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საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 
2021 წ. იანვარი

(წინასწარი)

საგარეო ვაჭრობის ზოგადი მაჩვენებლები 2016-2021 წწ. იანვარში
(მლნ. აშშ დოლარი)

ექსპორტი იმპორტი სალდო*წინასწარი მონაცემები.

2021 წლის იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 

(არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 762.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის 

შესაბამის თვესთან შედარებით 16.5 პროცენტით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 224.4 მლნ. აშშ 

დოლარს შეადგენს (16.2 პროცენტით ნაკლებია), ხოლო იმპორტი 538.1 მლნ. აშშ დოლარს (16.6 

პროცენტით ნაკლებია). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2021 წლის იანვარში, 

313.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.1 პროცენტია. 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ჩამოყალიბებულ ზოგად ტენდენციებს ასახავს 

გრაფიკული გამოსახულება, 2016-2021 წლების დინამიკური მწკრივის მიხედვით.
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ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს 2019-2021 წლებში ექსპორტ-იმპორტის ყოველთვიურ 

დინამიკას აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, ასევე მათ პროცენტულ ცვლილებას წინა წლის შესაბამის 

თვესთან შედარებით.

საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი

2016-2021 წწ. იანვრის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების წილი ბრუნვაში
 (%)

*წინასწარი მონაცემები. ექსპორტი იმპორტი სალდო

ექსპორტი იმპორტი

ათასი აშშ 
დოლარი ცვლილება (%) ათასი აშშ 

დოლარი ცვლილება (%)

2019 იანვარი 236 526.3 6.2 620 552.1 1.9

თებერვალი 264 967.1 18.2 670 920.6 3.0

მარტი 325 866.7 11.2 786 720.1 -9.3

აპრილი 310 993.4 35.1 778 912.0 3.1

მაისი 340 724.3 4.8 793 752.9 -4.5

ივნისი 310 358.4 0.2 738 579.3 -7.6

ივლისი 323 977.4 15.5 811 981.7 -0.5

აგვისტო 316 102.4 13.8 797 145.5 1.0

სექტემბერი 305 812.0 1.1 803 614.2 8.7

ოქტომბერი 319 610.6 4.9 923 371.8 3.2

ნოემბერი 347 557.7 25.2 818 318.1 6.6

დეკემბერი 395 953.2 19.4 973 042.9 15.6
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ექსპორტისა და იმპორტის დინამიკა 2019-2021 წლებში თვეების მიხედვით                                                    
(მლნ. აშშ დოლარი) 

*წინასწარი მონაცემები.

*წინასწარი მონაცემები.

ექსპორტი იმპორტი

ექსპორტი იმპორტი

ათასი აშშ 
დოლარი ცვლილება (%) ათასი აშშ 

დოლარი ცვლილება (%)

2020* იანვარი 267 909.3 13.3 645 010.8 3.9

თებერვალი 262 639.7 -0.9 704 097.7 4.9

მარტი 249 475.0 -23.4 651 810.3 -17.1

აპრილი 222 332.3 -28.5 478 426.9 -38.6

მაისი 234 167.3 -31.3 529 236.1 -33.3

ივნისი 267 797.1 -13.7 608 471.2 -17.6

ივლისი 274 562.6 -15.3 727 283.4 -10.4

აგვისტო 292 442.1 -7.5 664 538.0 -16.6

სექტემბერი 331 334.2 8.3 749 507.2 -6.7

ოქტომბერი 312 632.8 -2.2 728 844.0 -21.1

ნოემბერი 301 145.8 -13.4 720 163.1 -12.0

დეკემბერი 325 704.0 -17.7 803 276.0 -17.4

2021* იანვარი 224 443.9 -16.2 538 079.6 -16.6

2019 2020* 2021*
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ქვემოთ მოცემული დიაგრამა გვიჩვენებს ქვეყნების ჯგუფების წილს საქართველოს მთლიან 

ექსპორტსა და იმპორტში.

