
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა  

2018 წლის იანვარი-ივნისი 

2018 წლის იანვარ-ივნისის საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 24.3%-ით გაიზარდა და 5 985.9 მლნ. 

აშშ დოლარი შეადგინა.  

 

 ექსპორტი გაიზარდა 28.5%-ით და 1 593.6 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა; 

 იმპორტი გაიზარდა 22.9%-ით და 4 392.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა; 

 სავაჭრო ბალანსმა 2 798.7 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46.8% შეადგინა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ექსპორტის ზრდის უწყვეტი ტენდენცია 2016 წლის სექტემბრიდან შეიმჩნევა. 

ყოველი თვე წინა წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით მნიშვნელოვნად იზრდება (2016 - სექტემბერი - 8%, 

ოქტომბერი-1%, ნოემბერი-17%, დეკემბერი-5%, 2017 - იანვარი-45%, თებერვალი-13%, მარტი -36%, აპრილი -28%, მაისი -25%, ივნისი-37%, ივლისი - 

22%, აგვისტო - 26%, სექტემბერი-27%, ოქტომბერი - 38%, ნოემბერი - 8%, დეკემბერი 50%, 2018 წლის იანვარი - 26%, თებერვალი - 25%, მარტი - 29%, 

აპრილი - 8.3%, მაისი - 50%, ივნისი - 31%). 

2018 წლის იანვარ-ივნისში, ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 1 148.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 

16.3%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. 

საქართველოს ექსპორტი 2017/6-2018/6 

  

სტატისტიკური მონაცემები 

2017/6 2018/6 

მლნ.$ მლნ.$ ზრდა (%) სხვაობა მლნ.$ 

ექსპორტი სულ 1 240.4 1 593.6 28.5% 353.2 

მ.შ წმინდა ექსპორტი 987.8 1 148.5 16.3% 160.7 

რეექსპორტი 252.6 445.1 76% 192.5 

საგარეო სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა 2008-2018 წლებში  

წლები 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

 

2018 

იანვარი-

ივნისი 

ბრუნვა 7 797 5 609 
6 913 9 259 10 433 10 933 11 463 9 505 9 408 10 709 5 985.9 

ზრდის ტემპი (%) 21% -28% 23% 34% 13% 5% 5% -17% -1% 14% 24% 

ექსპორტი 1 495 1 134 1 677 2 186 2 377 2 910 2 861 2 205 2 113 2 728 1 593.6 

ზრდის ტემპი (%) 21% -24% 48% 30% 9% 22% -2% -23% -4% 29% 28.5% 

იმპორტი 6 302 4 475 
5 236 7 072 8 056 8 023 8 602 7 300 7 295 7 981 4 392.3 

ზრდის ტემპი (%) 21% -29 17% 34% 14% -0.2% 7% -15% -0.1% 8.8% 22.9% 

სალდო -4 807 -3 341 -3 559 
-4 886 -5 679 -5 113 -5 741 -5 095 -5 182 -5 253 -2 798.7 

 



რეგიონალური ვაჭრობა  

საქართველო-ევროკავშირი 

 

სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 25.2%-ით, 1 644.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და საქართველოს სავაჭრო 

ბრუნვის 27.5% დაიკავა (2017/6-27.3%). 

 

 ექსპორტი -  367.8 მლნ. აშშ დოლარი,  21.5%-ით მეტი და საქართველოს ექსპორტის 23.1% (2017/6-24.4%) 

 იმპორტი 1 276.7 მლნ. აშშ დოლარი, 26.3%-ით მეტი და საქართველოს იმპორტის 29.1% (2017/6-28.3%) 

 

ევროკავშირში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი 31%-ით (18.1 მლნ. აშშ დოლარით) გაიზარდა 

და 76.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა,  ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი    გაიზარდა 19%-ით 

(46.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) და 291.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 ექსპორტი გაიზარდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე  

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია: 

სპირტიანი სასმელები - ექსპორტი 24.9 მლნ. აშშ დოლარი (116% და 13.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: საფრანგეთი (138%), ესპანეთი (22%), ნიდერლანდები (10%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: საფრანგეთი (156%), ნიდერლანდები (15%) და ესპანეთი (5-ჯერ). 

 

ღვინო - ექსპორტი 9.1 მლნ. აშშ დოლარი (36%-ით და 2.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: პოლონეთი (40%), ლატვია (23%), გერმანია (10%), ესტონეთი (8%), 

ლიტვა (6%). 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: პოლონეთი (38%), ლატვია (25%), ესტონეთი (26%).  

 ექსპორტი შემცირდა ნიდერლანდებში (14%). 

 

მინერალური წყალი - ექსპორტი 8.6 მლნ. აშშ დოლარი (17%-ით და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ლიტვაში (98%). 

 

ეთილის სპირტი - ექსპორტი 2.9 მლნ. აშშ დოლარი (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ 

განხორციელებულა). 

 ექსპორტი სრული მოცულობით განხორციელდა ნიდერლანდებში.  

 

ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები - ექსპორტი 3.0 მლნ. აშშ დოლარი (10%-ით და 0.3 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).   

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: იტალია (24%), ავსტრიაში (30%), გერმანია (24%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: იტალიაში (71%), ავსტრიაში (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

ექსპორტი არ განხორციელებულა) 

 ექსპორტი შემცირდა სლოვაკეთში (35%) 

 

ხილის ჯემები - ექსპორტი 3.5 მლნ. აშშ დოლარი (17%-ით და 0.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ექსპორტის განხორციელდა ავსტრიაში (48%), გერმანია (35%), ბელგიაში (21%) 

 ექსპორტი გაიზარდა გერმანიაში (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ 

განხორციელებულა) 



 

სამრეწველო პროდუქცია: 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - ექსპორტი 152.0 მლნ. აშშ დოლარი (27%-ით და 32.2 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი).  

 საექსპორტო ბაზრები: ბულგარეთი (79%), რუმინეთი (17%), ესპანეთი (4%)  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუმინეთი (2%), ბულგარეთი (62%). 

