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 ყურძენზე მოდის ხილის 
წარმოების 40% 
 

 162 მლნ/ტ., 88% მოიხმარება 
ქვეყნის შიგნით, 
ძირითადად, ღვინის სახით 
(2008-2013) 
 

 ღვინო – აგრარული 
ექსპორტის 16%, საერთო 
ექსპორტის –  4% (2013) 
 

 დსთ-ის ქვეყნებზე 
გათვლილი ექსპორტი (88%), 
განსაკუთრებით რუსეთზე 
(57%) 

რუსეთი 

[PERCENTAGE] 

უკრაინა 

[PERCENTAGE] 

ყაზახეთი 

[PERCENTAGE] 

ევროკავშირი 

[PERCENTAGE] 

ბელორუსია 

[PERCENTAGE] 

დანარჩენი 

მსოფლიო4% 

დსთ-ის სხვა 

ქვეყნები 

[PERCENTAGE] 

ღვინის ექსპორტი დანიშნულების ადგილების 
მიხედვით (საშუალო 2013 და 2014) 

წყარო: საკუთარი გამოთვლები, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  
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რუსეთში ექსპორტი მნიშვნელოვანი, მაგრამ არასტაბილურია 
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ღვინის ექსპორტი დანიშნულების ადგილის მიხედვით, 2008-2014 

წყარო: საკუთარი გამოთვლები, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  
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მოკლევადიანი რისკები, რის წინაშეც დგას საქართველოს 
ღვინის ინდუსტრია 
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რისკი მექანიზმი 

რუსეთში ღვინის 
ექსპორტის საშუალო კლება 

(2014 ექსპორტის 
მონაცემებით) 

1) რუსეთი აუქმებს 
თავისუფალ 
ვაჭრობას 
საქართველოსთან 

ღვინის იმპორტის ტარიფები 
იზრდება 0-დან 20%-მდე  
ფასები რუსეთში იზრდება  
ღვინოზე მოთხოვნა ეცემა 

18% (20 მლნ აშშ დოლარი) 

2) ეკონომიკური 
კლება რუსეთში 

შემოსავლები რუსეთში ეცემა 2.9-
დან 4.6%-მდე (მსოფლიო ბანკი)  
ღვინოზე მოთხოვნა ეცემა 

5-10% (5.5-11 მლნ. აშშ 
დოლარი)  

1) და 2) ერთად 
ტარიფის ზრდა დაბალ 
შემოსავალთან ერთად რუსეთში 
 ღვინოზე მოთხოვნა ეცემა 

26% (28.5 მლნ აშშ დოლარი 
= 17% ქართული ღვინის 
მთლიანი ექსპორტისა) 
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მოკლევადიანი რისკების შეჯამება 

 17%-იანი შემცირება ღვინის მთლიან ექსპორტში იქნება 
მნიშვნელოვანი დანაკარგი 

 არადამანგრეველი – შეამცირებდა, მაგრამ არ 
შეცვილდა 2013 და 2014 წლის ზრდას ქართული 
ღვინის ექსპორტში 

 გაცვლითი კურსის განვითარება არის მნიშვნელოვანი 
უცნობი 

– ლარი გამყარდა რუბლთან მიმართებაში 2014 წლის ბოლოს, 
მაგრამ ახლახანს დასუსტდა, რითიც აღდგა კონკურენტულობა 

– ქართულმა ექსპორტმა შეიძლება მოიგოს, მიუხედავად ევროს 
გამყარებისა რუბლთან მიმართებაში 

 მოკლევადიანი რისკები, როგორც წესი, უკონტროლოა 
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გრძელვადიანი გამოწვევები 

 მიუხედავად მათი მასშტაბისა, მოკლევადიანი რისკები 
ხაზს უსვამს ქართული ღვინის ექსპორტის ფუნდამენტურ 
დაუცველობას 

რუსული ღვინის ბაზარი მომგებიანი, მაგრამ არასანდოა, 
სავაჭრო შეზღუდვების საფრთხის გამო 

 რუსეთის მოსახლეობა ბერდება და მცირდება 
(დაფიქსირებულია, რომ 2015 წლის 142 მილიონიდან 2050 
წლისთვის იქნება 121 მილიონი) 

რუსული ღვინის ბაზარი გაჩერდება და შესაძლოა, 
შემცირდეს კიდეც შემდეგ ათწლეულებში 

 ძლიერი წახალისება ქართული ღვინის საექსპორტო 
ბაზრების დივერსიფიცირებისთვის 
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German Economic Team Georgia 

ყველაზე დინამიური ბაზრები არის რუსეთსა და დსთ-ის გარეთ 
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ღვინის იმპორტი შერჩეული ქვეყნების მიხედვით (1992=100) 