22+41+37+G
ქვეყნების ჯგუფების წილი ექსპორტში 

2021* წლის იანვარში                                                   

*წ
ინ

ას
წა

რ
ი 

მო
ნა

ცე
მე

ბი
.

დანარჩენი
ქვეყნები

ევროკავშირის
ქვეყნები

დსთ-ის
ქვეყნები

37.0%

22.0%

41.0%

21+28+51+G
ქვეყნების ჯგუფების წილი იმპორტში 

2021* წლის იანვარში                                        

დანარჩენი
ქვეყნები

ევროკავშირის
ქვეყნები

დსთ-ის
ქვეყნები

50.5%
20.8%

28.7%

შენიშვნა: ევროკავშირი მოიცავს 27 ქვეყანას.
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საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები
2021 წლის იანვრის  ექსპორტის მიხედვით

2021 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან 

ექსპორტში 80.8 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად 

ჩამოყალიბდა: აზერბაიჯანი (34.4 მლნ. აშშ დოლარი),  ბულგარეთი (27.0 მლნ. აშშ დოლარი) და 

ჩინეთი (26.9 მლნ. აშშ დოლარი).

*წინასწარი მონაცემები.

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი
ცვლილება 

(%)

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

ექსპორტი – სულ 267 909.3 100.0 224 443.9 100.0 -16.2

მათ შორის: 

აზერბაიჯანი 45 512.3 17.0 34 403.7 15.3 -24.4

ბულგარეთი 24 104.4 9.0 27 035.5 12.0 12.2

ჩინეთი 44 999.8 16.8 26 871.6 12.0 -40.3

რუსეთი 33 547.0 12.5 22 698.5 10.1 -32.3

თურქეთი 19 867.8 7.4 21 427.8 9.5 7.9

უკრაინა 19 043.4 7.1 15 254.7 6.8 -19.9

აშშ 1 578.8 0.6 14 347.0 6.4 808.7

სომხეთი 12 119.6 4.5 9 079.2 4.0 -25.1

გერმანია 2 524.4 0.9 5 709.7 2.5 126.2

უზბეკეთი 3 618.0 1.4 4 571.9 2.0 26.4

დანარჩენი ქვეყნები – სულ 60 993.8 22.8 43 044.3 19.2 -29.4
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უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების წილი
მთლიან ექსპორტში 2021* წლის იანვარში

ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყანა 2020-2021 წწ. იანვარში
(მლნ. აშშ დოლარი) 

2020* 2021*

15+12+12+10+9+7+6+4+3+2+20+G ბულგარეთი

აზერბაიჯანი

აშშ ჩინეთი

რუსეთი

გერმანია

თურქეთი

სომხეთი

უკრაინა

უზბეკეთი

დანარჩენი 
ქვეყნები 

15.3%

12.0%

12.0%

10.1%
9.5%

6.8%

4.0%

6.4%

2.5%

2.0%

19.2%

აზერბაიჯანი თურქეთიჩინეთი აშშ გერმანია

ბულგარეთი უკრაინარუსეთი სომხეთი უზბეკეთი

*წინასწარი მონაცემები.

*წინასწარი მონაცემები.
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2021 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან იმპორტში 75.9 პროცენტი შეადგინა. პირველ სამეულში შედის: ჩინეთი (99.6 მლნ. აშშ 

დოლარი), თურქეთი (92.9 მლნ. აშშ დოლარი) და რუსეთი (55.6 მლნ. აშშ დოლარი).

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები
2021 წლის იანვრის  იმპორტის მიხედვით

*წინასწარი მონაცემები.

