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ა(ა)იპ „საქართველოს რეფორმების ასოციაცია“-ს
ვიცე-დირექტორს

ბატონ პაატა გაფრინდაშვილს

ბატონო პაატა,

თქვენი წერილის (11 იანვარი, 2016 წელი) პასუხად, გიგზავნით სტატისტიკურ მონაცემებს 

ევროკავშირში ექსპორტის შესახებ, უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით, 2012-2015 წლებში.

დანართი: 24 KB. 

პატივისცემით,

მერი დაუშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი



HS კოდი დასახელება
 მილიონი აშშ 

დოლარი 

სულ 352.9                        

მათ შორის:

8703 მსუბუქი ავტომობილები 57.2                          

2603 მადნები და კონცენტრატები სპილენძის 53.5                          

0802 თხილი და სხვა კაკალი 51.1                          

3102 სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი 40.8                          

2709

ნავთობი ნედლი და ნავთობპროდუქტები ნედლი, მიღებული ბიტუმოვანი 

მინერალებისაგან 26.8                          

2208

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 

მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი სასმელები 11.9                          

7404 ნარჩენები და ჯართი სპილენძისა 11.1                          

2204 ყურძნის ნატურალური ღვინოები 9.1                            

2009 ხილისა და ბოსტნეულის წვენები 9.0                            

2201 მინერალური და მტკნარი წყლები 7.5                            

დანარჩენი საქონელი 74.9                          

ევროკავშირში ექსპორტი უმსხვილესი (ტოპ 10) სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით 2012 წელს



HS კოდი დასახელება
 მილიონი აშშ 

დოლარი 

სულ 607.1                        

მათ შორის:

2603 მადნები და კონცენტრატები სპილენძის 161.6                        

0802 თხილი და სხვა კაკალი 116.4                        

3102 სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი 51.7                          

8703 მსუბუქი ავტომობილები 51.6                          

2709

ნავთობი ნედლი და ნავთობპროდუქტები ნედლი, მიღებული ბიტუმოვანი 

მინერალებისაგან 40.7                          

2208

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 

მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი სასმელები 29.8                          

7202 ფეროშენადნობები 25.1                          

2204 ყურძნის ნატურალური ღვინოები 10.7                          

7112

ნარჩენები და ჯართი ძვირფასი ლითონების ან ძვირფასი ლითონებით 

მიტკეცილი ლითონებისა 10.4                          

2201 მინერალური და მტკნარი წყლები 8.6                            

დანარჩენი საქონელი 100.6                        

ევროკავშირში ექსპორტი უმსხვილესი (ტოპ 10) სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით 2013 წელს



HS კოდი დასახელება
 მილიონი აშშ 

დოლარი 

სულ 624.1                        

მათ შორის:

2603 მადნები და კონცენტრატები სპილენძის 180.2                        

0802 თხილი და სხვა კაკალი 143.6                        

2709

ნავთობი ნედლი და ნავთობპროდუქტები ნედლი, მიღებული ბიტუმოვანი 

მინერალებისაგან 33.2                          

8703 მსუბუქი ავტომობილები 32.6                          

3102 სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი 32.3                          

7202 ფეროშენადნობები 25.9                          

2208

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 

მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი სასმელები 24.3                          

2204 ყურძნის ნატურალური ღვინოები 13.8                          

2201 მინერალური და მტკნარი წყლები 11.3                          

4011 რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი 9.6                            

დანარჩენი საქონელი 117.4                        

ევროკავშირში ექსპორტი უმსხვილესი (ტოპ 10) სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით 2014 წელს



HS კოდი დასახელება
 მილიონი აშშ 

დოლარი 

სულ 646.4                        

მათ შორის:

2603 მადნები და კონცენტრატები სპილენძის 153.1                        

0802 თხილი და სხვა კაკალი 149.0                        

2709

ნავთობი ნედლი და ნავთობპროდუქტები ნედლი, მიღებული ბიტუმოვანი 

მინერალებისაგან 77.9                          

3102 სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი 65.9                          

7202 ფეროშენადნობები 21.0                          

2208

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 

მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი სასმელები 13.7                          

2204 ყურძნის ნატურალური ღვინოები 12.5                          

8703 მსუბუქი ავტომობილები 11.3                          

2201 მინერალური და მტკნარი წყლები 10.7                          

4011 რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი 10.4                          

დანარჩენი საქონელი 121.0                        

ევროკავშირში ექსპორტი უმსხვილესი (ტოპ 10) სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით 2015 წელს
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