აგვისტოს ომიდან 13 წლის თავზე, საქართველოს ეკონომიკური
დამოკიდებულება რუსეთზე და, შესაბამისად, რისკები ქვეყნის
სახელმწიფოებრიობისა და უსაფრთხოებისთვის, სულ უფრო და
უფრო იზრდება.
მჭიდრო ეკონომიკური კავშირი საქართველოსა და რუსეთს შორის
ერთგვარი იარაღია რუსული პოლიტიკური ელიტის ხელში,
რომელმაც, ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, ეს უკანასკნელი
არაერთხელ გამოიყენა. 90იანი წლების დასაწყისიდან 2006
წლამდე, საქართველოს საგარეო ვაჭრობა მნიშვნელოვნად იყო
დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე როგორც ექსპორტის, ისე
იმპორტის კუთხით. 2006 წლის რუსული სანქციებისა და 2008 წლის
ომის შედეგად, საქართველოს ეკონომიკა ჩამოშორდა რუსულ
ბაზარს და ის ახალი ბაზრებით ჩანაცვლდა. უკანასკნელი წლების
განმავლობაში, რუსული წილი ქართულ ეკონომიკაში კვლავ
მზარდია, მსგავსი განვითარება კი საფრთხეს უქმნის
საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ეკონომიკური
უსაფრთხოება და დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანია
საქართველოს სამომავლო განვითარებისათვის, შესაბამისად,
ტენდენციები, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკას
მნიშვნელოვნად დამოკიდებულს ხდის რუსეთზე, საზიანო
შედეგების მომტანი შეიძლება გახდეს.
ეკონომიკური დამოკიდებულების, როგორც ზემოქმედების
იარაღის გამოყენების ორი მნიშვნელოვანი ქეისია 2006 წლის
სავაჭრო ემბარგო და 2019 წლის პირდაპირი ფრენების აკრძალვა.
ორივე შემთხვევაში რუსეთმა გადაწყვეტილება მიიღო
პოლიტიკური მოტივებით, როგორც სადამსჯელო ღონისძიება.
არც ერთ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების რაციონალური
საჭიროება არ არსებობდა, გარდა პოლიტიკური ინტერესისა.
ქართულრუსულ ურთიერთობებზე მნიშვნელოვანი გავლენა
იქონია 2008 წლის ომმაც, რომელმაც თითქოს ერთგვარი
წერტილი დაუსვა შესაძლო მისწრაფებებს, აღდგენილიყო
საქართველოსა და რუსეთს შორის მჭიდრო ეკონომიკური თუ
პოლიტიკური კავშირი. თუმცა, 13 წლის შემდეგ ეკონომიკური
ინდიკატორები ნათლად მოწმობენ, რომ საქართველოს
დამოკიდებულება რუსეთზე წლებთან ერთად იზრდება. ეს, ერთი
მხრივ, ეროვნული ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის
მნიშვნელოვან გამოწვევად, ხოლო მეორე მხრივ  უახლესი
ისტორიის დავიწყებად და წინდაუხედაობად შეგვიძლია
მივიჩნიოთ.
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საქართველოს ექსპორტი რუსეთში (ათასი აშშ დოლარი)
რუსეთის წილი საქართველოს ექსპორტში (%)
წყარო: საქსტატი

2006 წლის ფაქტობრივი სავაჭრო ემბარგოსა და 2008 წლის
სამხედრო კონფლიქტის შედეგად, რუსეთის წილი
საქართველოს ექსპორტში მნიშვნელოვნად შემცირდა.
2005 წელს ეს მონაცემი 18% ს უტოლდებოდა, იგივე
მაჩვენებელი 2008 წელს 2% მდე შემცირდა და 2013
წლამდე ასეც შენარჩუნდა. თუმცა, 2013 წლიდან
მოყოლებული, რუსეთის წილი საქართველოს ექსპორტში
გაიზარდა და უკანასკნელი ოთხი წლის განმავლობაში ის
დაახლოებით 13%14% ს გაუტოლდა. აღსანიშნავია, რომ
რუსეთში ექსპორტის მოცულობის კლებას არ შეუმცირებია
საქართველოს საერთო ექსპორტის მოცულობა, და
2000იანი წლების დასაწყისიდან საქართველოს
საექსპორტო პროდუქტი შეუქცევადი ზრდის ტენდენციით
ხასიათდება 2014 წლამდე, (თუ არ ჩავთვლით 2009 წელს,
ომის შემდგომ პირველ წელს, როდესაც საქართველოს
ექსპორტის მოცულობა შემცირდა).
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საქართველოს იმპორტი რუსეთიდან (ათასი აშშ დოლარი)
რუსეთის წილი საქართველოს იმპორტში (%)
წყარო: საქსტატი