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი
ცვლილება 

(%)

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

იმპორტი – სულ 645 010.8 100.0 538 079.6 100.0 -16.6

მათ შორის: 

ჩინეთი 65 037.4 10.1 99 603.8 18.5 53.1

თურქეთი 98 185.3 15.2 92 880.2 17.3 -5.4

რუსეთი 73 180.1 11.3 55 637.3 10.3 -24.0

აზერბაიჯანი 58 266.4 9.0 51 749.8 9.6 -11.2

აშშ 43 403.4 6.7 25 358.1 4.7 -41.6

უკრაინა 24 350.4 3.8 21 584.7 4.0 -11.4

გერმანია 30 542.8 4.7 19 584.1 3.6 -35.9

იტალია 12 022.4 1.9 16 485.8 3.1 37.1

სომხეთი 24 426.3 3.8 14 907.4 2.8 -39.0

რუმინეთი 16 090.9 2.5 10 541.1 2.0 -34.5

დანარჩენი ქვეყნები – სულ 199 505.6 30.9 129 747.3 24.1 -35.0
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ათი უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყანა 2020-2021 წწ. 
(მლნ. აშშ დოლარი) 

უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყნების წილი
მთლიან იმპორტში 2021* წლის იანვარში

18+17+10+10+5+4+4+3+3+2+24+G
ჩინეთი

18.5%

რუსეთი

აზერბაიჯანი

გერმანია

უკრაინა

აშშ

იტალია

სომხეთი

რუმინეთი

დანარჩენი 
ქვეყნები 

თურქეთი

10.3%

9.6%

3.6%

4.0%

4.7%

3.1%

2.8%

2.0%

24.1%

17.3%

ჩინეთი რუსეთი აშშ გერმანია სომხეთი

აზერბაიჯანი უკრაინა იტალია რუმინეთითურქეთი

*წინასწარი მონაცემები.

*წინასწარი მონაცემები.

2020* 2021*
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2021 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 76.3 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო 

პარტნიორები არიან: ჩინეთი (126.5 მლნ. აშშ დოლარი), თურქეთი (114.3 მლნ. აშშ დოლარი) და  

აზერბაიჯანი (86.2 მლნ. აშშ დოლარი). 

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები
2021* წლის იანვრის ბრუნვის მიხედვით

*წინასწარი მონაცემები.

ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

სულ 224 443.9 100.0 538 079.6 100.0 762 523.5 100.0

მათ შორის: 

ჩინეთი 26 871.6 12.0 99 603.8 18.5 126 475.5 16.6

თურქეთი 21 427.8 9.5 92 880.2 17.3 114 308.0 15.0

რუსეთი

34 403.7 15.3 51 749.8 9.6 86 153.5 11.3აზერბაიჯანი

22 698.5 10.1 55 637.3 10.3 78 335.7 10.3

აშშ 14 347.0 6.4 25 358.1 4.7 39 705.2 5.2

უკრაინა 15 254.7 6.8 21 584.7 4.0 36 839.4 4.8

გერმანია

27 035.5 12.0 6 025.4 1.1 33 060.9 4.3

იტალია

5 709.7 2.5 19 584.1 3.6 25 293.7 3.3

სომხეთი 9 079.2 4.0 14 907.4 2.8 23 986.6 3.1

1 529.2 0.7 16 485.8 3.1 18 015.1 2.4

დანარჩენი 
ქვეყნები – სულ 46 087.0 20.5 134 263.0 25.0 180 350.0 23.7

ბულგარეთი
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ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა 2021* წლის იანვარში
(მლნ. აშშ დოლარი) 

2021 წლის იანვარში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი 

სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 49.7 მლნ. აშშ დოლარით, რაც მთელი 

ექსპორტის 22.1 პროცენტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს მსუბუქი ავტომობილები 24.9 მლნ. 

აშშ დოლარით (მთლიანი ექსპორტის 11.1 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა ფეროშენადნობები 

23.3 მლნ. აშშ დოლარით (10.4 პროცენტი).

*წინასწარი მონაცემები. ექსპორტი იმპორტი

ჩინეთი აზერბაიჯანი აშშ ბულგარეთი სომხეთი

რუსეთი უკრაინა გერმანია იტალიათურქეთი
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უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს ექსპორტში

*წინასწარი მონაცემები.

