმ ს-
ხ ვი ლეს გა და მა მუ შა ვე ბელ ქარ ხა ნას თან, 
ჰე ლე ნიკ პეტ რო ლი უმ თან.46

იმის გარ და, რომ ირა ნი ნავ თო ბის ბაზ-
რებ ზე მსხვი ლი სა ერ თა შო რი სო მო თა მა-
შის პო ზი ცი ას აღიდ გენს, ის ასე ვე წვდო-
მას და იბ რუ ნებს მსხვილ თან ხებ თან, 
რომ ლე ბიც სან ქ ცი ე ბის გა მო იყო გა ყი-
ნუ ლი. „ირანული ნავ თო ბის ექ ს პორ ტი-

42 http://www.bbc.com/news/business-35317159
43  http://www.iraniangas.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=d742c5d2

-8f41-4f7b-87f5-897ccca92214&WebPartID=90f457d1-1380-415d-a274-8304828f510f&ID=fd-
598c4d-0f15-41a6-b57d-1e263218ab99

44  http://www.iraniangas.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=d742c5d2-8f41-4f
7b-87f5-897ccca92214&WebPartID=90f457d1-1380-415d-a274-8304828f510f&ID=8b515098-5b82-4
92a-b8bd-5a5c644f25a4

45 http://uk.reuters.com/article/iran-nuclear-eu-idUKL8N15109W
46 http://www.wsj.com/articles/greeces-hellenic-petroleum-to-buy-iranian-oil-1453554806
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სა და სა ვაჭ რო ნა კა დე ბის ეკო ნო მი კურ 
ანა ლიზ ზე და სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
ფონ დი სა და აშ შ -ის მთავ რო ბის გათ ვ-
ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ან გა რიშ ში დად-
გინ და, რომ ირა ნის ხე ლი სუფ ლე ბას 90-
120 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის სა გა რეო 
აქ ტი ვე ბი აქვს”.47 ამ ან გა რი შის ავ ტო რე ბი 
ასე ვე ფიქ რო ბენ, რომ სან ქ ცი ე ბის გა უქ-
მე ბის შე დე გად ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ-
პი 2016/17 წლებ ში 4%-5%-ით მო ი მა ტებს 
იმ პორ ტის კუთხით, ხო ლო ნავ თო ბის ექ-
ს პორ ტის კუთხით ზრდა კი დევ უფ რო მა-
ღა ლი იქ ნე ბა.48 

სხვა სექ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც სან ქ ცი ე ბის 
გა უქ მე ბით ისარ გებ ლებს, არის მან ქა-
ნათ მ შე ნებ ლო ბის ინ დუს ტ რია და ფარ მა-
ცევ ტუ ლი წარ მო ე ბა, რომ ლე ბიც სან ქ ცი-
ე ბის და წე სე ბამ დე წამ ყ ვან სა ექ ს პორ ტო 
დარ გებს წარ მო ად გენ და.

სან ქ ცი ე ბის მოხ ს ნის შემ დ გო მი ვაჭ რო-
ბი თა და გა ყი ნუ ლი აქ ტი ვე ბის დაბ რუ-
ნე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი ხელს 
შე უწყობს ირან ში ცხოვ რე ბის სტან დარ-
ტე ბის ამაღ ლე ბას, გან სა კუთ რე ბით თუ 
გა ვით ვალ სი წი ნებთ, რომ ნავ თო ბის 
ფა სე ბი ამ ათ წ ლე უ ლის ყვე ლა ზე და ბალ 
ნიშ ნუ ლამ დე შემ ცირ და. სა ზო გა დო ე-
ბა უკე თეს სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ 
პი რო ბებს მო ე ლის და ამი ტომ, ირა ნის 
მთავ რო ბამ ფო კუ სი რე ბა ად გი ლობ რივ 

ეკო ნო მი კა სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ 
პრო ექ ტებ ში ინ ვეს ტი რე ბა ზე უნ და გა ა-
კე თოს.49 

ირან - სა ქარ თ ვე ლოს 
ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბი

სა ქარ თ ვე ლო სა და ირანს შო რის ურ თი-
ერ თო ბე ბი ჯერ კი დევ ჩვ.წ. V-VI სა უ კუ ნე ე-
ბით თა რიღ დე ბა, რო დე საც აქე მე ნი ა ნე ბის 
იმ პე რი ამ, რო მე ლიც ინ დო ე თის საზღ ვ რე-
ბი დან თა ნა მედ რო ვე სა ბერ ძ ნე თის აღ მო-
სავ ლეთ ნა წი ლე ბამ დე იყო გა და ჭი მუ ლი, 
კოლ ხე თის სა მე ფო და იპყ რო. მას შემ დეგ 
ეს ორი ქვე ყა ნა, უმე ტე სად, ან ერ თ მა ნეთს 
ეომე ბო და ან მტრუ ლად იყო ერ თ მა ნე-
თის მი მართ გან წყო ბი ლი, სა ნამ რუ სე თი 
სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პა ცი ას მო ახ დენ და. 
თუმ ცა, და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის 
შემ დეგ, 1992 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სა-
ქარ თ ვე ლოს ირან თან აქ ტი უ რი დიპ ლო-
მა ტი უ რი და ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე-
ბი აქვს და მშფოთ ვა რე წარ სუ ლი დღეს 
სრუ ლი ად მი ვიწყე ბუ ლი ა.

ამ ორ ქვე ყა ნას შო რის გა ფორ მე ბუ ლი 47 
ორ მ ხ რი ვი შე თან ხ მე ბი სა და ხელ შეკ რუ-
ლე ბი დან ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ენერ-
გე ტი კის და ტრან ს პორ ტი რე ბის სფე რო ებ-
ში თა ნამ შ რომ ლო ბას, ასე ვე სა ვაჭ რო და 
ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბებს ეხე ბა. ირა ნი 
ერ თ -ერ თი იმ ქვე ყა ნა თა გა ნი იყო, რო მელ-

47 http://www.defenddemocracy.org/media-hit/economic-analysis-reveals-extent-of-sanctions-re-
lief-to-iran/
48  http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/publications/FDDRoubini_Report_Irans_mysteri-

ous_shrinking_reserves.pdf
49 http://uk.reuters.com/article/uk-iran-nuclear-funding-analysis-idUKKBN0OA0Z920150525
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საც სა ქარ თ ვე ლო ში უვი ზო რე ჟი მი ჰქონ და 
2013 წლის შუა პე რი ო დამ დე, რო დე საც სა-
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ ეს სა ვი ზო რე ჟი-
მი გა ა უქ მა და პრაქ ტი კუ ლად, ქვე ყა ნა ში 
შე მოს ვ ლა ზე უარი უთხ რა სა ქარ თ ვე ლო ში 
ვი ზი ტორ თა რა ო დე ნო ბით მე-6 დი დი ქვეყ-
ნის (თურქეთის, აზერ ბა ი ჯა ნის, სომ ხე თის, 
რუ სე თის და უკ რა ი ნის შემ დეგ) მო ქა ლა ქე-
ებს, რის შე დე გა დაც ირა ნე ლი ვი ზი ტო რე-
ბის რა ო დე ნო ბა 2015 წელს თით ქ მის 72%-
ით შემ ცირ და 2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელ თან 
შე და რე ბით.50 

ირა ნი, ჯერ ჯე რო ბით, სა ქარ თ ვე ლოს გან-
სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ვაჭ რო 
პარ ტ ნი ო რად არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა. 2015 
წელს, ირა ნი სი დი დით მე-12 სა ექ ს პორ ტო 
ქვე ყა ნა იყო, სა დაც ქარ თუ ლი ექ ს პორ ტის 
1.62% გა დი ო და და ასე ვე, სი დი დით მე-12 
იმ პორ ტი ო რი ქვე ყა ნა, სა ი და ნაც სა ქარ-
თ ვე ლოს იმ პორ ტის 1.19% შე მო დი ო და. 
ეს ციფ რე ბი ოდ ნავ აღე მა ტე ბა ირა ნის 
სა შუ ა ლო წილს სა ქარ თ ვე ლოს ვაჭ რო ბა-
ში (იმპორტის 0.89% და ექ ს პორ ტის 0.99% 
1995-2015 წლებ ში).

