
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა  

2016 წელი 

 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2016 წელს საქართველოს საგარეო 

სავაჭრო ბრუნვამ 9 350 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 1.4%-ით ნაკლებია.  

 ექსპორტი შემცირდა 4%-ით და 2 114 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა 

 იმპორტი შემცირდა1%-ით და 7 236 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა 

 

უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა შეადგინა 5 122  მლნ. აშშ დოლარი და სავაჭრო ბრუნვის 55% 

დაიკავა.  

 

საგარეო სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა 2008-2016 წლებში(მლნ. აშშ დოლარი) 

წლები 2008წ. 2009წ. 2010წ. 2011წ. 2012წ. 2013წ. 2014წ. 2015წ. 2016 წ. 

ბრუნვა 7 797 5 609 
6 913 

9 259 10 413 10 433 11 463 9 935 9 350 

ზრდის ტემპი (%) 21% -28% 23% 33% 13% 5% 5% -13% -1.4% 

ექსპორტი 1 495 1 134 1 677 2 186 2 377 2 911 2 861 2 205 2 114 

ზრდის ტემპი (%) 21% -24% 48% 31% 8% 22% -1.7% -23% -4% 

იმპორტი 6 302 4 476 5 236 7 072 8 056 
8 023 

8 602 7 730 7 236 

ზრდის ტემპი (%) 21% -29% 17% 34% 14% -0.2% 7% -10% -1% 

სალდო -4 806 -3 342 -3 559 -4 886 -5 680 -5 112 -5 741 -5 525 -5 112 

 

ექსპორტი  

რეექსპორტის გარეშე 
1 326 990 1 380 1 693 1 606 1 812 1 873 1 637 1 658 

ზრდის  ტემპი 19% -32% 39% 23% 5% 13% 3% 13% 1% 
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2016 წლის საქართველოს ექსპორტი თვეების მიხედვით 

2016 2015



რეგიონალური ვაჭრობა 

საქართველო - ევროკავშირი 
 

2016 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებთან 2015 წელთან 

შედარებით 2%-ით მეტია, 2  766 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 

30% დაიკავა: 

 ექსპორტი 12%-ით შემცირდა, 571 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა და მთლიანი 

ექსპორტი 27% დაიკავა; 

 იმპორტი 6%-ით გაიზარდა, 2 195 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა და მთლიანი  

იმპორტის  30% დაიკავა. 

ექსპორტი 

 

ევროკავშირში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტმა 2016 წელს შეადგინა 220.5 მლნ. აშშ 

დოლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით და 12 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტია, ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტმა შეადგინა 350.5 მლნ. აშშ დოლარი - 20%-ით და 

86.3 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები.  

 

ექსპორტი შემცირდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე   

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია: 

 

თხილი და კაკალი - ექსპორტი 145.5 მლნ. აშშ დოლარი (3%-ით და 3.8 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).   

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: გერმანია (33%), იტალია (33%), საფრანგეთი (6%), ესპანეთი 

(6%), ჩეხეთი (6%), სლოვაკეთი (4%); 

 ექსპორტი შემცირდა: ესპანეთში (31%), ჩეხეთში (22%), გაერთ. სამეფო (32%), ბელგია (31%), 

ნიდერლანდები (32%) ;  

 ექსპორტი გაიზარდა: საფრანგეთში (86%), იტალიაში (6%), გერმანიაში (2%). 

 

ხილისა და ბოსტნეულის წვენები - ექსპორტი 2.1  მლნ. აშშ დოლარი (38%-ით და 1.3 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: საბერძნეთი (34%), გერმანია (32%), უნგრეთი (11%), იტალია 

(10%), ნიდერლანდები (8%); 

 ექსპორტი შემცირდა: გერმანიაში (65%-ით და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით), საფრანგეთში (0,21 

მლნ. აშშ დოლარით); 

 ექსპორტი გაიზარდა: ნიდერლანდებში (100%-ით და 0.2 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი ამ ქვეყანაში არ განხორციელებულა), საბერძნეთში (16%-ით 

და 0.1 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 

 

 



სამრეწველო პროდუქცია 

 

ნედლი ნავთობი - ექსპორტი 26.8 მლნ. აშშ დოლარი (66%-ით და 51.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: რუმინეთი (83%),  ბულგარეთი (16%); 

 ექსპორტი შემცირდა: ბულგარეთში (93%-ით და 57.1 მლნ. აშშ დოლარით).  

 

მინერალური სასუქები - ექსპორტი 24.1 მლნ. აშშ დოლარი (63%-ით და 41.8 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ბულგარეთი (60%), რუმინეთი (14%), საბერძნეთი (11%), 

ესპანეთი (10%);  

 ექსპორტი შემცირდა: პოლონეთში (100%-ით და 19.8 მლნ. აშშ დოლარით), რუმინეთში (68%-

ით და 6.8 მლნ. აშშ დოლარით), ლიტვაში (100%-ით და 6.3 მლნ. აშშ დოლარით), საფრანგეთში 

(100%-ით და 5.5 მლნ. აშშ დოლარით),   გაერთ. სამეფო (100%-ით და 2.9 მლნ. აშშ დოლარით); 

 ექსპორტი გაიზარდა: ბულგარეთში (15%-ით და 1.9 მლნ. აშშ დოლარით), ესპანეთში (5%-ით 

და 0.1 მლნ. აშშ დოლარით).  

 

მსუბუქი ავტომობილები გავიდა 4.7 მლნ. აშშ დოლარის ოდენობით (58%-ით და 6.6 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ბელგია (79%), გერმანია (5%), ფინეთი (5%), ჩეხეთი (2%);  

 ექსპორტი შემცირდა: ბელგიაში (57%-ით და 4.8 მლნ. აშშ დოლარით), ნიდერლანდებში (99%-

ით და 1.3 მლნ. აშშ დოლარით), გერმანია (65%-ით და 0.4 მლნ. აშშ დოლარით). 

 

ფეროშენადნობები -  ექსპორტი 17.9 მლნ. აშშ დოლარი (15%-ით და 3.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ესპანეთი (36%), საბერძნეთი (27%), პორტუგალია (8%), 

საფრანგეთი (7%);  

 ექსპორტი შემცირდა: ესპანეთში (38%-ით და 4.0 მლნ. აშშ დოლარით), საფრანგეთში (64%-ით 

და 2.3 მლნ. აშშ დოლარით), გაერთ. სამეფოში (56%-ით და 1.5 მლნ. აშშ დოლარით); 

 ექსპორტი გაიზარდა: პორტუგალიაში (100%-ით და 1.5 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი ამ ქვეყანაში არ განხორციელებულა), საბერძნეთში (26%-ით 

და 1.0 მლნ. აშშ დოლარით), ბულგარეთში (6-ჯერ და 0.99 მლნ. აშშ დოლარით). 