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი
ცვლილება 

(%)

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

ექსპორტი – სულ 267 909.3 100.0 224 443.9 100.0 -16.2

მათ შორის: 

სპილენძის მადნები და 
კონცენტრატები 50 142.8 18.7 49 708.3 22.1 -0.9

მსუბუქი ავტომობილები 54 369.1 20.3 24 888.3 11.1 -54.2

ფეროშენადნობები 15 437.6 5.8 23 283.2 10.4 50.8

მინერალური და მტკნარი 
წყლები 7 432.5 2.8 8 802.9 3.9 18.4

ყურძნის ნატურალური 
ღვინოები 14 761.9 5.5 8 696.1 3.9 -41.1

თხილი და სხვა კაკალი 2 730.4 1.0 7 246.4 3.2 165.4

სპირტიანი სასმელები 8 075.4 3.0 6 958.1 3.1 -13.8

აზოტოვანი სასუქები 11 736.9 4.4 5 971.3 2.7 -49.1

ციტრუსების ახალი ან 
გამხმარი ნაყოფი 3 331.8 1.2 3 881.6 1.7 16.5

მაისურები, თბილი კვართები 
და სხვა ტრიკოტაჟის ნაწარმი, 
მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

3 027.3 1.1 3 330.8 1.5 10.0

დანარჩენი საქონელი – სულ 96 863.6 36.2 81 677.1 36.4 -15.7

*წინასწარი მონაცემები.
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უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ათეული 2021* წლის იანვარში

*წინასწარი მონაცემები.

22+11+10+4+4+3+3+3+2+2+36+G
სპილენძის 

მადნები
22.1%

ფეროშენადნობები

მინერალური და
მტკნარი წყლები

თხილი და სხვა კაკალი

ყურძნის ნატურალური 
ღვინოებისპირტიანი 

სასმელები

აზოტოვანი 
სასუქები

ციტრუსების 
ნაყოფი

ტრიკოტაჟის 
ნაწარმი

დანარჩენი 
საქონელი 

მსუბუქი 
ავტომობილები

10.4%

3.9%

3.9%

3.2%

3.1%

2.7%

1.7%

1.5%

36.4%

11.1%
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უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2021 წლის იანვარში წარმოდგენილი იყო 

ნავთობის აირების და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადების სახით, რომლის იმპორტმა 46.3 მლნ. 

აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 8.6 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებდა მანქანები 

და მექანიზმები გადაადგილების, ამოთხრის ან გაბურღვისათვის 40.8 მლნ. აშშ დოლარით 

(იმპორტის 7.6 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 36.6 მლნ. 

აშშ დოლარით (იმპორტის 6.8 პროცენტი). 

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს იმპორტში

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი
ცვლილება 

(%)

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

ათასი აშშ 
დოლარი

პროცენტული 
წილი

იმპორტი – სულ 645 010.8 100.0 538 077.8 100.0 -16.6

მათ შორის:

ნავთობის აირები 
და სხვა აირისებრი 
ნახშირწყალბადები

56 870.6 8.8 46 330.6 8.6 -18.5

მანქანები და მექანიზმები 
გადაადგილების, ამოთხრის 
ან გაბურღვისათვის

421.5 0.1 40 788.7 7.6 9 576.5

ნავთობი და 
ნავთობპროდუქტები 51 519.1 8.0 36 615.1 6.8 -28.9

მსუბუქი ავტომობილები 75 680.5 11.7 32 888.7 6.1 -56.5

სამკურნალო საშუალებები 
დაფასოებული 14 611.0 2.3 17 592.2 3.3 20.4

სატვირთო ავტომობილები 6 171.0 1.0 17 571.3 3.3 184.7

სპილენძის მადნები და 
კონცენტრატები 23 648.5 3.7 12 146.7 2.3 -48.6

სატელეფონო აპარატები 18 798.7 2.9 11 987.0 2.2 -36.2

ელექტროენერგია 10 868.1 1.7 10 384.9 1.9 -4.4

რეზინის ახალი პნევმატური 
სალტეები და საბურავები 7 361.0 1.1 7 487.6 1.4 1.7

დანარჩენი საქონელი – სულ 379 060.9 58.8 304 285.1 56.6 -19.7

*წინასწარი მონაცემები.
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უმსხვილესი საიმპორტო საქონლის ათეული 2021* წლის იანვარში

