


 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 

 
 

13.03.2017 
 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 

2017 წ. იანვარი-თებერვალი 
(წინასწარი) 

 
2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 

(არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 1423 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი 

პერიოდის მაჩვენებელზე 18 პროცენტით მეტია. აქედან, ექსპორტი 356 მლნ. აშშ დოლარი იყო (27 

პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1067 მლნ. აშშ დოლარი (15 პროცენტით მეტი). უარყოფითმა 

სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-თებერვალში 712 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 

50 პროცენტი შეადგინა. 

 

 
*წინასწარი მონაცემები. 

 

 

ქვემოთ მოცემული ცხრილები აჩვენებს ექსპორტ-იმპორტის, საგარეო სავაჭრო ბრუნვისა და 

სალდოს მდგომარეობას 2012-2017 წლებში. 
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საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები საქართველოში 2012-2017 წწ. იანვარ-თებერვალში

ექსპორტი იმპორტი სალდო საგარეო სავაჭრო ბრუნვა
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საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012-2017 წწ. (მლნ. აშშ დოლარი) 
წელი თვე ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა სალდო 

2012 იანვარი-თებერვალი 305.6 1 065.8 1 371.4 -760.2 

2013 იანვარი-თებერვალი 358.4 1 003.0 1 361.4 -644.6 

2014 იანვარი-თებერვალი 439.7 1 135.0 1 574.7 -695.3 

2015 იანვარი-თებერვალი 322.3 1 119.0 1 441.3 -796.7 

2016* იანვარი-თებერვალი 280.9 930.0 1 210.9 -649.1 

2017* იანვარი-თებერვალი 355.7 1 067.3 1 423.0 -711.6 
 *წინასწარი მონაცემები. 
 

 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012-2017 წწ. (მლნ. აშშ დოლარი) 
წელი თვე ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა სალდო 

2012 წელი 2 376.6 8 056.4 10 433.0 -5 679.7 

 
იანვარი 158.2 504.5 662.7 -346.2 

 
თებერვალი 147.4 561.3 708.8 -413.9 

 
მარტი 231.3 688.7 920.0 -457.3 

 
აპრილი 188.3 707.1 895.5 -518.8 

 
მაისი 235.3 697.5 932.8 -462.2 

 
ივნისი 179.7 642.0 821.7 -462.3 

 
ივლისი 211.4 702.3 913.8 -490.9 

 
აგვისტო 198.5 708.4 907.0 -509.9 

 
სექტემბერი 218.3 768.6 986.9 -550.3 

 
ოქტომბერი 216.7 734.6 951.4 -517.9 

 
ნოემბერი 192.7 655.0 847.8 -462.3 

 
დეკემბერი 198.7 686.2 884.8 -487.5 

2013 წელი 2 910.6 8 022.7 10 933.4 -5 112.1 

 
იანვარი 196.3 485.6 681.9 -289.3 

 
თებერვალი 162.1 517.5 679.6 -355.3 

 
მარტი 207.2 619.1 826.3 -411.9 

 
აპრილი 220.3 651.9 872.2 -431.5 

 
მაისი 216.1 659.9 876.0 -443.8 

 
ივნისი 233.6 610.7 844.3 -377.0 

 
ივლისი 239.8 720.5 960.3 -480.7 

 
აგვისტო 284.0 711.0 995.0 -427.0 

 
სექტემბერი 258.8 705.0 963.8 -446.2 

 
ოქტომბერი 286.9 732.2 1 019.1 -445.2 

 
ნოემბერი 313.2 789.8 1 103.0 -476.6 

 
დეკემბერი 292.4 819.7 1 112.1 -527.3 

2014 წელი 2 861.0 8 601.8 11 462.9 -5 740.8 

 
იანვარი 223.6 543.3 767.0 -319.7 

 
თებერვალი 216.0 591.7 807.7 -375.6 

 
მარტი 256.2 701.7 957.9 -445.6 

 
აპრილი 236.9 683.6 920.5 -446.6 

 
მაისი 242.6 814.5 1 057.1 -571.8 

 
ივნისი 244.1 698.1 942.2 -453.9 

 
ივლისი 246.2 786.8 1 033.0 -540.6 

 
აგვისტო 247.6 683.3 930.9 -435.6 

 
სექტემბერი 239.8 726.9 966.7 -487.1 

 
ოქტომბერი 272.2 783.8 1 056.0 -511.6 

 
ნოემბერი 202.6 724.4 927.0 -521.8 

 

 

 

დეკემბერი 233.0 863.8 1 096.8 -630.8 
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წელი თვე ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა სალდო 
2015 წელი 2 204.7 7 281.3 9 486.0 -5 076.6 

