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საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 

2019 წლის იანვარი-თებერვალი

(წინასწარი)

საგარეო ვაჭრობის ზოგადი მაჩვენებლები 2014-2019 წწ. იანვარ-თებერვალში

(მლნ. აშშ დოლარი)

ექსპორტი იმპორტი სალდო*წინასწარი მონაცემები.

2019 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 
(არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 1 739.8 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის 
შესაბამის მაჩვენებელს 3.6 პროცენტით აღემატება. აქედან ექსპორტი 505.0 მლნ. აშშ დოლარს 
შეადგენს (13.2 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 234.8 მლნ. აშშ დოლარს (0.1 პროცენტით 
მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-თებერვალში 729.8 
მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.9 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში 
ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 342.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 5.2 პროცენტით მეტია 
წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე.

საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ჩამოყალიბებულ ზოგად ტენდენციებს ასახავს გრაფიკული 
გამოსახულება, 2014-2019 წლების დინამიკური მწკრივის მიხედვით.
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ათასი აშშ 

დოლარი

ცვლილება 

(%)

ათასი აშშ 

დოლარი

ცვლილება 

(%)

ექსპორტი იმპორტი

ექსპორტი იმპორტი სალდო*წინასწარი მონაცემები.

ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს 2017-2019 წლებში ექსპორტ-იმპორტის ყოველთვიურ 
დინამიკას აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, ასევე მათ პროცენტულ ცვლილებას წინა წლის შესაბამის 
თვესთან შედარებით.

საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი

იანვარი 176 873.6 44.8 495 494.7 20.3
თებერვალი 179 869.4 13.6 580 271.6 10.7
მარტი 221 168.1 36.5 620 169.2 12.3
აპრილი 211 582.2 27.7 591 590.1 6.2
მაისი 215 311.5 25.0 642 014.1 5.2
ივნისი 235 601.9 40.2 643 952.1 0.2
ივლისი 212 640.9 22.5 641 982.7 7.0
აგვისტო 236 310.0 25.7 703 665.3 1.7
სექტემბერი 257 603.2 27.3 688 351.3 6.1

ოქტომბერი 263 336.1 38.5 731 398.7 10.5

ნოემბერი 236 877.5 8.2 761 314.7 17.5
დეკემბერი 288 312.0 50.7 838 894.2 12.6

20
17

2014-2019 წწ. იანვარ-თებერვლის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების წილი ბრუნვაში (%)
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ექსპორტისა და იმპორტის დინამიკა 2017-2019 წლებში თვეების მიხედვით

(მლნ. აშშ დოლარი)

ექსპორტი იმპორტი
*წინასწარი მონაცემები.

ათასი აშშ 

დოლარი

ცვლილება 

(%)

ათასი აშშ 

დოლარი

ცვლილება 

(%)

ექსპორტი იმპორტი

იანვარი 238 767.5 7.2 592 039.3 -0.4
თებერვალი 266 261.5 19.1 642 766.7 0.6

იანვარი 222 639.9 25.9 594 542.6 20.0
თებერვალი 223 647.0 24.3 638 927.6 10.1
მარტი 285 803.4 29.2 844 741.2 36.2
აპრილი 229 143.3 8.3 734 898.2 24.2
მაისი 323 339.6 50.2 810 881.7 26.3
ივნისი 307 811.0 30.6 779 279.0 21.0
ივლისი 278 313.3 30.9 796 743.0 24.1
აგვისტო 275 365.9 16.5 772 648.4 9.8
სექტემბერი 301 139.4 16.9 719 831.7 4.6
ოქტომბერი 302 961.4 15.0 865 970.0 18.4
ნოემბერი 276 187.0 16.6 742 645.1 -2.5
დეკემბერი 328 582.5 14.0 820 262.7 -2.2

20
18

*

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
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2017 2018* 2019*

20
19

*
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2019 წლის იანვარ-თებერვალში, საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში განხორციელდა 
118.2 მლნ. აშშ დოლარის ექსპორტი, რაც 10.7 პროცენტით ნაკლებია წინა წლის შესაბამის 
მაჩვენებელზე და ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 23.4 პროცენტს შეადგენს. იმპორტის მოცულობამ 
304.2 მლნ. აშშ დოლარს მიაღწია (4.5 პროცენტით ნაკლები) და მთლიანი იმპორტის 24.6 
პროცენტი შეადგინა. სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 422.4 მლნ. აშშ დოლარი 
შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.3 პროცენტით ნაკლებია. რაც შეეხება 
სავაჭრო დეფიციტს, 2019 წლის იანვარ-თებერვალში მთლიან უარყოფით სავაჭრო ბალანსში 
მისი წილი 25.5 პროცენტს შეადგენს.

