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საქართველოს საგარეო ვაჭრობა  
2017 წლის იანვარი-თებერვალი  

(წინასწარი) 
 

 2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 

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

მაჩვენებელზე 18 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 356 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (27 პროცენტით 

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

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

50 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 289 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც 28 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. 

 საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ჩამოყალიბებულ ზოგად ტენდენციებს ასახავს გრაფიკული 

გამოსახულება 2012-2017 წლების დინამიკური მწკრივის მიხედვით. 
                                         

     

*წინასწარი მონაცემები. 
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საგარეო ვაჭრობის ზოგადი მაჩვენებლები 2012-2017 წწ. იანვარ-თებერვალში
(მლნ. აშშ დოლარი) 

ექსპორტი იმპორტი სალდო

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 
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*წინასწარი მონაცემები. 

 

ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს 2016-2017 წლების ექსპორტ-იმპორტის ყოველთვიურ 

დინამიკას აბსოლუტურ მაჩვენებლებში და მათ ცვლილებას (პროცენტულად) წინა წლის შესაბამის 

თვესთან შედარებით.      

 
საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             *წინასწარი მონაცემები. 
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2012-2017 წწ. იანვარ-თებერვლის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების წილი ბრუნვაში (%)

ექსპორტი იმპორტი სალდო

 ექსპორტი იმპორტი 

ათასი აშშ 
დოლარი 

ცვლილება 
(%) 

ათასი აშშ 

დოლარი 
ცვლილება 

(%) 

20
16

* 

იანვარი 122 161.0 -21.2 410 772.7 -23.8 
თებერვალი 158 749.4 -5.1 519 251.6 -10.5 
მარტი 161 900.1 -9.6 552 107.0 -18.4 
აპრილი 165 302.9 -11.4 547 894.9 -0.8 
მაისი 172 239.0 -11.5 609 712.6 8.2 
ივნისი 167 884.9 -15.5 625 481.3 3.0 
ივლისი 173 588.3 -7.2 598 068.1 3.1 
აგვისტო 188 142.5 -1.2 690 996.7 10.7 
სექტემბერი 201 744.0 8.3 634 056.9 -1.4 
ოქტომბერი 189 333.8 0.8 661 956.2 7.4 
ნოემბერი 218 689.7 16.8 646 662.8 12.3 
დეკემბერი 194 004.0 5.1 740 091.5 2.3 

 იანვარი 176 770.5 44.7 476 633.6 16.0 
2017* თებერვალი 178 910.1 12.7 590 689.3 13.8 
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    *წინასწარი მონაცემები. 

 

 

 

 

 

  

        *წინასწარი მონაცემები. 
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ექსპორტისა და იმპორტის დინამიკა 2015-2017 წლებში თვეების მიხედვით
(მლნ. აშშ დოლარი) 

ექსპორტი იმპორტი
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ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა

საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების ცვლილება 2017 წლის იანვარ-თებერვალში წინა წლების 
შესაბამის პერიოდთან შედარებით (%) 
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2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის 

ქვეყნებთან 375 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15 პროცენტით 

მეტია. აქედან ექსპორტი 102 მლნ. აშშ დოლარი იყო (31 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 274 მლნ. აშშ 

დოლარი (10 პროცენტით მეტი). საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 26 

პროცენტი შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 29 პროცენტი და იმპორტში 26 პროცენტი (2016 წლის იანვარ-

თებერვალში შესაბამისად 27, 28 და 27 პროცენტი). ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო 

დეფიციტის 24 პროცენტი (2016 წლის იანვარ-თებერვალში 26 პროცენტი). 

 

დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-თებერვალში 497 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა (2016 წლის იანვართან შედარებით 40 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 129 მლნ. 

აშშ დოლარი (75 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 367 მლნ. აშშ დოლარი იყო (31 პროცენტით მეტი). 

საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში დსთ-ის ქვეყნების წილი 35 პროცენტი იყო, მათ შორის 

ექსპორტში 36 პროცენტი და იმპორტში 34 პროცენტი (2016 წლის იანვარ-თებერვალში შესაბამისად 29, 26 

და 30 პროცენტი). 2017 წლის იანვარ-თებერვალში დსთ-ის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 33 

პროცენტი (2016 წლის იანვარ-თებერვალში 32 პროცენტი). 

