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საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 

2018 წელი 

თავი I. ზოგადი მიმოხილვა 

2018 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 17%-ით გაიზარდა და 12 484.4 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა.  

 ექსპორტი 22.9%-ით გაიზარდა და რეკორდული მაჩვენებლით - 3 362.1 მლნ. აშშ დოლარით 

განისაზღვრა;  

 იმპორტი 14.9%-ით გაიზარდა და 9 122.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა; 

 ექსპორტის გაცილებით მაღალი ზრდის ტემპის შედეგად,  უარყოფითი სალდო  3%-ით 

შემცირდა,  5 760.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და სვაჭრო ბრუნვის 46% დაიკავა. 

შესაბამისად, გაიზარდა ექსპორტის წილი ბრუნვაში 25.6%-იდან, 27%-მდე. 
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 საქართველოს წმინდა ექსპორტი და რეექსპორტი 2018 წელს 

2018 წლის სტატისტიკური მონაცემებით წმინდა ექსპორტი 11%-ით გაიზარდა და საქართველოს 

მთლიანი ექსპორტის 68%  

წმინდა ექსპორტი - 2018 წელს  საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის 

ისტორიული მაქსიმუმი -  2 297 მლნ აშშ დოლარის დაფიქსირდა. აქედან 85% საქართველოს 

თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის მქონე ქვეყნებში გავიდა, რომელთა ჯამური საექსპორტო 

ბაზარი მსოფლიო სამომხმარებლო ბაზრის  1/3 და 2.3 მილიარდზე მეტი მომხმარებელია.  

 

 

რეექსპორტი - 2018 წელს, საქართველოდან განხორციელებულმა რე-ექსპორტმა ასევე ყველა წინა 

წლის მაჩვენებელს გადააჭარბა, 66%-ით გაიზარდა და 1 065.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა და 

მთლიანი ექსპორტის 32%  შეადგინა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ რეექსპორტისთვის ძირითადი 

სამომხმარებლო ბაზარი დსთ-ს ქვეყნებია, რომლებშიც მთლიანი რეექსპორტის 79% გადის. 
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თავი II. რეგიონალური ვაჭრობა 
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საქართველო-ევროკავშირი 

 

2018 წელს სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირთან გაიზარდა 17,7%-ით, 3 359.4 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა და საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 26.9% დაიკავა. მათ შორის: 

 

 ექსპორტი -  730.3 მლნ. აშშ დოლარი,  11.5 %-ით მეტი და საქართველოს ექსპორტის 21.7%. მათ 

შორის წმინდა ექსპორტი 637 მლნ. აშშ დოლარი და ევროკავშირში საქართველოს მთლიანი 

ექსპორტის 87.3%. რეექსპორტი 93.3 მლნ აშშ დოლარით და 12.7%;  

 იმპორტი 2 629.1 მლნ. აშშ დოლარი, 19.5%-ით მეტი და საქართველოს იმპორტის 28.8%.  

 

 
2018 წელს ევროკავშირში 10 ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის წილმა, ევროკავშირში 

მთლიანი ექსპორტის 77.9% შეადგინა. ეს პოზიციებია: 

 სპილენძის მადნები და კონცენტრატები -  325 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 44.5%); 

 აზოტოვანი სასუქები - 45.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 6.2%); 

 სპირტიანი სასმელები - 42.3 მლნ. აშშ დოლარი (მ.შ. რეექსპორტი 58%)  (წილი - 5.8%); 

 თხილი - 36.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 5%); 

 საბურავები - 30.9 მლნ. აშშ დოლარი (სულ რეექსპორტი) (წილი - 4.2%); 

 ნავთობპროდუქტები - 29.5 მლნ. აშშ დოლარი (მ.შ. რეექსპორტი 33%)   (წილი - 4%); 

 ღვინო - 18.6 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2.5%); 

 მინერალური წყლები  - 16.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2.2%); 

 ფეროშენადნობები - 14.6 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2%); 

 მსუბუქი ავტომობილები - 10.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.5%). 

 

2018 წელს ევროკავშირიდან 10 ძირითადი საიმპორტო პროდუქციის წილმა, ევროკავშირიდან 

მთლიანი იმპორტის 38.5% შეადგინა. ეს პოზიციებია: 
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 ნავთობპროდუქტები - 356.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 13.5%); 

 სამკურნალო საშუალებები - 203.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 7.7%); 

 მსუბუქი ავტომობილები - 199.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 7.6%); 

 ამწე სატრანსპორტო მოწყობილობა - 48.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი -1.8%); 

 ტურბორეაქტიული ძრავები - 45.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.7%); 

 სატვირთო ავტომობილები  - 43.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.7%); 

 სატელეფონო აპარატები - 40.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.5%). 

 შაქარი - 31.6 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.2%); 

 სამედიცინო ხელსაწყოები 28.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.1%); 

 გამომთვლელი მანქანები - 27.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.1%). 

 

2018 წელს ევროკავშირში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი 6%-ით (7.9 მლნ. აშშ 

დოლარით) გაიზარდა და 148 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა,  ხოლო სამრეწველო პროდუქციის 

ექსპორტი    გაიზარდა 13%-ით (67.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) და 582.3 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა.  

 

ევროკავშირში ექსპორტის ზრდა ძირითადად განხორციელდა შემდეგი პოზიციების ხარჯზე: 

   

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელები - ექსპორტი 42.3 მლნ. აშშ დოლარი (მ.შ. რეექსპორტი 

58%), 49%-ით და 13.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: საფრანგეთი (46%), ესპანეთი (29%), ნიდერლანდები (12%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: საფრანგეთი (22%-ით), ესპანეთი (3-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა ნიდერლანდებში (10%).  

 

ღვინო - ექსპორტი 18.6 მლნ. აშშ დოლარი, 24%-ით და 3.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: პოლონეთი (42%), ლატვია (21%), გერმანია (8%), ესტონეთი 

(8%), ლიტვა (6%), ნიდერლანდები (2.4%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: პოლონეთი (32%), ლატვია (12%); 

 ექსპორტი შემცირდა ნიდერლანდებსა (50%) და გერმანიაში (3%). 

 

მინერალური წყალი - ექსპორტი 16.2 მლნ. აშშ დოლარი, 23%-ით და 3.0 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ლიტვა (97%), ბულგარეთი (1%), გ/სამეფო (0.5%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ლიტვაში (25%). 

 

ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები - ექსპორტი 7.6 მლნ. აშშ დოლარი, 48%-ით და 2.5 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი. 
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 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები:  გერმანია (46%), ავსტრია (14%), იტალია (15%), სლოვაკეთი 

(5.7%), ჩეხეთი (4.2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ავსტრია (7-ჯერ), იტალია (37%), გერმანია (70%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ჩეხეთი (41%), სლოვაკეთი (14%). 

 

ხილის წვენები - ექსპორტი 4.8 მლნ. აშშ დოლარი, 6%-ით და 0.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (64%), საბერძნეთი (14%), ნიდერლანდები (11%), 

პოლონეთი (4.8%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ნიდერლანდები (12-ჯერ), პოლონეთი (2-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა გერმანიაში (4%). 
 

სამრეწველო პროდუქცია 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - ექსპორტი 324.9 მლნ. აშშ დოლარი, 28%-ით და 71.4 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი. 

 საექსპორტო ბაზრები: ბულგარეთი (74%), რუმინეთი (16%), ესპანეთი (10%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ბულგარეთი (47%), ესპანეთში (5%); 

 ექსპორტი შემცირდა რუმინეთში (12%).  
 

აზოტოვანი სასუქები - ექსპორტი 45.6 მლნ. აშშ დოლარი, 4%-ით და 1.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტი.  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ლიტვა (34%), ბულგარეთი (25%), იტალია (10%), რუმინეთი 

(12%), ესტონეთი (5%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ლიტვა (140%), ესტონეთი (61%), იტალია (130%);  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: რუმინეთი (44%), ასევე პოლონეთი (5,65 მლნ. აშშ დოლარით) 

და საფრანგეთი (1,21 მლნ. აშშ დოლარით) ამ ორ ქვეყანაში 2018 წელს ექსპორტი არ 

განხორციელებულა. 

 

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები - ექსპორტი 30.8 მლნ. აშშ (სრულად რეექსპორტია) 

დოლარი, 36%-ით და 8.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ნიდერლანდები (58%), ბელგია (29%), გერმანია (11%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ბელგია (170%), გერმანია (4-ჯერ). 

 

შავი ლითონის მილები - ექსპორტი 6.8 მლნ. აშშ დოლარი, 125%-ით და 3.8 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: იტალია (52%), გერმანია (40%), ესპანეთი (4%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: გერმანია (2-ჯერ), იტალია (2-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: პოლონეთი (0,3 მლნ. აშშ დოლარით, მიმდინარე წელს 

ექსპორტი არ განხორციელებულა), უნგრეთი (0,25 მლნ. აშშ დოლარით, მიმდინარე წელს 

ექსპორტი არ განხორციელებულა). 

 

მანგანუმის ოქსიდები - ექსპორტი 5.2 მლნ. აშშ დოლარი, 53%-ით და 1.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი. 
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 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ნიდერლანდები (27%), საფრანგეთი (16%), გაერთიანებული 

სამეფო (15%), ესპანეთი (12%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ესპანეთი (79%), ნიდერლანდები (56%), საფრანგეთი (2-ჯერ); 

 

საფრენი აპარატები - ექსპორტი 2.2 მლნ. აშშ დოლარი (წინა წელს ექსპორტი არ 

განხორციელებულა). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (94%), პოლონეთი (4%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: გერმანია (2.1 მლნ. აშშ დოლარით) და პოლონეთი (0,1 მლნ. აშშ 

დოლარით). ამ ქვეყნებში წინა წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა. 

 

2018 წელს ევროკავშირში შემდეგ პოზიციებზე დაფიქსირდა ექსპორტის კლება:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

თხილი - ექსპორტი 36.5 მლნ. აშშ დოლარი, 33%-ით და 17.7 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: იტალია (39%), გერმანია (15%), ჩეხეთი (8%), ლიტვა (8%), 

სლოვაკეთი (6%), ესპანეთი (6%), საფრანგეთი (6%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: გერმანია (63%), ჩეხეთი (38%), იტალია (28%), ბელგია (63%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ესპანეთში (38%). 

