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We Advise Leaders Around the Globe 
Економічний вплив ПВЗВТ 

• Вплив на торгівлю між ЄС та Грузією 
– Помірне зростання торгівлі у 2015 році: зростання торгівлі на 6%, 

4% - експорт, 6% - імпорт 
– Спостерігалось на фоні повільного економічного зростання (2,8%) 

та спадної динаміки торгівлі (зниження експорту на 23%, 
зниження торгівлі на 13%), торгівля між ЄС та Грузією показує 
стабільну структуру 

• Вплив на ширшу лібералізацію торгівлі 
– ЗВТ між Грузією та ЄАВТ: перемовини завершено, буде підписано 

у червні 2016 року, очікується, що набуде чинності з 2017 року 
– ЗВТ між Грузією та Китаєм: перемовини тривають, завершення 

очікується у 2016 році 
– Конвенція про Пан-Євро-Середземноморські преференційні 

правила визначення походження товарів: Грузія у процесі 
приєднання, переваги від діагональної кумуляції походження з 
ЄС, Туреччиною та ЄАВТ 
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We Advise Leaders Around the Globe 
Економічний вплив ПВЗВТ (продовж.) 

• Диверсифікація експорту та зростання очікується у 
середньостроковій та довгостроковій перспективі 
через нетарифні бар’єри та вимоги щодо безпечності 
продукції, яким має відповідати Грузія 

• Велике зростання імпорту або диверсифікація 
завдяки ПВЗВТ не очікуються самі по собі, оскільки 
Грузія скасувала більшість ввізних мит та нетарифних 
бар’єрів для товарів з ЄС 

• Нові ЗВТ створюють додаткові стимули для ПІІ 
завдяки 
– Конкурентному бізнес середовищу в Грузії 
– Ширшому ринку завдяки ЗВТ 
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We Advise Leaders Around the Globe 

Законодавче наближення та політична 
динаміка 

• УА/ПВЗВТ має політичне значення для Грузії 
• Порядок денний інтеграції до ЄС є питанням на 

майбутніх виборах у жовтні 2016 року: на скільки 
європейськими є політичні партії/уряд?  

• Законодавче наближення та імплементація 
–В цілому відповідає графіку 
–Головний ризик законодавчого наближення:  

• Використання вимог ЄС як аргументу для просування 
внутрішньо-політичного порядку денного 

• Можна зробити більше, ніж вимагається, що призведе до 
надмірних витрат на дотримання відповідності 
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