2019 წლის იანვარ-თებერვალში, საქართველოდან დსთ-ის ქვეყნებში ექსპორტირებულია 
254.8 მლნ. აშშ დოლარის საქონელი, რაც 45.7 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამის 
მაჩვენებელს და ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 50.4 პროცენტს შეადგენს. იმპორტის მოცულობა 
372.9 მლნ. აშშ დოლარს გაუტოლდა (14.4 პროცენტით ნაკლები), რაც მთლიანი იმპორტის 30.2 
პროცენტია. სავაჭრო ბრუნვამ დსთ-ის ქვეყნებთან 627.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა 
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.8 პროცენტით მეტია. რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს, 2019 
წლის იანვარ-თებერვალში, მისი წილი მთლიან უარყოფით სავაჭრო ბალანსში 16.2 პროცენტი 
იყო.

ქვემოთ მოცემული დიაგრამა გვიჩვენებს ქვეყნების ჯგუფების წილს საქართველოს მთლიან 
ექსპორტსა და იმპორტში.

23+51+26+G
დანარჩენი
ქვეყნები

ევროკავშირის
ქვეყნები

დსთ-ის
ქვეყნები

26.1% 23.4%

50.4%
25+30+45+G

დანარჩენი
ქვეყნები

ევროკავშირის
ქვეყნები

დსთ-ის
ქვეყნები

45.2% 24.6%

30.2%

ქვეყნების ჯგუფების წილი ექსპორტში 

2019* წლის იანვარ-თებერვალში 

ქვეყნების ჯგუფების წილი იმპორტში 

2019* წლის იანვარ-თებერვალში 

*წინასწარი მონაცემები.
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2019 წლის იანვარ-თებერვალში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს 
მთლიან ექსპორტში 73.7 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად 
ჩამოყალიბდა: რუსეთი (81.3 მლნ. აშშ დოლარი), აზერბაიჯანი (58.4 მლნ. აშშ დოლარი) და 
თურქეთი (39.6 მლნ. აშშ დოლარი).

ექსპორტი – სულ 446 286.8 100.0 505 029.0 100.0 13.2

   მათ შორის: 

რუსეთი 61 919.1 13.9 81 258.5 16.1 31.2
აზერბაიჯანი 43 690.4 9.8 58 411.9 11.6 33.7
თურქეთი 53 872.3 12.1 39 576.5 7.8 -26.5
უკრაინა 17 245.6 3.9 38 795.1 7.7 125.0
სომხეთი 29 621.0 6.6 37 871.0 7.5 27.9
ბულგარეთი 34 610.2 7.8 32 918.8 6.5 -4.9
რუმინეთი 20 939.9 4.7 28 996.6 5.7 38.5
ჩინეთი 14 725.1 3.3 21 373.3 4.2 45.1
აშშ 20 302.2 4.5 19 505.5 3.9 -3.9

გერმანია 7 183.6 1.6 13 338.3 2.6 85.7
დანარჩენი ქვეყნები – სულ 142 177.4 31.9 132 983.5 26.3 -6.5

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 2019 წლის 

იანვარ-თებერვლის ექსპორტის მიხედვით

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

2019* წლის იანვარი- 

თებერვალი

ცვლილება 

(%)
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უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების წილი მთლიან ექსპორტში 

2019* წლის იანვარ-თებერვალში  

16+11+8+8+8+6+5+4+4+3+27+G
რუსეთი

აზერბაიჯანი

თურქეთი

სომხეთიბულგარეთი

აშშ

უკრაინა

რუმინეთი

ჩინეთი

გერმანია

დანარჩენი ქვეყნები 
16.1%

11.6%

7.8%

7.7%

7.5%6.5%

4.2%

5.7%

3.9%

2.6%

26.3%

*წინასწარი მონაცემები.

*წინასწარი მონაცემები.

ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყანა 2018-2019 წწ. იანვარ-თებერვალში   

(მლნ. აშშ დოლარი) 

2018* 2019*

სომხეთირუსეთი

ჩინეთი

რუმინეთი

გერმანიააზერბაიჯანი უკრაინა

აშშ

ბულგარეთი

თურქეთი
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ცვლილება 

(%)

2019 წლის იანვარ-თებერვალში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 
საქართველოს მთლიან იმპორტში 69.6 პროცენტი შეადგინა. პირველ სამეულში შედის: თურქეთი 
(194.0 მლნ. აშშ დოლარი), ჩინეთი (142.0 მლნ. აშშ დოლარი) და აზერბაიჯანი (126.0 მლნ. აშშ 
დოლარი).

იმპორტი – სულ 1 233 470.2 100.0 1 234 806.0 100.0 0.1

   მათ შორის: 

თურქეთი 189 668.6 15.4 194 003.3 15.7 2.3
ჩინეთი 112 722.0 9.1 142 010.6 11.5 26.0
აზერბაიჯანი 129 199.5 10.5 126 008.5 10.2 -2.5
რუსეთი 136 319.2 11.1 122 327.6 9.9 -10.3
აშშ 43 393.3 3.5 61 559.1 5.0 41.9
გერმანია 59 574.6 4.8 52 130.7 4.2 -12.5
სომხეთი 58 322.1 4.7 48 802.5 4.0 -16.3
უკრაინა 67 584.8 5.5 42 889.6 3.5 -36.5
ბრაზილია 4 004.2 0.3 37 420.7 3.0 834.5

რუმინეთი 25 883.4 2.1 32 113.3 2.6 24.1
დანარჩენი ქვეყნები – სულ 406 798.7 33.0 375 540.0 30.4 -7.7

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 

2019 წლის იანვარ-თებერვლის იმპორტის მიხედვით

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

2019* წლის იანვარი- 

თებერვალი
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*წინასწარი მონაცემები.

ათი უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყანა 2018-2019 წწ. იანვარ-თებერვალში 

(მლნ. აშშ დოლარი) 

16+11+10+10+5+4+4+4+3+3+30+G
*წინასწარი მონაცემები.

უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყნების წილი მთლიან იმპორტში 

2019* წლის იანვარ-თებერვალში

თურქეთი

აზერბაიჯანი

რუსეთი

სომხეთი
გერმანია

აშშ

უკრაინა

ჩინეთი

რუმინეთი

ბრაზილია

დანარჩენი ქვეყნები 
15.7%

 11.5%

10.2%

9.9%

5.0%

4.2%
4.0%

3.5%

3.0%

2.6%

30.4%

რუსეთიჩინეთი რუმინეთი

სომხეთი ბრაზილია

გერმანია

აზერბაიჯანი

უკრაინა

აშშთურქეთი

2018* 2019*
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ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ბრუნვა

2019 წლის იანვარ-თებერვალში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 
საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 69.7 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი 
სავაჭრო პარტნიორებია თურქეთი (233.6 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (203.6 მლნ. აშშ დოლარი) 
და მესამე ადგილზე აზერბაიჯანი  (184.4 მლნ. აშშ დოლარი). 

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 2019* 

წლის იანვარ-თებერვლის ბრუნვის მიხედვით

სულ 505 029.0 100.0 1 234 806.0 100.0 1 739 835.0 100.0

  მათ შორის:

თურქეთი 39 576.5 7.8 194 003.3 15.7 233 579.8 13.4
რუსეთი 81 258.5 16.1 122 327.6 9.9 203 586.1 11.7
აზერბაიჯანი 58 411.9 11.6 126 008.5 10.2 184 420.4 10.6
ჩინეთი 21 373.3 4.2 142 010.6 11.5 163 383.9 9.4
სომხეთი 37 871.0 7.5 48 802.5 4.0 86 673.5 5.0
უკრაინა 38 795.1 7.7 42 889.6 3.5 81 684.7 4.7
აშშ 19 505.5 3.9 61 559.1 5.0 81 064.6 4.7
გერმანია 13 338.3 2.6 52 130.7 4.2 65 469.1 3.8
რუმინეთი 28 996.6 5.7 32 113.3 2.6 61 109.9 3.5
ბულგარეთი 32 918.8 6.5 19 591.8 1.6 52 510.6 3.0
დანარჩენი პარტნიორი 
ქვეყნები – სულ 132 983.5 26.3 393 368.9 31.9 526 352.3 30.3

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ექსპორტი იმპორტი

*წინასწარი მონაცემები.
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2019 წლის იანვარ-თებერვალში, სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი 
ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 78.3 მლნ. აშშ დოლარით, რაც 
მთელი ექსპორტის 15.5 პროცენტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს მსუბუქი ავტომობილები, 
56.1 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ექსპორტის 11.1 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა 
ფეროშენადნობები, 51.2 მლნ. აშშ დოლარით (10.1 პროცენტი).

