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German Economic Team Georgia 

ნავთობის ფასების დიდი და მუდმივი შემცირება 

 2015 წლის თებერვალში გლობალური ნავთობის ფასები შემცირდა  ~ 55 აშშ დოლარი/ბარელზე 

 მოსალოდნელია ფასის დასტაბილურება 60 აშშ დოლარი/ბარელზე 

 ფასის მნიშვნელოვანი კლება განპირობებულია გაზრდილი წარმოებით (OPEC მუდმივი 

მიწოდება, ზრდა არის უფრო სხვაგან) 

 გლობალური მოთხოვნის სისუსტე თამაშობს მცირე როლს 
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ნავთობის ფასი*, აშშ დოლარი/ბარელი 

წყარო: IMF პირველადი სასაქონლო ფასები ,პროგნოზი 2015 წლის თებერვლის 
შემდგომ 
* U.K. Brent, Dubai and West Texas Intermediate ნავთობის საშუალო სპოტ ფასები  
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German Economic Team Georgia 

პირდაპირი ეკონომიკური ეფექტი: ვაჭრობის პირობების შოკი 

 პირდაპირი ეფექტი: გაუმჯობესდა “ვაჭრობის პირობები” 

– იმპორტირებულ საქონელზე ფასის შემცირება ექსპორტის ფასების 
შემცირების გარეშე.  

– ეფექტი: მეტი შემოსავალი ნორმალური რაოდენობის ნავთობის 
შესყიდვის შემდეგ 

– ადგილობრივ და იმპორტირებულ საქონელზე გაზრდილი მოთხოვნა 

 

 ასევე: არაპირდაპირი ეფექტი – შეცვლილი მოთხოვნა ქართულ 

პროდუქციაზე სავაჭრო პარტნიორების მხრიდან   

– ნიშანი დამოკიდებულია სავაჭრო პარტნიორი ნავთობის 
ექსპორტიორია თუ იმპორტიორი  

 ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ ნავთობის ფასის შემცირების პირდაპირ 

ეფექტზე 2015 წელს 

 არ არის გათვალისწინებული სხვა თანადროული მაკროეკონომიკური 

შოკები (აშშ დოლარი/ლარი გაუფასურება, უკრაინის კრიზისის ეფექტი და 
სხვ.) 
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ნავთობის იმპორტის მაღალი წილი საქართველოში 

 საქართველოში  დაფიქსირდა ენერგორესურსების იმპორტის დაბალი წილი/მშპ-ში  უკრაინასა 
და მოლდოვასთან შედარებით, მაგრამ უფრო დიდია ვიდრე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 

 2013 წელს ნავთობის იმპორტი საქართველოში: მშპ-ს 6%, გაზის იმპორტი: მშპ-ს 1.9%  

 იმის გამო, რომ ნავთობის იმპორტის წილი მშპ-ში არის მაღალი, ვაჭრობის პირობების ეფექტი 

შესაძლოა დიდი იყოს 
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ენერგორესურსების იმპორტი 2013 
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ბულგარეთი უკრაინა მოლდოვა საქართველო გერმანია საფრანგეთი 

ნავთობი ბუნებრივი გაზი სხვა 

წყარო: UN Comtrade, IMF 
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German Economic Team Georgia 

საქართველოში ნავთობის იმპორტის ფასები მიყვება გლობალური ნავთობის 

ფასებს 

 მსოფლიო ბაზარზე ფასების ცვლილება ეფექტურად, მთლიანად, გადაეცემა ნავთობის 

ქართულ ფასებს 

 მოსალოდნელია გლობალური ფასების შემცირების უშუალო ეფექტი საქართველოს 

ეკონომიკაზე 
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(დოლარი/100 კგ) 

ნავთობის ფასები(აშშ დოლარი/ბარელი) 

საქართველოს ნავთობის ფასის და მსოვლიო  ბაზარზე ნავთობის ფასის ურთიერთდამოკიდებულება* 

წყარო: UN COMTRADE, IMF პირველადი სასაქონლო ფასები 

* U.K. Brent, Dubai and West Texas Intermediate ნავთობის საშუალო სპოტ ფასები  
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გაზის ფასი არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ნავთობის ფასთან 

 2014 წელს გაზის იმპორტის 78% გრძელვადიანი კონტრაქტებით აზერბაიჯანიდან განხორციელდა,   

 ნაწილობრივ დამოკიდებულია იმპორტის მოცულობაზე 

 ნავთობი და გაზი მხოლოდ არასრულყოფილი შემცვლელებსწარმოადგენს 

 სხვადასხვა ტიპის ბაზარი (ნავთობი: გლობალური. გაზი: უფრო რეგიონული, დამოკიდებულია 
გაზსადენი ქსელის ფასებზე) 