 

პარკოსანი ბოსტნეულის ფქვილი - ექსპორტი 2.6 მლნ. აშშ დოლარი, 32%-ით და 1.3 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (74%), საფრანგეთი (12%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: გერმანია (22%), საფრანგეთი (65%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ავსტრიაში (0.2 მლნ. აშშ დოლარი, ექსპორტი წინა წელს არ 

განხორციელებულა). 

 

ხილის ჯემები - ექსპორტი 5.9 მლნ. აშშ დოლარი, 7%-ით და 0.4 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები.  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები:  გერმანია (40%), ავსტრია (33%), ბელგია (15%), სლოვაკეთი 

(9%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: გერმანია (21-ჯერ), სლოვაკეთი (0,5 მლნ. აშშ დოლარით, წინა 

წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ავსტრია (60%), ბელგია (29%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

ფეროშენადნობები -  ექსპორტი 14.6 მლნ. აშშ დოლარი, 16%-ით და 2.7 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ესპანეთი (52%), საფრანგეთი (15%), იტალია (21%), 

ნიდერლანდები (7%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ლუქსემბურგი (2.0 მლნ. აშშ დოლარით), საბერძნეთი (1.4 მლნ. 

აშშ დოლარით). ამ ქვეყნებში 2018 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა; 
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 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: იტალია (127%), ესპანეთი (7%), ნიდერლანდები (4-ჯერ), ჩეხეთი 

(0.3 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა). 

 

ქალის პალტოები, ლაბადები - ექსპორტი 3.1 მლნ. აშშ დოლარი, 55%-ით და 3.8 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: იტალია (63%), გერმანია (36%); 

 ექსპორტი შემცირდა  იტალიაში (66%); 

 ექსპორტი გაიზარდა გერმანიაში (5%). 

 

იმპორტი 

2018 წელს ევროკავშირიდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტმა 2018 წელს 304.4 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან 11%-ით და 30.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტია, ხოლო 

სამრეწველო პროდუქციის იმპორტმა შეადგინა 2 325 მლნ. აშშ დოლარი, 21%-ით და 397.9 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი.  

 

იმპორტი გაიზარდა შემდეგი  სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

შაქარი - იმპორტი 31.6 მლნ. აშშ დოლარი, 44%-ით და 9.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი.  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: პოლონეთი (63%), საფრანგეთი (17%), გერმანია 

(7%), ბელგია (9%), ნიდერლანდები (3%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: გერმანია (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი არ 

განხორციელებულა), ბელგია (25-ჯერ), საფრანგეთი (124%), პოლონეთი (37%); 

 იმპორტი შემცირდა  რუმინეთიდან, ავსტრია და ხორვატიიდან, ამ ქვეყნებიდან 2018 წელს 

იმპორტი არ განხორციელებულა. 
 

ეთილის სპირტი - იმპორტი 17.0 მლნ. აშშ დოლარი, 133%-ით და 9.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი.  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გაერთიანებული სამეფო (50%), საფრანგეთი 

(20%), ბულგარეთი (12%), ნიდერლანდები (12%), ესპანეთი (3%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ბულგარეთი (45-ჯერ), გ/სამეფო (2-ჯერ), საფრანგეთი (96%), 

ნიდერლანდები (64%); 

 იმპორტი შემცირდა ესპანეთიდან (66%); 

 

საკვები ინგრედიენტები - იმპორტი 20.5 მლნ. აშშ დოლარი, 25%-ით და 4.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი.  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გერმანია (19%), იტალია (17%), პოლონეთი 

(12%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: პოლონეთი (39%), იტალია (26%), გერმანია (15%); 
 

რძე და ნაღები შაქრის დამატებით - იმპორტი 8.1 მლნ. აშშ დოლარი, 6%-ით და 0.5 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი.  
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 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდები (32%), გერმანია (29%), 

საფრანგეთი (24%), ლიტვა (7%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ლიტვა (4-ჯერ), გერმანია (122%), საფრანგეთი (15%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდი (20%) 
 

ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი - იმპორტი 3.5 მლნ. აშშ დოლარი (180%-ით და 2.1 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდები (31%), უნგრეთი (24%), 

გერმანია (16%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: გერმანია (6-ჯერ), ნიდერლანდები (3-ჯერ), უნგრეთი (79%); 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

მსუბუქი ავტომობილები - იმპორტი 199.3 მლნ. აშშ დოლარი (99%-ით და 99.0 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ბელგია (63%), გერმანია (22%), 

გაერთიანებული სამეფო (7%), ჩეხეთი (2%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ბელგია (90-ჯერ), გერმანია (3-ჯერ), გ/სამეფო (37%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: გერმანია (10%) 
 

ტურბორეაქტიული ძრავები - იმპორტი 45.3 მლნ. აშშ დოლარი (8-ჯერ და 40.1 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

იმპორტის სრული მოცულობა განხორციელდა ნიდერლანდებიდან.   

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდები 44.9 მლნ აშშ დოლარი (2017 წელს იმპორტი არ 

განხორციელებულა); 

 იმპორტი შემცირდა  ბელგიიდან (5.2 მლნ, აშშ დოლარი 100%).  

 

 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 356.2 მლნ. აშშ დოლარი, 14%-ით და 43.8 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი.  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუმინეთი (53%), ბულგარეთი (24%), 

საბერძნეთი (19%), გერმანია (2%);  

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: საბერძნეთი (59%), რუმინეთი (13%), ბულგარეთი (4%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: გერმანიიდან (15%) 
 

ამწე-ჩასატვირთი მოწყობილობები - იმპორტი 48.7 მლნ. აშშ დოლარი, 160%-ით და 30.0 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი.  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ავსტრია (49%),  საფრანგეთი (35%), იტალია 

(6%), გერმანია (4%) 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან:  საფრანგეთი (150%), ავსტრია (4-ჯერ); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: გერმანია (40%), 

 

იმპორტის კლება დაფიქსირდა:  
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ფრინველის ხორცი - იმპორტი 22.0 მლნ. აშშ დოლარი, 1%-ით და 0.2 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები.  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდები (30%), ბელგია (20%), გერმანია 

(16%), საფრანგეთი (12%), დანია (9%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდები (31%), გერმანია (16%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: გ/სამეფო (3-ჯერ), საფრანგეთი (19%), დანია (48%). 

 

მიკროავტობუსები - იმპორტი 2.8 მლნ. აშშ დოლარი, 90%-ით და 24.9 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები.   

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გერმანია (45%),  ავსტრია (10%), ესპანეთი 

(11%), ბელგია (8%); 

 იმპორტი შემცირდა გერმანიიდან (95%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ესპანეთი (100%) 

 

სამკურნალო საშუალებები  - იმპორტი 203.3 მლნ. აშშ დოლარი (4%-ით და 7.9 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გერმანია (19%), უნგრეთი (15%), საფრანგეთი 

(13%), გაერთიანებული სამეფო (8%), ნიდერლანდები (3%);   

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდები (16%), ავსტრია (20%),უნგრეთი (9%);  

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: გერმანია (4%), საფრანგეთი (13%) 
 

საქართველო-დსთ 

 

სავაჭრო ბრუნვა დსთ-ს ქვეყნებთან გაიზარდა 25%-ით, 4 374.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და 

საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 35% დაიკავა. 

 

 ექსპორტი -  1 677.1 მლნ. აშშ დოლარი,  41.6%-ით მეტი და საქართველოს ექსპორტის 50%. მათ 

შორის წმინდა ექსპორტი 829.1 მლნ. აშშ დოლარი, დსთ-ში საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 

49%. რეექსპორტი 848 მლნ აშშ დოლარი და 51%; 

 იმპორტი - 2 697.1 მლნ. აშშ დოლარი, 16.5%-ით მეტი და საქართველოს იმპორტის 29.6% დაიკავა. 
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ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა
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2018 წელს დსთ-ს ქვეყნებში 10 ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის ჯამმა 1 125.2 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და დსთ-ში მთლიანი ექსპორტის 67 % შეადგინა. ეს პოზიციებია: 

 მსუბუქი ავტომობილები -  360.4 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 21.5%) (რეექსპორტი); 

 ღვინო - 152.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 9.1%); 

 სიგარეტები  - 141.3 მლნ. აშშ დოლარი (რეექსპორტი 29%) (წილი - 8.4%); 

 მედიკამენტები - 140.2 მლნ. აშშ დოლარი (მ.შ რეექსპორტი 51%)  (წილი - 8.3%); 

 ფეროშენადნობები - 138 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 8.2%); 

 მინერალური წყლები  - 91.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 5.4%); 

 აზოტოვანი სასუქები - 27.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.6%); 

 თხილი - 26.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.6%); 

 უალკოჰოლო სასმელები - 25.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.5%); 

 სატვირთო ავტომობილები - 23 მლნ. აშშ დოლარი (რეექსპორტი) (წილი - 1.4%). 

 

2018 წელს დსთ-ს ქვეყნებიდან 10 ძირითადი საიმპორტო პროდუქციის ჯამმა  1 337.4 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა და დსთ-დან მთლიანი იმპორტის 49.6% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

 ნავთობპროდუქტები - 487.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 18%); 

 სპილენძის მადნები - 297.7მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 11%); 

 სიგარეტები - 154.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 5.7%); 

 ხორბალი - 114 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 4.2%); 

 ელექტროენერგია - 73.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი -2.7%); 

 არმატურა - 51.7  მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.9%); 

 კოქსი  - 41.4 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.5%); 

 ზეთი - 40.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.5%). 

 შოკოლადის ნაწარმი - 39.4 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.5%); 

 სამკურნალო საშუალებები -  37.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.4%). 

 

2018 წელს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის ექსპორტი დსთ-ს ქვეყნებში გაიზარდა 36%-ით და 

647.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი 45%-ით გაიზარდა და 1 

029 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.   

 

დსთ-ში ექსპორტის ზრდა თითქმის ყველა ძირითად პოზიციასა და ქვეყანაში დაფიქსირდა: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

ღვინო - ექსპორტმა შეადგინა 152.1 მლნ. აშშ დოლარი (16%-ით და 21.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (75%), უკრაინა (14%), ყაზახეთი (6%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (16%), უკრაინა (21%). 
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თამბაქოს მზა ნაწარმი - ექსპორტმა შეადგინა 141.3 მლნ. აშშ დოლარი (სულ  რეექსპორტი) (3-ჯერ 

და 105.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (70%), ყაზახეთი (23%), უზბეკეთი 

(9%); 

 ექსპორტი გაიზარდა: აზერბაიჯანში (4-ჯერ და 74.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი), ხოლო ყაზახეთში 

(3-ჯერ).   

