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1. მიმოხილვამიმოხილვამიმოხილვამიმოხილვა

� რუსეთის ფედერაცია გეგმავს ერთპიროვნულად შეცვალოს სავაჭრო
რეჟიმი საქართველოსთან, თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმიდან
ვაჭრობის უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმზე

� 1994 წელს დადებული და რუსეთის მიერ ცალმხრივად შეწყვეტილი
ორმხრივი სავაჭრო ხელშეკრულების აღდგენა მოხდა 2013 წელს
რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დარეგულირების
შემდეგ, როდესაც ღვინოზე, მინერალურ წყლებსა და სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტებზე ემბარგო მოიხსნა. 

� მიმდინარე მიმოხილვაში წარმოდგენილია სავაჭრო რეჟიმის
ცვლილებით გამოწვეული ეკონომიკური ზეგავლენის შეფასება
(მოკლევადიანი ეფექტი) როგორც საქართველოს ექსპორტზე
რუსეთში, ასევე მთლიანად საქართველოს ეკონომიკაზე
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2. საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ექსპორტიექსპორტიექსპორტიექსპორტი რუსეთშირუსეთშირუსეთშირუსეთში

� 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის
ივნისამდე ექსპორტის მოცულობამ
შეადგინა 282 მილიონი აშშ დოლარი

� ეს „პირობითი წელი“ აღებულია
სავაჭრო შეზღუდვების გარეშე
პერიოდში გამოთვლების
ჩასატარებლად

� ამ პერიოდში რუსეთში ექსპორტი
შეადგენდა მთლიანი ექსპორტის 9.1%-ს

� შედარებისთვის: იმავე პერიოდში
ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის
მოცულობამ შეადგინა 694 მლნ აშშ
დოლარი (მთლიანი ექსპორტის 22%)

� რუსეთში საქართველოს ექსპორტის
სტრუქტურა კონცენტრირებულია
ძირითადად საკვებ პროდუქტებზე: 
ღვინო (111 მლნ აშშ დოლარი) და წყალი
(70 მლნ აშშ დოლარი) მთლიანი
ექსპორტის 2/3 ნაწილს შეადგენს
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ექსპორტიექსპორტიექსპორტიექსპორტი რუსეთშირუსეთშირუსეთშირუსეთში სასაქონლოსასაქონლოსასაქონლოსასაქონლო ჯგუფებისჯგუფებისჯგუფებისჯგუფების
მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით, 2H2013/1H2014, მლნმლნმლნმლნ აშშაშშაშშაშშ დოლარიდოლარიდოლარიდოლარი

მლნ აშშ

წყარო: გაეროს მონაცემთა ბაზაზე დაფუძნებული საკუთარი გაანგარიშებები
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3. ტარიფებისტარიფებისტარიფებისტარიფების ზრდაზრდაზრდაზრდა ძირითადძირითადძირითადძირითად ეკონომიკურეკონომიკურეკონომიკურეკონომიკურ სექტორებშისექტორებშისექტორებშისექტორებში
� რუსეთი აპირებს საქართველოსთან ორმხრივი

სავაჭრო ხელშეკრულების გაუქმებას და ამის
ნაცვლად იმპორტზე საქართველოსთვის უპირატესი
ხელშეწყობის ქვეყნების სტატუსის მინიჭებას

� თუ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების
მოქმედება შეჩერდება, საშუალო ტარიფი
უპირატესი ხელშეწყობის ქვეყნების რეჟიმისთვის
იქნება დაახლოებით 10%, რაც თავისუფალი
ვაჭრობის ხელშეკრულების ქვეშ შეადგენდა 0%-ს

� ამჟამად ტარიფები ძირითადად მერყეობს 5%-დან
20%-მდე

� ექსპორტზე ტარიფის ყველაზე დიდი ზრდა
სასაქონლო პროდუქტებზე (ღვინო 20%, 
მინერალური წყალი 15% და სპირტი 38%*) 
ფიქსირდება

კითხვები:
� რა ახდენს რუსეთში საქართველოს ექსპორტზე

გავლენას? 
� როგორია მთლიანი გავლენა ექსპორტსა და მშპ-ზე?

* რეალური ტარიფი სპირტისთვის შეადგენს 2 ევრო/ლ, რომელიც შეადგენს 38%-ს თუ საექსპორტო
მოცულობას შევადარებთ მის ღირებულებას
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ტარიფებისტარიფებისტარიფებისტარიფების ზრდაზრდაზრდაზრდა ძირითადძირითადძირითადძირითად სასაქონლოსასაქონლოსასაქონლოსასაქონლო ჯგუფებზეჯგუფებზეჯგუფებზეჯგუფებზე

წყარო: სავაჭრო ანალიზის და საინფორმაციო 
სისტემების მონაცემების საფუძველზე
ჩატარებული საკუთარი გამოთვლები