უკანასკნელ წლებში რუსეთის როლი საქართველოს იმპორტშიც
მზარდია. საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან
უარყოფითი ბალანსით ხასიათდება. 2006 წლიდან, ექსპორტის
მსგავსად, იმპორტიც მნიშვნელოვნად შემცირდა და თუ 2006 წელს
რუსული პროდუქტის წილი საქართველოს იმპორტში 15%ს
უტოლდებოდა  2008 წლიდან 2014 წლამდე 5%7% ს არ
აღემატება. 2015 წლიდან რუსული იმპორტის მოცულობამ, ისევე,
როგორც მისმა წილმა სრული იმპორტის მოცულობაში,
მნიშვნელოვნად მოიმატა და 2020 წლისთვის სრული იმპორტის
11%ს გაუტოლდა. რუსეთიდან იმპორტირებული პროდუქტის
ჩაშლაც საყურადღებოა, რადგანაც ისეთი სტრატეგიული
მნიშვნელობის პროდუქტების, როგორიც არის ხორბალი და
ნავთობი, ძირითადი იმპორტიორი საქართველოში სწორედ
რუსეთია. მაგალითად, ხორბლის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი
2019 წელს 83%, 2020 წელს კი 99% იყო.
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ისტორიული მეხსიერების, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის თუ სხვა
მიზეზების გამო, საქართველო ტურისტულად მიმზიდველია რუსეთის
მოქალაქეებისათვის. შედეგად, საქართველოს ტურისტული სექტორი
მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რუსეთის რეზიდენტებსა და მათ
მობილობაზე საქართველოში. უკანასკნელი წლების განმავლობაში მზარდი
ტურისტული ინტერესი გაჩნდა საქართველოსადმი, რაც რიცხვებშიც აისახებოდა
და საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდებოდა. ამის
პარალელურად, იზრდებოდა რუსეთის მოქალაქე ვიზიტორთა რაოდენობა და
მათი წილი საქართველოში ჩამოსული ვიზიტორების საერთო რაოდენობაშიც.
მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს, რუსეთის გადაწყვეტილებით, შეჩერდა
საქართველოს მიმართულებით პირდაპირი ფრენები, არ შეჩერებულა რუსეთის
მოქალაქეთა ინტერესი საქართველოსადმი და წინა წლებთან შედარებით
რეკორდული რაოდენობის ვიზიტორიც ესტუმრა საქართველოს, თუმცა შენელდა
ყოველწლიური ზრდის ტემპი. 2020 წელი მძიმე ტურისტული გამოწვევა
აღმოჩნდა, რაც მსოფლიო პანდემიით იყო განპირობებული. თუ 20172019
წლამდე რუსეთის რეზიდენტების ვიზიტები საერთაშორისო ვიზიტორთა
რაოდენობის 18%20%ს უტოლდებოდა, მათი წილი 2020 წელს 14%მდე
შემცირდა. მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს რუსეთის ხელისუფლების მიერ
საქართველოსთან ფრენების შეზღუდვამ ისეთი შედეგი ვერ გამოიღო, როგორიც
სავაჭრო შეზღუდვებმა 2006 წელს, ტურისტული სექტორის დამოკიდებულება
რუსეთის რეზიდენტების ვიზიტებზე ამ სექტორის მოწყვლადობაზე მიგვითითებს.

