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 საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019  

თავი I. ზოგადი მიმოხილვა 

 

2019 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 12 831.0 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.7%-ით მეტია.  

 ექსპორტი გაიზარდა 12.4%-ით და 3 765.4 მლნ. აშშ დოლარს შეადგინა;  

 იმპორტი შემცირდა 1%-ით და 9 065.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა;  

 2019 წელს ნეგატიური სავაჭრო ბალანსი კვლავ შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. 

კერძოდ, 2018 წლის ანალოგიურად კვლავ ექსპორტის  მაღალი ზრდის ტემპის და იმპორტის 

შემცირების შედეგად, საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის  წილი ბრუნვაში 5.0%-ით 

შემცირდა და 41.3% შეადგინა,  (2018 – 46.3%), თანხაში კი 8.3%-ით შემცირდა და 5 300 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა. ხოლო,  ექსპორტის წილი  ბრუნვაში 2.4%-ით გაიზარდა და  29.3%-ით 

განისაზღვრა (2018 – 26.9%). 

საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა 2012-2019 წლებში 

 

წლები 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ბრუნვა 10 433 10 933 11 463 9 505 9 407 10 678.8 12 492.2 12 831.0 

ზრდის ტემპი (%) 13% 5% 5% -17% -1% 14% 17% 2.7% 

ექსპორტი 2 377 2 910 2 861 2 205 2 113 2 735.8 3 355.7 3 765.4 

ზრდის ტემპი (%) 9% 22% -2% -23% -4% 29% 22.9% 12.4% 

წილი ბრუნვაში 22.8% 26.6% 25% 23.2% 22.5% 25.6% 26% 29.4% 

იმპორტი 8 056 8 023 8 602 7 300 7 294 7 943.0 9136.5 9 065.5 

ზრდის ტემპი (%) 14% -0.2% 7% -15% -0.1% 8.8% 15% -0.8% 

წილი ბრუნვაში 77.2% 73.4% 75% 76.8% 77.5% 74.4% 73% 70.6% 

სალდო -5 679 -5 113 -5 741 -5 095 -5 181 -5 207.3 -5 780.8 -5 300.1 
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საქართველოს წმინდა ექსპორტი და რეექსპორტი 2019 წელს 

 

2019 წლის სტატისტიკური მონაცემებით წმინდა ექსპორტი 6%-ით გაიზარდა და საქართველოს 

მთლიანი ექსპორტის 62%.   

წმინდა ექსპორტი - 2019 წელს საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის 

ისტორიული მაქსიმუმი -  2 332.6 მლნ აშშ დოლარის დაფიქსირდა. აქედან 87.4% საქართველოს 

თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის მქონე ქვეყნებში გავიდა, რომელთა ჯამური საექსპორტო 

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

 

 

რეექსპორტი - 2019 წელს, საქართველოდან განხორციელებულმა რე-ექსპორტმა ასევე ყველა წინა 

წლის მაჩვენებელს გადააჭარბა, 26%-ით გაიზარდა და 1 432.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა და 

მთლიანი ექსპორტის 38%  შეადგინა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ რეექსპორტისთვის ძირითადი 

სამომხმარებლო ბაზარი დსთ-ს ქვეყნებია, რომლებშიც მთლიანი რეექსპორტის 81% გადის. 
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თავი II. რეგიონალური ვაჭრობა 

 

 
 

საქართველო-ევროკავშირი 

 

2019 წელს საქართველოს სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 3 135.7 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 3.1 პროცენტით ნაკლებია და მთლიანი სავაჭრო ბალანსის 

24.5% შეადგინა.    

 ექსპორტი გაიზარდა 12.2%-ით და 819 მლნ. აშშ დოლარის (რე-ექსპორტი 11%) ექსპორტი 

შეადგინა და ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 21.8 პროცენტი დაიკავა; 

 იმპორტი შემცირდა 7.6%-ით და 2 316.7 მლნ. აშშ დოლარს მიაღწია, მთლიანი იმპორტის 25.6 

პროცენტი შეადგინა;  
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2019 წელს ევროკავშირში 10 ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის წილმა, ევროკავშირში 

მთლიანი ექსპორტის 80% შეადგინა. ეს პოზიციებია: 

 

 სპილენძის მადნები - 462,0 მლნ$ (ზრდა 42%); 

 თხილი - 44,34 მლნ$ (ზრდა 22%); 

 აზოტოვანი სასუქები - 36,96 მლნ$ (კლება 19%); 

 რეზინის საბურავები - 25,66 მლნ$ (კლება 17%); 

 სპირტიანი სასმელები - 21,36 მლნ$ (კლება 50%); 

 ღვინო - 21,09 მლნ$ (ზრდა 14%); 

 მინერალური წყლები -               15,67 მლნ$ (კლება 3%); 

 მსუბუქი ავტომობილები - 12,62 მლნ$ (ზრდა 17%); 

 ხის ნაწარმი (მ. შ. ცხოველების ავეჯი) -               10,78 მლნ$ (ზრდა 8%); 

 ფეროშენადნობები -   10,75 მლნ$ (კლება 27%). 

 

2019 წელს ევროკავშირიდან 10 ძირითადი საიმპორტო პროდუქციის წილმა, ევროკავშირიდან 

მთლიანი იმპორტის 36% შეადგინა. ეს პოზიციებია: 

 

 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 291,72 მლნ$ (კლება 18%); 

 სამკურნალო საშუალებები 193,26 მლნ$ (კლება 15%); 

 მსუბუქი ავტომობილები 124,05 მლნ$ (ზრდა 64%); 

 სატვირთო ავტომობილები 44,23 მლნ$ (ზრდა 1%); 

 გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები 40,10 მლნ$ (ზრდა 44%); 

 სატელეფონო აპარატები 39,58 მლნ$ (კლება 2%); 

 ტრაქტორები 30,33 მლნ$ (ზრდა 13%); 
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 საბურღი მანქანები 26,53 მლნ$ (ზრდა 10-ჯერ) 

 სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელები 26,14 მლნ$ (ზრდა 13%); 

 სამედიცინო ხელსაწყოები 25,01 მლნ$ (კლება 11%). 

 

2019 წელს ევროკავშირში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი 13%-ით (18.5 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები) შემცირდა და 129.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა,  ხოლო სამრეწველო 

პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 19%-ით (113.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) და 689.5 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა.  

 

ექსპორტი გაიზარდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია: 

 

ღვინო - ექსპორტი 21.1 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 2.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: პოლონეთი (43%), ლატვია (17%), გერმანია (10%), ესტონეთი 

(9%), ლიეტუვა (8%);   

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: პოლონეთი (15%), გერმანია (41%), ლიეტუვა (38%);  

 ექსპორტი შემცირდა: ლატვია (7%). 

 

ახალი ან შეყინული ბოსტნეული (მწვანილი) - ექსპორტი 1.1 მლნ. აშშ დოლარი (71%-ით და 0,5 

მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუმინეთი (45%), ლატვია (28%); 

 ექსპორტი გაიზარდა შემდეგ ქვეყნებში: რუმინეთი (56%), ლატვია (88%).  

 

მცენარეები სამკურნალო და პარფიუმერული დანიშნულებით - ექსპორტი 1.0 მლნ. აშშ დოლარი 

(22%-ით და 0.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (65%), პოლონეთი (17%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: პოლონეთი, ნიდერლანდები (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

ექსპორტი არ განხორციელებულა); 

 ექსპორტი შემცირდა გერმანიაში (16%). 

 

გამხმარი ბოსტნეულის ფქვილი - ექსპორტი 2.9 მლნ. აშშ დოლარი (10%-ით და 0.3 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (81%), ჩეხეთი (7%), საფრანგეთი (6%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: გერმანია (20%), ჩეხეთი (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

ექსპორტი განხორციელდა უმნიშვნელო რაოდენობით); 

 

თხილი - ექსპორტი 44.3 მლნ. აშშ დოლარი (22%-ით და 7.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტი);  
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 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: იტალია (33%), გერმანია (26%), ჩეხეთი (9%), ესპანეთი (10%), 

ლიეტუვა (8%), საფრანგეთი (7%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: იტალია (2%), გერმანია (112%), ლიეტუვა (17%), ჩეხეთი (47%).  

 ექსპორტი შემცირდა: სლოვაკეთი (81%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია: 

 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - ექსპორტი 462.0 მლნ. აშშ დოლარი (42%-ით და 136.7 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ბულგარეთი (57%), რუმინეთი (36%), ესპანეთი (7%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ბულგარეთი (9%), რუმინეთი (3-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა (4%). 

 

ქალის მზა ტანსაცმელი (პალტოები, ლაბადები) - ექსპორტი 6.0 მლნ. აშშ დოლარი (91% და 2.9 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: იტალია (78%), გერმანია (21%); 

 ექსპორტი გაიზარდა იტალიაში (2-ჯერ). 

 

აირის ტურბინები - ექსპორტი  5.0 მლნ. აშშ დოლარი (176%-ით და 3.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

რე-ექსპორტმა მთლიან ექსპორტში 95% დაიკავა. 

 ექსპორტი სრული მოცულობით განხორციელდა გერმანიაში (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

ექსპორტი არ განხორციელებულა); 

 ექსპორტი შემცირდა ჩეხეთში (1.8 მლნ. აშშ დოლარით, მიმდინარე წელს ექსპორტი არ 

განხორციელებულა). 

 

მსუბუქი ავტომობილები - ექსპორტი (რე-ექსპორტი) 12.6 მლნ. აშშ დოლარი (17%-ით და 1.8 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ბელგია (50%), სლოვენია (16%), ბულგარეთი (11%), ჩეხეთი 

(9%), ნიდერლანდები (6%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: სლოვენია (146%), ბელგია (11%), ბულგარეთი (101%), ჩეხეთი 

(63%), ნიდერლანდები (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი განხორციელდა 

უმნიშვნელო რაოდენობით). 