 

მინერალური წყლები - ექსპორტმა შეადგინა 91.1 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 11.4 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (55%), უკრაინა (20%), ბელარუსი (10%), 

ყაზახეთი (11%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (10%), ბელარუსი (27%), ყაზახეთი (59%). 

 

თხილი - ექსპორტმა შეადგინა 26.3 მლნ. აშშ დოლარი (23%-ით და 6.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: სომხეთი (55%), რუსეთი (9%), უკრაინა (8%); 

 ექსპორტი გაიზარდა სომხეთში 3-ჯერ.  

 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი -  ექსპორტმა შეადგინა 15.2 მლნ. აშშ დოლარი (55%-ით და 5.4 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი).  

 ექსპორტი სრული მოცულობით განხორციელდა აზერბაიჯანში. 

 

უალკოჰოლო სასმელები - ექსპორტმა შეადგინა 25.5 მლნ. აშშ დოლარი (63%-ით და 9.8 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (45%), რუსეთი (33%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (89%), რუსეთი (44%).  

 

სამრეწველო პროდუქცია 

მსუბუქი ავტომობილები - ექსპორტმა  შეადგინა 360.4 მლნ. აშშ დოლარი (სრულად რეექსპორტი) 

(96% და 176.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (53%), სომხეთი (27%), უკრაინა (14%), 

რუსეთი (2%). 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (2-ჯერ), სომხეთი (99%), უკრაინა (56%).  

 

სამკურნალო საშუალებები - ექსპორტმა შეადგინა 140.2 მლნ. აშშ დოლარი (რეექსპორტი 51%) (6%-

ით და 8.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  
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 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (23%), უზბეკეთი (37%), 

ყირგიზეთი (9%), სომხეთი (5%); 

 ექსპორტი გაიზარდა აზერბაიჯანში (47%); 

 ექსპორტი შემცირდა უზბეკეთში (1%). 

 

აზოტოვანი სასუქები - ექსპორტმა შეადგინა 27.3 მლნ. აშშ დოლარი (96%  და 13.4 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: უკრაინა (78%), სომხეთი (19%); 

 ექსპორტი გაიზარდა უკრაინაში (2-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა სომხეთში 26%-ით.  

 

ციანიდები და ოქსიციანიდები - ექსპორტმა შეადგინა 10.2 მლნ. აშშ დოლარი (70% და 4.2 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: სომხეთი (62%), აზერბაიჯანი (35%); 

 ექსპორტი გაიზარდა სომხეთში 3-ჯერ; 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში 3%-ით.  

 

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან - ექსპორტმა შეადგინა 14.5 მლნ. აშშ დოლარი (33%-ით და 

3.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (70%), თურქმენეთი (16%), 

უზბეკეთი (6%); 

 ექსპორტი გაიზარდა თურქმენეთში (4-ჯერ).    

 

ექსპორტი შემცირდა  

სუნამოები და კოსმეტიკური საშუალებები - ექსპორტმა შეადგინა 6.6 მლნ. აშშ დოლარი (86% 

რეექსპორტი) (16%-ით და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: სომხეთი (82%), რუსეთი (13%); 

 ექსპორტი შემცირდა სომხეთში (14%); 

 ექსპორტი გაიზარდა რუსეთში (15%).     

 

იმპორტი 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი 18%-ით გაიზარდა და 693.5 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, სამრეწველო პროდუქციის იმპორტი გაიზარდა 16%-ით და 2 003 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა.   

 

იმპორტი გაიზარდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 
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სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე 

თამბაქოს მზა ნაწარმი - იმპორტმა შეადგინა 154.3 მლნ. აშშ დოლარი (79%-ით და 68.3 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

იმპორტი განხორციელდა უკრაინიდან (88%), რუსეთიდან (6%), ბელარუსიდან (4%) და სომხეთიდან 2%. 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ბელარუსი (22-ჯერ%), რუსეთი (95%), უკრაინა (75%), სომხეთი 

(29%). 

 

ხორბალი - იმპორტმა შეადგინა 114.2 მლნ. აშშ დოლარი (16%-ით და 16.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

იმპორტი განხორციელდა რუსეთიდან (84%), ყაზახეთიდან (16%). 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ყაზახეთი (53-ჯერ). 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (2%). 

 

მცენარეული ზეთი - იმპორტმა შეადგინა 40.3 მლნ. აშშ დოლარი (12%-ით და 4.4 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი)  

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (83%), უკრაინა (13%) და აზერბაიჯანი 5%.  

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (16%). 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი (7%), უკრაინა (1%). 
 

შოკოლადის მზა ნაწარმი - იმპორტმა შეადგინა 39.4 მლნ. აშშ დოლარი (7%-ით და 2.7 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი)    

იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (66%) და უკრაინა (27%). 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (14%). 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი (6%), უკრაინა (6%). 
 

ეთილის სპირტი - იმპორტმა შეადგინა 13.8 მლნ. აშშ დოლარი (46% და 4.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) 

იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: მოლდოვა (37%), რუსეთი (30%), სომხეთი (18%).  

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ბელარუსი (6-ჯერ), მოლდოვა (3-ჯერ), რუსეთი (39%), 

აზერბაიჯანი 0.7 მლნ აშშ დოლარი (2017 წელს იმპორტი არ განხორციელებულა). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტმა შეადგინა 487.7 მლნ. აშშ დოლარი (33%-ით და 120.0 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან:  რუსეთი (41%), თურქმენეთი (31%), 

აზერბაიჯანი (22%),  ყაზახეთი (5%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: თურქმენეთი (60%), რუსეთი (47%),  ყაზახეთი (17%); 
 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - იმპორტმა შეადგინა 291.7 მლნ. აშშ დოლარი (18%-ით და 

44.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  
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 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: სომხეთი (96%) და აზერბაიჯანი (4%); 

 იმპორტი გაიზარდა სომხეთში (23%); 

 იმპორტი შემცირდა აზერბაიჯანიდან (39%). 

 

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან - იმპორტმა შეადგინა 51.7 მლნ. აშშ დოლარი (49%-ით და 

17.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (73%), აზერბაიჯანა (18%) და რუსეთი (9%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (4-ჯერ%), აზერბაიჯანი (60%), უკრაინა (37%); 

 იმპორტი შემცირება 2018 წელს არ დაფიქსირებულა. 

 

ქვანახშირის კოქსი - იმპორტმა შეადგინა 41.4 მლნ. აშშ დოლარი (119%-ით და 22.5 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (94%) და ყაზახეთი (6%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (156%%), ყაზახეთი 2.5 მლნ აშშ დოლარი (2017 წელს 

იმპორტი არ განხორციელებულა); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: უკრაინა 2018 წელს იმპორტი არ განხორციელებულა (3.7 მლნ 

აშშ დოლარის 2017 წელს) 

 

საქართველო-სხვა დანარჩენი ქვეყნები (ევროკავშირისა და დსთ-ს გარდა) 

 

სავაჭრო ბრუნვა სხვა ქვეყნებთან გაიზარდა 65%-ით, 4 750.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და 

საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 38.1% დაიკავა. 

 ექსპორტი -  954.7 მლნ. აშშ დოლარი,  6%-ით მეტი და საქართველოს ექსპორტის 28.4% 

დაიკავა, წმინდა ექსპორტი 831 მლნ. აშშ დოლარი, ამ ქვეყნებში საქართველოს მთლიანი 

ექსპორტის 87%. რეექსპორტი 123.7 მლნ აშშ დოლარი და 13%; 

 იმპორტი - 3 796 მლნ. აშშ დოლარი, 11%-ით მეტი და საქართველოს იმპორტის 41.6% 

დაიკავა. 
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საქართველო-სხვა დანარჩენი ქვეყნების  (ევროკავშირისა და დსთ-ს გარდა) 

სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა, 2012-2018

ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა
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2018 წელს სხვა ქვეყნებში 10 ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის ჯამმა 673.1 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და მთლიანი ექსპორტის 70.5 % შეადგინა. ეს პოზიციებია: 

 

 ფეროშენადნობები -  199 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 20.8%); 

 სპილენძის მადნები -  179 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 18.8%); 

 ოქრო  - 69.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 7.3%); 

 ტექსტილის ნაწარმი  - 67 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 7%); 

 მსუბუქი ავტომობილები - 37.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 4%); 

 ცხვრის ხორცი - 36.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 3.8%); 

 ღვინო - 26.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2.8%); 

 ნახევარფაბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადის - 22.6 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2.4%); 

 აზოტოვანი სასუქები - 19 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2.0%); 

 სპირტიანი სასმელები - 16.4 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1.7%). 

 

2018 წელს სხვა ქვეყნებში 10 ძირითადი საიმპორტო პროდუქციის ჯამმა 987 მლნ აშშ დოლარი 

შეადგინა და მთლიანი ექსპორტის 26% შეადგინა. ეს პოზიციებია: 

 

 მსუბუქი ავტომობილები - 391 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 10%) (სრულად რეექსპორტი); 

 სატელეფონო აპარატები - 126 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 3%) (სრულად რეექსპორტი); 

 სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - 105 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 3%); 

 სამკურნალო საშუალებები - 98 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 3%);  

 მილები და მილაკები შავი ლითონის - 54 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2%);  

 რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები - 69 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2%); 

 კაბელები - 43 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1%); 

 აირის ტურბინები - 38 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1%); 

 მოსაპირკეთებელი კერამიკული ფილები - 31 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1%); 

 ფრინველის ხორცი - 32 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1%). 

 

2018 წელს საქართველო-სხვა დანარჩენი ქვეყნებში (ევროკავშირისა და დსთ-ს გარდა) სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი 0.3%-ით (0.5 მლნ. აშშ დოლარით) გაიზარდა და 164.8 მლნ. 

აშშ დოლარი შეადგინა,  ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 7%-ით (62.3 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი) და 961.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 

სხვა ქვეყნებში ექსპორტის ზრდა ძირითადად განხორციელდა შემდეგი პოზიციების ხარჯზე: 

   

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია: 

ცხვრის ხორცი გაყინული - ექსპორტი 36.3 მლნ. აშშ დოლარი (53% და 12.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ირანი (93%), გაერთიანებული სამეფო (3%), ქუვეითი (3%), ა/გ 
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საამიროები (3%). 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ირანი (52%), ქუვეითი (78%), ა.გ საამიროები (50%). 