ამ და ბა ლი ციფ რე ბის მი უ ხე და ვად, 
ირა ნი და ხერ ხი ლი ხე- ტყის მა სა ლის 
(სასაქონლო კო დი 4407) სა ექ ს პორ ტო 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქვე ყა ნა ა, რო მელ შიც 
2015 წელს მთლი ა ნი ექ ს პორ ტის 46.8% 
გა ვი და, ხო ლო 2006 წლი დან 23.3%. კი-
დევ ერ თი პო ტენ ცი უ რად მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ექ ს პორ ტის კა ტე გო რიაა ავ ტო მო-
ბი ლე ბის და მან ქა ნე ბის რე -ექ ს პორ ტი, 
რომ ლის 5.5% ირან ში გა ვი და 2015 წელს. 
რე -ექ ს პორ ტის ტრა დი ცი ულ ბაზ რებ ზე – 
სომ ხეთ ში, აზერ ბა ი ჯან სა და ყა ზა ხეთ ში, 
მან ქა ნე ბის ექ ს პორ ტი რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა-
ქარ თ ვე ლოს შე უძ ლია ირან ზე სან ქ ცი-
ე ბის გა უქ მე ბა ამ სექ ტო რის შე საძ ლებ-
ლო ბად გა მო ი ყე ნოს. სხვა აღ სა ნიშ ნა ვი 
სა ექ ს პორ ტო სა ქო ნე ლი მო ი ცავს ფე რო-
შე ნად ნო ბებს, ფო ლადს და ფო ლა დის 
წნე ლებს, ცხვრებ სა და თხებს და რე ზი-
ნის ახალ სა ბუ რა ვებს, თუმ ცა ამ უკა ნას-
კ ნე ლის გარ და (8.16% 2006-2015 წლე ბის 
მთლი ან ექ ს პორ ტ ში), ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი-
ლი სა ექ ს პორ ტო სა ქონ ლის წი ლი უმ ნიშ-
ვ ნე ლო ა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 
ვაჭ რო ბა ში ირა ნის წი ლი საკ მა ოდ და-
ბა ლი ა, მას ში წამ ყ ვან ად გილს ის სა ქო-
ნე ლი იკა ვებს, რომ ლის იმ პორ ტი რე ბის-
თ ვი საც ირა ნი, რო გორც ჩანს, მთა ვა რი 
წყა რო ა: 2006-2015 წლებ ში ირა ნი დან 
იმ პორ ტი რე ბუ ლი იქ ნა ნავ თო ბის კოქ-
სი – 57.8%; თერ მუ ლად გაპ რი ა ლე ბუ ლი 
მი ნა – 57%; ყურ ძე ნი – 51% და პარ კე ბი 
და ტომ რე ბი – 33%, რაც იმას ნიშ ნავს, 
რომ ირა ნი შე იძ ლე ბა მიჩ ნე უ ლი იქ ნეს 
მსხვილ სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რად ოღონდ 
რამ დე ნი მე სპე ცი ფი კუ რი სა ქონ ლის იმ-
პორ ტ ში.

50  http://gnta.ge/ge/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1
%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/
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ექ ს პორ ტი 1,000 აშშ 
დო ლა რი

იმ პორ ტი 1,000 აშშ 
დო ლა რი

ხე- ტყის მა სა ლა, გას წ ვ რივ 
და ხერ ხი ლი ან და პო ბი ლი, 
სის ქით 6 მმ-ზე მე ტი

30112.6 ნავ თო ბის კოქ სი, ნავ თო-
ბის ბი ტუ მი და ნავ თო ბის 
გა და მუ შა ვე ბის სხვა ნარ-
ჩე ნე ბი

210075.2

მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბი და 
მან ქა ნე ბი ადა მი ა ნე ბის ტრან ს-
პორ ტი რე ბის თ ვის

27900.4 მო სა პირ კე თე ბე ლი ფი-
ლე ბი კე რა მი კუ ლი, მო ჭი-
ქუ რე ბუ ლი

57555.9

წნე ლე ბი ნახ შირ ბა დი ა ნი  ფო-
ლა დი სა გან, შემ დ გო მი და მუ შა-
ვე ბის გა რე შე

19583.8 მი ნა თერ მუ ლად  გაპ რი-
ა ლე ბუ ლი და მი ნა მქრქა-
ლი ან გაპ რი ა ლე ბუ ლი 
ზე და პი რით

50477.4

ფე რო შე ნად ნო ბე ბი 14608.7 ორ გა ნუ ლი სა ღე ბა ვე ბი, 
სა რეცხი და საწ მენ დი სა-
შუ ა ლე ბე ბი

34073.4

ცენ ტ რი ფუ გე ბი; აგ რე გა ტე ბი 
სითხის ან აირის სა ფილ ტ რა ვი 
ან გა საწ მენ დი

13507.6 პო ლი მე რე ბი ეთი ლე ნი სა, 
პირ ვე ლა დი ფორ მე ბით

32474.8

ნივ თი ე რე ბე ბი შემ კ ვ რე ლი 
მზა, სამ ს ხ მე ლო ფორ მე ბის 
წარ მო ე ბა ში გა მო სა ყე ნე ბე ლი, 
მათ შო რის ქი მი უ რი ან მრეწ-
ვე ლო ბის მო მიჯ ნა ვე დარ გე ბის 
ნარ ჩე ნი პრო დუქ ტე ბი

6194.8 ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბი და 
ბი ტუ მის მი ნე რა ლი

26376

რე ზი ნის პნევ მა ტუ რი სა ბუ რა ვე-
ბი, ახა ლი

4162.9 ტომ რე ბი და პა კე ტე ბი 
შე სა ფუ თი

20719.9

ცხა რი და თხა, ცოცხა ლი 4109.1 მი ნის ჭუ ჭე ლი, მი ნის ნა-
წარ მი 

20412.4

ალუ მი ნის ოქ სი დი (მათ შო რის 
ხე ლოვ ნუ რი ძო წი), ალუ მი ნის 
ჰიდ როქ სი დი

3836.1 სა ფუ ა რი, მზა საცხო ბი 
ფხვნი ლე ბი

9803.8

 სის ხ ლი ადა მი ა ნი სა; სის ხ ლი 
ცხო ვე ლე ბი სა; შრა ტე ბი, ვაქ ცი-
ნე ბი, სხვა 

3775.3 ყურ ძე ნი, ახა ლი ან გამ-
ხ მა რი

9209

რაც ეხე ბა პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს-
ტი ცი ებს, ირა ნი დან ინ ვეს ტი ცი ე ბი, 
პრაქ ტი კუ ლად, არ არ სე ბობს და მის-
მა წილ მა მთლი ან პირ და პირ უცხო-
ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში 0.1%-ზე ნაკ ლე ბი 

(დაახლოებით 9.2 მი ლი ო ნი აშშ დო-
ლა რი) შე ად გი ნა 2006-2015 წლებ ში. 
ბო ლო 2 წლის გან მავ ლო ბა ში ირან მა 
ინ ვეს ტი რე ბა ძი რი თა დად გა და მა მუ-
შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ში (2.039 მი ლი-
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ო ნი აშშ დო ლა რი) და უძ რავ ქო ნე ბა ში 
(1.900 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი) მო ახ-
დი ნა; ასე ვე ინ ვეს ტი ცი ე ბი მი ე დი ნე ბა 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა სა და მე თევ ზე ო ბა-
ში (3.104 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი). უნ და 
აღი ნიშ ნოს რომ ირა ნი დან პირ და პი რი 
უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდა 2012-

2013 წლებ ში და იწყო, მაგ რამ 2014-
2015 წლებ ში დრა მა ტუ ლად შემ ცირ და, 
სა ვა რა უ დოდ, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო-
ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მო, ირან თან 
სა ვი ზო რე ჟი მი შე მო ღე ბის და ირა ნის 
მო ქა ლა ქე თა ქვე ყა ნა ში ყოფ ნის ხან გ-
რ ძ ლი ვო ბის შეზღუდ ვის შე სა ხებ.51

51  ირანიდან ფულადი გზავნილების ხსენება არც კი ღირს, რადგან მთლიანმა ბრუნვამ 
(შემოდინების და გადინების ჯამმა) 347,700 აშშ დოლარი შეადგინა 2010 წლიდან.

