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 საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019  

თავი I. ზოგადი მიმოხილვა 

 

2019 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 13 315.4 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5%-ით მეტია.  

 ექსპორტი გაიზარდა 12%-ით და 3 798.4 მლნ. აშშ დოლარს შეადგინა;  

 იმპორტი გაიზარდა 2%-ით და 9 516.9 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 43% შეადგინა,  (2018 – 46.3%), თანხაში კი 8.3%-ით შემცირდა და 5 718.5 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა. ხოლო,  ექსპორტის წილი  ბრუნვაში 2.4%-ით გაიზარდა და  29%-ით 

განისაზღვრა (2018 – 26.5%). 

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 12 741.3 13 315.4 

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

ექსპორტი 2 377 2 910 2 861 2 205 2 113 2 735.8 3 379.7 3 798.4 

ზრდის ტემპი (%) 9% 22% -2% -23% -4% 29% 22.9% 12% 

წილი ბრუნვაში 22.8% 26.6% 25% 23.2% 22.5% 25.6% 26.5% 29% 

იმპორტი 8 056 8 023 8 602 7 300 7 294 7 943.0 9 361.6 9 516.9 

ზრდის ტემპი (%) 14% -0.2% 7% -15% -0.1% 8.8% 15% 2% 

წილი ბრუნვაში 77.2% 73.4% 75% 76.8% 77.5% 74.4% 73% 71% 

სალდო -5 679 -5 113 -5 741 -5 095 -5 181 -5 207.3 -5 981.8 -5 718.5 
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საქართველოს წმინდა ექსპორტი და რეექსპორტი 2019 წელს 

 

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

მთლიანი ექსპორტის 61%.   

წმინდა ექსპორტი - 2019 წელს საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის 

ისტორიული მაქსიმუმი -  2 324.5 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, 28%-ით გაიზარდა და 1 474 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 3 226.5 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 2 პროცენტით ნაკლებია და მთლიანი სავაჭრო ბალანსის 

24.5% შეადგინა.    

 ექსპორტი გაიზარდა 12%-ით და 819 მლნ. აშშ დოლარის (რე-ექსპორტი 11%) ექსპორტი 

შეადგინა და ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 21.6 პროცენტი დაიკავა; 

 იმპორტი შემცირდა 6%-ით და 2 407.2 მლნ. აშშ დოლარს მიაღწია, მთლიანი იმპორტის 25.3 

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 216,20 მლნ$ (ზრდა 73%); 

 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);  



6 
 

 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 381 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 215.8 მლნ. აშშ დოლარი (73%-ით და 91.0 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი). 

 ძირითადი იმპორტი განხორციელდა ქვეყნებიდან: გერმანია (51%), გაერთიანებული სამეფო 

(14%), ბელგია (11%); 

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

(40%).  

 

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 

484.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და მთლიანი სავაჭრო ბალანსის 34.6% შეადგენს.  

 ექსპორტი გაიზარდა 20%-ით და 2 043.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (რე-ექსპორტი 57%) და 

ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 53.1 პროცენტი დაიკავა.  

 იმპორტი შემცირდა 9.5%-ით, 2 440.6 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 1 420.2 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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(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 1 799.3 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 10%-ით, 5 604.8 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და 

საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 42% დაიკავა. 

 ექსპორტი -  935.7 მლნ. აშშ დოლარი,  3%-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 172.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა 

და 19%; 
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 იმპორტი - 4 669.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, გაიზარდა 14%-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 4 354 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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ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა
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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 პოზიციებს შორის პირველ ადგილზე მსუბუქი 

ავტომობილები 1 108 მლნ. აშშ დოლარით და 12% წილით იყო, მეორე ადგილზეა ნავთობი და 

ნავთობპროდუქტები იყო 757.0 მლნ. აშშ დოლარი და იმპორტის 8.4%, მესამე ადგილზეა 

სპილენძის მადნები 603.7 მლნ. აშშ დოლარი და 6.7%.   

ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია სტრუქტურულ ჭრილში 
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35 
 

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 - 1 108 მლნ. აშშ დოლარი (32%-ით და 268.0 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 

 ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები: აშშ (558 მლნ. აშშ დოლარი და 50%),  იაპონია (224 მლნ. აშშ 

დოლარი და 20%), თურქეთი (70 მლნ. აშშ დოლარი და 5%), გერმანია (111 მლნ. აშშ დოლარი და 

10%); 

 იმპორტი გაიზარდა ქვეყნებიდან: გერმანია (40%), აშშ (33%), თურქეთი (35%) 

  

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%); 

 

 

 

 