 

თევზის ცხიმები - ექსპორტი 11.1 მლნ. აშშ დოლარი (52% და 3.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: თურქეთი (61%), პერუ (38%) 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: თურქეთი (62%), პერუ (38%) 

 

ღვინო - ექსპორტი 26.5 მლნ. აშშ დოლარი (3% და 0.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ჩინეთი (75%), აშშ (8%), იაპონია (4%), სინგაპური (3%), კანადა 

(2%) 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აშშ (23%), იაპონია (28%), სინგაპური (52%), კანადა (10%) 

 ექსპორტი შემცირდა ჩინეთში 3%-ით 

 

სპირტიანი სასმელები  - ექსპორტი 16.2 მლნ. აშშ დოლარი (55% რეექსპორტი) (4% და 0.7 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: სინგაპური (32%), ჰონ-კონგი (23%), ისრაელი (9%), ა.გ 

საამიროები (9%), ჩინეთი (8%) 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ა.გ საამიროები (100%, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

ექსპორტი არ განხორციელებულა) 

 ექსპორტი შემცირდა ჩინეთში 4%-ით 

 

სიგარეტები - ექსპორტი 7.0 მლნ. აშშ დოლარი (93% რეექსპორტი) (21% და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: სინგაპური (65%), ვიეტნამი (12%), სირია (3%), თურქეთი (3%), 

მაკედონია (3%) 

 ექსპორტი გაიზარდა სირიაში, თურქეთში, მაკედონიაში. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

აღნიშნულ ქვეყნებში ექსპორტი არ განხორციელებულა  

 ექსპორტი შემცირდა სინგაპურში 5%-ით 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - ექსპორტი 179.2  მლნ. აშშ დოლარი (6% და 10.2 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი); 

 საექსპორტო ბაზრებია ჩინეთი (87%), თურქეთი (10%), კორეა (3%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: კორეა (64%), თურქეთი (ექსპორტი წინა წელს არ 

განხორციელებულა) 

 ექსპორტი შემცირდა ჩინეთში 5%-ით.  

 

ფეროშენადნობები - ექსპორტი 199.4  მლნ. აშშ დოლარი (29% და 45.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 საექსპორტო ბაზრებია: აშშ (72%), თურქეთი (16%), პერუ (3%), ირანი (2%) 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აშშ (38%), თურქეთი (33%), პერუ (6%)  
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 ექსპორტი შემცირდა ირანში (40%)   

 

სხვა ქვეყნებში ექსპორტის კლება ძირითადად განხორციელდა შემდეგი პოზიციების ხარჯზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი - ექსპორტი 14.3 მლნ. აშშ დოლარი (46% და 12.0 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები); 

 ექსპორტი სრულად განხორციელდა ერაყში.  

 

თხილი - ექსპორტი 6.9 მლნ. აშშ დოლარი (24% და 2.2 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ტუნისი (26%), ჩინეთი (15%), კანადა (13%), ერაყი (5%) 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: კანადა (12%), ჩინეთი (15%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ერაყი (70%), ტუნისი (14%). 

 

ხორბლის ფქვილი - ექსპორტი 2.7 მლნ. აშშ დოლარი (58% და 3.7 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ანგოლა (88%), ერაყი (10%) 

 ექსპორტი შემცირდა ანგოლაში (63%) 

 ექსპორტი გაიზარდა ერაყში 4-ჯერ 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

ოქრო  - ექსპორტი 70.0  მლნ. აშშ დოლარი (1% და 1.0 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 საექსპორტო ბაზრებია: შვეიცარია (95%), ა.გ საამიროები (4%), თურქეთში (2%) 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ა.გ საამიროები (25%), თურქეთი (60%)   

 ექსპორტი გაიზარდა შვეიცარიაში (3%) 

 

ნახევარფაბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან - ექსპორტი 22.6  მლნ. აშშ დოლარი (19% და 5.5 

მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 ექსპორტი განხორციელდა სრული მოცულობით თურქეთში და შემცირდა 15%-ით.  

 

მსუბუქი ავტომობილები - ექსპორტი 39.0  მლნ. აშშ დოლარი (100% რეექსპორტი) (4% და 1.6 მლნ. 

აშშ დოლარით ნაკლები); 

 საექსპორტო ბაზრებია ა.გ საამიროები (56%), შვეიცარია (10%), ირანი (4%), ჩინეთი (3%), პანამა 

(2%) 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ირანი  (81%), ჩინეთი (82%)   

 ექსპორტი გაიზარდა ა.გ საამიროებში (9%) 

 

იმპორტი 

2018 წელს საქართველო-სხვა დანარჩენი ქვეყნებიდან (ევროკავშირისა და დსთ-ს გარდა) 

 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი 36%-ით (20 მლნ. აშშ დოლარით) გაიზარდა და 74.8 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო სამრეწველო პროდუქციის იმპორტი გაიზარდა 11%-ით (0.3 
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მლნ. აშშ დოლარით მეტი) და 3 721 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. 

 

სხვა ქვეყნებიდან იმპორტის ზრდა ძირითადად განხორციელდა შემდეგი პოზიციების ხარჯზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

ღორის ხორცი გაყინული - იმპორტი 25.5  მლნ. აშშ დოლარი (22% და 4.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ბრაზილიიდან (86%), კანადა (13%); 

 იმპორტი გაიზარდა  ბრაზილიიდან   (13%); 

 იმპორტი შემცირდა კანადიდან (24%). 

 

ფრინველის ხორცი - იმპორტი 32.3  მლნ. აშშ დოლარი (17% და 4.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: თურქეთი (41%), ბრაზილია (25%), ჩინეთი (21%), აშშ (11%); 

 იმპორტი გაიზარდა  თურქეთიდან  (27%), ბრაზილიიდან (3-ჯერ); 

 იმპორტი შემცირდა ჩინეთიდან (18%), აშშ (35%). 

 

კაკალი, ფისტა, თხილი - იმპორტი 17.2  მლნ. აშშ დოლარი (15-ჯერ და 16 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: ირანი (ფისტა) (37%), თურქეთი (თხილი, ფისტა) (26%), აშშ 

(ნუში, ფისტა) (26%) 

 იმპორტი გაიზარდა  ირანიდან (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი არ 

განხორციელებულა),  თურქეთიდან (13-ჯერ), აშშ-დან (8-ჯერ) 

 

სიგარეტები - იმპორტი 28.5  მლნ. აშშ დოლარი (139%-ით და 16.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: ა.გ საამიროებიდან  (34%), ჰონ-კონგი (24%), ჩინეთი (15%), 

ირანი (8%) 

 იმპორტი გაიზარდა:  ა.გ საამიროები (13-ჯერ), ჰონ-კონგი (95%), ჩინეთი (14%), ირანი (იმპორტი 

წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში არ განხორციელებულა) 

 

სამრეწველო პოზიციებზე 

 

სპილენძის მადნები - იმპორტი 105  მლნ. აშშ დოლარი (15% და 14.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ბრაზილია (64%), ჩილე (21%), ავსტრალია 

(14%) 

 იმპორტი გაიზარდა:  ბრაზილია   (50%), ავსტრალია (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი 

არ განხორციელებულა) 

 იმპორტი შემცირდა ჩილეში (52%) 

 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 20.0  მლნ. აშშ დოლარი (17% და 3.0 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: თურქეთი (41%), ეგვიპტე (20%), ირანი (14%), 

კორეა (13%) 
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 იმპორტი გაიზარდა:  თურქეთი (9%), ეგვიპტე (20%), ირანი (14%) 

 

ნავთობის კოქსი - იმპორტი 37.0  მლნ. აშშ დოლარი (9% და 3.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 იმპორტის 99% განხორციელდა ირანიდან, ერაყიდან (0.5%) 

 იმპორტი გაიზარდა ირანიდან (16%) 

 იმპორტი შემცირდა ერაყიდან (92%) 

 

პოლიმერები - იმპორტი 27.1  მლნ. აშშ დოლარი (16% და 3.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: ირანი (40%), თურქეთი (15%), ყატარი (9%), ა.გ საამიროები 

(8%), ჩინეთი (7%) საუდის არაბეთი (6%); 

 იმპორტი გაიზარდა ყატარიდან (2-ჯერ),  ა.გ საამიროები (40%), ჩინეთი (წინა წლის ანალოგიურ 

პერიოდში იმპორტი არ განხორციელებულა); 

 იმპორტი შემცირდა საუდის არაბეთში (27%). 

 

პლასტმასის შესაფუთი მასალა - იმპორტი 21.9  მლნ. აშშ დოლარი (13% და 2.5 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: თურქეთი (89%), ჩინეთი (6%) 

 იმპორტი გაიზარდა: თურქეთი (15%), ჩინეთი (5%) 

 

რეზინის საბურავები - იმპორტი 69.0  მლნ. აშშ დოლარი (12% და 7.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: თურქეთი (39%), ჩინეთი (38%), იაპონია (13%), ტაილანდი 

(3%) 

 იმპორტი გაიზარდა: თურქეთი (20%), ჩინეთი (15%) 

 

იმპორტი შემცირდა შემდეგ  პროდუქციაზე:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცი 

თევზი გაყინული - იმპორტი 14.1  მლნ. აშშ დოლარი (32%-ით და 6.6 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: ისლანდია  (29%), ნორვეგია (27%), აშშ (14%), კანადა (6%), 

ვიეტნამი (5%) 

 იმპორტი შემცირდა: ისლანდია (33%), ნორვეგია (34%), აშშ (52%), კანადა (57%); 

 იმპორტი გაიზარდა ვიეტნამიდან (5%). 

 

შაქარი - იმპორტი 22.0  მლნ. აშშ დოლარი (9%-ით და 2.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 იმპორტის 97% განხორციელდა ბრაზილიიდან და შვეიცარიიდან 2% 

 იმპორტი შემცირდა ბრაზილიიდან (9%) 

 იმპორტი გაიზარდა შვეიცარიიდან (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი არ 

განხორციელებულა) 
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იმპორტი შემცირდა შემდეგ სამრეწველო პოზიციებზე: 

 

სამკურნალო საშუალებები - იმპორტი 98.1  მლნ. აშშ დოლარი (3% და 3.0 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: თურქეთი (61%), შვეიცარია (13%), ინდოეთი (11%), აშშ 

(2%); 

 იმპორტი შემცირდა: თურქეთი (10%), აშშ (42%); 

 იმპორტი გაიზარდა შვეიცარიიდან (47%). 