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, 2013 წლამ-
დე ირა ნი სა ქარ თ ვე ლო ში უვი ზო რე-
ჟი მით სარ გებ ლობ და და ამ რე ჟი მის 
გამ კაც რე ბამ ვი ზი ტო რე ბის მკვეთ რი 
კლე ბა გა მო იწ ვი ა. პირ და პი რი უცხო უ-
რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მსგავ სად, ირა ნე ლი 
ტუ რის ტე ბის რა ო დე ნო ბამ პიკს 2013 
წელს მი აღ წი ა, ხო ლო მა თი მა ტე ბის 
ტენ დენ ცია აშ კა რა იყო. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ ირა ნე ლი ტუ რის ტე ბის წი-
ლი დი დი არ იყო, სან ქ ცი ე ბის მოხ ს ნის 
შე დე გად ეს აღ მა ვა ლი ტენ დენ ცია სა-
ვა რა უ დოდ შე ნარ ჩუნ დე ბო და და გა იზ-
რ დე ბო და და ირა ნი დან ვი ზი ტო რე ბი 
შე საძ ლოა კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბის 
კი დევ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან წყა როდ 
ქცე უ ლიყ ვ ნენ.
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პო ტენ ცი უ რი 
თა ნამ შ რომ ლო ბა – 
უსაფ რ თხო ე ბის 
სფე რო, ენერ გე ტი კის 
სექ ტო რი და მათ მიღ მა 
„მათ მიღ მა” სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის უდი დეს 
შე საძ ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს; ამი ტომ, 
ირა ნის მი მართ სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი-
ტი კის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა თა უ რი შე იძ-
ლე ბა ასე თი იყოს „კარი ევ რო პა ში”. ამ 
პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბა კომ პ ლექ სურ 
და კარ გად გა აზ რე ბულ მიდ გო მას სა ჭი-
რო ებს. პირ ველ რიგ ში უნ და გა ი ზარ დოს 
პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბა, რა თა გა ფარ-
თოვ დეს სა კითხებ ზე ფო კუ სი რე ბუ ლი თა-
ნამ შ რომ ლო ბის დღის წეს რი გი. მე ო რე, 
სა გა რეო და უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი-

კებ ში იმ მთა ვა რი წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი 
ფაქ ტო რე ბის მი ნი მუ მამ დე შემ ცი რე ბა, 
აღ მოფხ ვ რა ან შე თან ხ მე ბა, რომ ლე ბიც 
აშ შ - სა ქარ თ ვე ლოს სტრა ტე გი ულ პარ ტ-
ნი ო რო ბას, NATO-ში გა წევ რი ა ნე ბის მის-
წ რა ფე ბა სა და სა ქარ თ ვე ლო -ის რა ე ლის 
ურ თი ერ თო ბებს უკავ შირ დე ბა. გარ და 
ამი სა, ის ფაქ ტი, რომ რე გი ო ნის ექვს 
წამ ყ ვან ქვე ყა ნას შო რის (საქართველო, 
აზერ ბა ი ჯა ნი, სომ ხე თი, ირა ნი, თურ ქე-
თი და რუ სე თი) მხო ლოდ ირა ნია ის ქვე-
ყა ნა, რო მელ საც ყვე ლა და ნარ ჩენ თან 
დიპ ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ თო ბე ბი აქვს, 
ამ სა კითხის სირ თუ ლე ზე მი უ თი თებს და 
გა მოწ ვე ვებ თან ერ თად, მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ეკო ნო მი კურ შე საძ ლებ ლო ბებს სთა ვა-
ზობს სა ქარ თ ვე ლოს. 

ვი ზი ტო რე ბის 
რა ო დე ნო ბა

წილი
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პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი

სა ქარ თ ვე ლო -ი რა ნის ურ თი ერ თო ბე-
ბის არ სე ბუ ლი დღის რე ჟი მი შე და რე ბით 
შეზღუ დუ ლია და და უ გეგ მა ვი/ შემ თხ ვე-
ვი თი ვი ზი ტე ბი თა და კონ სულ ტა ცი ე ბით 
შე მო ი ფარ გ ლე ბა. სა ქარ თ ვე ლო -ი რა ნის 
პარ ტ ნი ო რო ბის სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნის 
რე ა ლი ზე ბის თ ვის პო ლი ტი კუ რი დღის 
წეს რი გის გა ფარ თო ე ბაა სა ჭი რო. პო ლი-
ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის გა ფარ თო ე ბა 
მიზ ნად ორი რა მის მიღ წე ვას უნ და ისა-
ხავ დეს: სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის პოვ ნას 
და წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი სა კითხე ბის მი-
ნი მი ზე ბას ანუ, ბეწ ვის ხიდ ზე სი ა რულს52 
ქვეყ ნის ტრა დი ცი ულ პარ ტ ნი ო რებ სა და 
მო კავ ში რე ებ თან ურ თი ერ თო ბებ ში ბა-
ლან სის და სა ცა ვად.

პირ ველ ეტაპ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა 
უფ რო ფარ თო კო მუ ნი კა ცი უ რი არ ხე ბის 
დამ ყა რე ბა მხა რე თა პო ზი ცი ე ბის უკეთ 
გა სა გე ბად. მა ღალ დო ნე ზე პო ლი ტი კუ რი 
ჩარ თუ ლო ბის და პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ-
თო ბე ბის გა ფარ თო ე ბის გა რე შე, შე უძ ლე-
ბე ლი იქ ნე ბა „კარი ევ რო პა ში” პო ლი ტი-
კის რე ა ლი ზე ბა.

მრა ვალ დო ნი ა ნი ჩარ თუ ლო ბა ეკო ნო მი-
კის დარ გ ში უფ რო ფარ თო თა ნამ შ რომ-
ლო ბა ზე ფო კუ სი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს 
გა ა ჩენს, გან სა კუთ რე ბით გრძელ ვა დი-
ა ნი ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის 
სტრა ტე გი ულ სფე რო ებ ში – კო მუ ნი კა-

ცი ა, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და ინ ვეს ტი ცი ე ბი. 
პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ელე მენ ტი იქ ნე ბო და კულ ტუ რუ-
ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო და ხალ ხ თა შო-
რის ურ თი ერ თო ბე ბი.

ჯან სა ღი და ორ მ ხ რი ვად სა სარ გებ ლო 
პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი მნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი დიპ-
ლო მა ტი ურ ძა ლის ხ მე ვა ზე, შემ ცირ დეს 
გან ს ხ ვა ვე ბე ბი უსაფ რ თხო ე ბის თვალ საზ-
რი სით. 

უსაფ რ თხო ე ბის მო საზ რე ბე ბი

ორ მ ხ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის უსაფ რ-
თხო ე ბის კომ პო ნენ ტი ფო კუ სი რე ბუ ლი 
უნ და იყოს რე გი ო ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა ზე. ამ სა კითხის რამ დე ნი-
მე ას პექ ტის უკი დუ რე სი სირ თუ ლი სა და 
სენ სი ტი უ რო ბის გა მო (განსაკუთრებით, 
სუ ვე რე ნუ ლი თავ დაც ვის და უსაფ რ თხო-
ე ბის პო ლი ტი კის არ ჩე ვა ნის გათ ვა ლის-
წი ნე ბა), ეს თე მა უსაფ რ თხო ე ბის დღის 
წეს რი გის ცენ ტ რა ლუ რი სა კითხი არ უნ-
და იყოს.

სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რი უ ლი 
მთლი ა ნო ბის, ასე ვე ტე რო რიზ მ თან 
ბრძო ლის და ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბის 
სა კითხებ ში პო ზი ტი უ რი თა ნამ შ რომ-
ლო ბის პო ტენ ცი ა ლი არ სე ბობს, მაგ რამ 
აშ შ - ს თან, რუ სეთ სა და NATO-სთან ურ-
თი ერ თო ბე ბი, გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის 

52 http://edition.cnn.com/2012/06/15/world/europe/georgia-iran-west-relations/index.html 
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გან მავ ლო ბა ში, უთან ხ მო ე ბის სა კითხე-
ბად დარ ჩე ბა.