 

ექსპორტის ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ პოზიციებზე 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია: 

 

სპირტიანი სასმელები - ექსპორტი 21.8 მლნ. აშშ დოლარი (60%-ით და 8.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: საფრანგეთში (46%), ნიდერლანდებში (29%), 

გაერთიანებულ სამეფოში (14%); 

 ექსპორტი გაიზარდა: საფრანგეთში (165%-ით და 6.3 მლნ. აშშ დოლარით), გაერთიანებულ 

სამეფოში (2.9 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტის უმნიშვნელო 

რაოდენობა განხორციელდა), იტალიაში (100%-ით და 0.6 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი ამ ქვეყანაში არ განხორციელებულა; 

 ექსპორტი შემცირდა: ნიდერლანდებში (26%-ით და 2.2 მლნ. აშშ დოლარით). 



პარკოსანი ბოსტნეულის ფქვილი - ექსპორტი 6.8 მლნ. აშშ დოლარი (70%-ით და 2.8 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: გერმანია (72%), საფრანგეთი (16%), ჩეხეთი (7%); 

 ექსპორტი გაიზარდა: გერმანიაში (100%-ით და 2.5 მლნ. აშშ დოლარით), საფრანგეთში (29%-ით 

და 0.3 მლნ. აშშ დოლარით); 

 ექსპორტი შემცირდა: სლოვაკეთში (55%-ით და 0.2 მლნ. აშშ დოლარით).  

 

ღვინო - ექსპორტი 14.2 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 1.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი);  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: პოლონეთში (35%), ლატვიაში (20%), ესტონეთში (11%), 

ლიტვაში (11%); 

 ექსპორტი გაიზარდა: პოლონეთი (29%-ით და 1.1 მლნ. აშშ დოლარით), ესტონეთში (36%-ით 

და 0.4 მლნ. აშშ დოლარით), ჩეხეთში (5-ჯერ და 0.3 მლნ. აშშ დოლარით); 

 ექსპორტი შემცირდა: ნიდერლანდებში (41%-ით და 0.5 მლნ. აშშ დოლარით), გერმანიაში (8%-

ით და 0.1 მლნ. აშშ დოლარით). 

 

მინერალური წყალი - ექსპორტი 12.2 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 1.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: ლიტვაში (97%);  

 ექსპორტი გაიზარდა: ლიტვა (13%-ით და 1.4 მლნ. აშშ დოლარით). 

 

ხილისა და ბოსტნეულის კონსერვები - ექსპორტი 8.8 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 1.1 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: გერმანია (69%), ესპანეთი (8%), იტალია (6%), სლოვაკეთი 

(6%);  

 ექსპორტი გაიზარდა: გერმანიაში (27%-ით და 1.3 მლნ. აშშ დოლარით), ესპანეთში (6-ჯერ და 

0.6 მლნ. აშშ დოლარით), საფრანგეთში (4-ჯერ და 0.4 მლნ. აშშ დოლარით); 

 ექსპორტი შემცირდა: ავსტრიაში (96%-ით და 1.5 მლნ. აშშ დოლარით), ესტონეთში (98%-ით და 

0.06 მლნ. აშშ დოლარით), სლოვაკეთში (9%-ით და 0.06 მლნ. აშშ დოლარით). 

 

სამრეწველო პროდუქცია: 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - ექსპორტი 173.1 მლნ. აშშ დოლარი (13%-ით და 20.0 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი).  

 საექსპორტო ბაზრებია: ბულგარეთი (81%), ესპანეთი (13%) და რუმინეთი (6%);  

 ექსპორტი გაიზარდა: რუმინეთში - (10.3 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით ექსპორტი არ განხორციელებულა), ესპანეთში (39%-ით და 6.2 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი),  ბულგარეთში (3%-ით და 3.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 

ხის ნაწარმი - ექსპორტი 8.1 მლნ. აშშ დოლარი (8-ჯერ და 7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: გერმანია (51%); ნიდერლანდები (42%), პოლონეთი (5%); 

 ექსპორტი გაიზარდა: გერმანიაში (9-ჯერ და 3.6 მლნ. აშშ დოლარით), ნიდერლანდებში (10-

ჯერ და 3.1 მლნ. აშშ დოლარით),  პოლონეთში (3-ჯერ და 0.3 მლნ. აშშ დოლარით).   

 

რეზინის პნევმატური სალტეები - ექსპორტი 15.2 მლნ. აშშ დოლარი (47%-ით და 4.8 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ნიდერლანდები (80%), გერმანია (20%);  



 ექსპორტი გაიზარდა: ნიდერლანდებში (50%-ით და 4.0 მლნ. აშშ დოლარით),  გერმანიაში (2-

ჯერ და 1.8 მლნ. აშშ დოლარით); 

 ექსპორტი შემცირდა: გ/ სამეფოში (0.9 მლნ. აშშ დოლარით - 2016 წელს ექსპორტი ამ ქვეყანაში 

არ განხორციელებულა). 

 

მანგანუმის ოქსიდები - ექსპორტი 4.4 მლნ. აშშ დოლარი (23%-ით და 0.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ნიდერლანდები (28%), საფრანგეთი (17%), ესპანეთი (13%), 

გერმანია (9%);  

 ექსპორტი გაიზარდა: გერმანიაში (5-ჯერ და 0.3 მლნ. აშშ დოლარით), ნიდერლანდებში (32%-

ით და 0.3 მლნ. აშშ დოლარით), საფრანგეთში (31%-ით და 0.2 მლნ. აშშ დოლარით); 

 ექსპორტი შემცირდა: გაერთ. სამეფოში (39%-ით და 0.2 მლნ. აშშ დოლარით). 

 

დაუმუშავებელი ალუმინი  - ექსპორტი  4.0 მლნ. აშშ დოლარი (21%-ით და 0.7 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).     

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: სლოვაკეთი (49%), იტალია (27%), ნიდერლანდები (7%), 

ჩეხეთი (7%);  

 ექსპორტი გაიზარდა: სლოვაკეთი (1.9 მლნ. აშშ დოლარით - 2015 წელს ექსპორტი არ 

განხორციელებულა), ჩეხეთში (0.3 მლნ. აშშ დოლარით - 2015 წელს ექსპორტი არ 

განხორციელებულა), ნიდერლანდებში (4-ჯერ და 0.2 მლნ. აშშ დოლარით); 

 ექსპორტი შემცირდა: იტალიაში (64%-ით და 1.9 მლნ. აშშ დოლარით), გერმანიაში (0.3 მლნ. აშშ 

დოლარით - 2016 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა). 

 

იმპორტი 

 

ევროკავშირში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტმა 2016 წელს შეადგინა 222.2 მლნ. აშშ 

დოლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9%-ით და 22 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლებია, ხოლო სამრეწველო პროდუქციის იმპორტმა შეადგინა 2 807.8 მლნ. აშშ დოლარი - 23%-ით 

და 533.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი.  

 

იმპორტი გაიზარდა შემდეგი  სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე:  

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

 

ნაღების კარაქი - იმპორტი 6.5 მლნ. აშშ დოლარი (60%-ით და 2.4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: საფრანგეთი (31%), ფინეთი (30%), პოლონეთი (8%), 

ბელგია (8%), ირლანდია (7%).  

 

ცოცხალი მცენარეები, კალმები და გადანაწვენები - იმპორტი 4.0 მლნ. აშშ დოლარი (72%-ით და 1.7 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: იტალია (61%), ნიდერლანდები (17%), ესპანეთი (6%), 

პოლონეთი (6%), საფრანგეთი (3%). 