9+8+7+6+3+3+2+2+2+1+57+G
ნავთობის აირები

ნავთობი და 
ნავთობპროდუქტები

მანქანები გაბურღვისათვის

სამკურნალო საშუალებები 

სატვირთო ავტომობილები

მსუბუქი ავტომობილები

ახალი საბურავები 

სატელეფონო აპარატები

ელექტროენერგია

სპილენძის მადნები

დანარჩენი 
საქონელი

56.6%

8.6%

7.6%

6.8%

6.1%

3.3%

3.3%

2.3%

2.2%

1.9%1.4%
*წინასწარი მონაცემები.
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უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები

ჩინეთი

*წინასწარი მონაცემები.

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

ჩინეთიდან საქართველოში იმპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი

ათასი აშშ 
დოლარი ტონა ათასი აშშ 

დოლარი ტონა

 ექსპორტი – სულ 44 999.8 26 871.6

მათ შორის:

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 40 898.7 26 685.2 22 140.4 14 210.6

ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები 1 496.9 579.8 2 399.3 598.7

ხელსაწყოები და მოწყობილობები მედიცინაში ან 
ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი 328.4 0.9 786.2 1.3

კოჭა, ზაფრანა, ურცი, დაფნის ფოთოლი, კარი და სხვა 
სანელებლები 581.8 241.7 358.7 162.0

სამარჯვები ორთოპედიული; სხეულის ხელოვნური 
ნაწილები 91.5 0.1 343.2 0.5

დანარჩენი საქონელი – სულ 1 602.7 843.9

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი

ათასი აშშ 
დოლარი ტონა ათასი აშშ 

დოლარი ტონა

იმპორტი – სულ 65 037.4 99 603.8

მათ შორის:

სხვა მანქანები და მექანიზმები გადაადგილების, 
ამოთხრის ან გაბურღვისათვის 5.8 0.9 40 432.5 4 633.6

რეზინის ახალი პნევმატური სალტეები და საბურავები 2 204.7 936.5 3 734.4 1 651.5

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან სიგანით 
600 მმ ან მეტი 2 028.6 2 837.5 1 860.1 2 486.0

პოლიაცეტალები, პოლიეთერები მარტივი სხვა და ფისები 
ეპოქსიდისა პირველადი ფორმებით 488.1 550.4 1 437.8 1 782.0

მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით 165.1 28.7 1 401.0 155.9

დანარჩენი საქონელი – სულ 60 145.2 50 738.1
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თურქეთი

*წინასწარი მონაცემები.

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოდან თურქეთში ექსპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

თურქეთიდან საქართველოში იმპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი

ათასი აშშ 
დოლარი ტონა ათასი აშშ

დოლარი ტონა

ექსპორტი – სულ 19 867.8 21 427.8

მათ შორის:

ფეროშენადნობები 3 324.0 3 467.6 4 269.0 4 157.6

ტრიკოტაჟის ნაწარმი 3 002.9 95.2 3 306.1 132.7

შავი ლითონების ნარჩენები და ჯართი 1 141.6 3 805.2 2 387.6 7 509.1

მამაკაცის ან ბიჭის ტრიკოტაჟის ნაქსოვი კოსტუმები და 
კომპლექტები 1 290.7 59.2 2 263.7 87.6

ნახევარფაბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან 1 502.3 4 006.2 1 467.5 3 762.9

დანარჩენი საქონელი – სულ 9 606.4 7 733.8

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი

ათასი აშშ 
დოლარი ტონა ათასი აშშ

დოლარი ტონა

იმპორტი – სულ 98 185.3 92 880.2

მათ შორის:

