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საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 

2020 წ. იანვარი

(წინასწარი)

საგარეო ვაჭრობის ზოგადი მაჩვენებლები 2015-2020 წწ. იანვარში

(მლნ. აშშ დოლარი)

ექსპორტი იმპორტი სალდო*წინასწარი მონაცემები.

2020 წლის იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლა-
რირებული ვაჭრობის გარეშე) 882.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის 
თვესთან შედარებით 5.7 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 262.6 მლნ. აშშ დოლარს შე-
ადგენს (10.0 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 619.8 მლნ. აშშ დოლარს (4.0 პროცენტით 
მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, მიმდინარე წლის იანვარში, 357.2 
მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.5 პროცენტია. 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ჩამოყალიბებულ ზოგად ტენდენციებს ასახავს გრაფი-
კული გამოსახულება, 2015-2020 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 2018-2020 წლებში ექსპორტ-იმპორტის ყოველთვიურ 
დინამიკას აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, ასევე მათ პროცენტულ ცვლილებას წინა წლის შესაბა-
მის თვესთან შედარებით.

საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი

იანვარი 222 649.9 25.9 594 574.0 20.1
თებერვალი 223 657.0 24.3 638 951.0 8.4
მარტი 285 811.5 29.2 851 801.8 37.9
აპრილი 229 176.7 8.3 734 348.5 23.6
მაისი 323 793.9 50.4 809 023.6 26.9
ივნისი 307 811.0 30.6 779 221.5 21.0
ივლისი 278 175.9 30.8 797 002.0 24.1
აგვისტო 275 376.0 16.5 772 797.5 9.8
სექტემბერი 301 179.5 16.9 719 718.8 4.6

ოქტომბერი 302 920.2 15.0 866 185.7 18.5

ნოემბერი 276 196.5 16.6 751 094.2 -1.3
დეკემბერი 328 964.1 14.1 821 760.9 -2.0

2018

2015-2020 წწ. იანვარში საგარეო ვაჭრობის 

მაჩვენებლების წილი ბრუნვაში

 (%)

- - - - - -
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ექსპორტისა და იმპორტის დინამიკა 2018-2020 წლებში თვეების მიხედვით                                                    
(მლნ. აშშ დოლარი) 

ექსპორტი იმპორტი*წინასწარი მონაცემები.

ათასი აშშ 

დოლარი

ცვლილება 

(%)

ათასი აშშ 

დოლარი

ცვლილება 

(%)

ექსპორტი იმპორტი

იანვარი 262 649.4 10.0 619 832.9 4.0

იანვარი 238 766.2 7.2 596 197.0 0.3
თებერვალი 264 972.7 18.5 648 194.5 1.4
მარტი 320 940.2 12.3 755 870.0 -11.3
აპრილი 307 401.7 34.1 744 758.1 1.4
მაისი 334 480.8 3.3 757 260.6 -6.4
ივნისი 307 249.4 -0.2 696 327.2 -10.6
ივლისი 320 771.5 15.3 769 797.7 -3.4
აგვისტო 315 707.4 14.6 756 480.7 -2.1
სექტემბერი 302 616.2 0.5 757 390.9 5.2
ოქტომბერი 316 257.5 4.4 858 874.5 -0.8
ნოემბერი 345 928.7 25.2 792 013.8 5.4
დეკემბერი 390 353.1 18.7 932 361.5 13.5

2019*

2018 2019* 2020*

*წინასწარი მონაცემები.

2020*
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ქვემოთ მოცემული დიაგრამა გვიჩვენებს ქვეყნების ჯგუფების წილს საქართველოს მთლი-
ან ექსპორტსა და იმპორტში.

17+46+37+G

შენიშვნა: 2020 წლის თებერვლიდან გაერთიანებული სამეფო აღარ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. შესაბამისად, ამ 
პერიოდიდან სტატისტიკურ პუბლიკაციებში გაერთიანებული სამეფო წარმოდგენილი იქნება დანარჩენი ქვეყნების ჯგუფში.

ქვეყნების ჯგუფების წილი ექსპორტში 
2020* წლის იანვარში                                                           

*წინასწარი მონაცემები.