 

სამკურნალო საშუალებები - იმპორტი 98.1  მლნ. აშშ დოლარი (3% და 3.0 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: თურქეთი (61%), შვეიცარია (13%), ინდოეთი (11%), აშშ 

(2%) 

 იმპორტი შემცირდა: თურქეთი (10%), აშშ (42%) 

 იმპორტი გაიზარდა შვეიცარიიდან (47%) 

 

პლასტმასის მილები - იმპორტი 28.7 მლნ. აშშ დოლარი (9% და 3.0 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: თურქეთი (88%), ჩინეთი (6%), ირანი (3%); 

 იმპორტი შემცირდა: თურქეთი (11%); 

 იმპორტი გაიზარდა ჩინეთიდან (3 %). 

 

ტრიკოტაჟის მზა ნაწარმი - იმპორტი 18.5 მლნ. აშშ დოლარი (5% და 0.9 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: თურქეთი (87%), ჩინეთი (8%), ა.გ საამიროები (2%) 

 იმპორტი შემცირდა: თურქეთი (6%); 

 იმპორტი გაიზარდა ჩინეთიდან (16%). 

 

 

თავი III. საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 

 

2018 წელს ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო 

სავაჭრო ბრუნვაში 66.2% შეადგინა. პირველ ადგილზეა თურქეთი (1 702.8 მლნ. აშშ დოლარი, 

წილი 13.6%), მეორე ადგილზეა რუსეთი ( 1 373 მლნ. აშშ დოლარი, წილი 11. %), ხოლო მე-3 

აზერბაიჯანი (1 088.8 მლნ. აშშ დოლარი, წილი 8.7%). 
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თურქეთი 

სავაჭრო ბრუნვა თურქეთთან წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით, 

გაიზარდა 7%-ით და 1 704.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 ექსპორტი გაიზარდა 7%-ით და 232.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა;  

 იმპორტი გაიზარდა 7%-ით და 1 472 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 

საქართველოდან თურქეთში ექსპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 175 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და თურქეთში მთლიანი ექსპორტის   75.4% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

 მაისურები, თბილი კვართები - 40.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 17.5%); 

 ფეროშენადნობები - 32.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 14%); 

 ნახშირბადიანი ფოლადის ნახევარფაბრიკატები-22.6 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 9.7%); 

 სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - 18.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 8%); 

 ელექტროენერგია -13.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 6%); 

 მამაკაცის კოსტუმები, კომპლექტები -11.0 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 4.7%); 

 თევზის ფქვილი - 9.6 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 4.1%); 

 ციანიდები, ოქსიდციანიდები - 7.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 3.4%); 

 შავი ლითონის ნარჩენები და ჯართი - 7.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 3.1%); 

 თევზის ცხიმები - 6.9 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 3.0%); 

 დაუმუშავებელი ტყვია - 4.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 2%). 

თურქეთიდან იმპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 353.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა 

და თურქეთიდან მთლიანი იმპორტის   24% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

 სამკურნალო საშუალებები -  60.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 4.1%); 

 მილები, მილაკები სხვა შავი ლითონისაგან - 49.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 3.3%); 
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 მსუბუქი ავტომობილები - 44.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 3%); 

 მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან -37 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 2.5%); 

 იზოლირებული მავთულები, კაბელები -31.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 2.1%); 

 ახალი საბურავები -27.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.8%); 

 სანჰიგიენური ნაწარმი, ბავშვის საფენები -27.0 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.8%); 

 ტანსაცმლის თარგები - 26.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.8%); 

 პლასტმასის მილები, ფიტინგები - 25.4 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.7%); 

 სარეცხი და საწმენდი საშუალებები - 25.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1,7%). 

 

რუსეთი 

სავაჭრო ბრუნვა რუსეთის ფედერაციასთან, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 

გაიზარდა 15%-ით და 1 373 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 ექსპორტი გაიზარდა 10%-ით და 437.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა;  

 იმპორტი გაიზარდა 17%-ით და 935.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. 

საქართველოდან რუსეთში ექსპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 375.5 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და რუსეთში მთლიანი ექსპორტის   86% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

 ფეროშენადნობები- 128.4 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 29.4%); 

 ღვინო 114.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 26.2%); 

 მინერალური წყალი  - 50.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 11.5%); 

 სპირტიანი სასმელები - 21.3 მლნ. აშშ დოლარი  (წილი 4.9%); 

 ცენტრიფუგები - 15.9 მლნ. აშშ დოლარი  (რეექსპორტი) (წილი 3.6%); 

 ციტრუსები - 10.9 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 2.5%); 

 სამკურნალო საშუალებები - 10.5 (რეექსპორტი 98%) (წილი 2.4%); 

 უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები - 8.4 მლნ. აშშ დოლარი  (წილი 1.9%); 

 მსუბუქი ავტომობილები - 7.8 მლნ. აშშ დოლარი (რეექსპორტი) (წილი 1.8%); 

 თხილი - 7.6 მლნ. აშშ დოლარი (რეექსპორტი 2.4%) (წილი 1.8%). 

 

რუსეთიდან  იმპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 493.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა 

და რუსეთიდან მთლიანი იმპორტის   52.7% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

 ნავთობპროდუქტები -  197.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 21.1%); 

 ხორბალი - 95.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 10.2%); 

 კოქსი და ნახევარკოქსი ქვანახშირის - 38.9 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 4.2%); 

 ზეთი მზესუმზირისა - 33.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 3.6%); 

 სატელეფონო აპარატები - 30.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 3.2%); 

 ქვანახშირი - 26.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 2.8%); 

 შოკოლადი - 26.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 2.8%); 

 ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი - 17.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.8%); 

 აპარატურა სატელევიზიო კავშირისათვის - 13.9 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.5%); 
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 სიმინდი - 13.9 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.5%). 

 

აზერბაიჯანი 

 

სავაჭრო ბრუნვა აზერბაიჯანთან წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან 

შედარებით, გაიზარდა 32%-ით და 1 088.8 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 ექსპორტი გაიზარდა 85%-ით და 502,7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 იმპორტი გაიზარდა 6%-ით და 586,1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

საქართველოდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 383.9 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და აზერბაიჯანში მთლიანი ექსპორტის   76.5% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

 მსუბუქი ავტომობილები -190.3 მლნ. აშშ დოლარი  (რეექსპორტი) (წილი 37.9%); 

 თამბაქოს მზა ნაწარმი - 98.9 მლნ. აშშ დოლარი (რეექსპორტი) (წილი 19.7%); 

 სამკურნალო საშუალებები - 32.8 მლნ. აშშ დოლარი  (რეექსპორტი 88%) (წილი 6.5%); 

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი -15.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 3.0%); 

 უალკოჰოლო გაზიანი სასმელი -11.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 2.3%); 

 არმატურა -10.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 2%); 

 ფეროშენადნობები - 8.1  მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.6%); 

 სატვირთო ავტომობილები - 6.4 (რეექსპორტი) (წილი 1.3%); 

 პლასტმასის ნაწარმი საქონლის შესაფუთი - 5.6 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.1%); 

 ამწე მანქანების ნაწილები - 5.0 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1%). 

აზერბაიჯანიდან იმპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 507.8 მლნ აშშ დოლარი 

შეადგინა და აზერბაიჯანიდან მთლიანი იმპორტის  86.6% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

 ნავთობის აირები - 266.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 45.5%); 

 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები -110 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 18.8%); 

 ელექტროენერგია - 63.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 10.8%); 

 ცემენტი - 18.5 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 3.2%); 

 მადნები და კონცენტრატები სპილენძის - 12.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 2.2%); 

 არმატურა - 11.4 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.9%); 

 თაბაშირი - 9.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.6%); 

 ხახვისმაგვარი ბოსტნეული - 6.7 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.1%); 

 ვაგონები - 5.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 0.9%); 

 ამწე მანქანების  ნაწილები - 3.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 0.6%). 

 

თავი IV. საქართველოს  ექსპორტის სტრუქტურა (რეექსპორტის ჩათვლით) 

2018 წელს ექსპორტის მიხედვით უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების პირველი 

ათეულის ჯამურმა ექსპორტმა 2 421მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და  საქართველოს მთლიანი 

ექსპორტის 72% დაიკავა. პირველ ადგილზეა აზერბაიჯანი 502.7 მლნ. აშშ დოლარით და 15%-
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იანი წილით, მეორე ადგილზეა  რუსეთი 437.3 მლნ. აშშ დოლარით და 13% წილით, ხოლო მესამე 

ადგილზეა სომხეთი 285.0 მლნ. აშშ დოლარით და 8.5% წილით.  

 

 

2018 წელს, 10  ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის ექსპორტმა 2 160 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა და  საქართველოს მთლიან ექსპორტში 64% დიკავა. საექსპორტო ათეულში, პირველ 

ადგილზეა სპილენძის მადნები - 504,1 მლნ. აშშ დოლარით და 15%-იანი წილით, მეორე 

ადგილზე მსუბუქი ავტომობილები - 408.9 მლნ. აშშ დოლარი და 12%, ხოლო მესამე ადგილზე 

ფეროშენადნობები 352.6 მლნ. აშშ დოლარი და 10.5%.  
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ღვინოები

6%სიგარები, სიგარილები 

და სიგარეტები

4%

მედიკამენტები  

დაფასოებული

4%სპირტიანი სასმელები

4%

მინერალური და 

მტკნარი წყლები

3%

აზოტოვანი სასუქები

3%

ოქრო დაუმუშავებელი

2%

სხვა 

36%

საქართველოს საექსპორტო ათეული 2018 წელს 
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ექსპორტი (რეექსპორტის ჩათვლით) სტრუქტურულ ჭრილში 

 

სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტმა 959.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (23%-ით და 

180.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი), ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტმა  2 402.9 მლნ. აშშ 

დოლარი (23%-ით და 445.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 

2018 წელს ექსპორტის ზრდა განხორციელდა შემდეგი პროდუქციის ექსპორტის ზრდის ხარჯზე:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე 

თამბაქოს მზა ნაწარმი - ექსპორტი 148.8 მლნ. აშშ დოლარი (32% რეექსპორტი)  (3-ჯერ და 103.6 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: აზერბაიჯანი (98.9 მლნ. აშშ დოლარი და 67%), ყაზახეთი  (32.5 

მლნ. აშშ დოლარი და 22%), უზბეკეთი (8.4 მლნ. აშშ დოლარი და 6%), სინგაპური (4.5 მლნ. აშშ 

დოლარი და 3%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ყაზახეთში (3-ჯერ), აზერბაიჯანში (4-ჯერ), ხოლო უზბეკეთში წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა. 