 ექსპორტი შემცირდა ესპანეთში (71%) 
 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - ექსპორტი 23.0 მლნ. აშშ დოლარი (151%-ით და 13.9 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: მალტა (55%), საფრანგეთი (43%), ნიდერლანდები (2%);  

 

მანგანუმის ოქსიდები - ექსპორტი 2.8 მლნ. აშშ დოლარი (102%-ით და 1.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ნიდერლანდები (25%), გაერთიანებული სამეფო (16%), 

საფრანგეთი (13%), ესპანეთი (14%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ნიდერლანდებში (50%), ესპანეთში (7-ჯერ), გაერთიანებულ სამეფოში (4-

ჯერ) 

 

აზოტოვანი სასუქები - ექსპორტი 29.2 მლნ. აშშ დოლარი (35%-ით და 7.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ლიტვა (52%), იტალია (9%), ესპანეთი (7%), ბულგარეთი (12%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ლიტვაში (6-ჯერ), იტალიაში (2-ჯერ)  

 ექსპორტი შემცირდა პოლონეთსა და საფრანგეთში (ექსპორტი მიმდინარე წელს არ 

განხორციელებულა) 

  

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები - ექსპორტი 12.9 მლნ. აშშ დოლარი (39%-ით და 3.6 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ნიდერლანდები (29%), გერმანია (13%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ბელგიაში (4-ჯერ), გერმანიაში (6-ჯერ)  

 

მილები შავი ლითონისაგან - ექსპორტი 3.4 მლნ. აშშ დოლარი (2-ჯერ და 2.2 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: გერმანია (48%), იტალია (47%); 

 ექსპორტი გაიზარდა იტალიასა და გერმანიაში, სადაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

ექსპორტი მცირე რაოდენობით განხორციელდა 

 

ხის ნაწარმი (ცხოველების ავეჯი) - ექსპორტი 4.9 მლნ. აშშ დოლარი (7%-ით და 0.3 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (31%), პოლონეთი (27%), ბელგია (19%), 

ნიდერლანდები (16%);  

 ექსპორტი გაიზარდა პოლონეთში (122%-ით) 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ბელგიაში (20%), გერმანიაში (11%), ნიდერლანდებში (6%).  

 

 

 



ექსპორტის შემცირდა  

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია: 

 

თხილი და კაკალი - ექსპორტი 17.6 მლნ. აშშ დოლარი (5%-ით და 0.9 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).   

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: იტალია (42%), გერმანია (11%), ჩეხეთი (8%), ესპანეთი (8%), 

ლიტვა (7%), საფრანგეთი (6%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: საფრანგეთში (2%), გერმანიაში (38%), ჩეხეთში (29%) 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ესპანეთში (93%), ლიტვაში (7%).   

 

ხილის წვენები - ექსპორტი 1.5 მლნ. აშშ დოლარი (32%-ით და 0.7 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (32%), საბერძნეთი (26%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: გერმანიაში (60%); 

 

პარკოსანი ბოსტნეულის ფქვილი - ექსპორტი 0.9 მლნ. აშშ დოლარი (63%-ით და 1.5 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (72%), საფრანგეთი (17%); 

 ექსპორტი შემცირდა: გერმანია (58%), საფრანგეთი (71%);  

 

მსუბუქი ავტომობილები - ექსპორტი 4.2 მლნ. აშშ დოლარი (20%-ით და 1.0 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ბელგია (64%), ბულგარეთი (7%), სლოვენია (7%) 

 ექსპორტი შემცირდა: ბელგიაში (36%);  

 

სამრეწველო პროდუქცია: 

ფეროშენადნობები -  ექსპორტი 5.6 მლნ. აშშ დოლარი (54%-ით და 6.6 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ესპანეთი (86%), საფრანგეთი (7%). 

 ექსპორტი შემცირდა: საბერძნეთი, ლუქსემბურგი, იტალია, ბულგარეთი, ნიდერლანდები და 

გაერთიანებული სამეფო (ექსპორტი მიმდინარე წელს არ განხორციელებულა, შარშან ამ ქვეყნებში 

გავიდა სულ 5.6 მლნ. აშშ დოლარის); 

 

ნედლი ნავთობი - ექსპორტი 1.9 მლნ აშშ დოლარი  90%  ექსპორტი სრული მოცულობით 

განხორციელდა იტალიაში. (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში გავიდა 18.0 მლნ. აშშ დოლარის 

ბულგარეთში, ესპანეთსა და რუმინეთში).  

 

სამკურნალო საშუალებები - ექსპორტი 1.8 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 0.2 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ლიტვა (49%), ლატვია (28%), გერმანია (7%); 

 ექსპორტი შემცირდა ლატვიაში 40%-ით, ლიტვაში 20%-ით. 

 

 

 

 



იმპორტი 

ევროკავშირიდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტმა 2018 წლის იანვარ-ივნისში 149.9 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23%-ით და 28.1 

მლნ. აშშ დოლარით მეტია, ხოლო სამრეწველო პროდუქციის იმპორტმა შეადგინა 1 127 მლნ. აშშ 

დოლარი, 27%-ით და 239 მლნ. აშშ დოლარით მეტი.  

იმპორტი გაიზარდა შემდეგი  სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე:  

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

შაქარი - იმპორტი 15.0 მლნ. აშშ დოლარი (2-ჯერ და 10.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: პოლონეთი (65%), გერმანია (14%), საფრანგეთი 

(12%), ნიდერლანდები (5%). 

ცოცხალი მცენარეები - იმპორტი 5.8 მლნ. აშშ დოლარი (25%-ით და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: იტალია (56%), ესპანეთი (21%). 

ცხოველის საკვები - იმპორტი 6.9 მლნ. აშშ დოლარი (24%-ით და 1.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ესპანეთიდან (20%), იტალიიდან (16%), 

პოლონეთიდან (13%). 

საკვები ინგრედიენტები - იმპორტი 10.7 მლნ. აშშ დოლარი (49%-ით და 3.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გერმანია (20%), იტალია (17%), პოლონეთი 

(16%) 

რძე და ნაღები შაქრის დამატებით - იმპორტი 4.9 მლნ. აშშ დოლარი (49%-ით და 1.6 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდები (38%), გერმანია (29%), 

საფრანგეთი (17%) 

ფრინველის ხორცი - იმპორტი 10.7 მლნ. აშშ დოლარი (5%-ით და 0.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდები (29%), ბელგია (31%), 

საფრანგეთი (12%), გერმანია (12%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია  

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 156.8 მლნ. აშშ დოლარი (12%-ით და 16.9 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუმინეთი (56%), საბერძნეთი (18%), 

ბულგარეთი (22%), გერმანია (2%).  

მსუბუქი ავტომობილები - იმპორტი 92.6 მლნ. აშშ დოლარი (94%-ით და 44.9 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ბელგია (65%), გერმანია (22%), გაერთიანებული 

სამეფო (5%), ბულგარეთი (2%). 