ირა ნის ხე ლი სუფ ლე ბა მუდ მი ვად გა-
მო ხა ტავს შეშ ფო თე ბას უსაფ რ თხო ე ბის 
სფე რო ში სა ქარ თ ვე ლოს აშ შ - ს თან მჭიდ-
რო პარ ტ ნი ო რო ბის გა მო და აცხა დებს, 
რომ რე გი ონ ში NATO-ს პო ზი ცი ე ბის გაძ-
ლი ე რე ბა არ წარ მო ად გენს რე გი ო ნუ ლი 
სტა ბი ლუ რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის სა უ კე თე-
სო გზას. თუმ ცა, ეს მის რა სა ქარ თ ვე ლო-
ზე მი სი ზე გავ ლე ნის შეზღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი, თე ი რა ნი სულ უფ რო მე ტად 
ახორ ცი ე ლებს თბი ლი სის მი მართ ისეთ 
პრაგ მა ტულ პო ლი ტი კას, რო მე ლიც მის 
შეზღუ დულ პო ლი ტი კურ რე სურ სებს შე ე-
სა ბა მე ბა.53 

მი უ ხე და ვად სან ქ ცი ე ბის გა უქ მე ბი სა, უსაფ-
რ თხო ე ბის და გე ო პო ლი ტი კის რამ დე ნი-
მე მთა ვა რი ფაქ ტო რი პო ლი ტი კის გან-
ხორ ცი ე ლე ბას გა არ თუ ლებს: აშშ ირანს 
ტე რო რიზ მის მთა ვარ დამ ფი ნან სებ ლად 
მო ი აზ რებს, რო მე ლიც აგ რ ძე ლებს ახ ლო 
აღ მო სავ ლე თის რე გი ო ნულ კრი ზი სებ ზე 
ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნას ის ლა მუ რი რე ვო-
ლუ ცი უ რი გვარ დი ის სპე ცი ა ლუ რი და ნა-
ყო ფის – კოდ სის არ მი ის (IRGC-QF), მი სი 
ტე რო რის ტუ ლი პარ ტ ნი ო რის – ლი ბა ნუ-
რი ჰეზ ბო ლა სა და სხვა მსგავ სი ჯგუ ფე ბის 

მეშ ვე ო ბით. ის ასე ვე სამ ხედ რო და ეკო-
ნო მი კურ დახ მა რე ბას უწევს თა ვის მო კავ-
ში რე ებს რე გი ონ ში. ირა ნი და ჰეზ ბო ლა 
გან გ რ ძო ბით ტე რო რის ტულ საფ რ თხედ 
რჩე ბა აშ შ -ის ინ ტე რე სე ბი სა და პარ ნ ტი ო-
რე ბის თ ვის მთელ მსოფ ლი ო ში.

ბო ლო ორი სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში რუ-
სე თი ირა ნუ ლი პო ლი ტი კის ცენ ტ რი დან 
შორს არას დ როს მდგა რა – ხში რად რო-
გორც კო ლო ნი უ რი მტე რი, ზოგ ჯერ კი 
სა სარ გებ ლო მო კავ ში რე სა ერ თო მტრის 
წი ნა აღ მ დეგ.54 

5+1 ჯგუ ფის მო ლა პა რა კე ბებ ში ერ თობ-
ლივ კო მუ ნი კე ზე შე თან ხ მე ბის მიღ წე-
ვის თა ნა ვე რუ სე თი თე ი რანს სა ქო ნელ ში 
ნავ თო ბის გაც ვ ლა ზე შე უ თან ხ მ და. რუ სე-
თის პრე ზი დენ ტ მა ვლა დი მირ პუ ტინ მა, 
ასე ვე, ხე ლი მო ა წე რა ბრძა ნე ბას თვით-
და წე სე ბუ ლი სან ქ ცი ის გა უქ მე ბა ზე, რო-
მე ლიც S-300 ტან კ სა წი ნა აღ მ დე გო სა რა-
კე ტო სის ტე მის ირა ნის თ ვის მი წო დე ბას 
კრძა ლავ და; ამ ნა ბი ჯით ერ თ -ერ თი ის 
მთა ვა რი გა მა ღი ზი ა ნე ბე ლი ფაქ ტო რი 
მო იხ ს ნა, რო მე ლიც ამ ორ ქვე ყა ნას შო-
რის 2010 წელს შე სა ბა მი სი კონ ტ რაქ ტის 
ვა დის გას ვ ლის შემ დეგ მოს კოვ ზე და სავ-
ლე თის ზე წო ლის შე დე გად გაჩ ნ და.55  

53  Iran and Georgia: Genuine Partnership or Marriage of Convenience?, Kornely K. Kakachia,Tbilisi State 
University, PONARS Eurasia Policy Memo No. 186 September 2011. (https://www.gwu.edu/~ieresgwu/
assets/docs/ponars/pepm_186.pdf) 

54 A. Milani, Russia and Iran: An Anti-Western Alliance? Stanford University, December 2007, pp 328
55 Russia opens way to missile deliveries to Iran, starts oil-for-goods swap, Reuter, 13 April, 2013.
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ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე შეს ვ ლის გარ-
და, ირა ნი რუ სე თის ბა ზარ ზე შეს ვ ლი-
თაც არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი. მარ თა ლი ა, 
ეკო ნო მი კუ რად სა სარ გებ ლო შე იძ ლე ბა 
აღ მოჩ ნ დეს, მაგ რამ ეს სა ქარ თ ვე ლოს 
უსაფ რ თხო ე ბის ეროვ ნულ ინ ტე რე სებს 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. რუ სეთ -ი რა ნის პარ ტ ნი-
ო რო ბა და ირა ნის მცდე ლო ბა, რე გი ონ ში 
ში ი ტუ რი გავ ლე ნა გა ა ფარ თო ვოს, თურ-
ქე თის უსაფ რ თხო ე ბა საც ეხე ბა. უზე ნა ე სი 
ლი დე რი ხა მე ნეი შე ერ თე ბულ შტა ტებს 
ირა ნის თ ვის კვლავ ერ თ -ერთ უმ თავ რეს 
საფ რ თხედ გა ნი ხი ლავს.56

უსაფ რ თხო ე ბის მრა ვა ლი რთუ ლი ას-
პექ ტი დან რამ დე ნი მე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
ას პექ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ირა ნის 
პო ლი ტი კის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა სა-
ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ინ ტე რე სებ თან 
(მათ შო რის, ქვეყ ნის უსაფ რ თხო ე ბას თან) 
შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ მი სი სა ქარ-
თ ვე ლოს სა გა რეო და უსაფ რ თხო ე ბის 
პო ლი ტი კის მთა ვარ პრი ო რი ტე ტებ თან, 
კერ ძოდ ევ რო კავ შირ სა და NATO-ში ინ-
ტეგ რა ცი ის და აშ შ - ს თან სტრა ტე გი უ ლი 
პარ ტ ნი ო რო ბის პრი ო რი ტე ტებ თან მჭიდ-
რო კო რე ლა ცი ის მეშ ვე ო ბით.

ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლი

ტრან ს პორ ტი

სან ქ ცი ე ბის შემ დ გო მი ქარ თულ -ი რა-
ნუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი, სა ვა რა უ დოდ, 

რამ დე ნი მე გან ს ხ ვა ვე ბულ მი მარ-
თუ ლე ბას მო ი ცავს. ჯერ ერ თი, მნიშ-
ვ ნე ლო ვან ენერ გო ექ ს პორ ტი ო რად 
ირა ნის ხე ლახ ლა აღ მო ცე ნე ბა სა ქარ-
თ ვე ლომ შე იძ ლე ბა ბუ ნებ რი ვი აირის 
ექ ს პორ ტის დი ვერ სი ფი ცი რე ბის ახალ 
შე საძ ლებ ლო ბად გა მო ი ყე ნოს, რაც 
კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ და 
ახ ლა, სა ქარ თ ვე ლო- გაზ პ რო მის მო-
ლა პა რა კე ბე ბის კონ ტექ ს ტ ში. ვი ნა-
ი დან ბუ ნებ რი ვი აირის ფა სი უფ რო 
სწრა ფად მცირ დე ბა, ვიდ რე ნავ თო ბის 
(თითქმის სამ მა გი კლე ბა 2014 წლის 
და საწყი სი დან57), სა ქარ თ ვე ლოს შე უძ-
ლია კას პი ის ზღვის აუზის ბუ ნებ რი ვი 
აირის მიმ წო დებ ლებს შო რის კონ კუ-
რენ ცი ი დან სარ გე ბე ლი მი ი ღოს იმით, 
რომ სა უ კე თე სო გა რი გე ბა მო ი ძი ოს 
და გა იმ ყა როს სა კუ თა რი პო ზი ცია 
რო გორც აღ მო სავ ლეთ - და სავ ლე თის 
ენერ გო დე რეფ ნის მნიშ ვ ნე ლო ვან მა 
მო ნა წი ლემ. თუ „გაზპრომთან” მო ლა-
პა რა კე ბე ბი მარ თ ლაც დი ვერ სი ფი ცი-
რე ბის სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე-
ობს, ირა ნი დან მო წო დე ბის გახ ს ნა 
ნამ დ ვი ლად უკე თეს დი ვერ სი ფი კა ცი-
ას უზ რუნ ველ ყოფს, რო მელ საც და ე-
მა ტე ბა ის სარ გე ბე ლი, რომ ქვე ყა ნა 
რუ სე თის ენერ გო გი გან ტ ზე არ იყოს 
და მო კი დე ბუ ლი, რო მელ საც კრემ ლი 
გე ო პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის მი საღ წევ 
იარა ღად იყე ნებს.

