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საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 

2013 წ. იანვარი–ნოემბერი 
(წინასწარი) 

 
2013 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 

(არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე) 9681 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის 

მაჩვენებელზე 4 პროცენტით მეტია. აქედან, ექსპორტი 2618 მლნ. აშშ დოლარი იყო (20 პროცენტით 

მეტი), ხოლო იმპორტი 7064 მლნ. აშშ დოლარი (2 პროცენტით ნაკლები). უარყოფითმა სავაჭრო 

ბალანსმა 2013 წლის იანვარ-ნოემბერში 4446 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46 

პროცენტი შეადგინა.  

 

 
        

 *წინასწარი მონაცემები. 
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საგარეო ვაჭრობისტენდენციები საქართველოში 2009-2013 წწ. იანვარ-ნოემბერში

ექსპორტი იმპორტი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა სალდო

www.geostat.ge,  info@geostat.ge 
 

http://www.geostat.ge/


 

  

 

 

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

სალდოს მდგომარეობას 2012-2013 წლების იანვარ-ნოემბერში.                  

           
   

(მლნ. აშშ dოლარი)                                                                                                                                                                                                                                                            

წელი თვე ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა სალდო 

2012 იანვარი 156,8 500,8 657,7 -344,0 

 თებერვალი 148,5 556,7 705,1 -408,2 

 მარტი 231,4 667,5 898,9 -436,1 

 აპრილი 187,7 691,5 879,2 -503,8 

 მაისი 234,7 680,3 915,0 -445,6 

 ივნისი 179,3 627,0 806,3 -447,7 

 ივლისი 211,5 684,8 896,3 -473,3 

 აგვისტო 200,2 687,7 887,9 -487,4 

 სექტემბერი 218,2 727,9 946,1 -509,7 

 ოქტომბერი 216,9 711,6 928,5 -494,7 

 ნოემბერი 193,7 637,7 831,4 -444,0 
2013* იანვარი 196,3 468,4 664,7 -272,1 

 თებერვალი 162,1 507,6 669,7 -345,5 

 მარტი 207,1 603,8 810,8 -396,7 

 აპრილი 219,9 641,7 861,7 -421,8 

 მაისი 216,0 658,4 874,4 -442,3 

 ივნისი 234,7 597,4 832,0 -362,7 

 ივლისი 240,1 706,9 947,0 -466,8 

 აგვისტო 284,3 695,0 979,4 -410,7 

 სექტემბერი 258,3 687,1 945,4 -428,9 

 ოქტომბერი 287,0 718,6 1 005,6 -431,5 
  ნოემბერი 311,8 778,9 1 090,7 -467,1 

                     *წინასწარი მონაცემები. 

 

           საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დაზუსტებული მაჩვენებლები გამოქვეყნდება                                                                                                                                        
მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს. 

 

წყარო:  სსიპ 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. 

 

 

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