 

სატვირთო ავტომობილები - იმპორტი 22.0 მლნ. აშშ დოლარი (20%-ით და 3.7 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: გერმანია (44%), ნიდერლანდები (14%). 



სატელეფონო აპარატები - იმპორტი 18.7 მლნ. აშშ დოლარი (32%-ით და 4.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ჩეხეთი (56%), ლიტვა (11%), ნიდერლანდები 

(11%). 

 

იმპორტის კლება დაფიქსირდა  

ეთილის სპირტი - იმპორტი 7.6 მლნ. აშშ დოლარი (119%-ით და 4.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გაერთანებული სამეფო (53%), საფრანგეთი 

(26%). 

სამკურნალო საშუალებები - იმპორტი 89.3 მლნ. აშშ დოლარი (18%-ით და 19.6 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გერმანია (20%),  უნგრეთი (18%), საფრანგეთი 

(13%), პოლონეთი (5%).  

სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელები  - იმპორტი 8.7 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 0.6 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: საფრანგეთი (32%), ლატვია (17%), 

გაერთიანებული სამეფო (16%).  

 

 

საქართველო-დსთ 

 

სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 33.9%-ით, 2 037.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და საქართველოს სავაჭრო 

ბრუნვის 34.0% დაიკავა (2017/6-31.6%). 

 

 ექსპორტი -  720.1 მლნ. აშშ დოლარი,  50.7%-ით მეტი და საქართველოს ექსპორტის 45.2% (2017/6-38.5%) 

 იმპორტი - 1 317.1 მლნ. აშშ დოლარი, 26%-ით მეტი და საქართველოს იმპორტის 30.0% (2017/6-29.2%) 

 

ექსპორტი 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი 44%-ით (82.7 მლნ. აშშ დოლარით) გაიზარდა და 271.8 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტმა შეადგინა 448.3 მლნ. აშშ 

დოლარი, 55%-ით და 159.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი.  

ექსპორტის ზრდა განხორციელდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

თხილი - ექსპორტმა შეადგინა 10.2 მლნ. აშშ დოლარი (20%-ით და 1.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (31%), სომხეთი (47%), უკრაინა (11%); 

 ექსპორტი გაიზარდა სომხეთში 3-ჯერ.  

 

თამბაქოს მზა ნაწარმი - ექსპორტმა შეადგინა 50.8 მლნ. აშშ დოლარი (28-ჯერ და 49.0 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  



 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (76%), ყაზახეთი (11%), უზბეკეთი 

(12%); 

 ექსპორტი აზერბაიჯანში (39.0 მლნ. აშშ დოლარი) წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში არ 

განხორციელებულა, ხოლო ყაზახეთში (6 - ჯერ).   

  

ღვინო - ექსპორტმა შეადგინა 68.2 მლნ. აშშ დოლარი (30%-ით და 15.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (78%), უკრაინა (12%), ყაზახეთი (6%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (31%), უკრაინა (27%). 

 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი -  ექსპორტმა შეადგინა 6.8 მლნ. აშშ დოლარი (3-ჯერ და 4.7 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ექსპორტი სრული მოცულობით განხორციელდა აზერბაიჯანში. 

 

უალკოჰოლო სასმელები - ექსპორტმა შეადგინა 11.8 მლნ. აშშ დოლარი (59%-ით და 4.4 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (42%), რუსეთი (35%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (60%), რუსეთი (50%).  

 

მინერალური წყლები - ექსპორტმა შეადგინა 44.0 მლნ. აშშ დოლარი (15%-ით და 5.6 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (56%), უკრაინა (20%), ბელარუსი (11%), 

ყაზახეთი (10%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთში (8%), ბელარუსი (37%), ყაზახეთში (75%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

მსუბუქი ავტომობილები - ექსპორტმა შეადგინა 145.5 მლნ. აშშ დოლარი (168% და 91.1 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (48%), სომხეთი (30%), უკრაინა (18%), 

რუსეთი (3%). 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (4-ჯერ), სომხეთი (157%), უკრაინა (138%).  

აზოტოვანი სასუქები - ექსპორტმა შეადგინა 12.4 მლნ. აშშ დოლარი (48%  და 4.0 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: უკრაინა (56%), სომხეთი (38%); 

 ექსპორტი გაიზარდა უკრაინაში (4-ჯერ). 

 

ციანიდები და ოქსიციანიდები - ექსპორტმა შეადგინა 4.0 მლნ. აშშ დოლარი (65% და 1.6 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  



 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: სომხეთი (55%), აზერბაიჯანი (38%); 

 ექსპორტი გაიზარდა სომხეთში 4-ჯერ; 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში 11%-ით.  

ექსპორტი შემცირდა: 

სამკურნალო საშუალებები - ექსპორტმა შეადგინა 61.6 მლნ. აშშ დოლარი (5%-ით და 3.0 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (28%), უზბეკეთი (33%), ბელარუსი 

(7%), ყაზახეთი (5%), თურქმენეთი (4%), რუსეთი (5%); 

 ექსპორტი შემცირდა: ყაზახეთში (32%), უზბეკეთში (25%). 

ფეროშენადნობები - ექსპორტმა შეადგინა 72.7 მლნ. აშშ დოლარი (1%-ით და 0.1 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (94%), აზერბაიჯანი (5%); 

 ექსპორტი შემცირდა რუსეთში (2%); 

 

იმპორტი 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი 17%-ით (45.5 მლნ. აშშ დოლარით) გაიზარდა და 310.3 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტმა შეადგინა 1 006.8 მლნ. აშშ 

დოლარი, 29%-ით და 228.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი. 

იმპორტი გაიზარდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

ხორბალი - იმპორტმა შეადგინა 52.6 მლნ. აშშ დოლარი (10%-ით და 4.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 იმპორტი განხორციელდა რუსეთიდან (91%), ყაზახეთიდან (8%) 

თამბაქოს მზა ნაწარმი - იმპორტმა შეადგინა 52.3 მლნ. აშშ დოლარი (89%-ით და 24.7 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა უკრაინიდან (89%), რუსეთიდან (9%).   

შოკოლადის მზა ნაწარმი - იმპორტმა შეადგინა 16.0 მლნ. აშშ დოლარი (31%-ით და 3.8 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი); 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (70%) და უკრაინა (24%). 

ეთილის სპირტი - იმპორტმა შეადგინა 7.6 მლნ. აშშ დოლარი (57% და 2.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: მოლდოვა (39%), რუსეთი (29%), სომხეთი (18%).  

მცენარეული ზეთი - იმპორტმა შეადგინა 18.9 მლნ. აშშ დოლარი (7%-ით და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი); 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (85%) და უკრაინა (11%).  