 

ღვინო - ექსპორტი 196.9 მლნ. აშშ დოლარი  (15%-ით და 25.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (114.5 მლნ. აშშ დოლარი და 58%), უკრაინა (21.6 მლნ. 

აშშ დოლარი და 11%), ჩინეთი (19.8 მლნ. აშშ დოლარი და 10%),  ყაზახეთი (8.9 მლნ. აშშ დოლარი 

და 5%), პოლონეთი (7.8 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), ლატვია ( 4.0 მლნ. აშშ დოლარი 2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ლატვია (12%), რუსეთი (16%), პოლონეთი (32%), უკრაინა (21%);  

 ექსპორტი შემცირდა- ჩინეთში (3%). 

 

სპირტიანი სასმელები  - ექსპორტი 129.1 მლნ. აშშ დოლარი (36% რეექსპორტი) (2%-ით და 2.4 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი).   

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: უკრაინა (32.6 მლნ. აშშ დოლარი და 25%), რუსეთი (21.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 17%),  საფრანგეთი (19.4 მლნ. აშშ დოლარი და 15%), ესპანეთი (12.4 მლნ. აშშ 

დოლარი და 10%), ნიდერლანდები (5.3 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), სომხეთი (4.2 მლნ. აშშ 

დოლარი და 3%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: საფრანგეთი (22%), უკრაინა (61%), ესპანეთი (3-ჯერ);  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: სომხეთი (82%), რუსეთი (6%).  

 

მინერალური წყალი - ექსპორტი 110.2 მლნ. აშშ დოლარი (15%-ით და 14.4 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  
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 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (50.2 მლნ. აშშ დოლარი და 46%), უკრაინა (18.4 მლნ. 

აშშ დოლარი და 17%),  ლიტვა (15.8 მლნ. აშშ დოლარი და 14%), ბელარუსი (9.3 მლნ. აშშ დოლარი 

და 8%), ყაზახეთი (9.7 მლნ. აშშ დოლარი და 9%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ლიტვა (25%), რუსეთი (10%), უკრაინა (10%), ყაზახეთი (59%); 

 ექსპორტი  შემცირდა უზბეკეთში (47%).  

 

უალკოჰოლო სასმელები - ექსპორტი 27.5 მლნ. აშშ დოლარი (54%-ით და 9.6 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი);  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: აზერბაიჯანი (11.5 მლნ. აშშ დოლარი და 42%), რუსეთი (8.4 

მლნ. აშშ დოლარი და 30%),  ყაზახეთი (2.0  მლნ. აშშ დოლარი და 7%); 

 ექსპორტი  გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (89%), რუსეთი (44%). 

 

თევზის ფქვილი - ექსპორტი 15.2 მლნ. აშშ დოლარი  (16%-ით და 2.1 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: თურქეთი (9.6 მლნ. აშშ დოლარი და 63%), ვიეტნამი  (1.8 მლნ. 

აშშ დოლარი და 12%), ტაივანი (2.7 მლნ. აშშ დოლარი და 18%); 

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

ქვეყნებში არ განხორციელებულა). 

 

თევზის ცხიმი - ექსპორტი 11.2 მლნ. აშშ დოლარი (51%-ით და 3.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

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

დოლარი და 38%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: პერუ (38%), თურქეთი (62%). 

 

ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები - ექსპორტი 14.8 მლნ. აშშ დოლარი (124%-ით და 8.2 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: სომხეთი (5.7 მლნ. აშშ დოლარი და 38%), გერმანია (3.5 მლნ. 

აშშ დოლარი და 24%), ავსტრია (1.0 მლნ. აშშ დოლარი და 7%), იტალია (1.1 მლნ. აშშ დოლარი 

და 8%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: იტალია (37%), გერმანია (70%), სომხეთი და ავსტრია, სადაც წინა 

წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი უმნიშვნელო რაოდენობით განხორციელდა. 

 

სანელებლები - ექსპორტი 8.6 მლნ. აშშ დოლარი (9%-ით და 0.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (3.4 მლნ. აშშ დოლარი და 40%), უკრაინა (1.3 მლნ. აშშ 

დოლარი და 15%), თურქეთი (1.4 მლნ. აშშ დოლარი და 16%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ვიეტნამი (6-ჯერ), უკრაინა (2%), ჩინეთი (0.4 მლნ. აშშ დოლარი, 

წინა წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა). 
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საკვები ინგრედიენტები - ექსპორტი 6.6 მლნ. აშშ დოლარი (8%-ით და 0.5 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: უზბეკეთი (2.2 მლნ. აშშ დოლარი და 34%), აზერბაიჯანი (2.2 

მლნ. აშშ დოლარი და 34%), უკრაინა (0.6 მლნ. აშშ დოლარი და 8%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: უზბეკეთი (12%), აზერბაიჯანი (42%); 

 ექსპორტი შემცირდა უკრაინაში (61%). 

 

სამრეწველო პროდუქციa 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - ექსპორტი 504.1 მლნ. აშშ დოლარი (19%-ით და 81.7 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ბულგარეთი (241.7 მლნ. აშშ დოლარი და 48%), ჩინეთი (155.0 

მლნ. აშშ დოლარი და 31%), რუმინეთი (51.0 მლნ. აშშ დოლარი და 10%), თურქეთი (18.5 მლნ. აშშ 

დოლარი და 4%), ესპანეთი (32.5 მლნ. აშშ დოლარი და 6%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ბულგარეთი (47%), თურქეთში ექსპორტი წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში არ განხორციელებულა;  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ჩინეთი (5%), რუმინეთი (12%), სინგაპური (1.5 მლნ. აშშ 

დოლარით, ექსპორტი 2018 წელს არ განხორციელებულა). 

 

მსუბუქი ავტომობილები - ექსპორტმა შეადგინა 409.0 მლნ. აშშ დოლარი  (100% რეექსპორტი) (74%-

ით და 174.1 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: აზერბაიჯანი (119.1 მლნ. აშშ დოლარი და 43%), სომხეთი 

(73.4 მლნ. აშშ დოლარი და 26%), უკრაინა (41.1 მლნ. აშშ დოლარი და 15%), ა.გ საამიროები (15.0 

მლნ. აშშ დოლარი და 5%), რუსეთი (5.9 მლნ. აშშ დოლარი და 2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (2-ჯერ), უკრაინა (93%), სომხეთი (120%); 

 ექსპორტი შემცირდა რუსეთში (45%). 

 

ფეროშენადნობები - ექსპორტი 352.6 მლნ. აშშ დოლარი (15%-ით და 46.2 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).   

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: აშშ (143.9 მლნ. აშშ დოლარი და 41%), რუსეთი (128.4 მლნ. აშშ 

დოლარი და 36%), თურქეთი  (32.5 მლნ. აშშ დოლარი და 9%), აზერბაიჯანი (8.0 მლნ. აშშ 

დოლარი და 2%), პერუ 1.5%), კოლუმბია (1.3%), ჩილე (1.2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აშშ (38%), პერუ (6-ჯერ), კოლუმბია(8-ჯერ), ჩილე (9-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ირანი (40%), ლუქსემბურგსა (2 მლნ. აშშ დოლარით) და 

საბერძნეთში (1.4 მლნ. აშშ დოლარით)  2018 წელს  ექსპორტი არ განხორციელებულა. 
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სამკურნალო საშუალებები  - ექსპორტი 147.2 მლნ. აშშ დოლარი (72% რეექსპორტი) (5%-ით და 6.6 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი).   

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია:  უზბეკეთი (52.4 მლნ. აშშ დოლარი და 36%), აზერბაიჯანი 

(32.8 მლნ. აშშ დოლარი და 22%), ყირგიზეთი (12.4 მლნ. აშშ დოლარი და 8%), ბელარუსი (6.9 

მლნ. აშშ დოლარი და 5%), თურქმენეთი (4.4 მლნ. აშშ დოლარი და 3%), რუსეთი (10.5 მლნ. აშშ 

დოლარი და 7%), ყაზახეთი (6.8 მლნ. აშშ დოლარი და 5%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ყირგიზეთი (3-ჯერ), აზერბაიჯანი (47%);  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: თურქმენეთი (32%), ყაზახეთი (13%). 

 

აზოტოვანი სასუქები - ექსპორტი 92.0 მლნ. აშშ დოლარი (20%-ით და 15.6 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: უკრაინა (21.3 მლნ. აშშ დოლარი და 23%),  ლიტვა (15.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 16%), ბულგარეთი (11.2 მლნ. აშშ დოლარი და 12%), აშშ (6.1 მლნ. აშშ დოლარი 

და 7%), სომხეთი (5.3 მლნ. აშშ დოლარი და 6%), იტალია (4.5 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), 

რუმინეთი (5.6 მლნ. აშშ დოლარი და 6%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აშშ (52%), ლიტვა (5-ჯერ), იტალია (140%), უკრაინა (215%), 

გაერთიანებულ სამეფო და გვატემალა, სადაც ექსპორტი წინა წელს არ განხორციელებულა;  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: პოლონეთსა (5.6 მლნ. აშშ დოლარით) და საფრანგეთში (1.2 მლნ. 

აშშ დოლარით), 2018 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა.  

 

ციანიდები და ოქსიციანიდები - ექსპორტი 21.0 მლნ. აშშ დოლარი (41%-ით და 6.1 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: თურქეთი (7.8 მლნ. აშშ დოლარი და 37%), სომხეთი (6.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 30%), აზერბაიჯანი (3.6 მლნ. აშშ დოლარი და 17%), ტანზანია (2.7 მლნ. აშშ 

დოლარი და 13%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: სომხეთი (3-ჯერ), თურქეთი (2%), ტანზანია (3-ჯერ);  

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (3%). 

 

მანგანუმის ოქსიდები - ექსპორტი 8.4 მლნ. აშშ დოლარი (50%-ით და 2.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: რუსეთი (1.8 მლნ. აშშ დოლარი და 21%), ნიდერლანდები (1.4 

მლნ. აშშ დოლარი და 17%), საფრანგეთი (0.8 მლნ. აშშ დოლარი და 10%), გაერთიანებული 

სამეფო (0.8 მლნ. აშშ დოლარი და 9%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (78%), ნიდერლანდები (56%).  

 

თიხა - ექსპორტი 1.6 მლნ. აშშ დოლარი (3-ჯერ და 1 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზარია გერმანია (88%); 
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 ექსპორტი გაიზარდა გერმანიაში 3-ჯერ.  