56  http://docs.house.gov/meetings/IG/IG00/20160225/104550/HHRG-114-IG00-Wstate-Clap-
perJ-20160225.pdf 

57 http://www.nasdaq.com/markets/natural-gas.aspx?timeframe=3y
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2015 წლის დე კემ ბერ ში, სომ ხე თის, სა-
ქარ თ ვე ლოს, ირა ნი სა და რუ სე თის წარ-
მო მად გენ ლე ბი ენერ გე ტი კის სფე რო ში 
თა ნამ შ რომ ლო ბის სა კითხე ბის და რამ-
დე ნი მე რე გი ო ნუ ლი პრო ექ ტის გან სა-
ხილ ვე ლად შე იკ რიბ ნენ.58 გან სა ხილ ველ 
სა კითხებს შო რის იყო სა ქარ თ ვე ლო დან 
და სომ ხე თი დან ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
ირან ში იმ პორ ტი, რად გან სა ქარ თ ვე ლოს 
გა ზაფხულ სა და ზაფხულ ში ელექ ტ რო ე-
ნერ გი ის ჭარ ბი რა ო დე ნო ბა აქვს, ხო ლო 
ირანს – პი რი ქით.59,60 ამა ვე დროს, 2016 
წლის თე ბერ ვალ ში რო ჰა ნი სა და სომ-
ხე თის პრე ზი დენ ტის სერჟ სარ გ სი ა ნის 
სა უ ბარ ში ხა ზი გა ეს ვა ირა ნუ ლი გა ზის 
სომ ხეთ სა და სა ქარ თ ვე ლო ში იმ პორ ტი-
რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას შა ვი ზღვის გავ-
ლით,61 ხო ლო უფ რო ად რე, იან ვარ ში, 
ირა ნუ ლი გა ზის ექ ს პორ ტის ეროვ ნუ ლი 
კომ პა ნი ის მმარ თ ველ მა დი რექ ტორ მა, 
ალი ზე რა კა მე ლიმ, აღ ნიშ ნა, რომ სა ქარ-
თ ვე ლო სა და ირანს შო რის მო ლა პა რა კე-
ბე ბი მიმ დი ნა რე ობ და სომ ხე თის გავ ლით 
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ირა ნუ ლი გა ზის მი-
წო დე ბა ზე.62 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რუ-
სე თი ნამ დ ვი ლად შე ეც დე ბა სომ ხეთ ზე 

ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნას, რა თა ხე ლი შე-
უ შა ლოს ამ მი მარ თუ ლე ბით ირა ნის წინ-
ს ვ ლას,63 ეს მა ინც სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი 
ვა რი ან ტი და ის კურ სი ა, რო მე ლიც აღე-
ბუ ლი უნ და იქ ნეს.

სა ქარ თ ვე ლოს ასე ვე შე უძ ლია ირა ნუ ლი 
ნავ თო ბის ევ რო პა ში ტრან ს პორ ტი რე ბის 
იაფი გზა უზ რუნ ველ ყოს. პრაქ ტი კუ ლად, 
ირანს ევ რო პა ში ნავ თო ბის ტრან ს პორ-
ტი რე ბის ოთხი ვა რი ან ტი აქვს: (i) ტან-
კე რე ბით სპარ სე თის ყუ რი სა და სუ ე ცის 
არ ხის გავ ლით; სა ქარ თ ვე ლო სა და შა ვი 
ზღვი დან (ii) სომ ხე თის და (iii) აზერ ბა ი ჯა-
ნის გავ ლით; და (iv) თურ ქე თის გავ ლით. 
ხან გ რ ძ ლი ვი უთან ხ მო ე ბის შემ დეგ თურ-
ქეთ სა და აზერ ბა ი ჯან თან ურ თი ერ თო ბე-
ბის დათ ბო ბის მი უ ხე და ვად (ცოტა ხნის 
წინ რე ჯებ ტა იპ ერ დო ღა ნი ცა და ილ ჰამ 
ალი ე ვიც ირანს სტუმ რობ დ ნენ), ბო ლო 
ორი ვა რი ან ტი, ამ ჟა მად, ნაკ ლებ სა ვა-
რა უ დო ჩანს, გან სა კუთ რე ბით, თურ ქე თის 
მი მარ თუ ლე ბა იმის გა მო, რომ ამ ქვე ყა-
ნას ირა ნის მტერ თან, და ეშ თან, ბუნ დო-
ვა ნი ურ თი ერ თო ბე ბი აქვს. რაც შე ე ხე ბა 
სპარ სე თის ყუ რის ვა რი ანტს, ირანს ახ-

58  http://armenpress.am/eng/news/830573/armenia-iran-georgia-and-russia-initiated-energy-proj-
ects-of-regional-importance.html  

59  http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[backPid]=27&tx_ttnews[tt_news]=44939#.
VtAxrpP6Jps

60  ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების რეგიონულ ქსელში ირანის პოტენციური ჩართვა 
შესაძლებლობას მისცემდა საქართველოს და ირანს თავისუფლად ევაჭრათ წარმოებული 
ელექტროენერგიით ერთმანეთთან და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მეზობელ ქვეყნებთან 
როგორც რეგიონში, ასევე ევროპაში.

61 http://www.eurasianet.org/node/77266
62 იქვე.
63  რაც შესაძლოა განსაკუთრებით ადვილი იყოს, რადგან „გაზპრომი“ სომხეთის 
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ლო აღ მო სავ ლეთ ში უდი დე სი ტან კე რე-
ბის კომ პა ნი ას აქვს და მი ლი ო ნო ბით 
ბა რე ლის ყო ველ დღი უ რად ტრან ს პორ-
ტი რე ბა მის თ ვის რთუ ლი არ იქ ნე ბა, თუმ-
ცა სა ქარ თ ვე ლოს მილ სა დე ნის ვა რი ან ტი 
შე უძ ლია შეს თა ვა ზოს; ამა ში, შე საძ ლო ა, 
ირა ნის დარ წ მუ ნე ბა გახ დეს სა ჭი რო, 
მაგ რამ ეს სავ სე ბით რე ა ლის ტუ რი შე საძ-
ლებ ლო ბა ა.

თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლო მხო ლოდ ნავ თო-
ბის ტრან ს პორ ტი რე ბის კო რი დო რის 
ფუნ ქ ცი ით არ უნ და შე მო ი ფარ გ ლოს – 
ქვეყ ნის გე ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე ო ბა 
დი დი ხა ნია ფარ დო ბით უპი რა ტე სო ბად 
გა ნი ხი ლე ბა და სა ქარ თ ვე ლოს ად ვი-
ლად შე უძ ლია ლო გის ტი კურ და სატ რან ს-
პორ ტო ჰა ბად იქ ცეს. სა ქარ თ ვე ლო სა და 
ირანს შო რის მგზავ რე ბი სა და ტვირ თის 
სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან ს პორ ტი რე ბა ზე 
შე თან ხ მე ბა უკ ვე არ სე ბობს, რო მელ საც 
1993 მო ე წე რა ხე ლი64 და ამ რი გად, ირა-
ნის დარ წ მუ ნე ბა, სა ქარ თ ვე ლოს გავ ლით 
მო ახ დი ნოს სა ქონ ლის იმ პორ ტი რე ბა და 
ექ ს პორ ტი რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი 
იქ ნე ბა ირა ნულ - ქარ თულ ეკო ნო მი კურ 
ურ თი ერ თო ბა ში. გან სა კუთ რე ბით, რო-
დე საც თბი ლი სი- ფო თის გზის გა ნახ ლე ბა 
დას რულ დე ბა, ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სატ-
რან ს პორ ტო არ ტე რი ის როლს შე ას რუ-
ლებს.