სამრეწველო პროდუქცია 



ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტმა შეადგინა 237.9 მლნ. აშშ დოლარი (71%-ით და 99.0 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან:  რუსეთი (39%), თურქმენეთი (32%), 

აზერბაიჯანი (19%),   ყაზახეთი (9%). 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - იმპორტმა შეადგინა 148.2 მლნ. აშშ დოლარი (24%-ით და 

28.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 იმპორტი განხორციელდა სომხეთიდან (97%) და აზერბაიჯანიდან (3%). 

ქვანახშირის კოქსი - იმპორტმა შეადგინა 21.5 მლნ. აშშ დოლარი (4-ჯერ და 16.0 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (92%) და ყაზახეთი (8%). 

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან - იმპორტმა შეადგინა 34.7 მლნ. აშშ დოლარი (146%-ით და 

20.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა უკრაინიდან (81%) და აზერბაიჯანიდან (11%). 

ნავთობის აირები - იმპორტმა შეადგინა 163.0 მლნ. აშშ დოლარი (2%-ით და 3.4 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი (95%) დ ა  რუსეთი (5%). 

 

იმპორტის კლება: 

ელექტროენერგია - იმპორტმა შეადგინა 29.3 მლნ. აშშ დოლარი (20%-ით და 7.3 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 

 იმპორტის განხორციელდა აზერბაიჯანიდან (92%) და რუსეთიდან (7%). 

 

საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 

 

2018 წლის იანვარ-ივნისში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.8% შეადგინა. პირველ ადგილზეა თურქეთი (858.1 მლნ. აშშ 

დოლარი, წილი 14.3%), მეორე ადგილზეა რუსეთი ( 650.1 მლნ. აშშ დოლარი, წილი 10.9%), ხოლო 

მე-3 ჩინეთი (510.0 მლნ. აშშ დოლარი, წილი 8.5%). 

 

 



 
 

საქართველოს ექსპორტი 

2018 წლის იანვარ-ივნისში, ექსპორტის მიხედვით საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების 

პირველი ათეულის ჯამურმა ექსპორტმა საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 71.6% დაიკავა. პირველ 

ადგილზეა რუსეთი 204.4 მლნ. აშშ დოლარით და 12.8% წილით, მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანი 204.3 მლნ. 

აშშ დოლარით და 12.8%-იანი წილით,  ხოლო მესამე ადგილზეა თურქეთი 155.3 მლნ. აშშ დოლარით და 9.7% 

წილით.  
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საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები

2017-2018 წლის იანვარ-ივნისის ექსპორტის მიხედვით

ექსპორტი 2017/6 ექსპორტი 2017/6



2018 წლის 6 თვეში, საექსპორტო ათეულში, პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები - 242.2 მლნ. აშშ 

დოლარით და 15.2%-იანი წილით, მეორე ადგილზე ფეროშენადნობები - 186.0 მლნ. აშშ დოლარი და 11.7%, 

ხოლო მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილები 163.5 მლნ. აშშ დოლარი და 10.3%.  

 

 
 

ექსპორტი სტრუქტურულ ჭრილში 

სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტმა 433.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (34%-ით და 109.6 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი), ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტმა  1 161 მლნ. აშშ დოლარი (27%-ით და 

244.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

2018 წლის იანვარ-ივნისში ექსპორტის ზრდა განხორციელდა შემდეგი პროდუქციის ექსპორტის ზრდის 

ხარჯზე:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

თამბაქოს მზა ნაწარმი - ექსპორტი 53.8 მლნ. აშშ დოლარი  (12-ჯერ და 49.1 მლნ. აშშ დოლარით მეტი);  

 საექსპორტო ბაზრები: აზერბაიჯანი (38.7 მლნ. აშშ დოლარი და 72%), ყაზახეთი  (5.8 მლნ. აშშ დოლარი 

და 11%), სინგაპური (1.0 მლნ. აშშ დოლარი და 3%), უზბეკეთი (6.1 მლნ. აშშ დოლარი და 11%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ყაზახეთში (6-ჯერ), სინგაპურში (31%), აზერბაიჯანსა და უზბეკეთში წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა. 

ღვინო - ექსპორტი 88.7 მლნ. აშშ დოლარი  (25%-ით და 18.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  
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უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს ექსპორტში

2018 წლის იანვარი-ივნისი



 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (53.1 მლნ. აშშ დოლარი და 60%), ჩინეთი (9.0 მლნ. აშშ 

დოლარი და 10%),  უკრაინა (8.5 მლნ. აშშ დოლარი და 10%), ყაზახეთი (4.0 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), 

პოლონეთი (3.7 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), ლატვია ( 2.1 მლნ. აშშ დოლარი 2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ლატვია (25%), რუსეთი (31%), პოლონეთი (38%), უკრაინა (27%)  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ჩინეთი (14%),  

მინერალური წყალი - ექსპორტი 54.1 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 6.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (24.7 მლნ. აშშ დოლარი და 46%), უკრაინა (8.7 მლნ. აშშ 

დოლარი და 16%),  ლიტვა (8.4 მლნ. აშშ დოლარი და 15%), ბელარუსი (4.8 მლნ. აშშ დოლარი და 9%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ლიტვაში (18%), რუსეთში (8%), უკრაინაში (11%), ყაზახეთში (75%) 

 ექსპორტი  შემცირდა ქვეყნებში: უზბეკეთში (მიმდინარე წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა);  

თევზის ცხიმი - ექსპორტი 11.2 მლნ. აშშ დოლარი (123%-ით და 6.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 საექსპორტო ბაზრები:  თურქეთი (6.9 მლნ. აშშ დოლარი და 61%), პერუ (4.3 მლნ. აშშ დოლარი და 38%);  

 ექსპორტი გაიზარდა პერუში (39%), თურქეთში (4-ჯერ) 

 

სპირტიანი სასმელები  - ექსპორტი 62.0 მლნ. აშშ დოლარი  (23%-ით და 11.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).   

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: უკრაინა (14.5 მლნ. აშშ დოლარი და 23%), რუსეთი (9.0 მლნ. აშშ 

დოლარი და 14%),  საფრანგეთი (13.3 მლნ. აშშ დოლარი და 21%), ესპანეთი (5.5 მლნ. აშშ დოლარი და 

9%), ნიდერლანდები (3.6 მლნ. აშშ დოლარი და 6%), სომხეთი (2.9 მლნ. აშშ დოლარი და 5%),  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ნიდერლანდები (10%), საფრანგეთი (138%), უკრაინა (2-ჯერ), 

ესპანეთი (6-ჯერ);  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: სომხეთში (77%), რუსეთი (3%).  