 



საკონდიტრო ნაწარმი შაქრისაგან კაკაოს გარეშე  - იმპორტი 4.0 მლნ. აშშ დოლარი (64%-ით და 1.5 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: პოლონეთიდან (49%), ნიდერლანდებიდან (12%), 

ავსტრია (8%), გერმანია (7%), ბელგია (7%). 

 

შოკოლადი - იმპორტი 12.0 მლნ. აშშ დოლარი (11%-ით და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: იტალია (39%), ბელგია (28%), გერმანია (12%), 

ნიდერლანდები (7%), პოლონეთი (5%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია  

დაფასოებული სამკურნალო საშუალებები - იმპორტი 997.3 მლნ. აშშ დოლარი (64% და 389.5 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: ირლანდიიდან (84%), გერმანიიდან (3%), უნგრეთი (3%), 

საფრანგეთიდან (2%), ბულგარეთი (1%). 

 

საჰაერო ან ვაკუუმიანი ტუმბოები - იმპორტი 48.6 მლნ. აშშ დოლარი (7-ჯერ და 41.2 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: ნიდერლანდებიდან (58%), იტალიიდან (29%), 

გაერთიანებული სამეფო (4%). გერმანიიდან (3%), ბელგია (1%). 

 

ონკანები, სარქველები - იმპორტი 49.6  მლნ. აშშ დოლარი (136%-ით და 28,6 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: იტალიიდან (47%), ნიდერლანდებიდან (27%), გაერთ. 

სამეფოდან (12%), გერმანიიდან (7%), დანიიდან (2%). 

 

აირგენერატორები/გენერატორები - იმპორტი 28.8 მლნ. აშშ დოლარი (2015 წელს მხოლოდ 0.02 მლნ. 

აშშ დოლარის იმპორტი განხორციელდა).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: ნიდერლანდებიდან (89%), იტალიიდან (11%).  

 

იმპორტის კლება დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია: 

 

სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელები - იმპორტი 15.9 მლნ. აშშ დოლარი (36%-ით და 9.1 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: საფრანგეთიდან (33%), ნიდერლანდებიდან (16%), 

გაერთიანებული სამეფოდან (14%), ლატვიიდან (14%), ფინეთიდან (7%). 

 

ღორის ხორცი  - იმპორტი 6.7 მლნ. აშშ დოლარი (42%-ით და 4.9 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  



 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: ესპანეთიდან (38%), გერმანიიდან (14%), უნგრეთიდან 

(8%), ნიდერლანდებიდან (8%), საფრანგეთიდან (7%). 

 

კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები - იმპორტი 1.3 მლნ. აშშ დოლარი (72%-ით და 3.5 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: რუმინეთიდან (100%). 

 

ცოცხალი ღორები  - იმპორტი 1.1 მლნ. აშშ დოლარი (71%-ით და 2.6 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: ბულგარეთიდან (40%), უნგრეთიდან (30%), 

რუმინეთიდან (20%), დანიიდან (10%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 310.9 მლნ. აშშ დოლარი (10%-ით და 35.9 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: რუმინეთიდან (56%), ბულგარეთიდან (25%), 

საბერძნეთიდან (11%), იტალიიდან (4%), გერმანიიდან (2%). 

 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - იმპორტი 3.5 მლნ. აშშ დოლარი (91%-ით და 34.1 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 იმპორტი განხორციელდა: პორტუგალიიდან (100%).   

 

ჰიდროტურბინები, წყლის ბორბლები - იმპორტი 3.5 მლნ. აშშ დოლარი (86%-ით და 21.4 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: ჩეხეთიდან (39%), საფრანგეთიდან (31%), ავსტრიიდან 

(27%).  

 

ტურბინები წყლის ორთქლზე - იმპორტი 0.1 მლნ. აშშ დოლარი (100%-ით და 15.6 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: ჩეხეთიდან (100%).  

 

ელექტრული აპარატურა წრედების კომუტაციისათვის -  იმპორტი 3.1 მლნ. აშშ დოლარი (72%-ით და 

8.0 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: გერმანიიდან (22%), გაერთ. სამეფოდან (14%), 

იტალიიდან (12%), ჩეხეთიდან (12%), ლიტვიდან (10%).  

საქართველო - დსთ 

2016 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა დსთ-ის ქვეყნებთან 3%-ით შემცირდა, 2721 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 29% დაიკავა: 



 ექსპორტი 12%-ით შემცირდა, 739 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა და მთლიანი 

ექსპორტის 35% დაიკავა; 

 იმპორტი 1%-ით გაიზარდა, 1 983 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა და მთლიანი 

იმპორტის 21% დაიკავა. 

საქართველო-დსთ-ს  ვაჭრობა სტრუქტურულ ჭრილში 

ექსპორტი 

დსთ-ს ქვეყნებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტმა შეადგინა 328.5 მლნ. აშშ 

დოლარი, რაც წინა წელთან შედარებით 7%-ით და 21.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტია. სამრეწველო 

პროდუქციის ექსპორტმა შეადგინა 410 მლნ. აშშ დოლარი, რაც წინა წელთან შედარებით 23%-ით 

და 124.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლებია. 

ექსპორტის კლება განხორციელდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები  - ექსპორტმა შეადგინა 10.6 მლნ. აშშ დოლარი (37%-ით და 6.3 

მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა აზერბაიჯანში (41%),  რუსეთში (27%), სომხეთში 

(21%); 

მინერალური წყლები - ექსპორტმა შეადგინა 65.1 მლნ. აშშ დოლარი (5%-ით და 3.5 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა რუსეთში (54%), უკრაინაში (21%), ყაზახეთში (10%), 

ბელარუსში (8%); 

თხილი და კაკალი - ექსპორტმა შეადგინა 12.9 მლნ. აშშ დოლარი (2%-ით და 0.3 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა რუსეთში (73%), უკრაინაში (13%), ბელარუსი (6%), 

ყაზახეთში (4%); 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი - ექსპორტი განხორციელდა მხოლოდ 1.3 მლნ. აშშ დოლარის 

აზერბაიჯანში. (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში გავიდა 16.5 მლნ. აშშ დოლარის აზერბაიჯანში). 

სამრეწველო პროდუქცია 

სამკურნალო საშუალებები - ექსპორტმა შეადგინა 100.6 მლნ. აშშ დოლარი (24%-ით და 32.3 მლნ. 

აშშ დოლარით ნაკლები).  



 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა უზბეკეთში (61%), აზერბაიჯანში (19%), ყაზახეთში 

(4%). 

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან („არმატურა“) - ექსპორტმა შეადგინა 5.8 მლნ. აშშ დოლარი 

(44%-ით და 4.6 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ექსპორტი განხორციელდა აზერბაიჯანში (70%), თურქმენეთში (23%) და სომხეთში (7%).  

აზოტოვანი სასუქები - ექსპორტმა შეადგინა 9.9 მლნ. აშშ დოლარი (20%-ით და 2.4 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).   

 ექსპორტი განხორციელდა სომხეთში (97%) და აზერბაიჯანში (3%). 