დანარჩენი
ქვეყნები

ევროკავშირის
ქვეყნები

დსთ-ის
ქვეყნები

37.5%
17.1%

45.3%

25+31+44+G
ქვეყნების ჯგუფების წილი იმპორტში 

2020* წლის იანვარში                                                               

დანარჩენი
ქვეყნები

ევროკავშირის
ქვეყნები

დსთ-ის
ქვეყნები

43.8% 24.6%

31.6%
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ექსპორტი – სულ 238 766.2 100.0 262 649.4 100.0 10.0

მათ შორის: 

ჩინეთი 2 898.1 1.2 44 386.7 16.9 1 431.6
აზერბაიჯანი 34 458.3 14.4 43 981.5 16.7 27.6
რუსეთი 39 196.9 16.4 33 445.6 12.7 -14.7
ბულგარეთი 9 979.3 4.2 24 104.4 9.2 141.5
თურქეთი 21 324.5 8.9 19 862.5 7.6 -6.9
უკრაინა 15 065.7 6.3 18 422.0 7.0 22.3
სომხეთი 17 296.1 7.2 12 033.7 4.6 -30.4
შვეიცარია 5 208.5 2.2 9 064.2 3.5 74.0
არაბთა გაერთიანებული 
საამიროები

4 249.8 1.8 6 353.8 2.4 49.5

პერუ - 0.0 5 882.2 2.2 -
დანარჩენი ქვეყნები – სულ 89 089.0 37.3 45 112.8 17.2 -49.4

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები

2020 წლის იანვრის ექსპორტის მიხედვით

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

   2019* წლის

იანვარი 

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

2020* წლის

იანვარი

ცვლილება 

(%)

2020 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან 
ექსპორტში 82.8 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად ჩამო-
ყალიბდა: ჩინეთი (44.4 მლნ. აშშ დოლარი),  აზერბაიჯანი (44.0 მლნ. აშშ დოლარი) და რუსეთი 
(33.4 მლნ. აშშ დოლარი).
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უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების წილი მთლიან ექსპორტში 2020* წლის იანვარში

ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყანა 2019-2020 წწ. იანვარში

(მლნ. აშშ დოლარი) 

*წინასწარი მონაცემები.

*წინასწარი მონაცემები.

2019* 2020*

პერუბულგარეთი

რუსეთი

აზერბაიჯანი უკრაინა შვეიცარია

თურქეთი არაბთა გაერთ.

საამიროები

სომხეთიჩინეთი

16+16+12+9+7+7+6+4+2+2+19+G აზერბაიჯანი

ჩინეთი

სომხეთი

რუსეთი

ბულგარეთი

არაბთა გაერთ. 
საამიროები

თურქეთი

შვეიცარია

უკრაინა

პერუ

დანარჩენი ქვეყნები 

16.9%

16.7%

12.7%

9.2%

7.6%

7.0%

3.5%

4.6%

2.4%

2.2%

17.2%
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ცვლილება 

(%)

2020 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს 
მთლიან იმპორტში 70.4 პროცენტი შეადგინა. პირველ სამეულში შედის: თურქეთი (97.2 მლნ. აშშ 
დოლარი), რუსეთი (72.6 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (65.0 მლნ. აშშ დოლარი).

იმპორტი – სულ 596 197.0 100.0 619 832.9 100.0 4.0

მათ შორის: 

თურქეთი 92 283.3 15.5 97 210.8 15.7 5.3
რუსეთი 48 858.5 8.2 72 599.9 11.7 48.6
ჩინეთი 74 403.4 12.5 64 996.0 10.5 -12.6
აზერბაიჯანი 64 589.7 10.8 58 767.9 9.5 -9.0
აშშ 31 650.3 5.3 34 157.4 5.5 7.9
გერმანია 23 357.1 3.9 29 894.6 4.8 28.0
სომხეთი 19 823.1 3.3 24 408.4 3.9 23.1
უკრაინა 21 755.3 3.6 24 009.3 3.9 10.4
რუმინეთი 17 140.9 2.9 16 072.8 2.6 -6.2

არაბთა გაერთიანებული 
საამიროები

10 796.7 1.8 14 144.8 2.3 31.0

დანარჩენი ქვეყნები – სულ 191 538.8 32.1 183 571.1 29.6 -4.2
*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 

2020* წლის იანვრის იმპორტის მიხედვით

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

   2019* წლის

იანვარი 

2020* წლის

იანვარი
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17+12+10+9+5+5+4+4+2+2+30+G
*წინასწარი მონაცემები.

ათი უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყანა 2019-2020 წწ. იანვარში

(მლნ. აშშ დოლარი)

*წინასწარი მონაცემები.

უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყნების წილი მთლიან იმპორტში 

2020* წლის იანვარში

2019* 2020*

თურქეთი

აზერბაიჯანი

რუსეთი

უკრაინა

აშშ
სომხეთი

გერმანია

ჩინეთი

არაბთა გაერთ.
საამიროები

რუმინეთი

დანარჩენი ქვეყნები 
15.7%

11.7%

10.5%

9.5%

5.5%

4.8%

3.9%

3.9%

2.6%

2.3%

29.6%

რუმინეთი

რუსეთი

ჩინეთი

არაბთა გაერთ.

საამიროები

უკრაინა

აშშ

აზერბაიჯანი გერმანია

სომხეთითურქეთი
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ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ბრუნვა

2020 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართვე-
ლოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 72.2 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი 
სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი (117.1 მლნ. აშშ დოლარი), ჩინეთი (109.4 მლნ. აშშ 
დოლარი) და რუსეთი (106.0 მლნ. აშშ დოლარი). 

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 2020* 
წლის იანვრის ბრუნვის მიხედვით

სულ 262 649.4 100.0 619 832.9 100.0 882 482.3 100.0

  მათ შორის:

თურქეთი 19 862.5 7.6 97 210.8 15.7 117 073.3 13.3
ჩინეთი 44 386.7 16.9 64 996.0 10.5 109 382.8 12.4
რუსეთი 33 445.6 12.7 72 599.9 11.7 106 045.5 12.0
აზერბაიჯანი 43 981.5 16.7 58 767.9 9.5 102 749.4 11.6
უკრაინა 18 422.0 7.0 24 009.3 3.9 42 431.3 4.8
სომხეთი 12 033.7 4.6 24 408.4 3.9 36 442.0 4.1
აშშ 1 578.8 0.6 34 157.4 5.5 35 736.2 4.0
ბულგარეთი 24 104.4 9.2 10 043.6 1.6 34 147.9 3.9
გერმანია 2 523.0 1.0 29 894.6 4.8 32 417.6 3.7
არაბთა გაერთიანებული 
საამიროები 6 353.8 2.4 14 144.8 2.3 20 498.6 2.3

დანარჩენი პარტნიორი 
ქვეყნები – სულ 55 957.4 21.3 189 600.2 30.6 245 557.7 27.8

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ექსპორტი იმპორტი

*წინასწარი მონაცემები.
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2020 წლის იანვარში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუ-
ბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 51.8 მლნ. აშშ დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 19.7 პროცე-
ნტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 49.4 მლნ. აშშ დო-
ლარით (მთლიანი ექსპორტის 18.8 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა ძვირფასი ლითონების 
მადნები და კონცენტრატები 16.0 მლნ. აშშ დოლარით (6.1 პროცენტი).

ექსპორტი იმპორტი

ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა 2020* წლის იანვარში

(მლნ. აშშ დოლარი) 

*წინასწარი მონაცემები.

ჩინეთი

უკრაინა

ბულგარეთი არაბთა გაერთ.

საამიროები

აზერბაიჯანი

რუსეთი

სომხეთი

აშშ გერმანიათურქეთი
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უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს ექსპორტში

ცვლილება 

(%)

ექსპორტი – სულ 238 766.2 100.0 262 649.4 100.0 10.0

მათ შორის: 
მსუბუქი ავტომობილები 26 175.7 11.0 51 767.8 19.7 97.8
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 42 501.5 17.8 49 353.9 18.8 16.1
ძვირფასი ლითონების მადნები და 
კონცენტრატები

- 0.0 16 008.3 6.1 -

ფეროშენადნობები 18 167.4 7.6 15 419.1 5.9 -15.1
ყურძნის ნატურალური ღვინოები 15 775.4 6.6 14 764.4 5.6 -6.4
აზოტოვანი სასუქები 8 924.4 3.7 11 736.9 4.5 31.5
სპირტიანი სასმელები 6 569.4 2.8 8 075.4 3.1 22.9
ოქრო 6 293.2 2.6 7 925.9 3.0 25.9
მინერალური და მტკნარი წყლები 7 846.9 3.3 7 432.5 2.8 -5.3

ციტრუსების ნაყოფი 1 819.4 0.8 3 331.8 1.3 83.1
დანარჩენი საქონელი – სულ 104 692.9 43.8 76 833.3 29.3 -26.6

*წინასწარი მონაცემები.

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ათეული 2020* წლის იანვარში      

*წინასწარი მონაცემები.