გზავნილები

900
800

70%
60%

700

50%

600
500

40%

400

30%

300

20%

200

10%

100
0

0%

ფულადი გზავნილები რუსეთიდან (ათასი აშშ დოლარი)
ფულადი გზავნილების წილი რუსეთიან (%)
წყარო: საქსტატი

საბჭოთა კავშირიდან, თუ ადრეული 90ებიდან
მოყოლებული, საქართველოს ემიგრანტთა დიდი ნაწილი
რუსეთში ცხოვრობს. შესაბამისად, მოულოდნელი არ არის,
რომ ფულადი გზავნილების ერთერთ მნიშვნელოვან
წყაროს რუსეთი წარმოადგენდა. განსაკუთრებით  2000
წლების პირველ დეკადაში. 2006 წელს, სავაჭრო
შეზღუდვების პარალელურად, რუსეთში აქტიურად დაიწყეს
საქართველოს მოქალაქეების გამოსახლება, რისი მიზანიც
ქვეყნისთვის ეკონომიკური ზიანის მიყენება და პოლიტიკური
ძალის დემონსტრირება იყო. 2008 წლის ომთან ერთად
გართულდა და თითქმის შეუძლებელი გახდა რუსეთის
ვიზების მიღება ქართველებისთვის. მიუხედავად ამ მრავალი
ბარიერისა, ფულადი გზავნილების მოცულობა რუსეთიდან
2008 წლიდან 2014 წლამდე სტაბილურად ნარჩუნდებოდა
და საქართველოში მიღებული გზავნილების ნახევარზე მეტს
უტოლდებოდა (49%  57%ს).

2015 წლიდან გზავნილების მოცულობაც და მისი წილიც შემცირებას იწყებს.
უკანასკნელ 2020 – 2021 (პირველი 6 თვე) წლებში, რუსული გზავნილების
მოცულობა 17%19% ს გაუტოლდა. კლების ტენდენცია პოზიტიურია
იმდენად, რამდენადაც ფულადი გზავნილების მოცულობამ რუსეთიდან არა
რომელიმე ერთ ქვეყანაში გადაინაცვლა, არამედ გადანაწილდა
სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაზე. შესაბამისად, იმის რისკი, რომ ერთი
არაკეთილგანწყობილი ქვეყანა შეძლებს გაანახევროს ან მნიშვნელოვნად
შეამციროს სრული ფულადი გზავნილების მოცულობა, მინიმუმამდეა
შემცირებული. ეს მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა
ფულადი გზავნილების წილმა საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში
ბოლო წლებში 12,9%ს მიაღწია.

ინვესტიციები
განვითარებადი ეკონომიკებისათვის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე განვითარებული ეკონომიკებისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში რუსული კომპანიების
მფლობელობაშია ისეთი მსხვილი სტრატეგიული ობიექტები,
როგორებიცაა თელასი, თელმიკო, ბორჯომი, RMG, ლუკოილ ჯორჯია,
ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი და სხვები, ამ ყველაფერში რუსეთიდან
მოზიდული ინვესტიციების ზომა მცირეა. საქართველოს მიერ მოზიდული
ინვესტიციების სრულ მოცულობაში რუსული ინვესტიციების წილი
უმნიშვნელოა. უკანასკნელ წლებში (20182020) რუსეთიდან მოზიდული
ინვესტიციები სრული ინვესტიციების 4%6% ს უტოლდება. მეორე მხრივ,
საქართველოში შემოდინებული ინვესტიციების დიდი ნაწილი ოფშორული
ქვეყნებიდან არის. ოფშორული ფულის რეალური წარმომავლობის
შესახებ მხოლოდ სპეკულირება თუ შეგვიძლია. ამ ყველაფრის
გათვალისწინებით, იმის რისკი, რომ რუსეთმა ინვესტიციების შეჩერებით
შესაძლოა ქართულ ეკონომიკას ზიანი მიაყენოს, ნაკლებად სავარაუდოა.
თუმცა, მსხვილი და სტრატეგიული ობიექტების რუსი ინვესტორების ხელში
ყოფნა უდავოდ იმსახურებს ყურადღებას.