თევზის ფქვილი - ექსპორტი 13.8 მლნ. აშშ დოლარი  (68%-ით და 5.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი);  

 საექსპორტო ბაზრები: თურქეთი (9.4 მლნ. აშშ დოლარი და 68%), ვიეტნამი  (1.8 მლნ. აშშ დოლარი და 

13%), ტაივანი (1.9 მლნ. აშშ დოლარი და 14%). 

 ექსპორტი გაიზარდა ტაივანში და ვიეტნამში (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი ამ 

ქვეყნებში არ განხორციელებულა) 

უალკოჰოლო სასმელები - ექსპორტი 13.1 მლნ. აშშ დოლარი (55%-ით და 4.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი);  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: აზერბაიჯანი (4.9 მლნ. აშშ დოლარი და 38%), რუსეთი (4.1 მლნ. აშშ 

დოლარი და 31%),  ყაზახეთი (1.2  მლნ. აშშ დოლარი და 9%); 

 ექსპორტი  გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (50%),  აზერბაიჯანი (60%); 

თხილი - ექსპორტი 31.6 მლნ. აშშ დოლარი  (6%-ით და 1.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი);  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: იტალიაში (7.3 მლნ. აშშ დოლარი და 23%), რუსეთში (3.2 მლნ. 

აშშ დოლარი და 10%),  სომხეთში (4.8 მლნ. აშშ დოლარი და 15%), გერმანიაში (1.9 მლნ. აშშ დოლარი 

და 6%), ესპანეთში (1.4 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), ლიტვაში (1.4 მლნ. აშშ დოლარი და 4%); 



 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ესპანეთში (93%-ით), უკრაინაში (14%-ით), კანადასა (2-ჯერ), 

სომხეთში (182%)  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: იტალია (23%), გერმანია (38%), რუსეთში (41%).    

ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები - ექსპორტი 4.4 მლნ. აშშ დოლარი (39%-ით და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 საექსპორტო ბაზრები:  სომხეთი (1.1 მლნ. აშშ დოლარი და 24%), იტალია (0.7 მლნ. აშშ დოლარი და 

16%), გერმანია (0.7 მლნ. აშშ დოლარი და 16%), ავსტრიაში (0.9 მლნ. აშშ დოლარი და 25%);  

 ექსპორტი გაიზარდა სომხეთში და ავსტრიაში (0.7 მლნ. აშშ დოლარით) სადაც წინა წლის ანალოგიურ 

პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა, იტალიაში (71%)  

 ექსპორტი შემცირდა გერმანიაში (32%) 

 

ხილის ჯემები - ექსპორტი 3.7 მლნ. აშშ დოლარი (17%-ით და 0.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ექსპორტის განხორციელდა ავსტრიაში (45%), გერმანიაში (33%), ბელგიაში (12%), რუსეთში (4%) 

 ექსპორტი გაიზარდა გერმანიაში (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი ამ ქვეყანაში არ 

განხორციელებულა), ბელგიაში (21%) 

 ექსპორტი შემცირდა ავსტრიაში (36%) 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

მსუბუქი ავტომობილები - ექსპორტმა შეადგინა 163.5 მლნ. აშშ დოლარი (93%-ით და 78.7 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: აზერბაიჯანი (69.3 მლნ. აშშ დოლარი და 42%), სომხეთი (44.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 27%), უკრაინა (27.0 მლნ. აშშ დოლარი და 16%), ა/გ ემირატები (6.7 მლნ. აშშ დოლარი და 

4%), რუსეთი (4.2 მლნ. აშშ დოლარი და 3%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანში (3-ჯერ), უკრაინა (2-ჯერ), სომხეთი (2-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა რუსეთში (34%). 

აზოტოვანი სასუქები - ექსპორტი 53.0 მლნ. აშშ დოლარი (49%-ით და 17.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი);  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ლიტვა (15.3 მლნ. აშშ დოლარი და 29%), უკრაინა (6.9 მლნ. აშშ 

დოლარი და 13%), აშშ (3.7 მლნ. აშშ დოლარი და 9%), სომხეთი (6.1 მლნ. აშშ დოლარი და 12%), სომხეთი 

(4.7 მლნ. აშშ დოლარი და 9%), ბულგარეთი (3.6 მლნ. აშშ დოლარი და 7%), იტალია (2.6 მლნ. აშშ 

დოლარი და 5%), ესპანეთი (2.1 მლნ. აშშ დოლარი და 4%).  

 ექსპორტი გაიზარდა უკრაინაში (4-ჯერ), გაერთიანებულ სამეფოში და გვატემალაში ექსპორტი წინა 

წელს არ განხორციელებულა, ასევე  აშშ-ში (3-ჯერ), ლიტვაში (5-ჯერ), იტალიაში (110%)  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: პოლონეთსა და საფრანგეთში სადაც მიმდინარე წელს ექსპორტი არ 

განხორციელებულა.  

ფეროშენადნობები - ექსპორტი 186.0 მლნ. აშშ დოლარი (22%-ით და 33.1 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).   



 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: აშშ (76.9 მლნ. აშშ დოლარი და 41%), რუსეთი (68.0 მლნ. აშშ დოლარი 

და 37%), თურქეთი  (17.9 მლნ. აშშ დოლარი და 10%), ირანი (2.9 მლნ. აშშ დოლარი და 2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა აშშ-ში (73%), პერუში (3-ჯერ), კოლუმბიაში (4-ჯერ), ჩილეში (4-ჯერ) 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: რუსეთი (2%), ლუქსემბურგსა და საბერძნეთში ექსპორტი მიმდინარე 

წელს არ განხორციელებულა. 

სპილენძის მადნები - ექსპორტი 242.2 მლნ. აშშ დოლარი (11%-ით და 24.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ბულგარეთი (120.7 მლნ. აშშ დოლარი და 50%), რუმინეთი (25.2 მლნ. 

აშშ დოლარი და 10%), თურქეთი (18.5 მლნ. აშშ დოლარი და 8%), ჩინეთი (67.9 მლნ. აშშ დოლარი და 

28%), კორეა (3.8 მლნ. აშშ დოლარი და 2%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ბულგარეთი (62%), რუმინეთი (2%), თურქეთში ექსპორტი წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში არ განხორციელებულა;  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ჩინეთში (29%), ესპანეთში (71%), სინგაპურში ექსპორტი მიმდინარე 

წელს არ განხორციელებულა. 