ექსპორტი იმპორტი

*წინასწარი  მონაცემები.

ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა 2019* წლის იანვარ-თებერვალში
(მლნ. აშშ დოლარი) 

რუსეთი

სომხეთი

გერმანია

რუმინეთიაზერბაიჯანი

ჩინეთი უკრაინა

აშშ

ბულგარეთი

თურქეთი
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უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს ექსპორტში

ცვლილება 

(%)

ექსპორტი – სულ 446 286.8 100.0 505 029.0 100.0 13.2

მათ შორის: 
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 75 019.7 16.8 78 259.4 15.5 4.3
მსუბუქი ავტომობილები 37 976.0 8.5 56 137.8 11.1 47.8
ფეროშენადნობები 48 896.9 11.0 51 191.2 10.1 4.7
ყურძნის ნატურალური ღვინოები 26 723.9 6.0 33 455.8 6.6 25.2
მედიკამენტები დაფასოებული 17 135.0 3.8 28 542.8 5.7 66.6
აზოტოვანი სასუქები 23 340.9 5.2 23 747.2 4.7 1.7
სპირტიანი სასმელები 15 651.0 3.5 18 416.4 3.6 17.7
მინერალური და მტკნარი წყლები 13 741.6 3.1 17 851.4 3.5 29.9
სიგარები, სიგარილები და სიგარეტები 9 946.4 2.2 17 602.4 3.5 77.0

ოქრო დაუმუშავებელი ან 
ნახევრადდამუშავებული, ან ფხვნილის 
სახით

14 402.8 3.2 10 980.8 2.2 -23.8

დანარჩენი საქონელი – სულ 163 452.6 36.6 168 843.7 33.4 3.3

*წინასწარი მონაცემები.

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ათეული 2019* წლის იანვარ-თებერვალში

*წინასწარი მონაცემები.

17+11+10+7+6+5+3+3+3+2+33+G
სპილენძის მადნები 

ფეროშენადნობები

მსუბუქი 

ავტომობილები

ღვინო

მედიკამენტები

დაფასოებული

სპირტიანი სასმელები 

მინერალური და 

მტკნარი წყლები

სიგარები, სიგარილები 

და სიგარეტები 

ოქრო

აზოტოვანი სასუქები

დანარჩენი საქონელი 15.5%

11.1%

10.1%

6.6%

5.7%

4.7%
3.6%

3.5%

3.5%

2.2%

33.4%

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

2019* წლის იანვარი- 

თებერვალი
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ცვლილება 

(%)

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2019 წლის იანვარ-თებერვალში  წარმოდგენილი 
იყო ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სახით, რომლის იმპორტმა 101.2 მლნ. აშშ დოლარი 
და მთელი იმპორტის 8.2 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებდა ნავთობის აირები 88.7 
მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 7.2 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა სპილენძის მადნები და 
კონცენტრანტები 71.9 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 5.8 პროცენტი).    

იმპორტი – სულ 1 233 470.2 100.0 1 234 806.0 100.0 0.1

მათ შორის:

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 108 979.5 8.8 101 247.3 8.2 -7.1
ნავთობის აირები და აირისებრი 
ნახშირწყალბადები სხვა 86 302.5 7.0 88 689.4 7.2 2.8

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 61 652.6 5.0 71 907.0 5.8 16.6
მსუბუქი ავტომობილები 71 623.1 5.8 67 526.5 5.5 -5.7
მედიკამენტები დაფასოებული 36 932.1 3.0 56 255.0 4.6 52.3
სატელეფონო აპარატები 29 229.6 2.4 23 941.6 1.9 -18.1
ხორბალი და მესლინი 19 634.2 1.6 15 594.2 1.3 -20.6
ელექტროენერგია 19 208.9 1.6 15 458.5 1.3 -19.5
რეზინის პნევმატური სალტეები და 
საბურავები, ახალი 11 314.8 0.9 14 218.2 1.2 25.7

სიგარები, სიგარილები და სიგარეტები 11 020.0 0.9 13 540.3 1.1 22.9
დანარჩენი საქონელი – სულ 777 573.0 63.0 766 428.0 62.1 -1.4

*წინასწარი მონაცემები.