%
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4. მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი ზეგავლენაზეგავლენაზეგავლენაზეგავლენა ექსპორტსაექსპორტსაექსპორტსაექსპორტსა დადადადა მშპმშპმშპმშპ-ზეზეზეზე

ექსპორტისექსპორტისექსპორტისექსპორტის
შემცირებაშემცირებაშემცირებაშემცირება
რუსეთშირუსეთშირუსეთშირუსეთში

შეფარდებითიშეფარდებითიშეფარდებითიშეფარდებითი
შემცირებაშემცირებაშემცირებაშემცირება
2013/14 

წლებთანწლებთანწლებთანწლებთან
შედარებითშედარებითშედარებითშედარებით

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი

ექსპორტისექსპორტისექსპორტისექსპორტის
შეფარდებითიშეფარდებითიშეფარდებითიშეფარდებითი

შემცირებაშემცირებაშემცირებაშემცირება

ექსპორტისექსპორტისექსპორტისექსპორტის
შემცირებაშემცირებაშემცირებაშემცირება
მშპმშპმშპმშპ-სთანსთანსთანსთან

მიმართებითმიმართებითმიმართებითმიმართებით

შეფასებული
ეფექტი

48 მლნ აშშ
დოლარი

- 17% - 1.5% მშპ-ს 0.3% 

რარარარა არისარისარისარის სავაჭროსავაჭროსავაჭროსავაჭრო შოკისშოკისშოკისშოკის მოცულობამოცულობამოცულობამოცულობა?
� შეფასების შედეგად მივიღეთ რომ ტარიფის ზრდამ უნდა შეამციროს

წლიური ექსპორტის მოცულობა 48 მლნ აშშ დოლარით

� 2H2013/1H2014 მონაცემებთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი მცირდება
17%-ით

� ამის შედეგად, საქართველოს მთლიანი ექსპორტის შემცირდება 1.5%-ით

� ექსპორტის შემცირება გამოიწვევს მშპ-ს 0.3%-ით შემცირებას (2013)

წყარო: საკუთარი გამოთვლები
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5. ზეგავლენაზეგავლენაზეგავლენაზეგავლენა სხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვა ჯგუფებზეჯგუფებზეჯგუფებზეჯგუფებზე

� საკვები პროდუქტები მოიცავს
საერთო დანაკარგების 2/3-ზე მეტს

� ღვინოსა და წყალს აქვს ყველაზე
დიდი დანაკარგები (-20 მლნ აშშ
დოლარი და -10მლნ აშშ დოლარი
შესაბამისად) 

� დანაკარგები შეადგენს მთლიანი
ღვინის ექსპორტის 11%-ს და
მთლიანი წყლის ექსპორტის 6%-ს

� სპირტის ექსპორტი რუსეთში
თითქმის განახევრდა მაღალი
ტარიფების გამო (- 5 მლნ აშშ
დოლარი, მთლიანი სპირტის
ექსპორტის 5%)

� ასევე შედარებით დიდია ეფექტი
ტრანსპორტირების საშუალებებზე
(ძირითადად მსუბუქ
ავტომობილებზე), მინუს 9 მლნ აშშ
დოლარი (აღნიშნულ კატეგორიაში
მთლიანი ექსპორტის 1%)

ღვინო
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საშუალებები მეტალი ბოსტნეული სხვა

ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება ექსპორტშიექსპორტშიექსპორტშიექსპორტში კატეგორიებისკატეგორიებისკატეგორიებისკატეგორიების მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით, მლნმლნმლნმლნ აშშაშშაშშაშშ
დოლარიდოლარიდოლარიდოლარი

მლნ აშშ
დოლარი

წყარო: გაეროს მონაცემთა ბაზაზე დაფუძნებული საკუთარი გაანგარიშებები
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6. დასკვნადასკვნადასკვნადასკვნა

� რუსეთის მიერ თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის უპირატესი
ხელშეწყობის ქვეყნების რეჟიმით ცვლილებას საქართველოსთან
ექნება:
� შეზღუდული მთლიანი ზეგავლენა: ექსპორტის მოცულობის

მთლიანი შემცირება გაუტოლდება 1.5%-ს -- მშპ-ის 0.3%-ის
ექვივალენტი

� ძლიერი ზეგავლენა ინდივიდუალურ სექტორებზე: ცვლილება
ყველაზე მეტად აისახება საკვები პროდუქტების სექტორზე.
რუსეთში მთლიანი ექსპორტი მთავარ საექსპორტო საქონელზე, 
ღვინოსა და წყალზე შემცირდება 11%-ითა და 6%-ით.

� მოსალოდნელია რომ უპირატესი ხელშემწყობი ქვეყნის რეჟიმზე
გადასვლა შეაფერხებს რუსეთში ექსპორტის შემდგომ ზრდას, მაგრამ
არა იმ სიდიდით როგორც 2006-2013 წლების შეზღუდვამ
გამოიწვია. 