 

ექსპორტი შემცირდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციებზე:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია: 

 

სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელები - ექსპორტი 21.4 მლნ. აშშ დოლარი (50% და 21.0 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). რე-ექსპორტმა მთლიან ექსპორტში 86% დაიკავა. 
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 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: საფრანგეთი (51%), ნიდერლანდები (19%), გაერთიანებული 

სამეფო (8%), ლატვია (7%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: საფრანგეთი (43%), ნიდერლანდები (22%), გაერთიანებული 

სამეფო (9%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ლატვიაში (9%).  

 

ხილის ჯემები - ექსპორტი 3.2 მლნ. აშშ დოლარი (45%-ით და 2.7 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზარი: გერმანია (54%), ბელგია (27%), ბულგარეთი (12%), ავსტრია (4%) 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში:  ავსტრია (93%), გერმანია (26%), ბელგია (2%). 

 

ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები - ექსპორტი 4.6 მლნ. აშშ დოლარი (40%-ით და 3.0 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები:  გერმანია (59%), ჩეხეთი (10%), საფრანგეთი (6%), იტალია 

(5%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: გერმანია (23%), საფრანგეთი (56%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ჩეხეთში (38%). 

 

მინერალური წყალი - ექსპორტი 15.7 მლნ. აშშ დოლარი (3%-ით და 0.6 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზარი: ლიეტუვა (97%); 

 ექსპორტი შემცირდა  ლიეტუვაში (5%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია: 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - ექსპორტი 3.9 მლნ. აშშ დოლარი (87%-ით და 25.6 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები);  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გაერთიანებული სამეფო (71%), იტალია (26%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: საფრანგეთი (9.8 მლნ. აშშ დოლარით) და მალტა (16.5 მლნ. აშშ 

დოლარით), მიმდინარე წელს ამ ქვეყნებში ექსპორტი  არ განხორციელებულა) ; 

 ექსპორტი გაიზარდა: იტალია (წინა წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა), გაერთიანებული 

სამეფო (0.3%). 

 

აზოტოვანი სასუქები - ექსპორტი 37.0 მლნ. აშშ დოლარი (19%-ით და 8.7 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები);  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ლიეტუვა (31%), რუმინეთი (27%), ბულგარეთი (13%), 

გაერთიანებული სამეფო (13%), იტალია (8%), ესპანეთი (6%);  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ლიეტუვა (26%), ბულგარეთი (57%), იტალია (32%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუმინეთი (72%), გაერთიანებული სამეფო (62%). 

 

შავი ლითონის მილები - ექსპორტი 3.5 მლნ. აშშ დოლარი (49% და 3.4 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 
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 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: გერმანია (56%), იტალია (32%), ბულგარეთი (5%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: იტალია (68%), გერმანია (28%); 

 ექსპორტი გაიზარდა: ბულგარეთი (65%). 

 

მინის ტევადობები - ექსპორტი 3.9 მლნ. აშშ დოლარი (28%-ით და 1.0 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები) 

სრული ექსპორტი განხორციელდა საფრანგეთში.  

 

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები - ექსპორტი 25.7 მლნ. აშშ დოლარი (17%-ით და 5.2 

მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). რე-ექსპორტმა მთლიან ექსპორტში 97% დაიკავა; 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: ნიდერლანდები (50%), გაერთიანებული სამეფო (22%), 

ესტონეთი (13%), ბელგია (8%);  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ბელგია (76%), ნიდერლანდები (33%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ესტონეთი (3.0 მლნ. აშშ დოლარით) და გაერთიანებულ სამეფო 

(5.5 მლნ. აშშ დოლარით) ამ ქვეყნებში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ 

განხორციელებულა), ასევე გერმანია (3%). 

 

იმპორტი 

 

ევროკავშირიდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტმა 2019 წელს 290.5 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 5%-ით და 13.91 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლებია, ხოლო 

სამრეწველო პროდუქციის იმპორტმა შეადგინა 2 026.2 მლნ. აშშ დოლარი, 8%-ით და 170 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები.  

  

იმპორტი შემცირდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

სპირტი - იმპორტი 4.4 მლნ. აშშ დოლარი (74%-ით და 12.3 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: საფრანგეთიდან (35%), ნიდერლანდი (31%), 

გაერთიანებული სამეფო (30%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: საფრანგეთი (55%), ნიდერლანდები (35%), გაერთიანებული 

სამეფო (85%). 

 

შაქარი - იმპორტი 24.5 მლნ. აშშ დოლარი (23%-ით და 7.2 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: პოლონეთი (62%), საფრანგეთი (22%), ბელგია 

(10%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: პოლონეთი (24%), ბელგია (14%). 

 

რძე და ნაღები შაქრის დამატებით - იმპორტი 8.3 მლნ. აშშ დოლარი (3%-ით და 0.3 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  
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 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: საფრანგეთი (34%), გერმანია (30%), 

ნიდერლანდები (23%), ლიეტუვა (5%); 

 იმპორტი შემცირდა: ნიდერლანდებიდან (29%), ლიეტუვადან (19%). 

 

საკვები ინგრედიენტები - იმპორტი 19.8 მლნ. აშშ დოლარი (3%-ით და 0.7 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გერმანია (22%), იტალია (15%), 

ნიდერლანდები (9%), პოლონეთი (9%); 

 იმპორტი შემცირდა: იტალიიდან (11%), პოლონეთიდან (26%). 

 

ფრინველის ხორცი - იმპორტი 19.7 მლნ. აშშ დოლარი (11%-ით და 2.4 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გერმანია (34%), ნიდერლანდები (22%), 

საფრანგეთი (14%), დანია (9%), ბელგია (8%), გაერთიანებული სამეფო (7%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: ბელგია (66%), ნიდერლანდები (36%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

 

ტურბორეაქტიული ძრავები - იმპორტი მიმდინარე წელს განხორციელდა უმნიშვნელო 

რაოდენობით და შემცირდა ნიდერლანდებიდან 45.0 მლნ. აშშ დოლარით. 

 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 291.7 მლნ. აშშ დოლარი (18%-ით და 64.5 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუმინეთი (63%), ბულგარეთი (19%), 

საბერძნეთი (14%), გერმანია (2%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: საბერძნეთი (41%), ბულგარეთი (36%), რუმინეთი (4%). 

 

საქონელი ატრაქციონებისათვის - იმპორტი 8.7 მლნ. აშშ დოლარი (66%-ით და 16.7 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ბულგარეთი (41%), ლატვია (9%), 

გაერთიანებული სამეფო (7%), ავსტრია (7%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: ლიეტუვა (91%), სლოვენია (89%). 

 

მოწყობილობები წიაღისეულის დაქუცმაცებისათვის - 6.2 მლნ. აშშ დოლარი (72%-ით და 15.5 მლნ. 

აშშ დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: გერმანია (73%), ავსტრია 11%), გაერთიანებული სამეფო (5%); 

 იმპორტი შემცირდა: გერმანია (61%), საფრანგეთი (84%), სლოვენია (1.1 მლნ. აშშ დოლარით, 

მიმდინარე წელს იმპორტი არ განხორციელებულა). 

  

იმპორტის ზრდა დაფიქსირდა: 
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სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

ცოცხალი თხები და ცხვრები - იმპორტი 1.7 მლნ. აშშ დოლარი (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

იმპორტი არ განხორციელებულა). 

 იმპორტი განხორციელდა  რუმინეთიდან. 

 

თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები - იმპორტი 1.9 მლნ. აშშ დოლარი (49%-ით და 0.6 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ბელგია (50%), შვედეთი (25%), პოლონეთი 

(15%); 

 იმპორტი გაიზარდა შვედეთიდან (0.5 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

იმპორტი არ განხორციელებულა).  

 

შოკოლადის ნაწარმი - 10.4 მლნ. აშშ დოლარი (9%-ით და 0.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ბელგია (35%), იტალია (21%), 

ნიდერლანდები (12%), გერმანია (16%), პოლონეთი (6%);  

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ნიდერლანდები (25%), პოლონეთი (16%), ბელგია (6%). 

სამრეწველო პროდუქცია 

 

მსუბუქი ავტომობილები - იმპორტი 124.5 მლნ. აშშ დოლარი (64%-ით და 48.8 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გერმანია (42%), გაერთიანებული სამეფო 

(24%), ბელგია (16%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: გაერთიანებული სამეფო (111%), ბელგია (13-ჯერ), გერმანია 

(20%).  

 

მიკროავტობუსები  - იმპორტი 18.3 მლნ. აშშ დოლარი (6-ჯერ და 15.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი იმპორტიორი  ქვეყნები: პოლონეთი (82%), გერმანია (9%), ესპანეთი (5%); 

 იმპორტი გაიზარდა პოლონეთიდან (15.0 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის ანალოგიურ 

პერიოდში 0.1 მლნ. აშშ დოლარის იმპორტი განხორციელდა). 

  

საქართველო დსთ 

2019 წელს საქართველო დსთ-ის ქვეყნების სავაჭრო ბრუნვა დსთ-სთან 1.8%-ით გაიზარდა, 4 

439,4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და მთლიანი სავაჭრო ბალანსის 34.6% შეადგენს.  

 ექსპორტი გაიზარდა 20%-ით და 2 003.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (რე-ექსპორტი 57%) და 

ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 53.1 პროცენტი დაიკავა.  

 იმპორტი შემცირდა 9.5%-ით, 436,3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა  და მთლიანი იმპორტის 

26.9% დაიკავა.  
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სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის ექსპორტი შემცირდა 4%-ით და 622.8 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა. სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 35%-ით და 1 380.3 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა.   