19+18+6+6+6+5+4+3+2+1+30+G სპილენძის მადნები 

ძვირფასი ლითონების 

მადნები

მსუბუქი 

ავტომობილები

ფეროშენადნობები

ღვინოსპირტიანი სასმელები 

აზოტოვანი სასუქები

ციტრუსების ნაყოფი

მინერალური და 

მტკნარი წყლები

ოქრო

დანარჩენი საქონელი
19.7%

18.8%

6.1%

5.9%

5.6%

4.5%

3.1%

3.0%

2.8%

1.3%

29.3%

   2019* წლის

იანვარი 

2020* წლის

იანვარი



12

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

19.02.2020

www.geostat.ge       info@geostat.ge

ცვლილება 

(%)

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

ათასი აშშ 

დოლარი

პროცენტული 

წილი

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2020 წლის იანვარში წარმოდგენილი იყო ნა-
ვთობის აირების სახით, რომლის იმპორტმა 56.8 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 9.2 
პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებდა ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 51.6 მლნ. აშშ 
დოლარით (იმპორტის 8.3 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები 50.0 
მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 8.1 პროცენტი). 

იმპორტი – სულ 596 197.0 100.0 619 832.9 100.0 4.0

მათ შორის:
ნავთობის აირები და აირისებრი 
ნახშირწყალბადები სხვა 45 217.9 7.6 56 761.8 9.2 25.5

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 46 120.1 7.7 51 597.3 8.3 11.9
მსუბუქი ავტომობილები 38 592.7 6.5 49 968.8 8.1 29.5
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 32 789.1 5.5 23 648.5 3.8 -27.9
სატელეფონო აპარატები 13 529.2 2.3 18 809.0 3.0 39.0
სამკურნალო საშუალებები 
დაფასოებული 16 459.3 2.8 14 601.7 2.4 -11.3

ელექტროენერგია 9 013.1 1.5 10 868.1 1.8 20.6
ხორბალი და მესლინი 7 578.1 1.3 7 775.5 1.3 2.6
რეზინის პნევმატური სალტეები და 
საბურავები, ახალი 8 199.6 1.4 7 361.0 1.2 -10.2

სატვირთო ავტომობილები 3 895.3 0.7 6 171.0 1.0 58.4
დანარჩენი საქონელი – სულ 374 802.5 62.9 372 270.2 60.1 -0.7

*წინასწარი მონაცემები.

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს იმპორტში

   2019* წლის

იანვარი 

2020* წლის

იანვარი
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უმსხვილესი  საიმპორტო  საქონლის  ათეული  2020* წლის იანვარში  

9+8+8+4+3+2+1+1+1+1+62+G
ნავთობის 

აირები
ნავთობი და 

ნავთობპროდუქტები

მსუბუქი 

ავტომობილები

სატელეფონო აპარატები

მედიკამენტები

სპილენძის მადნები

სატვირთო 

ავტომობილები

ხორბალი და მესლინი

ახალი საბურავები 

ელექტროენერგია

დანარჩენი საქონელი

60.1%

9.2%
8.3%

8.1%

3.8%

3.0%

2.4%

1.8%

1.3%

1.2%1.0%

*წინასწარი მონაცემები.
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უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები

თურქეთი

ექსპორტი – სულ 21 324.5 19 862.5

  მათ შორის:
ფეროშენადნობები 1 140.5 1 058.8 3 320.4 3 467.6
ტრიკოტაჟის ნაწარმი 2 224.4 119.5 3 002.9 95.2
ფქვილი და გრანულები ხორცის, თევზის ან 
კიბოსნაირებისაგან 856.0 673.9 1 989.6 1 654.0

ნახევარფაბბრიკატები ნახშირბადიანი 
ფოლადისაგან 2 304.7 6 584.9 1 502.3 4 006.2

ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზის ან 
ზღვის ძუძუმწოვრების - - 1 350.3 818.4

დანარჩენი საქონელი – სულ 14 798.9 8 697.1

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოდან თურქეთში ექსპორტირებული 
უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

იმპორტი – სულ 92 283.3 97 210.8

მათ შორის:
შავი ლითონების მილები, მილაკები და ღრუ 
პროფილები 1 792.1 2 648.0 3 222.0 4 845.7

მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების 
ჩათვლით 2 980.4 191.6 2 744.0 111.2

სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული 4 557.8 91.7 2 628.3 31.0
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 1 937.8 2 637.8 2 621.8 4 124.4
ციტრუსების ნაყოფი 851.7 1 650.6 2 160.8 4 595.6
დანარჩენი საქონელი – სულ 80 163.5 83 834.0

*წინასწარი მონაცემები.