ამა ვე დროს, სე რი ო ზუ ლი მსჯე ლო ბა 
მიმ დი ნა რე ობს ირან - სომ ხე თის სარ კი-
ნიგ ზო ხა ზის მშე ნებ ლო ბა ზე, რო მე ლიც 
ამ ჟა მინ დელ ირან -ა ზერ ბა ი ჯა ნის რკი ნიგ-
ზის ალ ტერ ნა ტი ვა იქ ნე ბა და ირანს შავ 
ზღვას თან სა ქარ თ ვე ლოს გავ ლით და ა-
კავ ში რებს. არ სე ბობს საფ რ თხეც, რა ზეც 
ჩვენს წი ნა გა მოშ ვე ბა ში „საქართველო 
და მი სი მე ზობ ლე ბი” ვი სა უბ რეთ, რომ 
რუ სე თი აფხა ზეთ - სომ ხე თის რკი ნიგ ზის 
ვა რი ან ტის გა ტა ნას შე ეც დე ბა, მაგ რამ 
ამ სა კითხ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 
მტკი ცე პო ზი ცი ის და ირა ნი სა და სომ-
ხე თის თ ვის აშ კა რა სარ გებ ლის კომ ბი-
ნა ცი ით, ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ჩრდი ლო ეთ 
- სამ ხ რე თის სატ რან ს პორ ტო დე რეფ ნის 
სა ქარ თ ვე ლოს მი მარ თუ ლე ბამ უპი რა ტე-
სო ბა უნ და მო ი პო ვოს.

ბიზ ნე სურ თი ერ თო ბე ბი

სა ქარ თ ვე ლო სა და ირანს შო რის სან ქ-
ცი ე ბის შემ დ გო მი ურ თი ერ თო ბე ბის პო-
ტენ ცი უ რი ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი 
მხო ლოდ ტრან ს პორ ტი რე ბის სხვა დას-
ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბებ ზე არ უნ და იყოს 
კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ამ ჟა მად ირა ნუ ლი ინ ვეს ტი ცი ის წი-
ლი სა ქარ თ ვე ლო ში ღი რე ბუ ლე ბით გა-
მო ხა ტუ ლე ბა ში ძა ლი ან უმ ნიშ ვ ნე ლო ა, 
სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი ირა-
ნუ ლი ბიზ ნე სე ბის რა ო დე ნო ბა 2010 წლის 

64 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398178 (ქართულ ენაზე).
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65 უნდა აღინიშნოს, რომ სააკაშვილის მთავრობამ ირანთან ურთიერთობები 2011 წელს 
დაიწყო.

შემ დეგ 2 წე ლი წად ში 100-დან 1,500-მდე 
გა ი ზარ და.65 სან ქ ცი ე ბის გა უქ მე ბა იმას 
ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თ ვე ლო, რო მე ლიც 
მა ნამ დე გარ კ ვე ულ წი ლად შეზღუ დუ ლი 
იყო აშ შ - ს თან მი სი ახ ლო ურ თი ერ თო-
ბე ბის და მას ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის გა-
მო, უფ რო გა იხ ს ნე ბა ირა ნუ ლი კა პი ტა-
ლის თ ვის, ხო ლო ირან მა, თა ვის მხრივ, 
ქარ თულ ეკო ნო მი კა ში ინ ვეს ტი რე ბა შე-
საძ ლოა მომ გე ბი ა ნად მი იჩ ნი ოს. თუ სა-
ქონ ლის ტრან ს პორ ტი რე ბა მარ თ ლაც 
გა იზ რ დე ბა, ირა ნი შე იძ ლე ბა სა ქარ თ ვე-
ლო ში საწყო ბე ბის მშე ნებ ლო ბით, პორ-
ტებ სა და ინ დუს ტ რი ულ ზო ნებ ში ინევ-
ს ტი რე ბით და ინ ტე რეს დეს. ეს უდა ვოდ 
გა მარ ტივ დე ბა ახ ლა, რო დე საც ირა ნის 
მო ქა ლა ქე ებ ზე და წე სე ბუ ლი სა ვი ზო 
შეზღუდ ვე ბი კვლავ გა უქ მ და. კი დევ ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი, რო მელ საც 
ირა ნუ ლი ინ ვეს ტი ცი ის ზრდა მო ი ტანს, 
გან სა კუთ რე ბით რე გი ონ ში ვა ლუ ტის ბო-
ლოდ რო ინ დე ლი მერ ყე ო ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, არის ის, რომ გა იზ რ დე ბა უცხო-
უ რი ვა ლუ ტის შე მო დი ნე ბა, რაც ლა რის 
სტა ბი ლი ზა ცი ას შე უწყობს ხელს.

სა ქარ თ ვე ლომ ირა ნი სა კუ თა რი პრო-
დუქ ტე ბის პო ტენ ცი ურ ბაზ რა დაც უნ და 
გა ნი ხი ლოს. 80-მილიონიანი მო სახ ლე-
ო ბა უზარ მა ზარ და პრაქ ტი კუ ლად, ამო-
უ წუ რავ ბა ზარს წარ მო ად გენს და სა ნამ 
ეს ბა ზა რი მეტ - ნაკ ლე ბი სიფ რ თხი ლით 

ეკი დე ბა ამე რი კულ კომ პა ნი ებს, ის ევ-
რო პულ ფირ მებს გა უ ღებს კარს. სა ქარ-
თ ვე ლოს შე უძ ლია ჩა ერ თოს რო გორც 
ამე რი კუ ლი კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გე-
ნე ლი და შექ მ ნას ერ თობ ლი ვი სა წარ-
მო ე ბი (იმ დათ ქ მით, რომ ამ სფე რო ში 
ჩვენ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოც დი ლე ბა არ 
გვაქვს) და ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი და 
სერ ვი სე ბი შეს თა ვა ზოს ირა ნის მო სახ-
ლე ო ბას. ამა ვე დროს, ღრმა და ყოვ-
ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს შე საძ-
ლებ ლო ბას აძ ლევს, ირა ნელ ინ ვეს ტო-
რებს ევ რო კავ შირ თან შე ღა ვა თი ა ნი 
ვაჭ რო ბის პო ტენ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბა 
შეს თა ვა ზოს (იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ წარ მო შო ბის წე სე ბის აუცი ლე ბე-
ლი მოთხოვ ნე ბი და ცუ ლი იქ ნე ბა ასო-
ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად). 
ლო გის ტი კუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
პა რა ლე ლუ რად ირა ნულ მა ბიზ ნეს მა 
სარ გე ბე ლი შე იძ ლე ბა ნა ხოს სა ქარ თ-
ვე ლო ში ერ თობ ლი ვი სა წარ მო ე ბის და-
ფუძ ნე ბით, რომ ლებ შიც სხვა დას ხ ვა სა-
ქო ნე ლი დამ ზად დე ბა ევ რო კავ შირ ში 
მა თი შემ დ გო მი ექ ს პორ ტი რე ბის თ ვის. 
გარ და პირ და პი რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდი-
სა, სა ქარ თ ვე ლო მნიშ ვ ნე ლო ვან სარ გე-
ბელს მი ი ღებ და სა კუ თარ ტე რი ტო რი ა-
ზე ირა ნუ ლი რე სურ სე ბის და ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტის ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ბიზ-
ნეს პ რაქ ტი კის შერ წყ მით. 
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სა ქარ თ ვე ლოს სა კუ თა რი პრო დუქ ტე-
ბის ფარ თო სპექ ტ რის შე თა ვა ზე ბაც შე-
უძ ლია და ეს სას მე ლი და მი ნე რა ლუ-
რი წყლის რე სურ სე ბით უნ და და იწყოს. 
ასე ვე, თუ გა ზის / ნავ თო ბის მილ სა დე ნის 
სა კითხი დად გე ბა, რუს თა ვის მე ტა ლურ-
გი ულ ქარ ხა ნა ში მი ლე ბის წარ მო ე ბის 
სტი მუ ლი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა გაჩ ნ-
დე ბა. სა ქარ თ ვე ლო სა და ირანს შო რის 
თა ნამ შ რომ ლო ბის სხვა პო ტენ ცი უ რი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი-
ერ მი ნის ტ რის გი ორ გი კვი რი კაშ ვი ლის 
ირან ში ვი ზი ტის შემ დეგ გა მოჩ ნ დე ბა.