                                   

2019 წელს დსთ-ს ქვეყნებში 10 ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის ჯამმა 823.7 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და დსთ-ში მთლიანი ექსპორტის 42% შეადგინა. ეს პოზიციებია: 

 ღვინო - $176  მლნ  (ზრდა 16%); 

 მინერალური წყალი -$ 114.6 მლნ (ზრდა 26%); 

 სპირტიანი სასმელები - $91.5 მლნ (ზრდა 30%); 

 თხილი - $11.1  მლნ (კლება 58%); 

 უალკოჰოლო სასმელები - $ 25.4 მლნ (კლება 1%); 

 ციტრუსი - $21.2  მლნ (ზრდა 43%); 

 ფეროშენადნობები - $123  მლნ (კლება 12%); 

 მედიკამენტები - $166  მლნ (ზრდა 19%); 

 თამბაქოს მზა ნაწარმი - $43.1 მლნ (კლება 70%); 

 აზოტოვანი სასუქები - $51.9  მლნ (ზრდა 90%). 

 

2019 წელს დსთ-ს ქვეყნებიდან 10 ძირითადი საიმპორტო პროდუქციის ჯამმა  1 271.7 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა და დსთ-დან მთლიანი იმპორტის 52% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

 ხორბალი - 104 მლნ $ (კლება 9%); 

 თამბაქოს მზა ნაწარმი - $91 მლნ (კლება 41%); 

 შოკოლადის მზა ნაწარმი - 40.3 მლნ $ (ზრდა 2%); 

 მცენარეული ზეთი - 38.2 მლნ $ (კლება 5%); 
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საქართველო - დსთ  საგარეო ვაჭრობის დინამიკა 

(მლნ. აშშ დოლარი)

ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა
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 ეთილის სპირტი - 5.3 მლნ $ (კლება 61%); 

 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - 396.3 მლნ $ (კლება 19%); 

 სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - 218 მლნ $ (კლება 20%); 

 წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისგან  (არმატურა)-50.3 მლნ $ (კლება 20%); 

 ნავთობის აირი - 328.3 მლნ $ (ზრდა 13%). 

 

ექსპორტის ზრდა განხორციელდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

ღვინო - ექსპორტმა შეადგინა 175.7  მლნ. აშშ დოლარი (15%-ით და 23.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (76%), უკრაინა (13%), ყაზახეთი (5%), 

ბელარუსი (4%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (16%), უკრაინა (7%), ბელარუსი (73%); 

 ექსპორტი შემცირდა ყაზახეთში (4%). 

 

მინერალური წყლები - ექსპორტმა შეადგინა 114.6 მლნ. აშშ დოლარი (26%-ით და 23.5 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (53%), უკრაინა (20%), ყაზახეთი (12%), 

ბელარუსი (9%), უზბეკეთი (2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (21%), უკრაინა (27%), ყაზახეთი (47%), უზბეკეთი (3-

ჯერ). 

 

სპირტიანი სასმელები - ექსპორტმა  შეადგინა 91.5  მლნ. აშშ დოლარი (მ.შ. რე-ექსპორტი 12.5%) 

შეადგინა (30%-ით და 20.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (38%), უკრაინა (37%), ბელარუსი (9%), 

სომხეთი (8%), მოლდოვა (3%) წინა წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა; 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (62%), ბელარუსი (63%), სომხეთი (79%), უკრაინა (4%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ყირგიზეთი (21%). 

 

ახალი კურკოვანი ხილი - ექსპორტმა შეადგინა 17.5 მლნ. აშშ დოლარი (75% და 7.5 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა რუსეთში (91%); 

 ექსპორტი გაიზარდა რუსეთში (86%). 
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სანელებლები - ექსპორტმა შეადგინა 6.1 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 0.7 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (65%) და უკრაინა (24%); 

 ექსპორტი გაიზარდა რუსეთში (23%); 

 ექსპორტი შემცირდა სომხეთში (5%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

მსუბუქი ავტომობილები - ექსპორტმა (რე-ექსპორტი) შეადგინა 612.9 მლნ. აშშ დოლარი (70% და 

253.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (41%), სომხეთი (35%), უკრაინა (12%), 

ყირგიზეთი (8%), ყაზახეთი (2%), რუსეთი (1%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (31%), სომხეთი (118%), უკრაინა (44%);  

 ექსპორტი შემცირდა რუსეთში (4%). 

 

სამკურნალო საშუალებები - ექსპორტმა  165.5 მლნ. აშშ დოლარი (მ.შ. რე-ექსპორტი 94%)  შეადგინა 

(18%-ით და 25.3 ლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: უზბეკეთი (35%), აზერბაიჯანი (17%), უკრაინა 

(9%), რუსეთი (12%), ყირგიზეთი (9%), თურქმენეთი (4%), სომხეთი (4%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: უკრაინა (4-ჯერ), ყირგიზეთი (23%), უზბეკეთი (11%);  

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (17%). 

აზოტოვანი სასუქები - ექსპორტმა შეადგინა 51.9 მლნ. აშშ დოლარი (90% და 24.6 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: უკრაინა (69%), თურქმენეთი (14%), აზერბაიჯანი (9%), 

სომხეთი (8%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: უკრაინა (67%), აზერბაიჯანი (5-ჯერ), თურქმენეთში წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა; 

 ექსპორტი შემცირდა სომხეთში 20%-ით.  

 

სატვირთო ავტომობილები - ექსპორტმა (რე-ექსპორტი) შეადგინა 43 მლნ. აშშ დოლარი (81% და 

19.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: სომხეთი (73%), აზერბაიჯანი (26%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (71%),  სომხეთი (102%).  

 

ციანიდები და ოქსიციანიდები - ექსპორტმა შეადგინა 11.0 მლნ. აშშ დოლარი (7% და 0.8 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი).  
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 ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: სომხეთი (62%), აზერბაიჯანი (37%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: სომხეთი (8%), აზერბაიჯანი (13%). 

 

ექსპორტი შემცირდა შემდეგ პოზიციებზე:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

უალკოჰოლო სასმელები - ექსპორტმა შეადგინა 25.4 მლნ. აშშ დოლარი (1%-ით და 0.135 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (44%), აზერბაიჯანი (25%), სომხეთი 

(16%), ყაზახეთი (6%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (45%), ყაზახეთი (20%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: სომხეთი (77%), რუსეთი (34%). 

 

თამბაქოს მზა ნაწარმი - ექსპორტმა (რე-ექსპორტი)  43.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (70% და 98.5 

მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (77%), ყაზახეთი (11%), რუსეთი 

(4%); 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (67%), უზბეკეთში (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

გავიდა 8.4 მლნ აშშ დოლარის, ხოლო წელს ამ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა); 

 ექსპორტი გაიზარდა რუსეთში (55%). 

თხილი - ექსპორტმა შეადგინა 11.2 მლნ. აშშ დოლარი (58%-ით და 15.2 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (40%), ბელარუსი (18%),  უკრაინა 

(15%), ყაზახეთი (8%), ყირგიზეთი (11%),  სომხეთი (6%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: რუსეთი (27%), უკრაინა (25%), სომხეთი (95%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ყირგიზეთში (1.2 მლნ. აშშ დოლარი, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

ექსპორტი არ განხორციელებულა), ყაზახეთში (23%) და ბელარუსში (3-ჯერ). 

 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი -  ექსპორტმა შეადგინა 10.1 მლნ. აშშ დოლარი (34%-ით და 5.1 

მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 ექსპორტი სრული მოცულობით განხორციელდა აზერბაიჯანში. 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან - ექსპორტმა შეადგინა 8.5 მლნ. აშშ დოლარი (42%-ით და 

6.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  
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 ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (66%), თურქმენეთი (31%); 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანიდან (45%); 

 ექსპორტი გაიზარდა თურქმენეთში (10%). 

 

ფეროშენადნობები - ექსპორტმა შეადგინა 123 მლნ. აშშ დოლარი (11%-ით და 15.6 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 ექსპორტი განხორციელდა ქვეყნებში: რუსეთი (93%), აზერბაიჯანი (4%), ყაზახეთი (2%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (38%) და რუსეთი (11%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ყაზახეთში (128). 

 

იმპორტი 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი 8%-ით შემცირდა და 640.7 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, ხოლო სამრეწველო პროდუქციის იმპორტი შემცირდა 10%-ით და 1 795.6 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა.   

 

იმპორტი შემცირდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციების ხარჯზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

 

თამბაქოს მზა ნაწარმი - იმპორტმა შეადგინა 90.8 მლნ. აშშ დოლარი (41%-ით და 63.5 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (88%), რუსეთი (4%), ბელარუსი (2%), 

უზბეკეთი (4%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (41%), რუსეთი (66%);  

 იმპორტი გაიზარდა უზბეკეთიდან (3.9 მლნ. აშშ დოლარით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

იმპორტი არ განხორციელებულა). 

 

ხორბალი - იმპორტმა შეადგინა 103.9 მლნ. აშშ დოლარი (9%-ით და 10.4 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).  

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (87%), ყაზახეთი (13%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (5%), ყაზახეთი (27%).  

 

მცენარეული ზეთი - იმპორტმა შეადგინა 38.2 მლნ. აშშ დოლარი (5%-ით და 2.2 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (89%), უკრაინა (5%), აზერბაიჯანი (5%); 

 იმპორტი შემცირდა უკრაინიდან (58%);  

 იმპორტი გაიზარდა რუსეთიდან (1%). 
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ეთილის სპირტი - იმპორტმა შეადგინა 5.3 მლნ. აშშ დოლარი (61% და 8.4 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: მოლდოვა (34%), ბელარუსი (40%), უკრაინა (16%), 

რუსეთი (8%); 

 იმპორტი შემცირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუსეთი (89%), მოლდოვა (64%), სომხეთიდან წლის 

ამ პერიოდში იმპორტი არ განხორციელებულა, ხოლო წინა წლის იგივე პერიოდში შემოვიდა 2.5 

მლნ აშშ დოლარის; 

 იმპორტი გაიზარდა უკრაინიდან 0.9 მლნ აშშ დოლარით, ხოლო წინა წლის ამ პერიოდში 

იმპორტი არ განხორციელებულა, ბელარუსიდან.  

 

სამრეწველო პროდუქცია 

 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტმა შეადგინა 396.3 მლნ. აშშ დოლარი (19%-ით და 91.3 

მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან:  რუსეთი (50%), აზერბაიჯანი (24%), 

თურქმენეთი (25%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: თურქმენეთი (34%), აზერბაიჯანი (15%).  