 

მსუბუქი ავტომობილები - გავიდა 97.8 მლნ. აშშ დოლარი  (17%-ით და 20.3 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: აზერბაიჯანში (50%), სომხეთში (32%); 

სატვირთო ავტომობილები - ექსპორტი 6.2 მლნ. აშშ დოლარი (44%-ით და 4.8 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა სომხეთში (71%) და აზერბაიჯანში (17%). 

ექსპორტის ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

სპირტიანი სასმელები - ექსპორტმა შეადგინა 60.4 მლნ. აშშ დოლარი (37%-ით და 16.3 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა სომხეთში (37%), უკრაინაში (29%), რუსეთში (21%), 

ბელარუსში (5%).  

ღვინო - ექსპორტმა შეადგინა 81.6 მლნ. აშშ დოლარი (15%-ით და 10.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა რუსეთში (68%), უკრაინაში (15%), ყაზახეთში (10%);  

თევზი გაყინული - ექსპორტმა შეადგინა 7.8 მლნ. აშშ დოლარი (105%-ით და 4.0 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ყაზახეთში (80%), აზერბაიჯანი (9%), სომხეთი (5%), 

უკრაინა (3%);  



სანელებლები - ექსპორტმა შეადგინა 5.9 მლნ. აშშ დოლარი (25%  და 1.2 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).   

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა რუსეთში (69%), უკრაინაში (19%).  

სამრეწველო პროდუქცია  

სატელეფონო აპარატები - ექსპორტმა შეადგინა 2.4 მლნ. აშშ დოლარი (36%-ით და 0.6 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ექსპორტი განხორციელდა უზბეკეთში (40%), აზერბაიჯანში (23%), სომხეთი (13%), 

ყაზახეთში (12%). 

ფეროშენადნობები - ექსპორტმა შეადგინა 46.4 მლნ. აშშ დოლარი (10%-ით და 4.3 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა რუსეთში (85%), აზერბაიჯანში (9%). 

იმპორტი 

დსთ-ს ქვეყნებიდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტმა შეადგინა 539 მლნ. აშშ დოლარი, 

რაც გასულ წელთან შედარებით 3%-ით და 19.3 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლებია. სამრეწველო 

პროდუქციის იმპორტმა შეადგინა 1 444 მლნ. აშშ დოლარი, რაც გასულ წელთან შედარებით 2%-ით და 

33.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტია.  

იმპორტის ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

შაქარი - იმპორტმა შეადგინა 26.8 მლნ. აშშ დოლარი (25-ჯერ და 25.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

იმპორტი განხორციელდა უკრაინიდან (86%), აზერბაიჯანიდან (11%). 

ღორები ცოცხალი - იმპორტმა შეადგინა 2.7 მლნ. აშშ დოლარი (17-ჯერ და 2.4 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). იმპორტი განხორციელდა უკრაინიდან (96%). 

სამრეწველო პროდუქცია 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - იმპორტმა შეადგინა 186.9 მლნ. აშშ დოლარი (85%-ით და 

85.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). იმპორტი განხორციელდა სომხეთიდან (91%), აზერბაიჯანიდან (9%); 

 

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან - იმპორტმა შეადგინა 47.5 მლნ. აშშ დოლარი (3%-ით და 1.3 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი). ძირითადი იმპორტი განხორციელდა უკრაინიდან (68%), რუსეთიდან 

(29%). 

 



სატვირთო ავტომობილები - იმპორტი 16.9 მლნ. აშშ დოლარი (3-ჯერ და 11.8 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  იმპორტი განხორციელდა რუსეთიდან (38%), აზერბაიჯანიდან (29%), თურქმენეთი (9%). 

მსუბუქი ავტომობილები - იმპორტი 16.5 მლნ. აშშ დოლარი (90% და 7.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

იმპორტი განხორციელდა რუსეთიდან (89%) და აზერბაიჯანიდან (5%);  

ქვანახშირის კოქსი და ნახევარკოქსი - იმპორტმა შეადგინა 19.3 მლნ. აშშ დოლარი (29%-ით და 4.3 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი). იმპორტი განხორციელდა უკრაინიდან (60%), რუსეთიდან (40%); 

 

 

იმპორტის კლება განხორციელდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

თამბაქოს მზა ნაწარმი - იმპორტმა შეადგინა 91.2 მლნ. აშშ დოლარი 2%-ით და 2.2 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). ძირითადი იმპორტი განხორციელდა უკრაინიდან (67%), რუსეთიდან (26%). 

ხორბალი - იმპორტმა შეადგინა 86.0 მლნ. აშშ დოლარი (28%-ით და 33.3 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). იმპორტი სრულად განხორციელდა რუსეთიდან;  

სპირტიანი სასმელები - იმპორტმა შეადგინა 4.7 მლნ. აშშ დოლარი (63%-ით და 8.1 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). ძირითადი იმპორტი განხორციელდა უკრაინიდან (49%), რუსეთიდან (20%), 

მოლდოვადან (16%). 

მზესუმზირის ზეთი - იმპორტმა შეადგინა 39.2 მლნ. აშშ დოლარი (9%-ით და 3.7 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). ძირითადი იმპორტი განხორციელდა რუსეთიდან (70%), უკრაინიდან (23%); 

სამრეწველო პროდუქცია 

ნავთობის აირები - იმპორტმა შეადგინა 317.9 მლნ. აშშ დოლარი (24%-ით და 97.8 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). ძირითადი იმპორტი განხორციელდა აზერბაიჯანიდან (89%), რუსეთიდან (10%), 

სომხეთიდან (1%); 

ნედლი ნავთობი - იმპორტმა შეადგინა 11.2 მლნ. აშშ დოლარი (76%-ით და 35.3 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). იმპორტის 96% განხორცილედა რუსეთიდან.   

 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტმა შეადგინა 294.2 მლნ. აშშ დოლარი (წინა წელს თითქმის 

ანალოგიური რაოდენობის იმპორტი განხორციელდა). ძირითადი იმპორტი განხორციელდა 

აზერბაიჯანიდან (36%), რუსეთიდან (35%), თურქმენეთიდან (24%);   

 

 



საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 

 

2016 წელს საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების წილმა სავაჭრო ბრუნვის 68.1% 

დაიკავა. 

 

 
 

 

 

საქართველოს ექსპორტი 

 

2016 წელს სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა 

და კონცენტრატებმა დაიკავა 312 მლნ. აშშ დოლარი და მთლიანი ექსპორტის 15%, მეორე ადგილზეა 

თხილი 179 მლნ. აშშ დოლარი 9%, მესამე ადგილზეა ფეროშენადნობები 169 მლნ. აშშ დოლარი და 8%. 

 

2016 წელს ძირითად 10 სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანას ექსპორტის მიხედვით საქართველოს მთლიანი 

ექსპორტის 63.1%  უკავია: პირველ პოზიციაზეა რუსეთი 206 მლნ. აშშ დოლარით და 10%-იანი 

წილით, მეორე ადგილზეა თურქეთი 174 მლნ აშშ დოლარით და 8%-იანი წილით, ხოლო მესამეზე 

ჩინეთი 170 მლნ. აშშ დოლარი და 8%-იანი წილით. 
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საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 2016 წლის მიხედვით 

ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა 



 

 
 

 

 

 

 

საქართველოს ექსპორტის მიმოხილვა სტრუქტურულ ჭრილში 

 
2016 წელს საქართველოს ექსპორტში სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციამ  692 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც 13%-ით და 80.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტია წინა წელთან შედარებით. სამრეწველო 

პროდუქციამ  1 422 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 11%-ით და 171.0 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლებია. 