წყარო: საკუთარი გამოთვლები, FAOSTAT 
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საქართველოს ღვინოები აღწევს მაღალ ფასებს… 
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 საშუალო ფასები მიღებული ქართული ღვინისთვის სხვადასხვა 
საექსპორტო ბაზრებზე 

წყარო: საკუთარი გამოთვლები, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 
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… განსაკუთრებით დსთ-ის მიღმა ბაზრებზე 
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 ღვინის ექსპორტის წილი სხვადასხვა ფასის კატეგორიებში (2014) 

წყარო: საკუთარი გამოთვლები, FAOSTAT 
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საქართველო ჩაკეტილია რუსულ და დსთ-ის ბაზრებზე 
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 ყურძნის წარმოება დანაწევრებული 
ბევრ მცირე ოპერაციად 
 

 უეტიკეტო ღვინის დომინანტობა 
პირადი მოხმარებისთვის 
 

 ღვინისმწარმოებლები ვერ 
უზრუნველყოფენ ყურძნის სანდო 
მიწოდებას 
 

 ადგილობრივი ჯიშების უმეტესობა 
ნაკლებად არის ცნობილი დსთ-ის 
მიღმა 
 

 ყურძნის ახალი ჯიშებისა და 
ღვინისწარმების ახალი 
ტექნოლოგიების დანერგვა მაღალია 

ღვინის ექსპორტი 
ჯიშების მიხედვით (2013-14) 

დაუდგენელი 

(წითელი) 

[PERCENTAGE] 

ქინძმარაული 

(წითელი) 

[PERCENTAGE] 

საფერავი 

(წითელი) 

[PERCENTAGE] 

ხვანჭკარა 

(წითელი) 

[PERCENTAGE] 

მუკუზანი 

(წითელი) 

[PERCENTAGE] 

დაუდგენელი 

(თეთრი) 

[PERCENTAGE] 

წინანდალი 

(თეთრი) 

[PERCENTAGE] 

სხვა 

[PERCENTAGE] 

წყარო: საკუთარი გამოთვლები, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 
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ჩაკეტილობის გამოწვევა 
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ამჟამინდელი 
სიტუაცია: 

დამოკიდებულება დსთ-
ის ბაზრებზე 

მიზანი:  
დივერსიფიცირებული

, სტაბილური და 
მზარდი ექსპორტი 
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რეკომენდაციები 

 ხარისხის კონტროლის სისტემის განხორციელება, რომელიც 
გამიზნულია ახალ საექსპორტო ბაზრებისთვის შერჩეული 
ღვინოებისთვის 

– არავითარი შესაბამისობაში მოყვანის ხარჯები მათთვის, ვინც 
ამარაგებს ტრადიციულ ბაზრებს 

– მკაცრი დაკვირვება, არავითარი გაჟონვა! 

 ღვინის ეროვნული სააგენტოს საერთაშორისო მარკეტინგის 
აქტივობების გაგრძელება 

 ყურძნისა და ღვინის წარმოების შესახებ განათლებასა და კვლევაში 
ინვესტიციების გაძლიერება (საერთაშორის პარტნიორები) 

 ღვინის მიწოდების რგოლში ვერტიკალური ინტეგრაციის წახალისება 

– ყურძნის მწარმოებლთა შორის თანამშრომლობა და მიწოდების 
ხელშეკრულებები ყურძნისა და ღვინის მწარმოებელთა შორის 

– საბოლოოდ ღვინისმწარმეობლები ფლობენ ვენახებს 
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შეჯამება 

 მოკლევადიანი რისკები არის არსებითი, არა დამანგრეველი, მაგრამ 
უკონტროლო  

 არასტაბილურ და უმოქმედო ბაზარზე დამოკიდებულების გრძელვადიანი 
გამოწვევები შეიძლება გადაიჭრას 

 საექსპორტო დანიშნულების ადგილების დივერსიფიცირების საჭიროება 

 დსთ-ის მიღმა მზარდი ბაზრების უპირატესობით სარგებლობა 

 მაღალი ფასების მიღება 

 რეკომენდაციები 

 ცალკე და მკაცრი ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა 

 დსთ-ის მიღმა ბაზრებზე მორგებული ღვინის ჯიშების განვითარების 
წახალისება 

 ყურძნის მოყვანასა და ღვინის წარმოების შესახებ განათლებასა და 
კვლევაში ინვესტირება 

 ყურძნისა და ღვინის მწარმოებელთა შორის მზარდი ვერტიკალური 
ინტეგრაციის წახალისების უზრუნველყოფა 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

სტეფან ვონ კრამონ-ტაუბადელი 

scramon@gwdg.de 

 

დავიდ  საჰა 

saha@berlin-economics.com 
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