 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - იმპორტმა შეადგინა 218.6 მლნ. აშშ დოლარი (25%-ით და 

73.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები).  

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: სომხეთი (98%) და აზერბაიჯანი (2%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: სომხეთი (23%) და აზერბაიჯანი (66%). 

  

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან - იმპორტმა შეადგინა 50.3 მლნ. აშშ დოლარი (20%-ით და 

12.8 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (65%), აზერბაიჯანი (33%), რუსეთი (2%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან უკრაინა (29%) და რუსეთი (84%); 

 იმპორტი გაიზარდა აზერბაიჯანიდან (48%).  

 

იმპორტი გაიზარდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

ხორბლის ფქვილი - იმპორტმა შეადგინა 4.7 მლნ. აშშ დოლარი (22%-ით და 0.8 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (76%), ყაზახეთი (15%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან რუსეთიდან (23%), ასევე ყაზახეთიდან 0.7 მლნ. აშშ დოლარით, 

წინა წელს იმპორტი არ განხორციელებულა. 
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შოკოლადის მზა ნაწარმი - იმპორტმა შეადგინა 40.3 მლნ. აშშ დოლარი (2%-ით და 0.8 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი); 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (68%), უკრაინა (26%) და სომხეთი (3%). 

 იმპორტი გაიზარდა რუსეთიდან (5%); 

 იმპორტი შემცირდა სომხეთიდან (16%).  

 

ცხოველების საკვები - იმპორტმა შეადგინა 10.2 მლნ. აშშ დოლარი (22%-ით და 1.9 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (62%), რუსეთი (37%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან  რუსეთი (29%), უკრაინა (18%). 

თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები - იმპორტმა შეადგინა 13.1 მლნ. აშშ დოლარი. წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი განხორციელდა მცირე რაოდენობით.  

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (57%), სომხეთი (39%); 

 იმპორტი გაიზარდა უკრაინიდან და სომხეთიდან, ამ ქვეყნებიდან წინა წლის ანალოგიურ 

პერიოდში იმპორტი განხორციელდა უმნიშვნელო რაოდენობით. 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

 

ნავთობის აირი - იმპორტმა შეადგინა 328.3 მლნ. აშშ დოლარი (13%-ით და 37.5 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი (87%), რუსეთი (13%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (2-ჯერ), აზერბაიჯანი (4%). 

 

საბეჭდი ქაღალდი - იმპორტმა შეადგინა 4.6 მლნ. აშშ დოლარი (15%-ით და 0.6 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). იმპორტის სრული მოცულობა ხორცილდება რუსეთიდან. 

 

მინის ტევადობები - იმპორტმა შეადგინა 35.8 მლნ. აშშ დოლარი (25%-ით და 7.1 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთი (59%), სომხეთი (24%), უკრაინა (9%), მოლდოვა (10%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (60%) და მოლდოვა (36%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (6%) და სომხეთი (18%).  

 

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

 

სავაჭრო ბრუნვა სხვა ქვეყნებთან გაიზარდა 7%-ით, 5 255.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და 

საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 41% დაიკავა. 

 ექსპორტი -  942.7 მლნ. აშშ დოლარი,  1%-ით შემცირდა და საქართველოს ექსპორტის 25% 

დაიკავა. წმინდა ექსპორტი 763 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა და ამ ქვეყნებში საქართველოს 

მთლიანი ექსპორტის 81% დაიკავა. შესაბამისად, რე-ექსპორტმა 179.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა 

და 19%; 
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 იმპორტი - 4 312.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, გაიზარდა 9%-ით  და საქართველოს 

იმპორტის 47% დაიკავა. 

 
 

2019 წელს სხვა ქვეყნებში 10 ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის ჯამმა 666.8 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და ამ ქვეყნებში მთლიანი ექსპორტის 70.7 % შეადგინა. ეს პოზიციებია: 

 ფეროშენადნობები -  170.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 20.8%); 

 სპილენძის მადნები -  190 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 18.8%); 

 ოქრო  - 73.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 7.3%); 

 ტექსტილის ნაწარმი  - 77.0 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 7%); 

 მსუბუქი ავტომობილები - 61.2 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 4%); 

 ცხვრის ხორცი - 15.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 3.8%); 

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

 ნახევარფაბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადის - 31.0 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2.4%); 

 აზოტოვანი სასუქები - 6.0 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2.0%); 

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

 

2019 წელს სხვა ქვეყნებიდან 10 ძირითადი საიმპორტო პროდუქციის ჯამმა 1418 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და მთლიანი იმპორტის 33% შეადგინა. ეს პოზიციებია: 

 

 მსუბუქი ავტომობილები - 520.4 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 10%); 

 სატელეფონო აპარატები - 140.8 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 3%); 

 სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - 385 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 3%); 

 სამკურნალო საშუალებები - 125.4 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 3%);  

 მილები და მილაკები შავი ლითონის - 56.0 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2%);  

 რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები - 64 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 2%); 
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საქართველო-სხვა დანარჩენი ქვეყნების  (ევროკავშირისა და დსთ-ს გარდა) 

სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა 2012-2019

ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა
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 კაბელები - 48.0 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1%); 

 აირის ტურბინები - 12.1 მლნ. აშშ დოლარი (წილი - 1%); 

 მოსაპირკეთებელი კერამიკული ფილები - 29.3 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1%); 

 ფრინველის ხორცი - 37.0 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1%). 

 

2019 წელს საქართველო-სხვა დანარჩენი ქვეყნებში (ევროკავშირისა და დსთ-ს გარდა) 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი 13%-ით (20.9 მლნ. აშშ დოლარით) შემცირდა 

და 142.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა,  ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 

1%-ით (8.1 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) და 800.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 

სხვა ქვეყნებში ექსპორტის კლება ძირითადად განხორციელდა შემდეგი პოზიციების ხარჯზე: 

   

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია: 

ცხვრის ხორცი გაყინული - ექსპორტი 15.1 მლნ. აშშ დოლარი (58% და 21.1 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ირანი (82%), ა/გ საამიროები (9%),  ქუვეითი (8%);  

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

 

თევზის ცხიმები - ექსპორტი 4.9 მლნ. აშშ დოლარი (56% და 6.2 მლნ. აშშ დოლარით კლება); 

 საექსპორტო ბაზრებია თურქეთი (88%), ჩილე (12%). 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: თურქეთი (37%), პერუ (მიმდინარე წელს ექსპორტი არ 

განხორციელებულა). 

 

ღვინო - ექსპორტი 26.1 მლნ. აშშ დოლარი (1% და 0.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ჩინეთი (72%), აშშ (11%), იაპონია (3%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ჩინეთი (5%), იაპონია (23%). 

 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი - ექსპორტი 12.3 მლნ. აშშ დოლარი (14% და 2.0 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები); 

 ექსპორტი სრულად განხორციელდა ერაყში. 

 

თხილი - ექსპორტი 11.2 მლნ. აშშ დოლარი (63% და 4.3 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ჩინეთი (31%), ტუნისი (13%), კანადა (8%), ერაყი (6%) 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: კანადა (12%), ჩინეთი (2-ჯერ); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ტუნისი (17%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 
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ფეროშენადნობები - ექსპორტი 169.2  მლნ. აშშ დოლარი (15% და 30.0 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები); 

 საექსპორტო ბაზრებია: აშშ (69%), თურქეთი (11%), ირანი (9%), პერუ (2%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: აშშ (19%), თურქეთი (43%), პერუ (26%);  

 ექსპორტი შემცირდა გაიზარდა ირანში (2-ჯერ).   

 

სხვა ქვეყნებში ექსპორტის ზრდა ძირითადად განხორციელდა შემდეგი პოზიციებზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე 

 

სიგარეტები - ექსპორტი 12.8 მლნ. აშშ დოლარი (56% და 4.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: სინგაპური (34%), ვიეტნამი (32%), ირანი (143%) 

 ექსპორტი გაიზარდა ვიეტნამში 5-ჯერ; 

 ექსპორტი შემცირდა სინგაპურში 5%-ით. 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - ექსპორტი 189.6 მლნ. აშშ დოლარი (6% და 10.4 მლნ. 

აშშ დოლარით მეტი); 

 საექსპორტო ბაზრებია ჩინეთი (91%), თურქეთი (7%), კორეა (2%); 

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

განხორციელებულა); 

 ექსპორტი შემცირდა ჩინეთში 5%-ით.  

 

ოქრო  - ექსპორტი 72.8  მლნ. აშშ დოლარი (4% და 3.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 საექსპორტო ბაზრებია: შვეიცარია (89%), ა.გ საამიროები (8%), თურქეთში (2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ა.გ ემირატებში (140%). 

 ექსპორტი შემცირდა შვეიცარიაში 1%-ით.  

 

ნახევარფაბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან - ექსპორტი 30.8  მლნ. აშშ დოლარი (37% 

და 8.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი); 

 ექსპორტი განხორციელდა სრული მოცულობით თურქეთში და შემცირდა 28%-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%). 
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იმპორტი 

 

2019 წელს საქართველო-სხვა დანარჩენი ქვეყნებიდან (ევროკავშირისა და დსთ-ს გარდა) 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი 11%-ით (40.3 მლნ. აშშ დოლარით) გაიზარდა 

და 315.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო სამრეწველო პროდუქციის იმპორტი გაიზარდა 

11%-ით (0.3 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) და 3 986.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. 

 

სხვა ქვეყნებიდან იმპორტის ზრდა ძირითადად განხორციელდა შემდეგი პოზიციების ხარჯზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

ღორის ხორცი გაყინული - იმპორტი 28.3  მლნ. აშშ დოლარი (11% და 2.8 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ბრაზილიიდან (89%), კანადა (8%); 

 იმპორტი გაიზარდა  ბრაზილიიდან   (15%); 

 იმპორტი შემცირდა კანადიდან (28%). 