ექსპორტი შემცირდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 

სპილენძის  

მადნები 

15% 

თხილი 

9% 

მსუბუქი 

ავტომობილები 

8% 

ფეროშენადნობები 

8% 
ღვინოები 

5% სამკურნალო 

საშუალებები 

5% 

სპირტიანი 

 სასმელები 

4% 

ოქრო  

4% 

მინერალური წყლები 

4% 
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2016 წლის ექსპორტის მიხედვით (მლნ. აშშ დოლარი) 

2015 2016



სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

მინერალური წყლები  -  ექსპორტმა შეადგინა 79.8 მლნ. აშშ დოლარი (3%-ით და 2.4 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: რუსეთში (35.3 მლნ. აშშ დოლარი და 44%), უკრაინაში 

(13.9 მლნ. აშშ დოლარი და 17%), ლიტვაში (11.8 მლნ. აშშ დოლარი და 15%), ყაზახეთში (6.3 

მლნ. აშშ დოლარი და 8%), ბელარუსში (5.2 მლნ. აშშ დოლარი და 7%); 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (54%), ყაზახეთში (40%), აშშ-ში (23%), ბელარუსში (5%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ლიტვაში (13%), რუსეთში (7%), უკრაინაში (2%). 

 

ხილ - ბოსტნეულის წვენები  - ექსპორტმა შეადგინა 5.5 მლნ. აშშ დოლარი (26%-ით და 1.9 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: აშშ-ში (1.8 მლნ. აშშ დოლარი და 33%), საბერძნეთში 

(0.7 მლნ. აშშ დოლარი და 13%), გერმანიაში (0.7 მლნ. აშშ დოლარი 12%), ისრაელში (0.5 მლნ. 

აშშ დოლარი და 9%); 

 ექსპორტი შემცირდა გერმანიაში (65%), აშშ-ში (12%); 

 საბერძნეთში (16%) ექსპორტი გაიზარდა ნიდერლანდებში 0.2 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა. 

ციტრუსი - ექსპორტმა შეადგინა 12.1 მლნ. აშშ დოლარი, 10%-ით და 1.3 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები. 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: რუსეთში (6.5 მლნ. აშშ დოლარი და 54%), სომხეთში 

(1.6 მლნ. აშშ დოლარი და 14%), უკრაინაში (3.2 მლნ. აშშ დოლარი და 27%), გერმანიაში (0.2 

მლნ. აშშ დოლარი და 2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა სომხეთში (174%) და გერმანიაში (0.2 მლნ. აშშ დოლარი, წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა); 

 ექსპორტი შემცირდა: აზერბაიჯანში (77%), რუსეთში (32%). 

სამრეწველო პროდუქცია 

ფეროშენადნობები - ექსპორტი 169.3 მლნ. აშშ დოლარი 13%-ით და 25.5 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები. 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: აშშ-ში (57.3 მლნ. აშშ დოლარი და 34%),  რუსეთში (39.4 

მლნ. აშშ დოლარი და 23%), მექსიკაში (10.8 მლნ. აშშ დოლარი და 6%),  თურქეთში (11.7 მლნ. 

აშშ დოლარი და 7%),  კანადაში (7.2 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), ესპანეთში (6.5 მლნ. აშშ 

დოლარი და 4%), ირანში (9.2 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), საბერძნეთში (5.0 მლნ. აშშ დოლარი 

და 3%);  



 ექსპორტი შემცირდა შემდეგ ქვეყნებში: ესპანეთში (38%), უკრაინაში (96%), ბრაზილიაში (13.4 

მლნ. აშშ დოლარი, მიმდინარე წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა), აშშ-ში (34%); 

 ექსპორტი გაიზარდა შემდეგ ქვეყნებში: მექსიკაში (10.8 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი განხორცილედა უმნიშვნელო რაოდენობით), ირანში (7-

ჯერ), თურქეთში (3-ჯერ). 

ნედლი ნავთობი - ექსპორტი 31.6 მლნ. აშშ დოლარი 63%-ით და 53.0 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები; 

 ექსპორტი განხორციელდა: რუმინეთში (22.2 მლნ. აშშ დოლარი და 36%), ბულგარეთში (4.4 

მლნ. აშშ დოლარი და 14%), გიბრალტარში (4.8 მლნ. აშშ დოლარი და 15%); 

 ექსპორტი შემცირდა ბულგარეთში (93%), გიბრალტარში (24%). 

აზოტოვანი სასუქები  - ექსპორტი 65.6 მლნ. აშშ დოლარი, 40%-ით და 44.1 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები; 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: ინდოეთში (17.6 მლნ. აშშ დოლარი 27%), ბულგარეთში 

(14.6 მლნ აშშ დოლარი და 22%), სომხეთში  (9.6 მლნ. აშშ დოლარი და 15%), თურქეთში (7.6 

მლნ. აშშ დოლარი და 12%). 

 ექსპორტი შემცირდა აშშ-ში (70%), გაერთიანებულ სამეფოში (2.9 მლნ. აშშ დოლარით, 

მიმდინარე წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა), საფრანგეთში (5.5 მლნ. აშშ დოლარით, 

მიმდინარე პერიოდში ექსპორტი არ განხორცილებულა) 

  ექსპორტი გაიზარდა  შემდეგ ქვეყნებში: თურქეთში (2-ჯერ), ინდოეთში (118%).  

 

სამკურნალო საშუალებები - ექსპორტი 107.4 მლნ. აშშ დოლარი, 24%-ით და 34.1 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები; 

  ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: უზბეკეთში (61.0 მლნ. აშშ დოლარი და 57%), 

აზერბაიჯანში (19.0 მლნ. აშშ დოლარი და 18%); 

 ექსპორტი შემცირდა შემდეგ ქვეყნებში: თურქეთში (47%), აზერბაიჯანში (28%), თურქმენეთში 

(45%), უზბეკეთში (32%); 

  ექსპორტი გაიზარდა შემდეგ ქვეყნებში: ირანში (97%), რუსეთში (3.6 მლნ. აშშ დოლარით, 

წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორცილებულა)  

 

მსუბუქი ავტომობილები გავიდა 166.6 მლნ. აშშ დოლარის 7%-ით და 13.0 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები.  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: აზერბაიჯანში (49.0 მლნ. აშშ დოლარი და 29%), სომხეთი 

(32 მლნ. აშშ დოლარით და 19%), შვეიცარია (27.6 მლნ. აშშ დოლარით და 17%), ა/გ საემიროები 

(21.2 მლნ. აშშ დოლარი და 13%); 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (23%), სომხეთში (24%), ბელგიაში (57%); 



 ექსპორტი გაიზარდა  შვეიცარიაში (99%).  