ხის ნაწარმი (ცხოველთა სახლები) – 4.9 მლნ. აშშ დოლარი (7%-ით და 0.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (1.5 მლნ. აშშ დოლარი და 31%), პოლონეთი (1.3 მლნ. აშშ 

დოლარი და 26%), ბელგია (0.9 მლნ. აშშ დოლარი და 2%), ნიდერლანდები (0.8 მლნ. აშშ დოლარი და 

3%). 

 ექსპორტი გაიზარდა პოლონეთში (2-ჯერ), ბელგიაში (20%-ით) 

ექსპორტი შემცირდა 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი - ექსპორტი 12.4 მლნ. აშშ დოლარი (33% და 6.1 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ექსპორტი განხორციელდა აზერბაიჯანში (55%), ერაყში (45%); 

 მიმდინარე წელს ექსპორტი ერაყში შემცირდა 66%.  

სამრეწველო პროდუქცია 

სამკურნალო საშუალებები  - ექსპორტი 64.1 მლნ. აშშ დოლარი (5%-ით და 3.1 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები);   

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები:  უზბეკეთი (20.3 მლნ. აშშ დოლარი და 32%), აზერბაიჯანი (16.2 მლნ. 

აშშ დოლარი და 27%), ბელარუსი (4.0 მლნ. აშშ დოლარი და 6%), თურქმენეთი (2.5 მლნ. აშშ დოლარი და 

4%), რუსეთი (3.0 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), ყაზახეთი (2.3 მლნ. აშშ დოლარი და 5%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: თურქმენეთში (27%), უზბეკეთში (25%), ყაზახეთში (32%). 

ნედლი ნავთობი - ექსპორტი 1.9 მლნ. აშშ დოლარი (91%-ით და 20.2 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 



 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია იტალია (95%) 

 ექსპორტი მიმდინარე წელს არ განხორციელებულა ბულგარეთში, გიბრალტარში, რუმინეთსა და 

ესპანეთში. 

იმპორტი 

2018 წლის 6 თვეში, იმპორტის მიხედვით სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების პირველი ათეულის ჯამურმა 

იმპორტმა საქართველოს მთლიანი იმპორტის 34.9% დაიკავა. პირველ ადგილზეა თურქეთი 702.8 მლნ. აშშ 

დოლარით და 16%-იანი წილით, მეორე ადგილზე რუსეთი 446.0 მლნ. აშშ დოლარით და 10.1%-იანი წილით, 

მესამე ადგილზეა ჩინეთი 423.6 მლნ. აშშ დოლარით და 9.6%-იანი წილით. 

 
 

 

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2018 წლის იანვარ-ივნისში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 

იყო 402.0 მლნ. აშშ დოლარის და იმპორტის 9.2% შეადგინა. მეორე ადგილზეა  მსუბუქი ავტომობილები 

273.0 მლნ. აშშ დოლარით 6.2%, მესამე ადგილზეა სპილენძის მადნები 181.2 მლნ. აშშ დოლარი - 4.1%.  
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საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები

2018 წლის იანვარ-ივნისის იმპორტის მიხედვით

იმპორტი 2017/6 იმპორტი 2018/6



 
 

ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია სტრუქტურულ ჭრილში 

 

სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტმა 638.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (21%-ით და 109.7 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი), ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტმა  3 754 მლნ. აშშ დოლარი (23%-ით და 

709.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

იმპორტი გაიზარდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

 

ფრინველის ხორცი - 29.2 მლნ. აშშ დოლარი (9%-ით და 2.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 იმპორტი განხორციელდა თურქეთიდან (5.8 მლნ. აშშ დოლარი და 20%) და უკრაინა (3.5 მლნ. აშშ 

დოლარი და 12%), ნიდერლანდებიდან (3.1 მლნ. აშშ დოლარი და 11%) 

 

ხორბალი და მესლინი  - 53.2 მლნ. აშშ დოლარი (12%-ით და 5.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 იმპორტი განხორციელდა რუსეთიდან (48.0 მლნ. აშშ დოლარი და 90%) და ყაზახეთი (4.4 მლნ. აშშ 

დოლარი და 8%). 

 

ნაღების კარაქი - 12.6 მლნ. აშშ დოლარი (57%-ით და 4.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: უკრაინა (4.1 მლნ. აშშ დოლარი და 33%),  საფრანგეთი (2.4 მლნ. აშშ 

დოლარი და 19%), ბელარუსი (2.5 მლნ. აშშ დოლარი და 20%), ფინეთი (1.1 მლნ. აშშ დოლარი და 8%), 

ურუგვაი (0.6 მლნ. აშშ დოლარი და 5%). 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (43%), ურუგვაი (18%), საფრანგეთი  (142%); 

ნავთობი და 

ნავთობპროდუქტები

9%

მსუბუქი  ავტომობილები

6%

სპილენძის მადნები

4%

ნავთობის აირები 

4%
მედიკამენტები  

დაფასოებული

4%
სატელეფონო აპარატები

2%ძრავები 

ტურბორეაქტიული 

2%გამომთვლელი მანქანები

2%
სიგარეტები

1%
ხორბალი და მესლინი

1%

დანარჩენი საქონელი –

სულ

65%

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს იმპორტში

2018 წლის იანვარი-ივნისი



 იმპორტი შემცირდა  ავსტრალიიდან (მიმდინარე წელს იმპორტი არ განხორციელებულა), ახალი 

ზელანდიიდან (11%) 

პომიდორი - 6.6 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 0.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 იმპორტის სრული მოცულობა განხორციელდა თურქეთიდან. 

 

სიმინდი - 12.2 მლნ. აშშ დოლარი (22%-ით და 2.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთი (8.4 მლნ. აშშ დოლარი და 69%),  ავსტრია   (0.8 მლნ. აშშ 

დოლარი და 7%), თურქეთი (1.5 მლნ. აშშ დოლარი და 12%) 

 იმპორტი გაიზარდა რუსეთიდან  (16%), თურქეთიდან (88%)  

 

მცენარეული ზეთი - 19.0 მლნ. აშშ დოლარი (7%-ით და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთი (16.0 მლნ. აშშ დოლარი და 84%),  უკრაინა   (2.0 მლნ. აშშ 

დოლარი და 11%). 

