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რეზიუმე
რუსეთის ფედერაციის შეჭრა უკრაინის 

ტერიტორიაზე, აშკარა აგრესია და მისი 
გავრცელების საფრთხე მთელი მსოფლიოს 
მასშტაბით, კიდევ უფრო არაპროგნიზირებადს 
ხდის მსოფლიო ეკონომიკურ გარემოს. 
პანდემიის დასრულების დასაწყისი დაემთხვა 
რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებას და თითქოს 
მსოფლიო ეკონომიკის აღდგენის პროცესი 
კიდევ უფრო გაართულა.  მიწოდების 
ჯაჭვების რღვევამ მსოფლიო მასშტაბით 
გამოიწვია ინფლაცია, განსაკუთრებით 
აღნიშნული შეეხო სტრატეგიულ საქონელს, 
მათ შორის სურსათს და ენერგორესურსებს. 

ნაშრომში წარმოდგენილი და 
გამოკვლეულია საქართველოს სავაჭრო 
საპტრტნიორო ქვეყნებისა და მსოფლიო 
მოწინავე ეკონომიკების მაკროეკონომიკური 
მაჩვენებლების  დინამიკური ანალიზი 
ომამდე და ომის პერიოდში. მსოფლიო და 
სავაჭრო საპარტნიორო ქვეყნები შერჩეულ 
იქნა მიზნობრივი კვლევის ფარგლებში. 
საქართველოს ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანი 
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ზეგავლენის გამო, საქართველოს სავაჭრო 
ბალანსის მუდმივი დეფიციტი, როგორც 
აღმოჩნდა კიდევ უფრო ართულებს 
იმპორტირებული საქონლის ინფლაციურ 
წნეხს საბოლოო მომხმარებლებზე.  
საქართველოს სავაჭრო ბალანსის 
სტრუქტურაში ძირითადია ის საქონელი, 
რომელიც ადგილობრივი ნაწარმი არ არის 
და ფაქტობრივად გვიწვეს ექსპორტის 
დაფინანსება იმპორტის ხარჯზე (ატომური 
რეაქტორები, მათი დანადგარები, მიწისზედა 
ტრანსპორტი და სხვ).  

ნაშრომში გამოკვლეული სხვადასხვა 
სარეიტინგო კომპანიის საპროგნოზო 
მაჩვენებელი ზოგიერთ საქონელთან 
მიმართებით (ნავთობი, ხორბალი) 
და მნიშვნელოვანწილად ვარაუდები 
აღმოჩნდა მცდარი, მაგრამ არსებული 
ინფლაციაც გამოწვევაა საქართველოსა 
და  მსოფლიოსათვის. საქართველოს 
მაკროეკონომიკური მონაცემების 
ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ მოცემულ 
ეტაპზე შედარებითი სტაბილიზაცია 
და ეკონომიკური ზრდა გამოწვეულია 
რუსეთის ფედერაციიდან მგზავრთა 
და ფულადი ნაკადების შემოდინების 
პროგრესით წინა პერიოდთან შედარებით. 
საქართველოსთვის ეს პროცესი ერთჯერადია 
და ომის დასრულების შემდეგ არსებული 
ეკონომიკური ვითარების  გაუარესებას უნდა 
ველოდოთ. ამიტომ, სამომავლო ეკონომიკური 
უსაფრთხოებისათვის მიზანშეწონილად 
უნდა მივიჩნიოთ რუსეთის ეკონომიკისაგან 
დისტანცირება.
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