 ჯერჯერობით არ არის სავარაუდო გაზის იმპორტზე ფასების შემცირება 
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ენერგორესურსების იმპორტის ფასები საქართველოში, აშშ დოლარი 

წყარო: UN Comtrade, საქსტატი 
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მოდელირებული მიდგომა 

 ჩვენ გავაკეთეთ მსოფლიო ნავთობზე ფასების 41% -ით შემცირების ეფექტის (IMF 

პროგნოზი 2015 vs 2014 წლებისთვის ) მოდელირება საქართველოსთვის 
 

 აბსოლუტური მონაცემები ეყრდნობა 2015 წლის მიმდინარე ფასებს 

 ჩვენ ვიყენებთ მიმდინარე აშშ დოლარი/ლარი გაცვლით კურსს 2015 წლის 

თებერვლის მონაცემების მიხედვით, რაც გამორიცხავს აშშ დოლარი/ლარი 

გაუფასურების მაკროეკონომიკურ ეფექტს 

 დავუშვათ რომ ნავთობის ფასების   41%-ით შემცირება სრულად გადაეცემა 
საქართველოს 

 პირველად გამოვთვალეთ ნავთობის ფასის შემცირებით გამოწვეული დანაზოგები 

(იგივე რაოდენობის იმპორტზე) 

 შემდეგ: დავუშვით რომ მთლიანი დანაზოგების შედეგად მოთხოვნა გაიზარდა  

 გამოვთვალეთ მაკრო ეფექტები (ეროვნული საშუალო წილების გამოყენებით მაგ. 

მოხმარების,იმპორტის) 

 ჩვენ მოდელირება გავუკეთეთ მხოლოდ ნავთობის ფასის შემცირებას. ეს არ არის 

სრულყოფილი მაკროეკონომიკური პროგნოზი! 
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ნავთობის ფასის 41%-ით შემცირება : 503 მლნ ლარის დანაზოგი 2015 წელს 

• დავუშვათ  ნავთობის იმპორტის მუდმივი მოცულობა (2015=2014), 9.3 მლნ ბარელი 

• რამდენს ზოგავს საქართველო იგივე რაოდენობის ნავთობის შეძენისას, ნავთობზე წინა 
ფასებთან შედარებით? 

 

 

 

 

 

 
 მშპ-ს 2.3% დამატებითი (რეალური) განკარგვადი შემოსავალი –მშპ-ს ზრდის გარეშე! 
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  აშშ დოლარი ლარი 

2014 96.3 194.5 

2015 პროგნოზი 56.7 114.6 

მსოფლიო ნავთობის ფასი ერთ ბარელზე, მიმდინარე ფასები* 

ფასის შემცირება 2015/2014 41% 

დანაზოგები 2015 წელს, მლნ ლარი 740.2 

წილი 2015 წლის მშპ-ში 2.3% 

წყარო: IMF, საკუთარი გამოთვლები 

* გამოყენებულია2015წლის თებერვლის ლარი/დოლარი გაცვლითი კურსი  2.02 

საქართველოს დანაზოგები ნავთობის იმპორტზე  

წყარო: IMF, საკუთარი გამოთვლები 
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მაკროეკონომიკური ეფექტის დათვლა 

 მაკროეკონომიკური ეფექტები მთავარი ნიშნულის პირისპირ: IMF მსოფლიო 

ეკონომიკური პროგნოზი 2015 წლისთვის (ლარი, მიმდინარე ფასები) 

 ჩვენ ვვარაუდობთ რომ, დაზოგილი ფული ეკონომიკაში შევა, როგორც 

დამატებითი რეალური მოთხოვნა 

 განაწილება კატეგორიებს შორის წარმოდგენილია საქსტატის 2013 წლის 

მონაცემების საფუძველზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მთავარი შედეგი: ეფექტი მშპ-სა და მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე 
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დამატებითი 

მოთხოვნა 
მოხმარება 

ინვესტიცია იმპორტი 

მშპ 

19.5% 

81.5% 

51.3% 

48.7% 

ნომინალური 

იმპორტის 

შემცირება 

ნავთობის ფასის 

შემცირებაა 
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რეალური მშპ-ს 1.1%-ით ზრდა ნავთობის ფასების შემცირების გამო 

 თავდაპირველად: იმპორტი და მოხმარება მცირდება მშპ-ს 2.3%-ით 

(დანაზოგები: ნავთობის ფასის კლების მექანიკური ეფექტი) 

 

 მაკროეკონომიკური ეფექტები: 
 

– რეალური მშპ-ს ზრდა 360.7 მლნ ლარით = 1.1% 

– მშპ ეფექტი  უდრის დამატებით დანახარჯებს ადგილობრივ 

საქონელსა და მომსახურებაზე (ნომინალური იმპორტის შემცირება) 