 

ექსპორტი შემცირდა შემდეგ პოზიციებზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

თხილი - ექსპორტი 69.7 მლნ. აშშ დოლარი  (16%-ით და 13.5 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: სომხეთი (14.4 მლნ. აშშ დოლარი და 21%), იტალია (14.2 მლნ. 

აშშ დოლარი და 20%), რუსეთი (7.6 მლნ. აშშ დოლარი და 11%), გერმანია (5.4 მლნ. აშშ დოლარი 

და 8%), ესპანეთი (2.0 მლნ. აშშ დოლარი და 3%), ლიტვა (2.9 მლნ. აშშ დოლარი და 4%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: იტალია (28%), გერმანია (63%), რუსეთი (35%), ესპანეთი (8%), 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ლიტვა (6%), ჩინეთი (3-ჯერ).  

 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი - ექსპორტი 29.5 მლნ. აშშ დოლარი (18% და 6.6 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  
 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ერაყი (48%), აზერბაიჯანი (51%); 

 ექსპორტი შემცირდა ერაყში 46%.  

 

პარკოსანი ბოსტნეულის ფქვილი - ექსპორტი 2.8 მლნ. აშშ დოლარი (47%-ით და 2.4 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: გერმანია (2.0 მლნ. აშშ დოლარი და 71%), საფრანგეთი (0.3 

მლნ. აშშ დოლარი და 11%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: გერმანია (22%), თურქეთში ექსპორტი შემცირდა 94%-ით და 1.1 

მლნ აშშ დოლარით.  

 

ხილის ჯემები - ექსპორტი 6.4 მლნ. აშშ დოლარი (5%-ით და 0.4 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ავსტრია (31%), გერმანია (37%), ბელგია (14%), სლოვაკეთი 

(8%), რუსეთი (7%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ავსტრია 60%, ბელგია 29%. 

ექსპორტი შემცირდა შემდეგ სამრეწველო პროდუქციაზე: 

 

ნედლი ნავთობი - ექსპორტი 3.4 მლნ. აშშ დოლარი (91%-ით და 33.8 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: იტალია (97%), გაერთიანებული სამეფო (3%). 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: იტალია (77%),  2018 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა და 

შესაბამისად შემცირდა ესპანეთში (10 მლნ. აშშ დოლარით),  რუმინეთში (5.6 დოლარით) 

გიბრალტარში (5 მლნ. აშშ დოლარით)  და ბულგარეთში (2.4 მლნ. აშშ დოლარით).  
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ხის ნაწარმი (ცხოველთა სახლები) – ექსპორტი 10.1 მლნ. აშშ დოლარი (2%-ით და 0.3 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: გერმანია (2.5 მლნ. აშშ დოლარი და 28%), პოლონეთი (2.4 

მლნ. აშშ დოლარი და 28%), ბელგია (1.9 მლნ. აშშ დოლარი და 18%), ნიდერლანდები (1.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 16%). 

 ექსპორტი გაიზარდა პოლონეთში (108%);  

 ექსპორტი შემცირდა ბელგიაში (21%). 

 

ნავთობი ნავთობპროდუქტები - ექსპორტი 46.3 მლნ. აშშ დოლარი (47% რეექსპორტი) (4%-ით და 

2.0 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზარებია: მალტა (16.5 მლნ. აშშ დოლარი და 35%), საფრანგეთი (10 

მლნ. აშშ დოლარი და 21%), სომხეთი (7.6 მლნ. აშშ დოლარი და 16%), ა.გ საამიროები (4.4 მლნ. 

აშშ დოლარი და 10%); 

 ექსპორტი შემცირდა: სომხეთში (29%), მალტაში (14%), 

 ექსპორტი გაიზარდა გაერთიანებულ სამეფოში, გავიდა 2.8 მლნ. აშშ დოლარის ოდენობით, წინა 

წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა.  

 

თავი V. იმპორტი 

2018 წელს, იმპორტის მიხედვით სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების პირველი ათეულის ჯამურმა 

იმპორტმა საქართველოს მთლიანი იმპორტის 65.4% დაიკავა. პირველ ადგილზეა თურქეთი 1 470 

მლნ. აშშ დოლარით და 16.1% წილით, მეორე ადგილზე რუსეთი 935.7 მლნ. აშშ დოლარით და 

10.3%-იანი წილით, მესამე ადგილზეა ჩინეთი 833.6 მლნ. აშშ დოლარით და 9.1%-იანი წილით. 
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უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2018 წელს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო 

863.9 მლნ. აშშ დოლარის და იმპორტის 9.5% შეადგინა. მეორე ადგილზეა მსუბუქი 

ავტომობილები 598.2 მლნ. აშშ დოლარით 6.6%, მესამე ადგილზეა სპილენძის მადნები 396.7 მლნ. 

აშშ დოლარი - 4.3%.  

 

ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია სტრუქტურულ ჭრილში 

 

სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის იმპორტმა 1 353.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (15%-ით და 

179.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი), ხოლო სამრეწველო პროდუქციის იმპორტმა  7 769.1 მლნ. აშშ 

დოლარი (15%-ით და 1 003.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

იმპორტი გაიზარდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

თამბაქოს ნაწარმი -  იმპორტი 186.8 მლნ. აშშ დოლარი (82%-ით და 84.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (135.6 მლნ. აშშ დოლარი 73%), 

რუსეთი (9.7 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), ა.გ საამიროები (9.6 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), ჰონგ-

კონგი (6.8 მლნ აშშ დოლარი და 4%); 

 იმპორტი გაიზარდა უკრაინიდან (75%) 

 

ხორბალი -  იმპორტი 114.9 მლნ. აშშ დოლარი (17%-ით და 16.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთი (95.8 მლნ. აშშ დოლარი და 83%),  ყაზახეთი  (18.2 

მლნ. აშშ დოლარი და 16%); 

ნავთობი და 

ნავთობპროდუქტები

10%

მსუბუქი  ავტომობილები

7%სპილენძის მადნები

4%

მედიკამენტები  

დაფასოებული

4%

ნავთობის აირები

3%

სატელეფონო აპარატები

2%

სიგარეტები

2%

გამომთვლელი მანქანები

1%

ხორბალი და მესლინი

1%

აირის  ტურბინები

1%

დანარჩენი

65%

საქართველოს ძირითადი საიმპორტო ათეული 2018 წელს 
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 იმპორტი გაიზარდა ყაზახეთიდან (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი განხორციელდა 

უმნიშვნელო რაოდენობით). 

 

მცენარეული ზეთი -  იმპორტი 40.6 მლნ. აშშ დოლარი (12%-ით და 4.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთი (33.5 მლნ. აშშ დოლარი და 83%),  უკრაინა   (4.8 მლნ. 

აშშ დოლარი და 12%), აზერბაიჯანი (2.0 მლნ. აშშ დოლარი და 5%); 

 იმპორტი გაიზარდა რუსეთიდან  (16%); 

 იმპორტი შემცირდა აზერბაიჯანიდან (7%). 

 

კაკალი, ფისტა, თხილი -  იმპორტი 29.1 მლნ. აშშ დოლარი (137%-ით და 16.8 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: უკრაინა (კაკალი) (4.8 მლნ. აშშ დოლარი და 16%),  ირანი 

(ფისტა) (6.4 მლნ. აშშ დოლარი და 22%), თურქეთი (თხილი, ფისტა) (4.5 მლნ. აშშ დოლარი და 

15%), აშშ (ნუში, ფისტა) (4.4 მლნ. აშშ დოლარი და 15%), აზერბაიჯანი (თხილი) (3.2 მლნ. აშშ 

დოლარი და 11%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ირანიდან (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი არ 

განხორციელებულა), თურქეთი (13%), აშშ (7-ჯერ), უკრაინა (42%); 

 იმპორტი შემცირდა  აზერბაიჯანიდან (16%).  

 

ნაღების კარაქი -  იმპორტი 23.0 მლნ. აშშ დოლარი (28%-ით და 5.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: უკრაინა (7.8 მლნ. აშშ დოლარი და 34%),  ბელარუსი (4.5 მლნ. 

აშშ დოლარი და 20%), საფრანგეთი (4.2 მლნ. აშშ დოლარი და 18%), ფინეთი (2.1 მლნ. აშშ 

დოლარი და 9%), ურუგვაი (1.0 მლნ. აშშ დოლარი და 4%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: საფრანგეთი (37%), ბელარუსი (99%). 

 

ხახვი -  იმპორტი 11.4 მლნ. აშშ დოლარი (25%-ით და 2.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 იმპორტიორი ქვეყნები: აზერბაიჯანი (59%), თურქეთი (31%); 

 იმპორტი გაიზარდა აზერბაიჯანიდან 7-ჯერ.  

 

ციტრუსი -  იმპორტი 8.3 მლნ. აშშ დოლარი (20%-ით და 1.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 იმპორტიორი ქვეყნები: თურქეთი (76%), ეგვიპტე (10%); 

 იმპორტი გაიზარდა თურქეთიდან 26%-ით.  

 

პომიდორი -  იმპორტი 8.2 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 0.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 იმპორტის სრული მოცულობა განხორციელდა თურქეთიდან. 

სამრეწველო პროდუქცია 
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ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 863.9 მლნ. აშშ დოლარი (24%-ით და 166.7 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუსეთი (198.7 მლნ. აშშ დოლარი 

და 23%), რუმინეთი (190.0 მლნ. აშშ დოლარი და 22%),  თურქმენეთი (151.0 მლნ აშშ. დოლარი 

და 17%), აზერბაიჯანი (110.0 მლნ. აშშ დოლარი და 13%), საბერძნეთი (67.1 მლნ. აშშ დოლარი და 

8%), ბულგარეთი (87.0 მლნ. აშშ დოლარი და 10%); 

 იმპორტი გაიზარდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუმინეთი (22%), რუსეთი (47%). 

 

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისგან  - იმპორტი 82.2 მლნ. აშშ დოლარი (83%-ით და 37.3 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (46.0 მლნ. აშშ დოლარი და 56%), 

ირანი (16.5 მლნ. აშშ დოლარი და 20%), აზერბაიჯანი (11.4 მლნ. აშშ დოლარი და 14%), თურქეთი 

(3%); 

 იმპორტი გაიზარდა:  ირანი (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი განხორციელდა 

უმნიშვნელო რაოდენობით), უკრაინა (37%), აზერბაიჯანი (60%); 

 იმპორტი შემცირდა: თურქეთი (10%).  