 

ფრინველის ხორცი - იმპორტი 37.1  მლნ. აშშ დოლარი (15% და 4.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: თურქეთი (34%), ბრაზილია (36%), ჩინეთი (18%), აშშ 

(10%); 

 იმპორტი გაიზარდა  ბრაზილიიდან (66%); 

 იმპორტი შემცირდა თურქეთიდან 3%-ით. 

 

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) 

 

თევზი გაყინული - იმპორტი 17.8  მლნ. აშშ დოლარი (27%-ით და 3.7 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი); 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: ისლანდია  (27%), ნორვეგია (21%), აშშ (14%), კანადა 

(6%), კორეა (7%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: აშშ (31%), კორეა (2-ჯერ), ისლანდია (18%). 

 

სამრეწველო პოზიციები 

 

სპილენძის მადნები - იმპორტი 385  მლნ. აშშ დოლარი (3-ჯერ და 280 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ჩილე (32%), ბრაზილია (15%), 
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ავსტრალია (19%), პერუ (17%); 

 იმპორტი გაიზარდა: ჩილედან (6-ჯერ), ავსტრალიიდან (5-ჯერ), პერუდან (წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი არ განხორციელებულა). 

 იმპორტი შემცირდა ბრაზილიიდან 15%-ით.  

 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 68.9  მლნ. აშშ დოლარი (3-ჯერ და 48.9 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: თურქეთი (57%), ეგვიპტე (29%), ირანი 

(4%), კორეა (6%); 

 იმპორტი გაიზარდა:  ეგვიპტე (5-ჯერ), თურქეთი (5-ჯერ). 

 

ნავთობის კოქსი - იმპორტი 54.0  მლნ. აშშ დოლარი (46% და 16.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 იმპორტის 91% განხორციელდა ირანიდან, ერაყიდან (8%); 

 იმპორტი გაიზარდა ირანიდან (34%); 

 იმპორტი შემცირდა ერაყიდან (27%). 

 

სამკურნალო საშუალებები - იმპორტი 125 მლნ. აშშ დოლარი (27% და 26.7 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: თურქეთი (67%), შვეიცარია (13%), 

ინდოეთი (10%), აშშ (3%), კორეა (2%), არგენტინა (2%); 

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

 იმპორტი გაიზარდა თურქეთში (38%), შვეიცარია (27%). 

 

ტრიკოტაჟის მზა ნაწარმი - იმპორტი 32.8 მლნ. აშშ დოლარი (12% და 3.5 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: თურქეთი (91%), ჩინეთი (8%); 

 იმპორტი გაიზარდა: თურქეთი (11%), ჩინეთი (24%). 

 

იმპორტი შემცირდა შემდეგ  პროდუქციაზე:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

კაკალი, ფისტა, თხილი - იმპორტი 6.7  მლნ. აშშ დოლარი (61% და 10.5 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: აშშ (ნუში, ფისტა) (52%), თურქეთი (თხილი, ფისტა) 

(19%), ჩილე (ნუში, ფისტა) (11%), ირანი (ფისტა) (9%); 

 იმპორტი შემცირდა ირანიდან 10-ჯერ, თურქეთიდან 72%-ით. 

 

შაქარი - იმპორტი 5.2  მლნ. აშშ დოლარი (76%-ით და 16.7 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 იმპორტის 98% განხორციელდა ბრაზილიიდან;  
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 იმპორტი შემცირდა ბრაზილიიდან (76%). 

 

იმპორტი შემცირდა შემდეგ სამრეწველო პოზიციებზე: 

 

პლასტმასის შესაფუთი მასალა - იმპორტი 20.6  მლნ. აშშ დოლარი (6% და 1.3 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: თურქეთი (86%), ჩინეთი (8%); 

 იმპორტი გაიზარდა: თურქეთი (3%) 

 

რეზინის საბურავები - იმპორტი 63.4  მლნ. აშშ დოლარი (7% და 5.1 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები); 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: ჩინეთი (34%), იაპონია (23%),თურქეთი 

(22%) 

 იმპორტი შემცირდა: ჩინეთი (18%) 

 

თავი III. საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 

 

საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 

2019 წელს ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო 

სავაჭრო ბრუნვაში 66.9% შეადგინა. პირველ ადგილზეა თურქეთი (1 816.1 მლნ. აშშ დოლარი, 

წილი 14.1%), მეორე ადგილზეა რუსეთი ( 1 473.0 მლნ. აშშ დოლარი, წილი 11.5%), ხოლო მე-3 

ადგილზე ჩინეთი (1 086.3 მლნ. აშშ დოლარი, წილი 8.5%). 

 
 

 

საქართველო - თურქეთი 
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2019 წელს სავაჭრო ბრუნვა თურქეთთან წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან 

შედარებით, გაიზარდა 6%-ით და 1 816 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 

 ექსპორტი შემცირდა 13%-ით და 202 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა;  

 იმპორტი გაიზარდა 10%-ით და 1 816 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 
2019 წელს საქართველოდან თურქეთში ექსპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 175 

მლნ აშშ დოლარი შეადგინა და თურქეთში მთლიანი ექსპორტის   93% დაიკავა. ეს 

პოზიციებია: 

• ტექსტილის ნაწარმი - 75.4 $ მლნ (ზრდა 13%); 

• ფეროშენადნობები - 18.5$ მლნ (კლება 43%); 

• ფოლადის ნახევარფაბრიკატები - 29.0 $ მლნ (ზრდა 28%); 

• სპილენძის მადნები და კონცენტრატები -13.8 $მლნ (კლება 26%); 

• თევზის ფქვილი - 5.3 $ მლნ (კლება 45%); 

• თევზის ცხიმი - 4.4 $ მლნ (კლება 37%); 

• შავი ლითონის ჯართი - 3.9 $ მლნ (კლება 51%);  

• ელექტროენერგია  - 3.8 $ მლნ (კლება 73%); 

• ციანიდები - 2.7 $ მლნ (კლება 66%); 

• ტყვია - 6.3 $ მლნ (ზრდა 35%). 

 

თურქეთიდან იმპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 407.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა 

და თურქეთიდან მთლიანი იმპორტის 22% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

• სამკურნალო საშუალებები -  83.3 $ მლნ (ზრდა 38%) 

• მილები, მილაკები სხვა შავი ლითონისაგან - 61.7 $ მლნ (ზრდა 32%) 

• მსუბუქი ავტომობილები - 42.8 $ მლნ (კლება 13%) 

• მეტ. კონსტრ შავი ლითონებისაგან - 43.0 $ მლნ (კლება 16%)  
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• იზოლირებული მავთულები, კაბელები -40.0 $ მლნ (ზრდა 28%) 

• ახალი საბურავები -27.1 $ მლნ (ზრდა 20%) 

• ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - 39.5 $ მლნ (ზრდა 4-ჯერ) 

• სანჰიგიენური ნაწარმი -27.8 $ მლნ (ზრდა 3%) 

• მზა ტანსაცმელი - 29.7 $ მლნ (ზრდა 11%) 

• ფრინველის ხორცი - 12.8 $ მლნ (კლება 3%) 

საქართველო - რუსეთი 

სავაჭრო ბრუნვა რუსეთის ფედერაციასთან, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 

გაიზარდა 7%-ით და 1 473 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.  

 ექსპორტი გაიზარდა 14%-ით და 497.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა;  

 იმპორტი გაიზარდა 4%-ით და 975.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. 
 

 
 
საქართველოდან რუსეთში ექსპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 403.5 მლნ აშშ დოლარი 

შეადგინა და რუსეთში მთლიანი ექსპორტის   81% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

 ფეროშენადნობები - 114.5 მლნ. აშშ დოლარი (კლება 74%); 

 ღვინო - 133.3 მლნ. აშშ დოლარი (ზრდა 16%); 

 მინერალური წყალი  - 60.6 მლნ. აშშ დოლარი (ზრდა 21%); 

 სპირტიანი სასმელები - 34.5 მლნ. აშშ დოლარი  (ზრდა 62%); 

 სამკურნალო საშუალებები - 19.8 (რეექსპორტი 98%) (ზრდა 89%); 

 ციტრუსები - 13.7 მლნ. აშშ დოლარი (ზრდა 26%); 

 უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები - 11.2 მლნ. აშშ დოლარი  (ზრდა 34%); 

 მსუბუქი ავტომობილები - 7.3 მლნ. აშშ დოლარი (რეექსპორტი) (კლება 4%); 

 თხილი - 4.5 მლნ. აშშ დოლარი (კლება 41%). 
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 ვაშლი, მსხალი, კომში - 4.1 მლნ. აშშ დოლარი  (ზრდა 3-ჯერ); 

 

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%); 

 სიმინდი - 13.9 მლნ. აშშ დოლარი (წილი 1.5%). 

საქართველო-ჩინეთი 

 

ჩინეთთან სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 5%-ით და 1 086 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და ბრუნვის 

8.5% დაიკავა.  

 ექსპორტი 15%-ით გაიზარდა 228  მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და ექსპორტის 6% დაიკავა. 