– ამასთანავე, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუმჯობესება 360.7 მლნ 

ლარით = მშპ-ს 1.1%  
 

– რეალური მოხმარების ზრდა 595.7 მლნ ლარით = მშპ-ს1.9%  

– ინვესტიციების ზრდა 144.5 მლნ ლარით = მშპ-ს 0.4%  

 მოსალოდნელია ნავთობის ფასების  მნიშვნელოვანი, დადებითი ეფექტი 

მშპ-ზე (1.1%)  

 გასაკვირი არ არის, ნავთობის იმპორტის დიდი მოცულობის გამო 
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არაპირდაპირი ეფექტი: შეცვლილი მოთხოვნა საქართველოს 

ექსპორტზე 

 ნავთობის ფასის შემცირება, ასევე, გავლენას ახდენს საქართელოს 

სავაჭრო პარტნიორებზე 

 ნავთობის იმპორტიორები (მაგ. თურქეთი, ევროკავშირი) ასევე 
განიცდიან დადებით პირდაპირ ეფექტს. 

 ნავთობის ექსპორტიორები ნავთობზე ფასების შემცირების გამო 

განიცდიან ნეგატიურ პირდაპირ ეფექტს  

 თუმცა,  ნავთობის ფასების ეფექტის გაზომვა ქართული პროდუქციის  

მოთხოვნაზე რთულია 

 დამოკიდებულია ნავთობის ექსპორტის მოცულობაზე (პოლიტიკური 

გადაწყვეტილება) 

 დამოკიდებულია საქონლის შედარებით მოთხოვნაზე 

– ქართულ ექსპორტს ძირითადად სამომხმარებლო საქონელი შეადგენს 

=> როგორც წესი მოთხოვნა უფრო სტაბილურია ვიდრე 
საინვესტიციო საქონელზე. 

 ჩვენ გაწვდით შესაძლო არაპირდაპირ ეფექტების მხოლოდ ხარისხოვრივ 

მაჩვენებლებს 

11 
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ნავთობის ფასის გაურკვეველი ეფექტი საქართველოს ექსპორტზე 

12 

39% 
ენერგორესურსების 
ექსპორტიორები 

61% 
ენერგორესურსების 
იმპორტიორები 

 ენერგორესურსების იმპორტიორების უფრო დიდი წილი ექსპორტის მიმართულებით 

 თუმცა, დაბალი ფასების გავლენა ენერგორესურსების ექსპორტიორებზე უფრო დიდია 
ვიდრე იმპორტიორებზე.  

 იმპორტზე მოთხოვნის არსებობაზე არ არის ნავთობის ფასების ეფექტის ნათელი 

პროგნოზები 

 ჩვენ ველოდებით ექსპორტის შემცირებას  

წყარო: საქსტატი, UN Comtrade 

მიმართულებები საქართველოს საექსპორტო საქონლისთვის, 2014 

აზერბაიჯანი
19% 

რუსეთი 

10% 

სხვა 
10% 

ევროკავშირი 

22% 

სომხეთი 

10% 

თურქეთი 

8% 

აშშ 

7% 

უკრაინა 
5% 

სხვა  
9% 



German Economic Team Georgia 

შეჯამება 

 ნავთობის ფასების 41%-ით შემცირებას უნდა ჰქონდეს ძლიერი 

ეფექტი საქართველოზე, ნავთობის იმპორტის დიდი მოცულობის 
გამო (მშპ-ს 6%) 
 

 

 ნავთობზე ფასების შემცირების პირდაპირი ეფექტი იზოლაციაში: 

– +1.1% მშპ ზრდა და მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 

– +1.9% მშპ რეალური მოხმარება 

– +0.4% მშპ ინვესტიციები  
 

 მშპ-ს ზრდა 2015 წელს დამოკიდებულია ყველა მაკრო შოკზე 

 სხვა მაკრო შოკები (რეგიონში შემცირებული ექსპორტი, ფულადი 

გზავნილების დაბალი მაჩვენებელი) არის უარყოფითი 

 შოკების წმინდა ეფექტი არის უარყოფითი: მშპ-ს შემცირებული 

ზრდა 

13 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

დევიდ საა 

saha@berlin-economics.com 

რიკარდო გიუჩი 

giucci@berlin-economics.com 

ვოლდემარ ვალტერი 

walter@berlin-economics.com 

 

გერმანიის ეკონომიკური გუნდი საქართველო 

c/o BE Berlin Economics GmbH 

Schillerstr. 59, D-10627 Berlin 

Tel:  +49 30 / 20 61 34 64 0  

Fax: +49 30 / 20 61 34 64 9  

Twitter: @BerlinEconomics 

 

 