� შოკის ეფექტი ძირითადად იქნება სექტორული და მოკლევადიანი, 
ისეთი რომელსაც საქართელოს ეკონომიკა გაუმკლავდება
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საკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტო ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია

ვოლდემარვოლდემარვოლდემარვოლდემარ ვალტერივალტერივალტერივალტერი

walter@berlin-economics.com

რიკარდორიკარდორიკარდორიკარდო გიუჩიგიუჩიგიუჩიგიუჩი

giucci@berlin-economics.com

German Economic Team Georgia
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 
Follow us on Twitter @BerlinEconomics
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დანართიდანართიდანართიდანართი

შინაარსი:

i. მოდელირებული მიდგომა

ii. უკრაინასა და მოლდოვასთან შედარება
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i. მოდელირებულიმოდელირებულიმოდელირებულიმოდელირებული მიდგომამიდგომამიდგომამიდგომა
სცენარი

• რუსეთი აუქმებს თავისუფალ სავაჭრო რეჟიმს (1994 წლის ორმხრივი
ხელშეკრულება) და ამიერიდან საქართელოს აღიქვამს როგორც მსოფლიო
სავაჭრო ორგანიზაციის წევრ ქვეყანას

• მოდელირებული მიდგომა

• მსოფლიო ბანკის ონლაინ სიმულაციური ინსტრუმენტი (WITS ) გვაწვდის
ინფორმაციას, თუ როგორ გავლენას ახდენდა წარსულში რუსეთის იმპორტზე
ფასების ცვლილება (იმპორტის ელასტიურობა)

• ამ ელასტიურობის კოეფიციენტზე დაყრდნობით შეფასდება რამდენად
შეიცვლება ქართულ პროდუქტზე რუსეთში მოთხოვნა ამ პროდუქტზე
ტარიფის X%-ით გაზრდის შემთხვევაში

გამოყენებული მონაცემები

• 2013 წლის ივლისი-დეკემბრის და 2014 წლის იანვარი-ივნისის საქართველოს
საექსპორტო მონაცემები, გაეროს სასაქონლო სავაჭრო სტატისტიკური ბაზა

• ტარიფები აღებულია სავაჭრო ანალიზისა და ინფორმაციული სისტემის
(TRAINS) მონაცემთა ბაზიდან

• იმპორტის ელასტიურობა მიღებულია WITS ონლაინ მონაცემთა ბაზიდან
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ii. უკრაინასაუკრაინასაუკრაინასაუკრაინასა დადადადა მოლდოვასთანმოლდოვასთანმოლდოვასთანმოლდოვასთან შედარებაშედარებაშედარებაშედარება
• უპირატესი ხელშეწყობის ქვეყნების დონის ტარიფის ზრდა დაანგარიშებულია

მოლდოვასა და უკრაინისთვისაც

რუსეთთანრუსეთთანრუსეთთანრუსეთთან
ექსპორტისექსპორტისექსპორტისექსპორტის
შემცირებაშემცირებაშემცირებაშემცირება

შეფარდებითიშეფარდებითიშეფარდებითიშეფარდებითი
შემცირებაშემცირებაშემცირებაშემცირება

მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი
ექსპორტისექსპორტისექსპორტისექსპორტის

შეფარდებითიშეფარდებითიშეფარდებითიშეფარდებითი
შემცირებაშემცირებაშემცირებაშემცირება

ექსპორტისექსპორტისექსპორტისექსპორტის შემცირებაშემცირებაშემცირებაშემცირება
მშპმშპმშპმშპ-თანთანთანთან შეფარდებითშეფარდებითშეფარდებითშეფარდებით

საქართველო
48 მლნ აშშ
დოლარი

- 17% - 1.5% მშპ-ის 0.3% 

მოლდოვა
122 მლნ აშშ

დოლარი
- 19% - 5.7% მშპ-ის 1.7%

უკრაინა
3,000 მლნ აშშ

დოლარი
- 17% - 4.4% მშპ-ის 1.7%

წყარო: საკუთარი გამოთვლები

• რუსეთში ექსპორტის შემცირება თვალსაჩინოა ამ სამი ქვეყნის მაგალითზე

• დანარჩენ ორ ქვეყანასთან შედარებით საქართველოსთვის ამ შემცირების გავლენა მთლიან
ექსპორტსა და მშპ-ზე ნაკლებსაგრძნობია

• მიზეზი ისაა, რომ რუსულ ბაზარს ქართული ექსპორტისთვის შედარებით ნაკლები წილი ეკავა, 
ვიდრე მოლდოვასა და უკრაინის ექსპორტისთვის

• უფრო საფუძვლიანი ანალიზი ჩატარდა მოლდოვასათვის (იხილეთ Policy Briefing PB/02/2014.
ხელმისაწვდომია აქ: www.get-moldova.de) და უკრაინისათვის (იხილეთ Policy Briefing PB/04/2013 
(ხელმისაწვდომია აქ: www.beratergruppe-ukraine.de)