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს იმპორტში

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

2019* წლის იანვარი- 

თებერვალი
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უმსხვილესი  საიმპორტო  საქონლის ათეული  2019* წლის იანვარ-თებერვალში

8+7+6+6+5+2+1+1+1+1+62+G
ნავთობი და 

ნავთობპროდუქტები

მსუბუქი 

ავტომობილები

სპილენძის მადნები

ნავთობის აირები

სატელეფონო აპარატები

მედიკამენტები დაფასოებული

ელექტროენერგია

ხორბალი და მესლინი

ახალი საბურავები 

სიგარები, სიგარილები 

და სიგარეტები 

დანარჩენი საქონელი

62.1%

8.2%

7.2%

5.8%

5.5%

4.6%

1.9%

1.3%

1.3%

1.2%1.1%

*წინასწარი მონაცემები.
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უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები

თურქეთი

ექსპორტი – სულ 53 872.3 39 576.5

   მათ შორის:
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 12 709.6 9 068.9 7 119.7 4 608.8
ნახევარფაბბრიკატები ნახშირბადიანი 
ფოლადისაგან 3 619.7 7 533.9 7 022.1 18 943.4

ტრიკოტაჟის ნაწარმი 6 878.0 248.7 5 415.9 263.6
ფეროშენადნობები 5 602.5 4 656.4 2 841.5 2 548.8
კოსტუმები, კომპლექტები, ტრიკოტაჟისა, 
ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭისა 1 305.9 63.3 1 939.5 93.9

დანარჩენი საქონელი – სულ 23 756.5 15 237.7

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოდან თურქეთში ექსპორტირებული 

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

იმპორტი – სულ 189 668.6 194 003.3

მათ შორის:
მედიკამენტები დაფასოებული 5 479.9 66.5 10 194.9 183.6
მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების 
ჩათვლით 6 550.7 316.2 6 150.1 373.1

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან 3 449.1 1 832.5 6 104.4 3 681.2
შავი ლითონების მილები, მილაკები და ღრუ 
პროფილები 7 680.3 9 260.5 5 890.0 7 716.1

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, 
ახალი 3 846.2 483.9 4 978.5 860.2

დანარჩენი საქონელი – სულ 162 662.5 160 685.4
*წინასწარი მონაცემები.

თურქეთიდან საქართველოში იმპორტირებული 

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

2019* წლის იანვარი- 

თებერვალი

2019* წლის იანვარი- 

თებერვალი
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რუსეთი

 ექსპორტი – სულ 61 919.1 81 258.5

       მათ შორის:
ყურძნის ნატურალური ღვინოები 17 730.8 6 066.5 23 205.6 7 597.9
ფეროშენადნობები 21 492.6 18 114.5 21 149.6 19 422.9
მინერალური და მტკნარი წყლები 7 648.7 10 870.0 10 164.4 14 224.4
სპირტიანი სასმელები 2 582.5 530.0 5 473.5 1 148.6
მედიკამენტები დაფასოებული 648.9 2.2 2 470.7 7.9
დანარჩენი საქონელი – სულ 11 815.6 18 794.7

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოდან რუსეთში ექსპორტირებული 

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

იმპორტი – სულ 136 319.2 122 327.6

      მათ შორის:
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 34 248.5 56 095.8 25 305.1 46 866.6
ხორბალი და მესლინი 17 750.4 91 880.2 11 210.1 50 563.8
ქვანახშირის კოქსი და ნახევარკოქსი 5 897.5 20 275.6 6 477.8 24 400.9
ნავთობის აირები და აირისებრი 
ნახშირწყალბადები სხვა 5 582.7 19 248.9 4 810.3 16 048.1

ქვანახშირი, მყარი საწვავის სახეობები, 
მიღებული ქვანახშირისაგან 3 816.7 36 584.7 4 471.6 40 717.7

დანარჩენი საქონელი – სულ 69 023.4 70 052.7

რუსეთიდან საქართველოში იმპორტირებული 

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

*წინასწარი მონაცემები.

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

2019* წლის იანვარი- 

თებერვალი

2019* წლის იანვარი- 

თებერვალი
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ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

*წინასწარი მონაცემები.