 იმპორტი 3%-ით გაიზარდა და 859 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და იმპორტის 9.5% 

დაიკავა. 
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საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 222.4 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და რუსეთში მთლიანი ექსპორტის   97.5% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

• სპილენძის მადნები -  172 $მლნ (ზრდა 11%) 

• ღვინო - 19 $მლნ (კლება 5%) 

• სამედიცინო ხელსაწყოები - 13 $მლნ (ზრდა 17%) 

• ძვირფასი ლითონის მადნები - 5.8 $მლნ (წ.წ ექსპორტი არ განხორციელებულა) 

• სანელებლები - 3.6 $მლნ (ზრდა 8-ჯერ) 

• თხილი - 3.5 $მლნ (ზრდა 3-ჯერ) 

• დიაგნოსტიკური რეაგენტები - 2.7 $მლნ (წ.წ ექსპორტი არ განხორციელებულა)  

• სპირტიანი სასმელები - 0.8 $მლნ (კლება 32%) 

• ორთოპედიული სამარჯვები - 2.0 $მლნ (ზრდა 14%) 

 

ჩინეთიდან  იმპორტირებულმა 10 უმსხვილესმა პოზიციამ 170.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა 

და რუსეთიდან მთლიანი იმპორტის   52.7% დაიკავა. ეს პოზიციებია: 

• ბრტყელი ნაგლინი - 30.8 $მლნ (კლება 13%) 

• კონდენციონერები - 22.1 $მლნ (ზრდა 21%) 

• საბურავები - 22.0 $მლნ (კლება 18%) 

• გამომთვლელი მანქანები - 21.1 $მლნ (კლება 49%) 

• სატელევიზიო აპარატურა - 21.3 $მლნ (ზრდა 41%) 

• გამანათებელი მოწყობილობები - 18.7 $მლნ (ზრდა 13%) 

• პოლიეთერები - 18.0 $მლნ (ზრდა 2%) 

• ტრანსფორმატორები - 14.8 $მლნ (ზრდა 2%) 

• ბულდოზერები - 14.0 $მლნ (ზრდა 3-ჯერ) 

• რეზინის ფეხსაცმელი - 14.0 $მლნ (კლება 18%) 

 

საქართველოს ექსპორტი 

2019 წელს ექსპორტის მიხედვით საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების 

პირველი ათეულის ჯამურმა ექსპორტმა საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 73.3% დაიკავა. 

პირველ ადგილზეა აზერბაიჯანი 498.7 მლნ. აშშ დოლარით და 13.2% წილით, მეორე ადგილზეა  

რუსეთი 497.1 მლნ. აშშ დოლარით და 13.9%-იანი წილით, ხოლო მესამე ადგილზეა სომხეთი 

412.2 მლნ. აშშ დოლარით და 10.9% წილით. 
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2019 წელს საექსპორტო ათეულში, პირველ ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები - 686.7 მლნ. აშშ 

დოლარი და 18.2%, მეორე ადგილზე სპილენძის მადნები - 651.6 მლნ. აშშ დოლარით და 17.3%-

იანი წილით, ხოლო მესამე ადგილზე ფეროშენადნობები 303.0 მლნ. აშშ დოლარი და 8.0%.  

 

ექსპორტი სტრუქტურულ ჭრილში 

 
 

ექსპორტი (რეექსპორტის ჩათვლით) სტრუქტურულ ჭრილში 

 

სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტმა 895.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (7%-ით და 63.8 

მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები), ხოლო სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტმა 2 877 მლნ. აშშ 

დოლარი (20%-ით და 479.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  
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საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 

2019 წლის ექსპორტის მიხედვით

2018 2019

მსუბუქი  

ავტომობილები

18%

სპილენძის მადნები

17%

ფეროშენადნობები

8%

ღვინო

6%

სამკურნალო 

საშუალებები

5%

მინერალური წყალი

4%

სპირტიანი სასმელები

3%

აზოტოვანი სასუქები

2%

ოქრო

2%

თხილი

2%

დანარჩენი საქონელი –

სულ

33%

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს ექსპორტში 2019
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2019 წელს ექსპორტის ზრდა განხორციელდა შემდეგი პროდუქციის ზრდის ხარჯზე:  

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

 

ღვინო - ექსპორტი 222.9 მლნ. აშშ დოლარი  (13%-ით და 26 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (133.3. აშშ დოლარი და 60%), უკრაინა (23 მლნ. აშშ 

დოლარი და 10%), ჩინეთი (18.9 მლნ. აშშ დოლარი და 8%),  პოლონეთი (9 მლნ. აშშ დოლარი და 

4%), ყაზახეთი (8.4 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), ბელარუსი  (7.2 მლნ. აშშ დოლარი და 3%), ლატვია 

(3.7 მლნ. აშშ დოლარი და 2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ბელარუსი (73%), პოლონეთი (15%), რუსეთი (16%), უკრაინა 

(7%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ყაზახეთი (4%), ლატვია (7%), ჩინეთი (5%). 

 

მინერალური წყალი - ექსპორტი 133.6 მლნ. აშშ დოლარი (21%-ით და 23.4 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი).  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (60.1 მლნ. აშშ დოლარი და 45%), უკრაინა (23.4 მლნ. 

აშშ დოლარი და 18%),  ლიეტუვა (15.1 მლნ. აშშ დოლარი და 11%), ყაზახეთი (14.2 მლნ. აშშ 

დოლარი და 11%), ბელარუსი (10 მლნ. აშშ დოლარი და 8%);  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (21%), უკრაინა (27%), ყაზახეთი (47%); 

 ექსპორტი  შემცირდა ლიეტუვაში (5%). 

 

სპირტიანი სასმელები - 129.3 მლნ. აშშ დოლარი  (0.1%-ით და 0.2 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  რე-

ექსპორტმა მთლიან ექსპორტში 35% დაიკავა. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (34.5 მლნ. აშშ დოლარი და 27%),  უკრაინა (33.7 მლნ. 

აშშ დოლარი და 26%), საფრანგეთი (10.1 მლნ. აშშ დოლარი და 8%), ბელარუსი (8.6 მლნ. აშშ 

დოლარი და 7%),  ნიდერლანდები (4.1 მლნ. აშშ დოლარი და 3%), სომხეთი (7.5 მლნ. აშშ დოლარი 

და 6%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: საფრანგეთი (43%), ნიდერლანდები (22%), ესპანეთი (96%),  

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (62%), ბელარუსი (63%), სომხეთი (79%); 

 

ახალი ხილი - ექსპორტი 17.8 მლნ. აშშ დოლარი (75%-ით და 7.6 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (15.6 მლნ. აშშ დოლარი და 88%), სომხეთი (1.1 მლნ. 

აშშ დოლარი და 6%). 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (86%), სომხეთი (7%). 
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სამრეწველო პროდუქცია: 

 

სპილენძის მადნები - ექსპორტი 651.6 მლნ. აშშ დოლარი (29%-ით და 147.1 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: ბულგარეთი (263.6 მლნ. აშშ დოლარი და 40%), რუმინეთი 

(163.7 მლნ. აშშ დოლარი და 26%), ჩინეთი (172.3 მლნ. აშშ დოლარი და 26%), ესპანეთი (31.7 მლნ. 

აშშ დოლარი და 5%), თურქეთი (13.75 მლნ. აშშ დოლარი და 2%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ბულგარეთი (9%), ჩინეთი (11%), რუმინეთი (229%); 

 ექსპორტი შემცირდა  ქვეყნებში: ესპანეთი (4%), თურქეთი (26%). 

 

სამკურნალო საშუალებები - ექსპორტმა 172.5 მლნ. აშშ დოლარი (17%-ით და 25.3 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). რე-ექსპორტმა მთლიან ექსპორტში 92% დაიკავა. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: უზბეკეთი (52.2 მლნ. აშშ დოლარი და 34%), აზერბაიჯანი 

(27.3 მლნ. აშშ დოლარი და 13%), უკრაინა (15.4 მლნ. აშშ დოლარი და 9%), ყირგიზეთი (15.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 9%), რუსეთი (19.8 მლნ. აშშ დოლარი და 11%), თურქმენეთი (5.9 მლნ. აშშ 

დოლარი და 3%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: უკრაინა (4-ჯერ), ყირგიზეთი (23%), რუსეთი (89%), 

თურქმენეთი (37%), ყაზახეთი (2%), უზბეკეთი (11%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: ბელარუსი (1%),  ყაზახეთი (38%), აზერბაიჯანი (17%). 

 

ორთოპედიული სამარჯვები - ექსპორტი 15.0 მლნ. აშშ დოლარი (123%-ით და 8.3 მლნ. აშშ 

დოლარით მეტი). რე-ექსპორტმა მთლიან ექსპორტში 94% დაიკავა. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: უკრაინა (6.4 მლნ. აშშ დოლარი და 43%), ლიეტუვა (1.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 9%), ჩინეთი (2.0 მლნ. აშშ დოლარი და 14%),  უზბეკეთი (2.0 მლნ აშშ დოლარი 

და 13%), თურქმენეთი (0.7 მლნ. აშშ დოლარი და 5%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: უკრაინასა და თურქმენეთში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 

ექსპორტი არ განხორციელებულა, ლიეტუვა (5-ჯერ), ჩინეთი (14%).  

 

 მსუბუქი ავტომობილები - ექსპორტმა (რე-ექსპორტი) შეადგინა 686.7 მლნ. აშშ დოლარი  (68%-ით 

და 278.5 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: აზერბაიჯანი (248.8 მლნ. აშშ დოლარი და 36%), სომხეთი 

(214.5 მლნ. აშშ დოლარი და 31%), უკრაინა (72 მლნ. აშშ დოლარი და 10%),   ა/გ ემირატები (45.3 

მლნ. აშშ დოლარი და 7%), ყირგიზეთი (49 მლნ. აშშ დოლარი და 7%), ყაზახეთი (11.8 მლნ აშშ 

დოლარი და 2%), რუსეთი (7.3 მლნ აშშ დოლარი და 1%), ბელგია (6.4 მლნ. აშშ დოლარი და 1.1%);  
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 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ყირგიზეთი (364%), აზერბაიჯანი (31%), სომხეთი (118%), 

უკრაინა (44%); 

 ექსპორტი შემცირდა რუსეთში (4%). 

 

სატვირთო ავტომობილები - ექსპორტმა (რე-ექსპორტი) 43.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (78%-ით 

და 19 მლნ. აშშ დოლარით მეტი);  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: სომხეთი (31.2 მლნ. აშშ დოლარი და 71%) და აზერბაიჯანი 

(11 მლნ. აშშ დოლარი და 25%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (71%), სომხეთი (102%).   

 

ექსპორტი შემცირდა შემდეგ პოზიციებზე: 

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (ცოცხალი) - ექსპორტი 22.4 მლნ. აშშ დოლარი (24%-ით და 7.2 

მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ექსპორტი განხორციელდა: ერაყი (12.3 მლნ. აშშ დოლარი და 55%), აზერბაიჯანი (10.1 მლნ. აშშ 

დოლარი და 45%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი(34%), ერაყი (14%). 