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან „არმატურა“  - 18.3 მლნ. აშშ დოლარი, 11%-ით და 2.4 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები; 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: თურქეთში (18.3 მლნ. აშშ დოლარი და 68%), 

აზერბაიჯანში (4.1 მლნ. აშშ დოლარი და 22%), თურქმენეთში (1.3 მლნ. აშშ დოლარი და 7%). 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (28%); 

 ექსპორტი გაიზარდა თურქეთში (21%). 

ექსპორტი გაიზარდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 
 

სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელები  - ექსპორტი 91.8 მლნ. აშშ დოლარი, 42%-ით და 27.0 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი. 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: სომხეთში (22.2 მლნ. აშშ დოლარი და 24%), რუსეთში 

(13.0 მლნ აშშ დოლარი და 14%), უკრაინაში (17.4 მლნ. აშშ დოლარი და 19%), ნიდერლანდებში 

(6.3 მლნ. აშშ დოლარი და 7%), საფრანგეთში (10.1 მლნ. აშშ დოლარი და 11%), ბელარუსში (3.2 

მლნ. აშშ დოლარი და 4%), სინგაპურში (3.9 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), ჰონგკონგში (2.4 მლნ. 

აშშ დოლარი და 3%);   

 ექსპორტი გაიზარდა უკრაინაში (63%), რუსეთში (19%), ჰონგკონგში (2.4 მლნ. აშშ დოლარით, 

წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა), სომხეთში (2-ჯერ);   

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (59%), ბელარუსში (14%), ნიდერლანდებში (26%). 

 

ღვინო - ექსპორტი 113.5 მლნ. აშშ დოლარი, 18%-ით და 17.7 მლნ. აშშ დოლარით მეტი. 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: რუსეთში (55.8 მლნ. აშშ დოლარი და 49%), უკრაინაში 

(12.4 მლნ. აშშ დოლარი და 11%), ყაზახეთში (8.1 მლნ. აშშ დოლარი და 7%),  ჩინეთში (14.0 

მლნ. აშშ დოლარი და 12%), პოლონეთში (5.0 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), ლატვიაში (2.8 მლნ. 

აშშ დოლარი და 2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ჩინეთში (61%), უკრაინაში (58%), ესტონეთში (36%), პოლონეთში (29%), 

რუსეთში (29%), იაპონიაში (20%), ბელარუსში (6%);  

 ექსპორტი შემცირდა ყაზახეთში (44%), ნიდერლანდებში (41%), კანადაში (21%). 

 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი - ექსპორტი 36.8 მლნ. აშშ დოლარი, 83%-ით და 16.7 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი. 



 ექსპორტის განხორციელდა ერაყში (30.8 მლნ. აშშ დოლარი და 84%), ეგვიპტეში (3.5 მლნ. აშშ 

დოლარი და 10%), საუდების არაბეთში (0.7 მლნ. აშშ დოლარი და 2%), სირიაში (0.5 მლნ. აშშ 

დოლარი და 1%), წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი ამ ქვეყნებში არ 

განხორციელებულა; 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (1.3 მლნ. აშშ დოლარით და 93%-ით) და ლიბანში (2.2 

მლნ. აშშ დოლარით და 100%-ით). 

 

თევზი გაყინული - ექსპორტმა შეადგინა 7.8 მლნ. აშშ დოლარი, 103%-ით და 4.0 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ექსპორტის განხორციელდა ყაზახეთში (80%), უკრაინაში (13%), აზერბაიჯანში (9%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ყაზახეთში (5-ჯერ) და უკრაიანში (4-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (9%).  

თხილი - ექსპორტმა შეადგინა 178.9 მლნ. აშშ დოლარი, 1%-ით და 2.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი. 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: იტალიაში (48.0 მლნ. აშშ დოლარი და 27%), 

გერმანიაში (48.0 მლნ. აშშ დოლარი და 27%), საფრანგეთში (9.0 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), 

რუსეთში (9.5 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), ესპანეთში (8.5 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), ჩეხეთში 

(8.0 მლნ. აშშ დოლარი და 4%); 

 ექსპორტი გაიზარდა: იტალიაში (6%), ტუნისში (2-ჯერ), საფრანგეთში (85%), აშშ-ში (1.2 მლნ. 

აშშ დოლარით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი განხორცილედა უმნიშვნელო 

რაოდენობით);   

 ექსპორტი შემცირდა შემდეგ ქვეყნებში: თურქეთში (47%), რუსეთში (11%), ესპანეთში (30%), 

ბელგიაში (32%). 

 

ხილ - ბოსტნეულის კონსერვები - ექსპორტმა შეადგინა 10.3 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 0.6 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: გერმანიაში (6.1 მლნ. აშშ დოლარი და 59%), იტალიაში 

(0.5 მლნ. აშშ დოლარი და 5%),  რუსეთში (0.3 მლნ. აშშ დოლარი და 3%), ესპანეთში (0.7 მლნ. 

აშშ დოლარი და 7%), სლოვაკეთში (0.5 მლნ. აშშ დოლარი და 5%); 

 ექსპორტი შემცირდა ავსტრიაში (100%-ით და 1.5 მლნ. აშშ დოლარით), რუსეთში (79%), 

სლოვაკეთში (9%); 

 ექსპორტი გაიზარდა გერმანიაში (27%), ესპანეთში (5-ჯერ). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

 



სპილენძის მადნები  და კონცენტრატები - ექსპორტი 311.7 მლნ. აშშ დოლარი,  15%-ით  და 41.1 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი. 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: ჩინეთში (132 მლნ. აშშ დოლარი და 42%), 

ბულგარეთში;    

 (141 მლნ. აშშ დოლარი და 45%),  ესპანეთში  (21.0 მლნ. აშშ დოლარი  და 7%); 

 ექსპორტი გაიზარდა  შემდეგ ქვეყნებში: ჩინეთში (30%), ესპანეთში (39%), რუმინეთში (10.0 

მლნ. აშშ დოლარი, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა); 

 ექსპორტი შემცირდა თურქეთში 5.6 მლნ. აშშ დოლარით (მიმდინარე წელს ექსპორტი არ     

განხორციელებულა). 

 

ოქრო - ექსპორტი 81.1 მლნ. აშშ დოლარი, 31%-ით  და 19.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი; 

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა: შვეიცარიაში (52%),  კანადაში (39%), ა/გ  ემირატები  

(5%), თურქეთი (4%);  

 ექსპორტი გაიზარდა  შემდეგ ქვეყნებში: შვეიცარიაში (42.1 მლნ. აშშ დოლარი, წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა), ა/გ ემირატებში (42%), თურქეთში 

(7-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა: კანადაში (46%). 

 

 

 

საქართველოს იმპორტი 

 

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2016 წელს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო  619 

მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 9%  მეორე ადგილზეა   მსუბუქი ავტომობილები 473 მლნ. აშშ 

დოლარი და 7%.  

ძირითადმა ათმა ქვეყანამ იმპორტის მიხედვით დაიკავა 71.3%. პირველ ადგილზეა კანადა 1 791 მლნ. 