აზერბაიჯანი

ექსპორტი – სულ 43 690.4 58 411.9

   მათ შორის: 
მსუბუქი ავტომობილები (ცალი) 16 116.0 876 19 797.0 2 175
სიგარები, სიგარილები და სიგარეტები 5 585.3 257.7 9 900.1 500.1
მედიკამენტები დაფასოებული 4 499.9 211.5 5 565.2 136.6
აზოტოვანი სასუქები 200.7 979.2 2 098.8 10 814.6
მავთულები იზოლირებული, კაბელები 43.0 3.7 1 518.1 198.2
დანარჩენი საქონელი – სულ 17 245.4 19 532.8

საქართველოდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებული 

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

იმპორტი – სულ 129 199.5 126 008.5

მათ შორის:
ნავთობის აირები და აირისებრი 
ნახშირწყალბადები სხვა 80 694.1 454 240 83 871.9 486 014.0

ელექტროენერგია 18 231.1 … 15 072.0 …
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 10 728.6 18 560 13 323.2 25 161.5
ცემენტი 1 998.7 38 930 2 003.0 35 212.3
წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, 
შემდგომი დამუშავების გარეშე 565.9 1 080 1 738.4 3 694.5

დანარჩენი საქონელი – სულ 16 981.2 10 000.1

აზერბაიჯანიდან საქართველოში იმპორტირებული 

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

*წინასწარი მონაცემები.

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

   2018* წლის იანვარი- 

თებერვალი 

2019* წლის იანვარი-

თებერვალი

2019* წლის იანვარი- 

თებერვალი
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ქვეყნების 
რაოდენობა

საგარეო სავაჭრო 
ბალანსი მლნ. აშშ 

დოლარი

უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი

2018* წლის იანვარი-თებერვალი  89 834.5
2019* წლის იანვარი-თებერვალი 86 771.9
დადებითი სავაჭრო ბალანსი

2018* წლის იანვარი-თებერვალი  26 47.4
2019* წლის იანვარი-თებერვალი 28 42.1
სულ

2018* წლის იანვარი-თებერვალი  115 787.2
2019* წლის იანვარი-თებერვალი 114 729.8

საქართველოს საგარეო სავაჭრო  ბალანსი

*წინასწარი მონაცემები.

 -      მოვლენა არ არსებობს;
 *      მონაცემები წინასწარია და ექვემდებარება დაზუსტებას ინფორმაციულ წყაროებში და 
        მეთოდოლოგიაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში;
 ...    მონაცემები კონფიდენციალურია.
 0.0  მაჩვენებლის სიდიდე უმნიშვნელოა

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები:

სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური; 

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო;

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”;  

სს  „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“;

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია”.

წყარო:
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წინასწარი მონაცემების კორექტირება ხორციელდება საქსტატის მიერ შემუშავებული 

სტატისტიკური ინფორმაციის  გადასინჯვის პოლიტიკის შესაბამისად 

(რეგულარული გადასინჯვის პრინციპის საფუძველზე) 

რესპონდენტების/ადმინისტრაციული წყაროების 

მიერ მონაცემების დაზუსტების შედეგად.

1.   ცალკეულ შემთხვევებში მცირე განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის 
აიხსნება მონაცემთა დამრგვალებით;

2. 2011-2014 წლების ინფორმაცია განახლებულია სპეციალური სატვირთო-საბაჟო დეკ-
ლარაციების მონაცემებით;

3.  ინფორმაცია არ მოიცავს გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციების (ფორმა №4) მონაცემებს;

4. ინფორმაცია არ მოიცავს არაორგანიზებულ ვაჭრობას; ასევე, აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებულ ტერიტორიებს;

5.  საერთაშორისო მეთოდოლოგიების შესაბამისად, საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა და საბაჟო 
სტატისტიკა განსხვავებულად ახდენს სასაქონლო ნაკადების მოცვას. კერძოდ, საგარეო ვაჭრობის 
სტატისტიკაში არ აისახება დროებითი, დიპლომატიური, სატრანზიტო და სხვა ანალოგიური 
სახის ტვირთები.

შენიშვნა:

საკონტაქტო პირი:
ლია ძებისაური, ტელ.: (+995 32)   36 72 10 (300) 
E-mail: Ldzebisauri@geostat.ge