 

ცხვრის ხორცი - ექსპორტი 15.2 მლნ. აშშ დოლარი (58%-ით და 21.2 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ექსპორტი განხორციელდა: ირანი (12.4 მლნ. აშშ დოლარი და 81%), ა/გ საამიროები (1.4 მლნ. აშშ 

დოლარი და 9%), ქუვეითი (1.3 მლნ. აშშ დოლარი და 8%);  

 ექსპორტი შემცირდა ირანში (64%); 

 ექსპორტი  გაიზარდა ქვეყნებში: ქუვეითი (20%), ა/გ საამიროები (15%). 

 

თევზის ფქვილი - ექსპორტი 9.8 მლნ. აშშ დოლარი  (36%-ით და 5.4 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები);  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: თურქეთი (5.3 მლნ. აშშ დოლარი და 54%), ტაივანი (2.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 23%), სომხეთი (2.1 მლნ. აშშ დოლარი და 22%); 

 ექსპორტი შემცირდა: ვიეტნამში (1.8 მლნ. აშშ დოლარით, მიმდინარე წელს ექსპორტი არ 

განხორციელებულა), თურქეთში (45%), ტაივანში (23%); 

 ექსპორტი გაიზარდა სომხეთში (88%). 

 

თევზის ცხიმი - 5.1 მლნ. აშშ დოლარი (55%-ით და 6.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 
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 ექსპორტი  განხორციელდა ქვეყნებში: თურქეთი (4.4 მლნ. აშშ დოლარი და 85%), ჩილე (0.6 მლნ. 

აშშ დოლარი და 12%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: პერუ (2018-4.3 მლნ. აშშ დოლარი, მიმდინარე წელს ექსპორტი 

არ განხორციელებულა), თურქეთი (37%); 

 ექსპორტი გაიზარდა  ქვეყნებში: ჩილე (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ 

განხორციელებულა). 

 

თხილი - ექსპორტი 66.7 მლნ. აშშ დოლარი  (4%-ით და 3 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები);  

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: გერმანია (11.4 მლნ. აშშ დოლარი და 17%), იტალია (14.4 მლნ. 

აშშ დოლარი და 22%), ტუნისი (1.5 მლნ. აშშ დოლარი და 2%), რუსეთი (4.5 მლნ. აშშ დოლარი და 

7%), ლიეტუვა (3.5 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), ესპანეთი (2.9 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), უკრაინა 

(1.6 მლნ. აშშ დოლარი და 2%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: რუსეთი (41%), უკრაინა (27%), ტუნისი (17%),   

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: იტალია (2%), გერმანია (112%), ესპანეთი (44%); ლიეტუვა (21%), 

ყირგიზეთი (1.2 მლნ აშშ დოლარი) (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ 

განხორციელებულა). 

 

ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები - ექსპორტი 10.3 მლნ. აშშ დოლარი (31%-ით და 4.6 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (2.5 მლნ. აშშ დოლარი და 24%), ყაზახეთი (1.6 მლნ. 

აშშ დოლარი და 16%), გერმანია (2. მლნ. აშშ დოლარი და 26%),  უზბეკეთი (0.5 მლნ. აშშ დოლარი 

და 5%), სომხეთი (0.2 მლნ. აშშ დოლარი და 2%), საფრანგეთი (0.25 მლნ. აშშ დოლარი და 3%);  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: სომხეთი (96%), ავსტრია (83%), გერმანია (23%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (1.5 მლნ. აშშ დოლარი და 162%) და ყაზახეთი (წინა 

წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი არ განხორციელებულა). 

 

თამბაქოს მზა ნაწარმი - ექსპორტმა (რე-ექსპორტი)  57.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (61%-ით და 

91.3 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: აზერბაიჯანი (33.2 მლნ. აშშ დოლარი და 58%), ყაზახეთი  (4.9 

მლნ. აშშ დოლარი და 8%), სინგაპური (4.3 მლნ. აშშ დოლარი და 8%), ვიეტნამი (4 მლნ. აშშ 

დოლარი და 7%);  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: აზერბაიჯანი (67%), ყაზახეთი (85%) სინგაპური (5%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ვიეტნამიდან (4-ჯერ). 
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უალკოჰოლო სასმელები - ექსპორტი 27.5 მლნ. აშშ დოლარი (0.05%-ით და 0.01 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები). 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრები: რუსეთი (11.2  მლნ. აშშ დოლარი და 41%), აზერბაიჯანი (6.3 

მლნ. აშშ დოლარი და 23%), სომხეთი (4.1 მლნ. აშშ დოლარი და 15%);  

 ექსპორტი  გაიზარდა ქვეყნებში: რუსეთი (34%),  სომხეთი (77%); 

 ექსპორტი შემცირდა აზერბაიჯანში (45%). 

 

სამრეწველო პროდუქცია 

 

ფეროშენადნობები - ექსპორტი 303.0 მლნ. აშშ დოლარი (14%-ით და 49.6 მლნ. აშშ დოლარით 

ნაკლები).   

 საექსპორტო ბაზრებია: რუსეთი (114.5 მლნ. აშშ დოლარი და 36%), აშშ (116.6 მლნ. აშშ დოლარი 

და 38%), თურქეთი (18.5 მლნ. აშშ დოლარი და 6%), ირანი (14.4 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), 

ბრაზილია (6.9 მლნ. აშშ დოლარი და 2%); 

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: თურქეთი (43%), აშშ (19%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: ირანი (200%), ბრაზილია (წ.წ ექსპორტი არ განხორციელებულა). 

 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - ექსპორტი 16.6 მლნ. აშშ დოლარი (64%-ით და 29.7 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). რე-ექსპორტმა მთლიან ექსპორტში 49% დაიკავა. 

 ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: სომხეთი (3.7 მლნ. აშშ დოლარი და 22%),  შვეიცარია (3.5 მლნ 

აშშ დოლარი და 21%), გაერთიანებული სამეფო (2.8 მლნ. აშშ დოლარი და 17%), აზერბაიჯანი (3 

მლნ. აშშ დოლარი და 18%), ა/გ საამიროები (1 მლნ. აშშ დოლარი და 6%);  

 ექსპორტი შემცირდა ქვეყნებში: სომხეთი (52%), 2019 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა - 

მალტა (2019 -15.0 მლნ. აშშ დოლარით), საფრანგეთი (2019 - 9.8 მლნ. აშშ დოლარი),  ა/გ 

ემირატები (77%); 

 ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნებში: გაერთიანებული სამეფო (1%), აზერბაიჯანი (39%). 

 

თავი IV. იმპორტი 

 
იმპორტი 

2019 წელს იმპორტის მიხედვით სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების პირველი ათეულის ჯამურმა 

იმპორტმა საქართველოს მთლიანი იმპორტის 65.8% დაიკავა. პირველ ადგილზეა თურქეთი 1 612.7 

მლნ. აშშ დოლარით და 17.8% წილით, მეორე ადგილზეა რუსეთი 975.9 მლნ. აშშ დოლარით და 

10.8%-იანი წილით, მესამე ადგილზეა ჩინეთი  858.7 მლნ. აშშ დოლარით და 9.5%-იანი წილით.  
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2019 წელს უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო პოზიცია ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო 

757.0 მლნ. აშშ დოლარი და იმპორტის 8.4%, მეორე ადგილზეა მსუბუქი 653.7 მლნ. აშშ დოლარით 

7.2%, მესამე ადგილზეა სპილენძის მადნები 603.7 მლნ. აშშ დოლარი და 6.7%.   

ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია სტრუქტურულ ჭრილში 

 

 

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

 1,800
1,473 

934 
834 

593 
431 

515 
360 335 

231 209 

1,614 

976 
859 

559 
443 415 390 

267 226 212 
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2019 წლის იმპორტის მიხედვით
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უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს იმპორტში 2019
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სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის იმპორტმა 1 246.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (8%-ით და 107.2 

მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები), ხოლო სამრეწველო პროდუქციის იმპორტმა  7 816.6 მლნ. აშშ 

დოლარი (0.4%-ით და 34 მლნ. აშშ დოლარით მეტი).  

იმპორტი შემცირდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე: 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

 

თამბაქოს ნაწარმი  – 104.8 მლნ. აშშ დოლარი (44%-ით და 82.1 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: უკრაინა (79.8 მლნ. აშშ დოლარი 76%), ჩინეთი 

(3.7 მლნ. აშშ დოლარი და 4%), ჰონკონგი (3.9მლნ. აშშ დოლარი და 4%), უზბეკეთი (3.9 მლნ. აშშ 

დოლარი და 4%), რუსეთი (3.3 მლნ. აშშ დოლარი და 3%), ირანი (2.2 მლნ აშშ დოლარი და 2%), 

ბელარუსი (2.1 მლნ. აშშ დოლარი და 2%); 

 იმპორტი შემცირდა  ქვეყნებიდან: უკრაინა (41%), რუსეთი (66%), ჰონგ - კონგი (42%); 

ბელარუსი (63%) 

 იმპორტი გაიზარდა უზბეკეთიდან (წინა წლის პერიოდში იმპორტი არ განხორციელებულა). 

  

ხორბალი  - 105.1 მლნ. აშშ დოლარი (9%-ით და 9.8 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთი (90.7 მლნ. აშშ დოლარი და 86%),  ყაზახეთი  (13.2 მლნ. აშშ 

დოლარი და 13%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: რუსეთი (5%), ყაზახეთი (27%). 

 

მცენარეული ზეთი - 38.5 მლნ. აშშ დოლარი (5%-ით და 2.1  მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთი (34 მლნ. აშშ დოლარი და 88%),  უკრაინა (2 მლნ. 

აშშ დოლარი და 5%) და აზერბაიჯანი (2 მლნ აშშ დოლარი 5%); 

 იმპორტი შემცირდა უკრაინიდან (58%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: რუსეთიდან (1%), აზერბაიჯანიდან (2%). 