 
იანვარი 155.1 538.9 694.0 -383.8 

 
თებერვალი 167.2 580.1 747.3 -412.8 

 
მარტი 179.1 677.0 856.1 -497.9 

 
აპრილი 186.6 552.1 738.6 -365.5 

 
მაისი 194.6 563.3 757.9 -368.7 

 
ივნისი 198.6 607.5 806.1 -409.0 

 
ივლისი 187.0 579.9 767.0 -392.9 

 
აგვისტო 190.4 624.3 814.6 -433.9 

 
სექტემბერი 186.3 642.8 829.2 -456.5 

 
ოქტომბერი 187.9 616.1 804.0 -428.2 

 
ნოემბერი 187.3 575.8 763.1 -388.5 

 

 

 

 

დეკემბერი 184.6 723.5 908.1 -538.9 
2016* 

 

წელი 2 113.7 7 237.1 9 350.8 -5 123.3 

 
იანვარი 122.2 410.8 532.9 -288.6 

 
თებერვალი 158.7 519.3 678.0 -360.5 

 
მარტი 161.9 552.1 714.0 -390.2 

 
აპრილი 165.3 547.9 713.2 -382.6 

 
მაისი 172.2 609.7 782.0 -437.5 

 
ივნისი 167.9 625.5 793.4 -457.6 

 
ივლისი 173.6 598.1 771.7 -424.5 

 
აგვისტო 188.1 691.0 879.1 -502.9 

 
სექტემბერი 201.7 634.1 835.8 -432.3 

 
ოქტომბერი 189.3 662.0 851.3 -472.6 

 
ნოემბერი 218.7 646.7 865.4 -428.0 

 
დეკემბერი 194.0 740.1 934.1 -546.1 

2017* 

 

იანვარი-თებერვალი 355.7 1 067.3 1 423.0 -711.6 

 
იანვარი 176.8 476.6 653.4 -299.9 

 
თებერვალი 178.9 590.7 769.6 -411.8 

*წინასწარი მონაცემები. 

 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები გამოქვეყნდება მიმდინარე წლის 20 

მარტს. 

 

წყარო: სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური; 

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო; 

შპს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”; 
შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია”. 

 
      შენიშვნა: 

 
ცალკეულ შემთხვევებში მცირე განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის აიხსნება მონაცემთა 
დამრგვალებით. 
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 საინფორმაციო ფურცელი 

 საქონლით საგარეო ვაჭრობის შესახებ ინფორმაციის ძირითად ადმინისტრაციულ წყაროს 

წარმოადგენს სატვირთო-საბაჟო დეკლარაციების მონაცემთა ბაზა, რომელსაც სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) ყოველთვიურად იღებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ 

შემოსავლების სამსახურიდან. საქსტატი, საერთაშორისო მეთოდოლოგიის საფუძველზე, ახორციელებს 

მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას და შესაბამისად საქონლით საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის 

წარმოებას. 

 საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ საქართველოში მიმდინარეობს C ჰეპატიტის მართვის 

სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებში მკურნალობის კომპონენტით განსაზღვრული 

მედიკამენტებით პროგრამის მოსარგებლეთა უზრუნველყოფა ხორციელდება უსასყიდლოდ. 

საქართველოს საბაჟოზე მედიკამენტების დეკლარირებისას მათი საბაჟო ღირებულება განისაზღვრება 

ექსპერტიზის მიერ გაკეთებული შეფასების საფუძველზე. 

 2016 წლის ბოლოს, საგარეო სექტორის სტატისტიკის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში,  

საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია, რომლის მიზანს 

წარმოადგენდა საქსტატისა და საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის დახმარების გაწევა, საგარეო 

სექტორის სტატისტიკის წარმოებისა და გავრცელების გაუმჯობესებაში. 

 მისიის მიერ რეკომენდებულ, ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ქმედებად განისაზღვრა C ჰეპატიტის 

მედიკამენტების საიმპორტო ღირებულების მონაცემების კორექტირება პარტნიორი ქვეყნის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. აღნიშნული ხელს შეუწყობს მონაცემების შესაბამისობის 

უზრუნველყოფას საქონლით საგარეო ვაჭრობასა და საგადასახდელო ბალანსში. 

 ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საბაჟო სამსახურიდან მოწოდებულ ოფიციალურ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საქსტატმა მოახდინა C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტის 

ღირებულების კორექტირება საინვოისო ღირებულების შესაბამისად, სავალუტო ფონდის 

რეკომენდაციის საფუძველზე.  

 გადაანგარიშებამ მოიცვა 2015-2016 წლები, პერიოდი C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო 

პროგრამის დაწყებიდან დღემდე და შესაბამისად დაკორექტირდა მთლიანი იმპორტის, საგარეო 

სავაჭრო ბრუნვისა და სავაჭრო ბალანსის მონაცემები. 

 მონაცემთა გადაანგარიშება/დაზუსტება უზრუნველყოფს სტატისტიკურ მონაცემთა 

შესადარისობას საერთაშორისო დონეზე. დაზუსტება განხორციელდა საქსტატის სტატისტიკურ 

მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკის შესაბამისად.  

 

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