 იმპორტი გაიზარდა რუსეთიდან  (10%), აზერბაიჯანიდან (8%)  

 იმპორტი შემცირდა უკრაინიდან (15%) 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 402.0 მლნ. აშშ დოლარი (41%-ით და 116.5 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუსეთი (93.8 მლნ. აშშ დოლარი და 23%), 

რუმინეთი (87.0 მლნ. აშშ დოლარი და 22%),  თურქმენეთი (76.0 მლნ აშშ. დოლარი და 19%), 

აზერბაიჯანი (45.0 მლნ. აშშ დოლარი და 11%), საბერძნეთი (29.0 მლნ. აშშ დოლარი და 7%), ბულგარეთი 

(34.8 მლნ. აშშ დოლარი და 9%); 

 იმპორტი გაიზარდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუმინეთი (24%), რუსეთი (113%), ყაზახეთი (51%), 

საბერძნეთი (82%); 

 

ნავთობის აირები - იმპორტი 163.1 მლნ. აშშ დოლარი (2%-ით და 3.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი (154.9 მლნ. აშშ დოლარი და 95%), 

რუსეთი (8.1 მლნ. აშშ დოლარი და 5%); 

 იმპორტი შემცირდა რუსეთიდან (75%). 

 იმპორტი გაიზარდა აზერბაიჯანიდან (22%). 

 

 

თამბაქოს ნაწარმი - 63.5 მლნ. აშშ დოლარი (104%-ით და 32.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (46.6 მლნ. აშშ დოლარი 73%), რუსეთი (4.6 

მლნ. აშშ დოლარი და 7%), ჰონგ-კონგი (4.6 მლნ აშშ დოლარი და 7%); 

 იმპორტი გაიზარდა უკრაინიდან (80%), ჰონგ-კონგიდან წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი არ 

განხორციელებულა. 



 

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისგან  - იმპორტი 36.7 მლნ. აშშ დოლარი (130%-ით და 20.7 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (28.0 მლნ. აშშ დოლარი და 76%), 

აზერბაიჯანი (3.7 მლნ. აშშ დოლარი და 10%); 

 იმპორტი გაიზარდა:  უკრაინა (131%) და აზერბაიჯანი (117%) 

 იმპორტი შემცირდა: თურქეთი (52%)  

 

იმპორტი შემცირდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე 

სამკურნალო საშუალებები - იმპორტი 155.9 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 10.4 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: თურქეთი (27.3 მლნ. აშშ დოლარი და 17%), 

გერმანია  (17.4 მლნ. აშშ დოლარი და 11%), შვეიცარია (9.7 მლნ. აშშ დოლარი და 6%), უნგრეთი (15.8 მლნ. 

აშშ დოლარი და 10%), საფრანგეთი (11.5 მლნ. აშშ დოლარი და 7%), უკრაინა (6.8 მლნ. აშშ დოლარი და 

4%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: ირლანდია (23.6 მლნ. აშშ დოლარით, მიმდინარე წელს იმპორტი არ 

განხორციელებულა), თურქეთი (19%), ინდოეთი (3%) 

 იმპორტი გაიზარდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუსეთი (13%), უკრაინა (47%) 

 

 შაქარი - 29.0 მლნ. აშშ დოლარი (2%-ით და 0.7 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: პოლონეთი (9.7 მლნ. აშშ დოლარი და 34%),  უკრაინა   (3.9 მლნ. აშშ 

დოლარი და 14%), ბრაზილია (9.4 მლნ. აშშ დოლარი და 33%), გერმანია (2.2 მლნ. აშშ დოლარი და 7%). 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: პოლონეთი (2-ჯერ), გერმანია 2.2 მლნ. აშშ დოლარი (წინა წელს 

იმპორტი არ განხორციელებულა); 

 იმპორტი შემცირდა  უკრაინიდან (51%). 

ღორის ხორცი - იმპორტი 12.6 მლნ. აშშ დოლარი (8%-ით და 1.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: ბრაზილია (7.8 მლნ. აშშ დოლარი და 70%), კანადა (1.7 მლნ. აშშ 

დოლარი და 15%), გერმანია (0.4 მლნ. აშშ დოლარი და 4%) 

 იმპორტი გაიზარდა ბრაზილიიდან (79%). 

 იმპორტი შემცირდა უკრაინიდან (90%)  

 

მეტალოკონსტრუქციები - იმპორტი 30.7 მლნ. აშშ დოლარი (11%-ით და 3.8 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: თურქეთი (15.1 მლნ. აშშ დოლარი და 49%), ჩინეთი 

(3.5 მლნ. აშშ დოლარი და 11%), ავსტრია (3.1 მლნ. აშშ დოლარი და 10%), გერმანია (1.8 მლნ. აშშ დოლარი 

და 6%); 

 იმპორტი შემცირდა: თურქეთი (26%), გაერთიანებული სამეფო (84%). 



ელექტროენერგია - იმპორტი 30.7 მლნ. აშშ დოლარი (16%-ით და 5.8 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი (26.9 მლნ. აშშ დოლარი და 87%), 

თურქეთი (1.5 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), რუსეთი (2.0 მლნ. აშშ დოლარი და 7%); 

 იმპორტი შემცირდა სომხეთიდან (93%), რუსეთიდან (15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

საქართველოს  საგარეო  ვაჭრობა  ქვეყნების მიხედვით 

2018  წლის იანვარი-ივნისი 

(ათასი  აშშ დოლარი) 

 

 

 ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა 

საგარეო ვაჭრობა – სულ 1,593,584 4,392,269 5,985,853 

ევროკავშირის ქვეყნები 367,781 1,276,698 1,644,479 

 ავსტრია                  6,130                 35,749                   41,879  

 ბელგია                  9,230               101,415                 110,645  

 ბულგარეთი              127,559                 88,769                 216,327  

 გაერთიანებული სამეფო                  6,060                 43,323                   49,383  

 გერმანია                25,175               211,424                 236,598  

 დანია                     420                   8,941                     9,361  

 ესპანეთი                21,025                 54,927                   75,951  

 ესტონეთი                  4,802                   2,476                     7,278  

 ირლანდია                     366                   4,100                     4,466  

 იტალია                20,804               110,583                 131,388  

 კვიპროსი                     663                   2,453                     3,115  

 ლატვია                  4,857                 15,675                   20,532  

 ლიტვა                29,095                 21,547                   50,641  

 ლუქსემბურგი                       -                        988                        988  

 მალტა                12,883                   1,039                   13,921  

 ნიდერლანდები                23,171               127,932                 151,102  

 პოლონეთი                  7,429                 69,211                   76,640  

 პორტუგალია   -                   6,468                     6,468  

 რუმინეთი                27,844                 96,394                 124,238  

 საბერძნეთი                  1,419                 41,127                   42,546  