სამრეწველო პროდუქცია 

 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - იმპორტი 757.0 მლნ. აშშ დოლარი (12%-ით და 106.8 მლნ. აშშ 

დოლარით ნაკლები). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: რუმინეთი (183 მლნ. აშშ დოლარი და 

24%), რუსეთი (200 მლნ აშშ. დოლარი და 26%), აზერბაიჯანი (93.8 მლნ. აშშ დოლარი და 

12%),  თურქმენეთი (98.9 მლნ. აშშ დოლარი და 13%), ბულგარეთი(55.1 მლნ აშშ დოლარი და 7%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: ბულგარეთი (36%), აზერბაიჯანი (15%), რუმინეთი (4%);  

 იმპორტი გაიზარდა: რუსეთი (1%), თურქეთი (4-ჯერ). 
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არმატურა - 57.3 მლნ. აშშ დოლარი (30%-ით და 25 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები). 

 იმპორტი განხორციელდა შემდეგი ქვეყნებიდან: უკრაინა (32.5 მლნ. აშშ დოლარი და 

57%),  აზერბაიჯანი (16.8 მლნ. აშშ დოლარი და 29%), ირანი (5.5 მლნ. აშშ დოლარი და 

10%),  რუსეთი (0.9 მლნ. აშშ დოლარი და 2%), თურქეთი (1.5 მლნ. აშშ დოლარი და 3%); 

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან:  ირანი (67%), უკრაინა (29%),  

 იმპორტი გაიზარდა  აზერბაიჯანიდან (48%); 

იმპორტი გაიზარდა შემდეგ სასაქონლო პოზიციებზე: 

მსუბუქი ავტომობილები - 653.7 მლნ. აშშ დოლარი (6%-ით და 39.8 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: აშშ (274.3 მლნ. აშშ დოლარი და 42%),  იაპონია (162.1 მლნ. აშშ 

დოლარი და 25%), თურქეთი (61.7 მლნ. აშშ დოლარი და 9%), გერმანია (52.2 მლნ. აშშ დოლარი და 

8%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: თურქეთი (32%), გერმანია (20%); 

 იმპორტი შემცირდა: აშშ (2%), იაპონია (12%). 

  

სპილენძის მადნები  – 603.7 მლნ. აშშ დოლარი (52%-ით და 207 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: სომხეთი (214.3 მლნ. აშშ დოლარი და 36%),  ჩილე (125.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და 21%), ავსტრალია (74.4 მლნ. აშშ დოლარი და 12%), პერუ  (65.4 მლნ. აშშ დოლარი 

და 11%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: ჩილე (466%), პერუ (წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტი 

არ განხორციელებულა),  

 იმპორტი შემცირდა ქვეყნებიდან: სომხეთი (23%), ბრაზილია (15%). 

ცემენტი და კლინკერი - იმპორტი 38.0 მლნ. აშშ დოლარი (12%-ით და 4 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

მათ შორის ცემენტის იმპორტი 5.6 მლნ. აშშ დოლარი (კლება 44%), ხოლო კლინკერი 32.4 მლნ. აშშ 

დოლარი (ზრდა 33%).   

 ცემენტის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: თურქეთი (92%), აზერბაიჯანი (6%) 

 კლინკერის  იმპორტიორი ქვეყნები: აზერბაიჯანი (72%), თურქეთი (12%),  საბერძნეთი (4%), 

შვეიცარია (4%) და ირანი (8%). 

 ცემენტის იმპორტი შემცირდა ყველა ქვეყნიდან. მათ შორის: აზერბაიჯანი (92%), თურქეთი (14%), 

ირანი (95%); 

 

 

 

 



37 
 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით 2019 წელს  

(ათასი აშშ დოლარი) 

ქვეყნები ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - სულ 

 

3,765,445 
9,065,526 

12,830,971 

ევროკავშირის ქვეყნები 819,667 2,316,726 3,136,393 

ავსტრია 1,857 85,699 87,556 

ბელგია 13,698 101,738 115,437 

ბულგარეთი 284,243 123,984 408,227 

გაერთიანებულისამეფო 35,173 109,913 145,086 

გერმანია 54,357 443,030 497,387 

დანია 626 17,057 17,684 

ესპანეთი 46,129 108,562 154,691 

ესტონეთი 5,870 7,240 13,110 

ირლანდია 1,265 11,375 12,640 

იტალია 40,357 226,117 266,474 

კვიპროსი 2,492 6,599 9,091 

ლატვია 10,679 32,783 43,462 

ლიეტუვა(ლიტვა) 45,021 36,260 81,280 

ლუქსემბურგი 27 2,699 2,726 

მალტა 587 2,820 3,407 

ნიდერლანდი 28,351 168,087 196,438 

პოლონეთი 27,694 163,862 191,556 

პორტუგალია 353 13,728 14,081 

რუმინეთი 177,962 212,203 390,165 

საბერძნეთი 3,877 65,043 68,920 

საფრანგეთი 29,148 163,635 192,784 

სლოვაკეთი 888 11,919 12,807 

სლოვენია 2,508 28,751 31,259 

უნგრეთი 1,175 44,668 45,843 

ფინეთი 163 18,160 18,324 

შვედეთი 673 17,471 18,144 

ჩეხეთი 10,220 89,562 99,782 

ხორვატია 291 8,518 8,810 

დსთ-ის ქვეყნები 
2,003,072 

 

2,436,252 

 

4,439,324 

 

აზერბაიჯანი 498,709 559,130 1,057,840 

ბელარუსი 44,255 50,542 94,796 

თურქმენეთი 59,282 110,358 169,639 

მოლდოვა 8,946 11,277 20,224 
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რუსეთი 497,123 975,908 1,473,031 

სომხეთი 412,237 267,467 679,704 

ტაჯიკეთი 8,841 103 8,944 

უზბეკეთი 89,120 16,390 105,510 

უკრაინა 244,733 414,804 659,537 

ყაზახეთი 68,327 29,465 97,792 

ყირგიზეთი 71,499 3,114 74,613 

დანარჩენი ქვეყნები        942,707 4,312,549 5,255,256 

ავსტრალია 1,078 76,052 77,130 

ავღანეთი 512 45 557 

ალბანეთი 231 145 376 

ალჟირი 350 14 364 

არაბთა გაერთიანებული საამიროები 65,197 161,384 226,581 

არგენტინა 418 3,270 3,688 

აშშ 131,838 390,045 521,882 

ახალიზელანდია 235 2,878 3,113 

ბანგლადეში 222 1,612 1,834 

ბაჰრეინი 152 30 182 

ბელიზი - 548 548 

ბოსნიადაჰერცეგოვინა 20 399 419 

ბრაზილია 7,637 117,411 125,048 

ბურუნდი 975 140 1,115 

განა 92 12 105 

გვინეა 11 - 11 

ეგვიპტე 584 27,633 28,216 

ეთიოპია - 72 72 

ეკვადორი 69 19,632 19,701 

ერაყი 18,734 4,804 23,538 

ვენესუელა 94 - 94 

ვიეტნამი 6,488 8,455 14,943 

ვირჯინისკუნძულები,ბრიტანეთი - 794 794 

ზამბია - 1 1 

ზიმბაბვე - 15 15 

თურქეთი 202,351 1,613,739 1,816,090 

იაპონია 12,525 195,661 208,187 

ინდოეთი 3,863 44,520 48,383 

ინდონეზია 814 10,486 11,300 

იორდანია 288 558 846 

ირანი 71,225 187,071 258,296 
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ისლანდია 2 4,808 4,810 

ისრაელი 14,451 13,540 27,990 

კამბოჯა 112 2 114 

კამერუნი 117 - 117 

კანადა 2,551 12,929 15,479 

კენია 1,671 2,766 4,437 

კოლუმბია 3,257 568 3,825 

კორეა,რესპუბლიკა 9,238 67,030 76,268 

კოსტა-რიკა - 596 596 

კუბა 963 233 1,196 

ლიბანი 436 6,008 6,444 

ლიბია 291 - 291 

ლიხტენშტაინი - 700 700 

მაკედონია,იუგოსლავიის ყოფილი  

რესპუბლიკა 
105 1,691 

1,795 

მალაიზია 876 10,077 10,953 

მალი 852 70 922 

მაროკო 288 3,881 4,169 

მექსიკა 705 2,999 3,704 

მონაკო 12 462 474 

მონტენეგრო 131 241 372 

მონღოლეთი 1,400 0 1,400 

ნეპალი 19 14 34 

ნიგერი 44 3 47 

ნიგერია 92 18 110 

ნორვეგია 74 8,480 8,554 

ომანი 92 81 172 

პაკისტანი 336 3,914 4,250 

პანამა 2,651 - 2,651 

პარაგვაი 55 - 55 

პერუ 9,688 65,761 75,449 

რუანდა 18 3 21 

სამხრეთიაფრიკა 425 15,769 16,194 

სან-მარინო - 202 202 

საუდებისარაბეთი 7,491 3,393 10,883 

საფრანგეთისპოლინეზია 134 - 134 

სეიშელები 19 - 19 

სენეგალი 77 - 77 

სერბეთი 442 8,004 8,446 
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სინგაპური 14,348 13,120 27,469 

სირია 214 297 511 

სომალი 49 - 49 

სუდანი 222 79 301 

ტაივანი,ჩინეთისპროვინცია 2,590 12,119 14,709 

ტაილანდი 457 21,877 22,334 

ტანზანია 4,180 7 4,186 

ტოგო 5 - 5 

ტუნისი 1,524 340 1,864 

უგანდა 9 2 11 

ურუგვაი 750 552 1,301 

ფარერისკუნძულები - 329 329 

ფილიპინები 497 27,575 28,072 

ქუვეითი 5,338 34 5,371 

ყატარი 1,119 2,684 3,803 

შვეიცარია 82,961 57,630 140,591 

შრი-ლანკა 1 2,682 2,684 

ჩადი 2,058 72 2,130 

ჩილე 4,967 126,921 131,888 

ჩინეთი 227,630 858,675 1,086,304 

ჯიბუტი 6 80 86 

ჰონ-კონგი 8,623 75,694 84,318 

 

 