აშშ დოლარი და 18%-იანი წილით, მეორე ადგილზეა თურქეთი 1 351 მლნ. აშშ დოლარით და 13.7%-

იანი წილით, მესამე ადგილზეა ირლანდია 844 მლნ. აშშ დოლარი და 9%. 
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ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია სტრუქტურულ ჭრილში 

 

2016 წელს საქართველოს იმპორტში სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციამ  1 058 მლნ აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც 4%-ით და 45.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით; სამრეწველო პროდუქციამ  8 794  მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 33%-ით და 2 167 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტია. 

იმპორტი გაიზარდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

შაქარი - იმპორტი 65.4 მლნ. აშშ დოლარი (33%-ით და 16.1 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); ძირითადი 

იმპორტი განხორციელდა: ბრაზილიიდან (25.4 მლნ. აშშ დოლარი და 39%), უკრაინიდან (23.1 მლნ. 

აშშ დოლარი და 35%), პოლონეთიდან (8.9 მლნ. აშშ დოლარი და 14%); 

 იმპორტი გაიზარდა უკრაინიდან (28-ჯერ), პოლონეთიდან (4-ჯერ); 

 იმპორტი შემცირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუმინეთიდან (38%) და ბრაზილიიდან (27%). 

 

პომიდორი - 9.7 მლნ. აშშ დოლარი (25%-ით და 1.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) იმპორტის თითქმის 

სრული მოცულობა განხორციელდა თურქეთიდან. 

 

რძე და ნაღები შესქელებული  - 18.0 მლნ. აშშ დოლარი (8%-ით და 1.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი);  

ძირითადი იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: თურქეთიდან (5.5 მლნ. აშშ დოლარი და 

31%), უკრაინიდან (4.0 მლნ. აშშ დოლარი და 22%), ნიდერლანდებიდან (1.3 მლნ. აშშ დოლარი და 7%);  

 იმპორტი გაიზარდა შემდეგი ქვეყნებიდან: თურქეთიდან  5.2 მლნ. აშშ დოლარი (წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში განხორციელდა უმნიშვნელო რაოდენობის იმპორტი); 

 იმპორტი შემცირდა უკრაინიდან (52%). 

სამრეწველო პროდუქცია 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები   - იმპორტი 249.0 მლნ. აშშ დოლარი (20%-ით და 40.7 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი);  

იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: სომხეთიდან (171.0 მლნ. აშშ დოლარი და 69%), 

ბრაზილიიდან (24.1 მლნ. აშშ დოლარი და 10%), პერუდან (11.0 მლნ აშშ დოლარი და 4%); 

 იმპორტი გაიზარდა შემდეგი ქვეყნებიდან: ბრაზილიიდან (2-ჯერ), აზერბაიჯანიდან (2-ჯერ) 

და სომხეთიდან (80%); 

 იმპორტი შემცირდა პორტუგალიიდან (3.5 მლნ აშშ დოლარი და 91%), მაროკოდან (1.1 მლნ 

აშშ დოლარი და 95%), პერუდან (11.0 მლნ აშშ დოლარი და 10%). 

იმპორტი შემცირდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

ხორბალი - იმპორტი 86.1 მლნ. აშშ დოლარი (28%-ით და 33.3 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 



 იმპორტის სრული მოცულობა განხორციელდა რუსეთიდან;  

 იმპორტი შემცირდა ყაზახეთიდან (100%), უკრაინიდან (100%), რუსეთიდან (24%). 

 

სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელები - იმპორტი 23.3 მლნ. აშშ დოლარი (48%-ით და 21.3 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: საფრანგეთიდან (5.3 მლნ. აშშ დოლარი და 23%), 

ნიდერლანდებიდან (2.5 მლნ. აშშ დოლარი და 11%),  ლატვიიდან (2.3 მლნ. აშშ დოლარი და 

10%), უკრაინიდან (2.3 მლნ. აშშ დოლარი და 10%); 

 იმპორტი შემცირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: აშშ (72%), გაერთიანებული სამეფო (54%),  უკრაინა 

(58%).  

 

მზესუმზირის ზეთი - იმპორტი 39.6 მლნ. აშშ დოლარი (9%-ით და 3.8 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები);  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: რუსეთიდან (27.5 მლნ. აშშ დოლარი და 69%), 

უკრაინიდან (9.1 მლნ. აშშ დოლარი და 23%);  

 იმპორტი შემცირდა უკრაინიდან (50%);  

 იმპორტი გაიზარდა რუსეთიდან (24%). 

სამრეწველო პროდუქცია 

 

ნავთობის აირები - იმპორტი 318.0 მლნ. აშშ დოლარი (24%-ით და 98.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანიდან (282 მლნ. აშშ დოლარი და 

89%), რუსეთიდან (31 მლნ. აშშ დოლარი და 10%), სომხეთიდან (4.7 მლნ. აშშ დოლარი და 2%); 

 იმპორტი შემცირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: სომხეთიდან (82%), რუსეთიდან (62%) და 

აზერბაიჯანიდან (9%). 

 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 619 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 40.0 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუმინეთიდან (173.0 მლნ. აშშ 

დოლარი და 28%), აზერბაიჯანიდან (104.0 მლნ აშშ დოლარი და 17%), რუსეთიდან (102 მლნ. 

აშშ დოლარი და 47%), ბულგარეთიდან (76.0 მლნ აშშ დოლარი და 12%), თურქმენეთიდან 

(71.2 მლნ. აშშ დოლარი და 11%);  

 იმპორტი შემცირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუმინეთიდან (5%), თურქმენეთიდან (4%), 

აზერბაიჯანიდან (24%), ბულგარეთიდან (24%); 

 იმპორტი გაიზარდა რუსეთიდან (47%). 

მანგანუმის მადნები და კონცენტრატები - იმპორტი 11.8 მლნ. აშშ დოლარი (51%-ით და 12.3 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები); 



 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა: გაბონიდან (4.1 მლნ. აშშ დოლარი და 34%) და სამხრეთ 

აფრიკიდან (7.7 მლნ აშშ დოლარი და 65%); 

 იმპორტი შემცირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: გაბონიდან (60%) და უკრაინიდან (100%-ით და 4.4 

მლნ. აშშ დოლარით); 

 იმპორტი გაიზარდა სამხრეთ აფრიკიდან (38%).  

 

მსუბუქი ავტომობილები - იმპორტი 473.5 მლნ. აშშ დოლარი (1%-ით და 5.3 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

  

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: იაპონია (169 მლნ. აშშ დოლარი და 36%), აშშ (128.4 მლნ. 

აშშ დოლარი და 27%), გერმანია (85.0 მლნ. აშშ დოლარი და 18%); 

 იმპორტი შემცირდა: იაპონიიდან (13%), აშშ-დან (3%); 

 იმპორტი გაიზარდა გერმანიიდან (4%) და რუსეთიდან (2-ჯერ). 