 

მეტალოკონსტრუქციები - იმპორტი 71.1 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 4.2 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: თურქეთი (37 მლნ. აშშ დოლარი და 52%), 

ჩინეთი (5.2 მლნ. აშშ დოლარი და 7%), ავსტრია (8.2 მლნ. აშშ დოლარი და 12%), გერმანია (4.2 

მლნ. აშშ დოლარი და 6%); 

 იმპორტი შემცირდა თურქეთიდან (2%). 

 

იმპორტი შემცირდა შემდეგ პოზიციებზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

 ღორის ხორცი - იმპორტი 28.4 მლნ. აშშ დოლარი (18%-ით და 6.2 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: ბრაზილია (22.0 მლნ. აშშ დოლარი და 77%), კანადა (3.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 12%), უკრაინა (0.8 მლნ. აშშ დოლარი და 3%); 

 იმპორტი გაიზარდა ბრაზილიიდან (40%); 

 იმპორტი შემცირდა უკრაინიდან (88%).  

 

შაქარი - 58.3 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 9.3 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 
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 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: პოლონეთი (19.9 მლნ. აშშ დოლარი და 34%), ბრაზილია (21.4 

მლნ. აშშ დოლარი და 37%),  უკრაინა   (4.5 მლნ. აშშ დოლარი და 8%), საფრანგეთი (5.5 მლნ აშშ 

დოლარი და 9%), გერმანია (2.3 მლნ. აშშ დოლარი და 5%); 

 იმპორტი შემცირდა  ქვეყნებიდან: ბრაზილია (9%), უკრაინა (67%), აზერბაიჯანი (4.4 მლნ აშშ 

დოლარით და 98%), ავსტრიიდან (1,2 მლნ. აშშ დოლარით) იმპორტი არ განხორციელებულა; 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: პოლონეთი (37%), გერმანია 2.3 მლნ. აშშ დოლარი (წინა წელს 

იმპორტი არ განხორციელებულა). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

სამკურნალო საშუალებები - იმპორტი 339 მლნ. აშშ დოლარი (2%-ით და 6.2 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: თურქეთი (60.3 მლნ. აშშ დოლარი 

და 18%), გერმანია  (38.0 მლნ. აშშ დოლარი, უნგრეთი (31 მლნ. აშშ დოლარი და 9%) და 11%), 

შვეიცარია (13.0 მლნ. აშშ დოლარი და 4%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: ირლანდია (23.5 მლნ. აშშ დოლარით, მიმდინარე წელს 

იმპორტი არ განხორციელებულა), უნგრეთი (9%); 

 იმპორტი გაიზარდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუსეთი (16%), უკრაინა (36%). 

 

ელექტროენერგია - იმპორტი 75.8 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 9.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი (63.4 მლნ. აშშ დოლარი და 35%), 

რუსეთი (9.3 მლნ. აშშ დოლარი და 12%), თურქეთი (2.6 მლნ. აშშ დოლარი და 3%); 

 იმპორტი შემცირდა სომხეთიდან (93%). 

 

ნავთობის აირები - იმპორტი 283.9 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 19.2 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 

 იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი (266.7 მლნ. აშშ დოლარი და 94%), 

რუსეთი (13.6 მლნ. აშშ დოლარი და 5%); 

 იმპორტი შემცირდა რუსეთიდან (67%); 

 იმპორტი გაიზარდა აზერბაიჯანიდან (2%). 
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საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით 2018 წელს  

(ათასი აშშ დოლარი) 

 

ქვეყნები ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა 

საგარეო ვაჭრობა – სულ 3,362,082 9,122,315 12,484,397 

ევროკავშირის ქვეყნები 730,275 2,629,121 3,359,396 

ავსტრია 8,044 115,219 123,263 

ბელგია 21,816 205,717 227,533 

ბულგარეთი 258,870 181,481 440,351 

გაერთიანებული სამეფო 17,236 101,789 119,025 

გერმანია 51,425 430,834 482,259 

დანია 1,573 17,581 19,154 

ესპანეთი 61,822 105,257 167,079 

ესტონეთი 6,597 5,709 12,306 

ირლანდია 603 8,742 9,345 

იტალია 43,341 231,430 274,771 

კვიპროსი 1,653 5,260 6,913 

ლატვია 10,196 35,081 45,277 

ლიტვა 43,356 36,642 79,998 

ლუქსემბურგი 12 2,070 2,082 

მალტა 17,027 2,785 19,812 

ნიდერლანდი 46,327 205,327 251,654 

პოლონეთი 15,324 142,662 157,986 

პორტუგალია - 14,153 14,153 

რუმინეთი 57,829 209,221 267,050 

საბერძნეთი 3,236 90,627 93,863 

საფრანგეთი 44,747 262,792 307,539 

სლოვაკეთი 3,824 13,190 17,014 

სლოვენია 3,543 26,162 29,705 

უნგრეთი 1,057 47,548 48,606 

ფინეთი 157 18,211 18,368 

შვედეთი 381 14,959 15,340 
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ჩეხეთი 9,095 87,885 96,980 

ხორვატია 1,184 10,789 11,973 

დსთ-ის ქვეყნები 1,677,065 2,697,057 4,374,122 

აზერბაიჯანი 502,727 586,064 1,088,791 

ბელარუსი 28,461 58,641 87,102 

თურქმენეთი 39,112 174,465 213,577 

მოლდოვა 3,374 14,012 17,386 

რუსეთი 437,304 935,680 1,372,983 

სომხეთი 284,950 342,421 627,370 

ტაჯიკეთი 6,576 - 6,576 

უზბეკეთი 80,488 9,074 89,561 

უკრაინა 175,043 515,600 690,644 

ყაზახეთი 90,803 58,692 149,495 

ყირგიზეთი 28,229 2,408 30,637 

დანარჩენი ქვეყნები 954,742 3,796,137 4,750,880 

ავსტრალია 1,267 17,106 18,373 

ავღანეთი 81 681 762 

ალბანეთი 281 139 419 

ალჟირი 86 8 94 

ანგოლა 2,362 - 2,362 

არაბთა გაერთიანებული საამიროები 45,502 155,553 201,055 

არგენტინა 211 4,903 5,114 

აშშ 159,961 359,625 519,586 

ახალი ზელანდია - 1,442 1,442 

ბანგლადეში 404 1,582 1,985 

ბაჰრეინი 101 27 127 

ბელიზი 278 111 389 

ბოსნია და ჰერცეგოვინა - 345 345 

ბრაზილია 680 130,773 131,453 

გაბონი - 6,534 6,534 

გამბია 27 2 29 

განა 80 1 81 

გვატემალა 3,836 - 3,836 

გვინეა - 1 1 
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გიბრალტარი 2 26 28 

დომინიკელთა  რესპუბლიკა - 9 9 

ეგვიპტე 3,282 10,792 14,074 

ეთიოპია - 217 217 

ეკვადორი - 18,988 18,988 

ერაყი 21,514 1,013 22,527 

ვიეტნამი 5,685 9,022 14,707 

ვირჯინის  კუნძულები, ბრიტანეთი - 1,504 1,504 

ზამბია - 13 13 

ზიმბაბვე 2,317 32 2,349 

თურქეთი 232,714 1,470,066 1,702,780 

იაპონია 11,393 79,488 90,881 

ინდოეთი 5,679 42,512 48,192 

ინდონეზია 209 11,326 11,535 

იორდანია 130 1,085 1,215 

ირანი 74,155 177,741 251,896 

ისლანდია 140 4,699 4,839 

ისრაელი 9,294 20,715 30,009 

კამბოჯა - 3 3 

კამერუნი - 20 20 

კანადა 9,199 17,486 26,685 

კენია 523 857 1,380 

კოლუმბია 4,864 159 5,023 

კონგო 7 - 7 

კორეა, რესპუბლიკა 16,768 101,968 118,735 

კოსტა-რიკა 470 516 987 

კოტ-დივუარი 0 3 4 

კუბა 219 172 392 

ლიბანი 1,318 803 2,120 

ლიბერია 17 - 17 

ლიბია 458 317 775 

ლიხტენშტაინი - 679 679 

მაკაუ 9 - 9 
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მაკედონია,  იუგოსლავიის  ყოფილი 

რესპუბლიკა 
304 709 1,013 

მალავი 2,473 247 2,719 

მალაიზია 1,101 11,437 12,538 

მალდივები 160 - 160 

მალი 33 - 33 

მაროკო 1,755 892 2,648 

მარტინიკა 58 - 58 

მარშალის კუნძულები - 43 43 

მექსიკა 265 3,017 3,283 

მიანმარი - 2 2 

მონაკო - 2 3 

მონღოლეთი 1,874 10 1,883 

მონტენეგრო 363 30 393 

ნამიბია - 41 41 

ნეპალი - 22 22 

ნიგერი 23 0 23 

ნიგერია 167 17 183 

ნიკარაგუა - 14 14 

ნორვეგია 422 6,688 7,110 

ომანი 21 585 605 

პაკისტანი 263 3,105 3,367 

პანამა 2,518 15 2,533 

პარაგვაი 1 79 80 

პერუ 9,583 171 9,754 

სამხრეთი აფრიკა 327 25,701 26,028 

სან-მარინო - 150 150 

საუდების არაბეთი 3,520 2,285 5,805 

სეიშელები - 115 115 

სენეგალი 8 - 8 

სერბეთი 22 7,074 7,096 

სინგაპური 13,005 17,971 30,976 

სირია 433 367 801 

სუდანი 295 22 318 
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სურინამი - 61 61 

ტაივანი,  ჩინეთის პროვინცია 3,005 8,749 11,754 

ტაილანდი 1,022 16,995 18,016 

ტანზანია 3,078 4 3,082 

ტრინიდადი და ტობაგო 31 49 80 

ტუნისი 1,980 205 2,185 

უგანდა 5 22 27 

ურუგვაი 713 1,293 2,006 

ფარერის კუნძულები - 611 611 

ფილიპინები 292 534 827 

ფოლკლენდის (მალვინის) 

კუნძულები 
- 133 133 

ქუვეითი 1,703 26 1,729 

ყატარი 1,121 2,533 3,654 

შვეიცარია 77,453 65,288 142,741 

შრი-ლანკა 24 2,392 2,416 

ჩადი 1 840 841 

ჩილე 4,489 22,743 27,232 

ჩინეთი 198,034 833,609 1,031,644 

ცენტრალური აფრიკა 4 - 4 

ჯიბუტი - 267 267 

ჰაიტი 33 - 33 

ჰონდურასი 1,219 5 1,224 

ჰონ-კონგი 6,021 107,911 113,932 

 