ორ ქვე ყა ნას შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის 
კი დევ ერ თი პო ტენ ცი უ რი სფე რო სა ბან კო 
სექ ტო რი ა. მცი რე ზო მის მი უ ხე და ვად, სა-
ქარ თ ვე ლოს სა ბან კო სექ ტო რი ერ თ -ერთ 
სა უ კე თე სოდ ით ვ ლე ბა რე გი ონ ში და მი სი 
გამ ძ ლე ო ბა 2008 წლის ორ მა გი კრი ზი სის 
დროს და დას ტურ და – რო დე საც სა ქარ-
თ ვე ლო არა მარ ტო გლო ბა ლუ რი ფი ნან-
სუ რი კრი ზი სის, არა მედ (და უპირ ვე ლე-
სად) რუ სეთ თან ომის წი ნა შე აღ მოჩ ნ და, 
სა ქარ თ ვე ლოს ბან კებ მა ეს პე რი ო დი, 
პრაქ ტი კუ ლად, უვ ნებ ლად გა და ი ტა ნეს. 
მე ო რე მხრივ, ირა ნუ ლი სა ბან კო სის ტე მა 
ბევ რად დი დი ა, მაგ რამ და უ ფა რა ვი კრე-
დი ტე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მი სი გა-
უმ ჯო ბე სე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე მეტყ ვე ლებს. 
ირა ნუ ლი ბან კე ბი მსოფ ლიო სა ფი ნან სო 
სის ტე მის გან საკ მა ოდ დიდ ხანს იყ ვ ნენ 
მოწყ ვე ტი ლე ბი და სა ქარ თ ვე ლოს სა ბან-
კო სის ტე მამ შე იძ ლე ბა ისი ნი ხელ საყ რე-
ლი გა სას ვ ლე ლი არ ხით უზ რუნ ველ ყოს.

დას კ ვ ნა

ირა ნის სა კითხი სა გა რე ო, ეკო ნო მი კუ-

რი და უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კის ყოვ-
ლის მომ ც ვე ლი დღის წეს რი გის ნა წი ლი 
უნ და გახ დეს. ამ პო ლი ტი კის უსაფ რ თხო-
ე ბის ელე მენ ტი ძლი ე რი და მრა ვალ გან-
ზო მი ლე ბი ა ნი უნ და იყოს. ეს მო ითხოვს 
ჰო ლის ტი კურ, მთავ რო ბის ერ თობ ლივ 
მიდ გო მას, რო მელ საც კო ორ დი ნი რე ბის 
ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მი ექ ნე ბა რო გორც 
მთავ რო ბა ში, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს უცხო-
ელ პარ ტ ნი ო რებს შო რის (ორმხრივად 
მთა ვარ სტრა ტე გი ულ პარ ტ ნი ო რებ თან 
და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან).

ამ პო ლი ტი კის კონ კ რე ტულ პრი ო რი ტე-
ტებ ში უნ და შე დი ო დეს ღრმა ეკო ნო მი-
კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ხელ შეწყო ბა და 
უსაფ რ თხო ე ბის პრობ ლე მე ბის მი ნი მუ-
მამ დე შემ ცი რე ბა. პო ლი ტი კა, ასე ვე, უნ-
და მო ი ცავ დეს რის კის ყოვ ლის მომ ც ველ 
შე ფა სე ბას და პო ლი ტი კის ალ ტე რან ტი-
ულ ვა რი ან ტებს და ტრან ზი ცი ის მე ქა ნიზ-
მებს სხვა დას ხ ვა გა უთ ვალ სი წი ნე ბე ლი 
სი ტუ ა ცი ე ბის თ ვის – ირან - და სავ ლე თის 
ურ თი ერ თო ბე ბის გა უ ა რე სე ბი დან დაწყე-
ბუ ლი მა თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა უმ ჯო ბე სე-
ბით დამ თავ რე ბუ ლი. 

დღემ დე, სა ქარ თ ვე ლო სა და ირანს შო-
რის ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი ინ-
ტენ სი უ რი არ ყო ფი ლა და არც ერ თი 
მათ გა ნი მე ო რის თ ვის გან სა კუთ რე ბით 
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი პარ ტ ნი-
ო რი არ ყო ფი ლა. თუმ ცა, ახ ლა, რო დე-
საც სან ქ ცი ე ბი გა უქ მ და და ირა ნი გლო-
ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში რე ინ ტეგ რი რე ბას 
იწყებს, სა ქარ თ ვე ლო შე იძ ლე ბა ღი რე-
ბუ ლი პარ ტ ნი ო რი აღ მოჩ ნ დეს და ირანს 
შეს თა ვა ზოს სატ რან ს პორ ტო დე რე ფა ნი, 
ბა ზა რი ირა ნუ ლი სა ქონ ლის თ ვის, ევ-
რო კავ შირ თან შე ღა ვა თი ა ნი ვაჭ რო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და სა კუ თა რი პრო-
დუქ ტე ბი – მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი, ხე- ტყის 
მა სა ლა და სხვა. 

ირან თან თა ნამ შ რომ ლო ბით სა ქარ თ ვე-
ლოს შე უძ ლია ფი ნან სუ რი და პო ლი ტი კუ-
რი სარ გე ბე ლი მი ი ღოს. ბუ ნებ რი ვი აირის 
კი დევ ერ თი წყა რო, გან სა კუთ რე ბით იმ 
დროს, რო დე საც დი ვერ სი ფი კა ცი ა ზე 
სა უბ რე ბი ასე ხმა მაღ ლა ის მის, ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
და სა ცა ვად „გაზპრომის” გავ ლე ნის გან. 
ირან თან ვაჭ რო ბა ჩვენ პრო დუქ ტებს 
და, რაც უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ჩვენ 
სერ ვი სებს დი დი ბაზ რით უზ რუნ ველ-
ყოფს. მე ო რა დი მან ქა ნე ბის რე ექ ს პორ-
ტი (რომელიც გა სულ წელს გა ი ზარ და) 
შე საძ ლოა კარ გი მა გა ლი თი იყოს ძა-
ლის ხ მე ვის ვექ ტო რის შე საც ვ ლე ლად 
ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან 
ირა ნის კენ. სა ქარ თ ვე ლო შე იძ ლე ბა ცენ-
ტ რად ლუ რი პუნ ქ ტი თუ არა, მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი სა მიზ ნე ქვე ყა ნა გახ დეს ირა ნუ ლი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის თ ვის და მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ ირა ნუ ლი ბიზ ნე სე ბის უმე ტე სო ბა, 
რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო ვი და, 

მცი რე ბიზ ნე სის კა ტე გო რი ას მი ე კუთ ვ-
ნე ბა, ახალ მა და ღია ურ თი ერ თო ბებ მა 
შე საძ ლოა სა შუ ა ლო ზო მის და მსხვილ 
ირა ნულ სა წარ მო ებს უბიძ გოს სა ქარ თ-
ვე ლო ში და ბან დე ბის კენ, რაც ახა ლი სა-
მუ შაო ად გი ლებს და უცხო უ რი ვა ლუ ტის 
შე მო დი ნე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 

სა ქარ თ ვე ლოს პო ზი ცი ას გარ კ ვე უ ლი 
სუს ტი მხა რე ე ბიც აქვს: არ უნ და და ვი-
ვიწყოთ, რომ სა ქარ თ ვე ლო არ არის ერ-
თა დერ თი ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ირა ნით 
არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი და ჩვენს კონ კუ-
რენ ტებს შე იძ ლე ბა უკე თე სი მდე ბა რე ო ბა 
ჰქონ დეთ (სომხეთი, თუმ ცა მას შავ ზღვა-
ზე გა სას ვ ლე ლი მა ინც ესა ჭი რო ე ბა) ან 
ისი ნი უფ რო მდიდ რე ბი იყ ვ ნენ (თურქეთი, 
რუ სე თი); ამი ტომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-
რო ბამ და კერ ძო სექ ტორ მა აქ ტი უ რად 
უნ და გა მო ი ყე ნონ ირა ნის მი მარ თუ ლე ბა 
ინ ტენ სი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის და დარ-
წ მუ ნე ბის გზით. ამა ვე დროს, სა ქარ თ ვე-
ლომ არ უნ და და ი ვიწყოს აზერ ბა ი ჯა ნი სა 
და ირა ნის საკ მა ოდ და ძა ბუ ლი ურ თი ერ-
თო ბა და გა ით ვა ლის წი ნოს, რომ ირა ნის 
გა ზის / ნავ თო ბის რე სურ სე ბით გა ტა ცე ბას 
ჩვე ნი მთა ვა რი მო კავ ში რე სამ ხ რეთ კავ-
კა სი ა ში მსუ ბუ ქად არ მო ე კი დე ბა. ასე ვე, 
სომ ხეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის ინ ტენ სი-
ფი კა ცია (საგზაო/სარკინიგზო ტრან ს-
პორ ტი რე ბის ვა რი ან ტე ბის შეს წავ ლა) შე-
საძ ლოა თურ ქეთს არ ესი ა მოვ ნოს. 