 

 

 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით  

2016 წელი (ათასი აშშ დოლარი) 

ქვეყნები ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა 

ევროკავშირის ქვეყნები 571,003.5 3,030,060.4 3,601,064 

ავსტრია 780.3 70,354.0 71,134.3 

ბელგია 7,533.4 61,882.4 69,416 

ბულგარეთი 167,159.3 150,392.7 317,552 

გაერთიანებული სამეფო 15,197.5 143,538.7 158,736 

გერმანია 85,313.5 419,032.2 504,346 

დანია 1,206.5 24,948.0 26,154 

ესპანეთი 40,965.1 89,907.4 130,872 

ესტონეთი 2,786.4 5,681.8 8,468 

ირლანდია 380.1 844,278.5 844,659 

იტალია 72,471.0 262,826.5 335,297 

კვიპროსი 652.0 3,432.9 4,085 

ლატვია 5,674.0 24,628.1 30,302 

ლიტვა 25,132.6 40,825.0 65,958 

ლუქსემბურგი 42.0 1,402.5 1,445 

მალტა 1,778.6 1,260.5 3,039 

ნიდერლანდები 36,999.8 217,132.0 254,132 



პოლონეთი 8,664.9 101,475.6 110,141 

პორტუგალია 1,531.5 15,346.5 16,878 

რუმინეთი 36,721.4 190,153.1 226,874 

საბერძნეთი 11,525.6 65,231.8 76,757 

საფრანგეთი 24,996.1 120,007.3 145,003 

სლოვაკეთი 8,337.1 16,076.9 24,414 

სლოვენია 124.1 22,967.6 23,092 

უნგრეთი 658.6 41,988.5 42,647 

ფინეთი 242.5 13,908.4 14,151 

შვედეთი 55.6 9,664.1 9,720 

ჩეხეთი 13,838.7 69,803.0 83,642 

ხორვატია 235.5 1,914.4 2,150 

დსთ-ს ქვეყნები 738,534.4 1,982,637.5 2,721,172 

აზერბაიჯანი 153,464.1 495,385.6 648,850 

ბელარუსი 18,251.6 57,958.9 76,210 

თურქმენეთი 10,353.6 75,484.2 85,838 

მოლდოვა 2,039.3 10,816.3 12,856 

რუსეთი 206,225.3 675,008.5 881,234 

სომხეთი 150,645.8 216,790.1 367,436 

ტაჯიკეთი 5,870.2 5.0 5,875 

უზბეკეთი 71,303.2 9,261.2 80,564 

უკრაინა 73,254.2 417,448.0 490,702 

ყაზახეთი 39,804.1 22,279.5 62,084 

ყირგიზეთი 7,322.9 2,200.2 9,523 

დანარჩენი ქვეყნები 804,201.7 4,574,681.0 5,378,883 

ავსტრალია 950.4 1,394.6 2,345 

ავღანეთი 56.8 26.5 83 

ალბანეთი 207.6 14.2 222 

ალჟირი 656.6 3.7 660 

ანგოლა 2,076.1 - 2,076 

არაბთა გაერთიანებული 

ემირატები 
32,006.2 138,466.6 170,473 

არგენტინა - 2,559.0 2,559 

აშშ 68,258.1 213,749.1 282,007 

ახალი ზელანდია - 2,545.0 2,545 

ბანგლადეში 3.8 1,248.9 1,253 

ბაჰრეინი 119.7 0.3 120 

ბელიზი 43.1 171.7 215 

ბოსნია-ჰერცეგოვინა - 382.8 383 

ბრაზილია 583.2 77,068.9 77,652 



გაბონი 0.0 5,937.6 5,938 

განა 74.1 - 74 

გვატემალა 382.5 - 383 

გიბრალტარი 4,841.2 - 4,841 

ეგვიპტე 15,310.0 4,124.4 19,434 

ეთიოპია 3.5 2.2 6 

ეკვადორი - 15,327.7 15,328 

ერაყი 40,802.8 1,674.9 42,478 

ვიეტნამი 560.2 15,629.8 16,190 

ვირჯინის კუნძულები, აშშ - 84.3 84 

ვირჯინის კუნძულები, 

ბრიტანეთი 
- 658.1 658 

ზიმბაბვე 454.4 - 454 

თურქეთი 173,568.8 1,351,426.5 1,524,995 

იამაიკა 5.6 - 6 

იაპონია 2,673.2 187,852.4 190,526 

ინდოეთი 22,201.2 77,399.1 99,600 

ინდონეზია 7.0 10,272.0 10,279 

იორდანია 369.4 278.4 648 

ირანი 46,550.6 84,445.1 130,996 

ისლანდია 39.8 5,960.1 6,000 

ისრაელი 5,451.1 9,993.8 15,445 

კაიმანის კუნძულები 
 

13.0 13 

კამბოჯა 1.3 6.3 8 

კანადა 41,259.9 1,791,001.1 1,832,261 

კენია 153.5 136.8 290 

კოლუმბია 2,629.0 2,252.7 4,882 

კონგო 330.4 - 330 

კორეის რესპუბლიკა 14,026.8 48,766.4 62,793 

კოსტარიკა 28.4 308.5 337 

კოტდივუარი 6.3 
 

6 

კუბა 15.4 74.9 90 

ლიბანი 923.5 1,589.3 2,513 

ლიბია 393.0 - 393 

ლიხტენშტაინი - 580.0 580 

მაკედონია (ყოფილი 

იუგოსლავიის რესპუბლიკა) 
12.8 1,491.3 1,504 

მალაიზია 248.6 9,090.0 9,339 

მაროკო 1,903.0 1,276.5 3,179 

მარშალის კუნძულები - 158.8 159 



მექსიკა 11,203.7 2,606.4 13,810 

მიანმა - 11.0 11 

მოზამბიკი 2,264.5 - 2,265 

მონაკო 15.8 7.2 23 

მონგოლეთი 841.6 3.5 845 

ნეპალი - 11.4 11 

ნიგერია 72.4 16.9 89 

ნორვეგია 285.6 11,969.3 12,255 

ომანი 0.7 43.4 44 

პაკისტანი 70.4 3,023.1 3,093 

პანამა 3,411.2 282.2 3,693 

პერუ 2,970.3 11,087.9 14,058 

პარაგვაი 
 

59.4 59 

სამხრეთი აფრიკა 140.0 10,358.4 10,498 

საუდების არაბეთი 24,415.4 4,227.9 28,643 

სანმარინო - 229.2 229 

სერბია-მონტენეგრო 95.0 5,970.5 6,065 

სიერალეონე 10.5 - 10.5 

სინგაპური 10,691.4 17,119.6 27,811 

სირია 563.7 265.8 829 

სუდანი 21.1 22.3 43 

ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია 1,283.8 6,045.9 7,330 

ტაილანდი 154.2 15,840.6 15,995 

ტანზანია 1,210.7 12.7 1,223 

ტუნისი 4,412.6 230.2 4,643 

უგანდა 27.7 - 27.7 

ურუგვაი 317.6 819.9 1,137 

ფილიპინები 140.0 218.6 359 

ქუვეითი 376.7 5.8 382 

ყატარი 486.4 361.1 848 

შვეიცარია 81,768.3 41,755.6 123,524 

შრილანკა 1.7 1,511.1 1,513 

ჩადი - 359.3 359 

ჩილე 2,782.4 14,498.1 17,281 

ჩინეთი 169,586.9 547,495.5 717,082 

ჯიბუტი 25.4 25.4 51 

ჰონკონგი, ჩინეთის სპეც. 

ადმინისტრაციული რაიონი 
4,276.5 76,956.1 81,233 

 