თურქეთიდან საქართველოში იმპორტირებული 
უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

   2019* წლის

იანვარი 

   2019* წლის

იანვარი 

2020* წლის

იანვარი

2020* წლის

იანვარი
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ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

*წინასწარი მონაცემები.

ჩინეთი

ექსპორტი – სულ 2 898.1 44 386.7

   მათ შორის: 
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - - 40 109.7 26 075.3
ძვირფასი ლითონების მადნები და 
კონცენტრატები - - 1 496.9 579.8

ყურძნის ნატურალური ღვინოები 1 406.5 390.0 678.8 186.9
კოჭა, ზაფრანა, ურცი, დაფნის ფოთოლი, კარი 
და სხვა სანელებლები 153.7 94.9 581.8 241.7

რეაგენტები დიაგნოსტიკური ან 
ლაბორატორიული 128.5 0.4 410.7 0.9

დანარჩენი საქონელი – სულ 1 209.5 1 108.7

საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტირებული 
უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

ათასი აშშ 

დოლარი
ტონა

იმპორტი – სულ 74 403.4 64 996.0

მათ შორის:
ჰორმონები ბუნებრივი ან სინთეზირებული - - 2 950.0 0.1
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - - 2 744.8 2 323.1
რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, 
ახალი 1 824.2 762.8 2 204.7 936.5

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი 
ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი 1 299.5 1 582.9 2 028.6 2 837.5

სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები და 
მოწყობილობები 706.8 209.4 1 551.6 517.7

დანარჩენი საქონელი – სულ 70 573.0 53 516.4

ჩინეთიდან საქართველოში იმპორტირებული 
უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

*წინასწარი მონაცემები.

   2019* წლის

იანვარი 

   2019* წლის

იანვარი 

2020* წლის

იანვარი

2020* წლის

იანვარი
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რუსეთი

 ექსპორტი – სულ 39 196.9 33 445.6

       მათ შორის:
ყურძნის ნატურალური ღვინოები 10 329.7 3 486.9 9 773.1 3 258.1
ფეროშენადნობები 9 139.2 8 639.5 9 452.3 10 567.9
მინერალური და მტკნარი წყლები 4 378.9 6 015.6 3 002.2 4 624.1
ციტრუსების ნაყოფი ახალი ან გამხმარი 1 567.8 2 782.3 2 469.7 4 212.4
სპირტიანი სასმელები 1 993.3 400.6 2 437.7 521.3
დანარჩენი საქონელი – სულ 11 787.9 6 310.6

*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 48 858.5 72 599.9

      მათ შორის:
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 8 611.7 16 213.3 14 111.1 23 403.0
ნავთობის აირები და აირისებრი 
ნახშირწყალბადები სხვა 674.9 1 811.5 9 279.3 32 529.0

ელექტროენერგია 348.9 … 6 844.7 …
ხორბალი და მესლინი 4 995.1 22 070.3 6 104.3 27 731.9
სატელეფონო აპარატები 1 941.0 1.4 3 148.0 2.1
დანარჩენი საქონელი – სულ 32 287.0 33 112.5

რუსეთიდან საქართველოში იმპორტირებული 
უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

*წინასწარი მონაცემები.

   2019* წლის

იანვარი 

   2019* წლის

იანვარი 

2020* წლის

იანვარი

2020* წლის

იანვარი
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ქვეყნების 
რაოდენობა

საგარეო სავაჭრო 
ბალანსი მლნ. აშშ 

დოლარი

უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი

2019* წ. იანვარი 79 382.8
2020* წ. იანვარი 77 392.1
დადებითი სავაჭრო ბალანსი

2019* წ. იანვარი 21 25.4
2020* წ. იანვარი 30 34.9
სულ

2019* წ. იანვარი 100 357.4
2020* წ. იანვარი 107 357.2

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; 

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”;  

სს  „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“;

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია”.

წყარო:



18

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

19.02.2020

www.geostat.ge       info@geostat.ge

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

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

4.  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:
მაკა კალანდარიშვილი, ტელ.: (+995 32) 236 72 10 (300) 
E-mail: mkalandarishvili@geostat.ge

https://twitter.com/Geostat100
https://www.youtube.com/user/CensusGe
https://www.facebook.com/geostat.ge/

	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 7: 