სატვირთო ავტომობილები (ცალი) 1 737.2 60 7 077.6 80

ავტომობილები, განკუთვნილი 10 კაცის ან მეტის 
გადასაყვანად, მძღოლის ჩათვლით (ცალი) 110.6 21 6 488.1 62

მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით 2 744.0 111.2 4 072.2 158.1

შავი ლითონების მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები 3 223.4 4 846.2 3 125.1 4 076.0

სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული 2 628.3 31.0 3 122.0 23.3

დანარჩენი საქონელი – სულ 87 741.8 68 995.1
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*წინასწარი მონაცემები.

აზერბაიჯანი

საქართველოდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

აზერბაიჯანიდან საქართველოში იმპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები

*წინასწარი მონაცემები.

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი

ათასი აშშ 
დოლარი ტონა ათასი აშშ

დოლარი ტონა

ექსპორტი – სულ 45 512.3 34 403.7 

მათ შორის: 

მსუბუქი ავტომობილები (ცალი) 33 119.0 3 194 14 176.3 2 029 

სამრეწველო დამზადების სხვა თამბაქო და თამბაქოს 
სამრეწველო შემცვლელები 55.5 6.8 2 023.5 142.4 

კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული სოიოს 
ზეთის ექსტრაჰირებისას 203.9 503.4 1 404.2 2 330.1 

სიგარები, სიგარილები და სიგარეტები 856.0 30.1 1 388.2 55.0 

ბამბა საფეიქრო მასალებისაგან, საფეიქრო ბოჭკოები 
სიგრძით არა უმეტეს 5 მმ-ისა 125.8 12.2 1 231.9 68.7 

დანარჩენი საქონელი – სულ 11 152.2 14 179.7 

2020* წ. იანვარი 2021* წ. იანვარი

ათასი აშშ 
დოლარი ტონა ათასი აშშ

დოლარი ტონა

იმპორტი – სულ 58 266.4 51 749.8 

მათ შორის:

ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები 46 802.7 277 592.8 32 562.2 202 497.2 

ელექტროენერგია 4 023.4  … 7 017.0  … 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 118.5 131.3 4 691.6 10 814.6 

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, შემდგომი 
დამუშავების გარეშე 1 268.4 2 765.9 1 530.8 2 808.0 

ცემენტი 661.1 12 633.2 1 460.8 31 881.6 

დანარჩენი საქონელი – სულ 5 392.4 4 487.4 
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ქვეყნების 
რაოდენობა

საგარეო სავაჭრო 
ბალანსი მლნ. აშშ 

დოლარი

უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი

2020* წ. იანვარი 77 414.0

2021* წ. იანვარი 78 350.0

დადებითი სავაჭრო ბალანსი

2020* წ. იანვარი 30 36.8

2021* წ. იანვარი 25 36.3

სულ

2020* წ. იანვარი 107 377.1

2021* წ. იანვარი 103 313.6

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

3. ინფორმაცია არ მოიცავს არაორგანიზებულ ვაჭრობას; ასევე, აფხაზეთის ავტონომიური რეს-

პუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებულ ტერიტორიებს;

4. საერთაშორისო მეთოდოლოგიების შესაბამისად, საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა და საბაჟო

სტატისტიკა განსხვავებულად ახდენს სასაქონლო ნაკადების მოცვას. კერძოდ, საგარეო ვაჭრო-

ბის სტატისტიკაში არ აისახება დროებითი, დიპლომატიური, სატრანზიტო და სხვა ანალოგიური 

სახის ტვირთები.

შენიშვნა:

საკონტაქტო პირები:

მაკა კალანდარიშვილი, ტელ.: (+995 32) 236 72 10 (300) 

E-mail: mkalandarishvili@geostat.ge

მარიამ ყაველაშვილი, ტელ.: (+995 32) 236 72 10 (020)
E-mail: mkavelashvili@geostat.ge
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