 საფრანგეთი                28,324               130,749                 159,074  

 სლოვაკეთი                  1,376                   5,762                     7,138  

 სლოვენია                  1,782                 11,225                   13,007  

 უნგრეთი                     353                 23,821                   24,174  

 ფინეთი                     124                   8,285                     8,409  

 შვედეთი                       44                   5,611                     5,655  

 ჩეხეთი                  5,788                 40,892                   46,680  

 ხორვატია                  1,061                   5,813                     6,874  

 დსთ-ის ქვეყნები        720,137      1,317,127              2,037,264  

 აზერბაიჯანი              204,326               300,664                 504,991  

 ბელარუსი                13,413                 28,603                   42,016  

 თურქმენეთი                17,090                 86,789                 103,879  

 მოლდოვა                  1,831                   7,589                     9,421  

 რუსეთი              204,422               445,685                 650,107  



 სომხეთი              123,117               168,494                 291,610  

 ტაჯიკეთი                  2,932   -                     2,932  

 უზბეკეთი                35,591                   4,691                   40,282  

 უკრაინა                77,409               236,978                 314,386  

 ყაზახეთი                33,014                 36,571                   69,585  

 ყირგიზეთი                  6,992                   1,063                     8,055  

 დანარჩენი ქვეყნები        505,666      1,798,445              2,304,111  

 ავსტრალია                     648                      669                     1,317  

 ავღანეთი                       76                          8                          84  

 ალბანეთი                     203                        49                        252  

 ალჟირი                       18                          8                          27  

 ანგოლა                  2,362   -                     2,362  

 არაბთა გაერთიანებული საამიროები                17,508                 69,346  
                 86,855  

 არგენტინა                       82                   2,587                     2,669  

 აშშ                87,128               169,192                 256,320  

 ახალი ზელანდია   -                      955                        955  

 ბანგლადეში                     400                      689                     1,089  

 ბაჰრეინი                     101                          2                        102  

 ბელიზი                     256                        65                        321  

 ბოსნია და ჰერცეგოვინა   -                        79                          79  

 ბრაზილია                         2                 39,447                   39,448  

 გაბონი   -                   6,529                     6,529  

 გამბია   -                          2                            2  

 განა                       13                          1                          13  

 გვატემალა                  3,062   -                     3,062  

 გიბრალტარი                         1   -                            1  

 დომინიკელთა  რესპუბლიკა   -                          8                            8  

 ეგვიპტე                  2,167                   4,076                     6,243  

 ეთიოპია   -                      204                        204  

 ეკვადორი   -                   9,421                     9,421  

 ერაყი                  8,501                      256                     8,757  

 ვიეტნამი                  3,083                   4,331                     7,414  

 ვირჯინის  კუნძულები, ბრიტანეთი   -                        74                          74  

 ზამბია   -                        13                          13  

 ზიმბაბვე                         0                          2                            2  

 თურქეთი              155,258               702,794                 858,051  

 იაპონია                  5,913                 30,198                   36,111  

 ინდოეთი                  2,689                 23,025                   25,714  

 ინდონეზია                     103                   5,314                     5,417  

 იორდანია                       29                      618                        647  

 ირანი                32,908                 64,897                   97,805  

 ისლანდია                       70                   1,847                     1,917  



 ისრაელი                  4,084                 15,001                   19,085  

 კამერუნი   -                          2                            2  

 კანადა                  7,844                 10,914                   18,758  

 კენია                     231                      521                        752  

 კოლუმბია                  2,909                        89                     2,998  

 კორეა, რესპუბლიკა                  9,149                 30,277                   39,426  

 კოსტა-რიკა   -                      120                        120  

 კოტ-დივუარი                         0                          3                            4  

 კუბა   -                      120                        120  

 ლიბანი                     629                      434                     1,063  

 ლიბია                     219                      317                        536  

 ლიხტენშტაინი   -                      299                        299  

 მაკაუ                         9   -                            9  

 მაკედონია,  იუგოსლავიის  ყოფილი 

რესპუბლიკა  
                   142                      378  

                      520  

 მალავი   -                      164                        164  

 მალაიზია                     380                   5,945                     6,325  

 მალდივები                         3   -                            3  

 მაროკო                  1,634                      734                     2,369  

 მარტინიკა                       29   -                          29  

 მარშალის კუნძულები   -                        43                          43  

 მექსიკა                     181                   1,380                     1,561  

 მონაკო                         0                          2                            3  

 მონგოლეთი                     903                          8                        911  

 მონტენეგრო                     249                        30                        278  

 ნეპალი   -                          9                            9  

 ნიგერი                         2   -                            2  

 ნიგერია                       84                          0                          84  

 ნიკარაგუა   -                        14                          14  

 ნორვეგია                     345                   3,080                     3,425  

 ომანი                       10                        71                          81  

 პაკისტანი                     154                   1,969                     2,123  

 პანამა                  1,054   -                     1,054  

 პარაგვაი   -                          8                            8  

 პერუ                  7,178                        99                     7,278  

 სამხრეთი აფრიკა                     188                 13,414                   13,602  

 სან-მარინო   -                        97                          97  

 საუდების არაბეთი                     599                      383                        983  

 სეიშელები   -                        68                          68  

 სერბეთი                       10                   3,450                     3,460  

 სინგაპური                  6,105                 11,978                   18,083  

 სირია                     113                        89                        202  

 სუდანი                     227                        11                        238  



 სურინამი   -                        49                          49  

 ტაივანი,  ჩინეთის პროვინცია                  2,057                   4,028                     6,085  

 ტაილანდი                     257                   9,797                   10,054  

 ტანზანია                  1,016                          4                     1,020  

 ტრინიდადი და ტობაგო                       16   -                          16  

 ტუნისი                  1,236                        40                     1,276  

 ურუგვაი                     432                      853                     1,285  

 ფილიპინები                       90                      333                        423  

 ფოლკლენდის (მალვინის) 

კუნძულები  
 -                      133  

                      133  

 ქუვეითი                  1,018                        14                     1,032  

 ყატარი                     725                      574                     1,300  

 შვეიცარია                40,331                 35,816                   76,147  

 შრი-ლანკა                       22                   1,189                     1,211  

 ჩილე                  2,345                 21,173                   23,518  

 ჩინეთი                86,489               423,552                 510,041  

 ცენტრალური აფრიკა                         4   -                            4  

 ჰონ-კონგი                  2,385                 62,662                   65,047  

 