თუმ ცა, მთლი ა ნო ბა ში, ირა ნი წარ მო ად-
გენს სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის დიდ შე საძ ლებ-
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ლო ბას, გა იძ ლი ე როს ჰა ბის პო ზი ცი ე ბი 
ევ რო პი სა და აზი ის გზაჯ ვა რე დინ ზე და 
თუ დღემ დე სა ქარ თ ვე ლო აღ მო სავ ლეთ - 
და სავ ლე თის მარ შ რუტ ზე აბ რე შუ მის გზის 
ცენ ტ რა ლუ რი კვან ძი იყო, ის შე იძ ლე ბა 
სამ ხ რეთ - ჩ რ დი ლო ე თის მარ შ რუ ტის ცენ-
ტ რა ლუ რი პუნ ქ ტიც გახ დეს.

რეკომენდაციები 
პოლიტიკის 
შემმუშავებლებისათვის

იმი სათ ვის, რომ შე მუ შავ დეს ირან თან 
ორ მ ხ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ყოვ ლის-
მომ ც ვე ლი დღის წეს რი გი და შეგ ვეძ ლოს 
და სავ ლეთ თან ირა ნის ურ თი ერ თო ბებ ში 
პო ტენ ცი ურ გე ო პო ლი ტი კურ ცვლი ლე-
ბებ ზე რე ა გი რე ბა, პრო ცე სის გა ა ნა ლი ზე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბა უნ და გაძ ლი ერ დეს 
შემ დე გი ელე მენ ტე ბით:

– პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და უსაფ რ-
თხო ე ბის ას პექ ტე ბის აკა დე მი უ რი და ანა-
ლი ტი კუ რი კვლე ვე ბი;

– ამ სა კითხ ზე ადა მი ა ნუ რი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის და ცოდ ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა სამ თავ-
რო ბო უწყე ბებ ში (საგარეო საქ მე თა სა მი-
ნის ტ რო, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო, 
თავ დაც ვის სა მი ნის ტ რო, გა ნათ ლე ბის 
სა მი ნის ტ რო და სხვა, ასე ვე, სა ვა რა უ-
დოდ, ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭო);

– პარ ტ ნი ორ ქვეყ ნებ თან და სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ინ ფორ მა ცი ის 

გაც ვ ლის და კონ სულ ტი რე ბის მე ქა ნიზ მე-
ბის ჰარ მო ნი ზე ბა;

– ირა ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლი სა 
და ევ რო კავ ში რის ბაზ რე ბის მი მართ ინ-
ტე რე სის ყოვ ლის მომ ც ვ ლე ლი კვლე ვა;

– ირან თან ვაჭ რო ბის მი მართ ევ რო კავ-
ში რის ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის ინ ტე რე სე-
ბის ყოვ ლის მომ ც ვ ლე ლი კვლე ვა.

ზე მო აღ ნიშ ნულ ანა ლიზ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 
სა ქარ თ ვე ლო -ი რა ნის ორ მ ხ რი ვი ურ თი-
ერ თო ბე ბის მთა ვა რი ფო კუ სი უნ და იყოს 
ეკო ნო მი კუ რი, ფი ნან სუ რი, სა ვაჭ რო, სა-
ინ ვეს ტი ციო და სატ რან ს პორ ტო სა კითხე-
ბი. ენერ გო პო ლი ტი კა ცალ კე სა კითხი 
უნ და იყოს, მაგ რამ არ უნ და დო მი ნი რებ-
დეს ორ მ ხ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის დღის 
წეს რიგ ში. უსაფ რ თხო ე ბის სენ სი ტი უ რი 
სა კითხე ბი მი ნი მუ მამ დე უნ და შემ ცირ დეს 
და /ან შე თან ხ მ დეს და გარ კ ვე ულ წი ლად, 
აღ მო იფხ ვ რას რო გორც თა ნამ შ რომ ლო-
ბის სხვა ელე მენ ტე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი 
ფაქ ტო რი. 

გან ხი ლუ ლი უნ და იქ ნეს მოკ ლე და 
გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის რამ დე ნი მე 
ძი რი თა დი სა კითხი მკა ფი ოდ გან საზღ ვ-
რუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბით:

მოკ ლე ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის ძი რი თად 
სა კითხებ ში უნ და შე დი ო დეს:

– ტუ რიზ მი;



– მცი რე და სა შუ ა ლო ვაჭ რო ბა;
– კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი, გამ ჭ ვირ ვა-
ლე და სა ი მე დო ფი ნან სუ რი სერ ვი სე ბი;
– მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის სამ შე ნებ ლო 
პრო ექ ტე ბი;
– ეკო ნო მი კუ რი/ სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა;
– ევ რო კავ ში რის ბაზ რის ეეფ ქ ტი ა ნი 
წვდო მის ხელ შეწყო ბა. 

გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის ძი რი თა დი 
სა კითხე ბი ა:

– ირა ნუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა ლო-
გის ტი კუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნებ-
ლო ბა ში;

– ევ რო პუ ლი ბაზ რის თ ვის პრო დუქ ცი ის 
ერ თობ ლი ვი წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბა სა-
ქარ თ ვე ლო ში;

– ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის მო ზიდ ვა სა ქარ თ ვე ლო ში, 
რი თიც, ირა ნულ რე სურ სებ თან ერ თად, 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა ექ ს პორ ტოდ ხა-
რის ხი ა ნი სა ქონ ლის წარ მა ტე ბით წარ-
მო ე ბა;

– ენერ გო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე-
ბა (მათ შო რის და მა კავ ში რე ბე ლი ელექ-
რო გა დამ ცე მი ხა ზე ბი) რე გი ო ნუ ლი ენერ-
გე ტი კუ ლი სის ტე მის ფარ გ ლებ ში.
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იმპორტი ირანიდან 

ფულადი გზავნილები 
ირანიდან

საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა   

კორუფციის აღქმის 
ინდექსი 2015

Heritage Foundation 
ეკონომიკური 

თავისუფლების 
ინდექსი 2016

მსოფლიო ბანკი 
ბიზნესის წარმოების 
სიმარტივის ინდექსი 

2016

მსოფლიო ეკონომიკური 
ფორუმი

 გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის 

ინდექსი (gCi) 2015-2016

ირანული პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციები საქართველოში

ვიზიტორები ირანიდან  

$35,8 მლნ  25 273$91,9 მლნ

$104 000 $-149 700

48-e 168-dan

130-e 168-dan

23-e  178-dan

171-e  178-dan

24-e  189-dan

118-e 189-dan

66-e  140-dan

74-e 140-dan

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (ePrC)

ფალიაშვილის ქ. 85. მეოთხე სართული. 0162. თბილისი. საქართველო.

  (995 32) 2 207 305
 info@eprc.ge

 @EPRC_Georgia
 Economic Policy Research Center

 www.eprc.ge

„საქართველო და მეზობლები“ მომზადდა და გამოიცა ფონდი ღია საზოგადოების 
„ანალიტიკური ორგანიზაციების პროგრამის“ ფინანსური მხარდაჭერით.  