ქვემოთ მოცემული დიაგრამა გვიჩვენებს ქვეყნების ჯგუფების წილს საქართველოს მთლიან 
ექსპორტსა და იმპორტში. 

                     

     *წინასწარი მონაცემები. 
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2017 წლის იანვარ-თებერვალში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 67 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო 

პარტნიორებია თურქეთი (198 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (163 მლნ. აშშ დოლარი) და აზერბაიჯანი (146 

მლნ. აშშ დოლარი). 

 

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 2017* წლის იანვარ-თებერვლის ბრუნვის მიხედვით 

                                                         ექსპორტი იმპორტი ბრუნვა 

 
ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 
ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 
ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 

სულ 355 680.6 100.0 1 067 322.9 100.0 1 423 003.5 100.0 
  მათ შორის:       
თურქეთი 35 040.3 9.9 163 350.1 15.3 198 390.4 13.9 
რუსეთი 58 891.8 16.6 103 629.3 9.7 162 521.1 11.4 
აზერბაიჯანი 18 494.1 5.2 127 550.8 12.0 146 044.9 10.3 
ჩინეთი 25 277.9 7.1 89 527.0 8.4 114 804.9 8.1 
გერმანია 6 557.3 1.8 61 415.9 5.8 67 973.1 4.8 
უკრაინა 11 178.7 3.1 52 373.6 4.9 63 552.3 4.5 
სომხეთი 16 837.9 4.7 41 198.6 3.9 58 036.5 4.1 
ბულგარეთი 29 446.1 8.3 23 068.9 2.2 52 515.1 3.7 
აშშ 18 789.6 5.3 31 067.5 2.9 49 857.2 3.5 
იტალია 9 487.7 2.7 30 972.1 2.9 40 459.8 2.8 
დანარჩენი პარტნიორი 
ქვეყნები – სულ 125 679.0 35.3 343 169.1 32.2 468 848.1 32.9 

  *წინასწარი მონაცემები. 

 

       

*წინასწარი მონაცემები. 
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ექსპორტი იმპორტი
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2017 წლის იანვარ-თებერვალში, სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი 

ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა, 58 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 

16 პროცენტი შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 53 მლნ. აშშ დოლარს და შესაბამისად, მთლიანი 

ექსპორტის 15 პროცენტს უდრიდა. მესამე ადგილზე ყურძნის ნატურალური ღვინოების ჯგუფი 

იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 20 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 6 პროცენტი 

შეადგინა. 

 

 

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს ექსპორტში 

 

     2016* წლის იანვარი-თებერვალი      2017* წლის იანვარი-თებერვალი  

ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 
ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 

ექსპორტი – სულ 280 910.4 100.0 355 680.6 100.0 
მათ შორის:      

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 57 444.0 20.4 58 353.6 16.4 
ფეროშენადნობები 9 946.5 3.5 52 589.1 14.8 
ყურძნის ნატურალური ღვინოები 12 771.1 4.5 20 488.4 5.8 
სამკურნალო საშუალებები 10 461.1 3.7 19 737.8 5.5 
მსუბუქი ავტომობილები 22 998.4 8.2 19 321.6 5.4 
მინერალური წყლები 12 028.3 4.3 15 322.1 4.3 
სპირტი ეთილის არადენატურირებული 80 მოც. 
% -ზე ნაკლები სპირტის კონცენტრაციით და 
სპირტიანი სასმელები 11 199.7 4.0 15 054.6 4.2 
აზოტოვანი სასუქები 16 554.8 5.9 14 182.3 4.0 
ოქრო დაუმუშავებელი ან 
ნახევრადდამუშავებული 11 849.8 4.2 11 402.1 3.2 
თხილი და სხვა კაკალი 20 730.1 7.4 11 343.7 3.2 
დანარჩენი საქონელი – სულ 94 926.7 33.8 117 885.2 33.1 

 *წინასწარი მონაცემები. 
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      *წინასწარი მონაცემები. 
 

 

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2017 წლის იანვარ-თებერვალში ნავთობის აირები და 

აირისებრი ნახშირწყალბადები იყო, რომლის იმპორტმა 109 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 10 

პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილზე იმყოფებოდა ნავთობის და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო 

ჯგუფი 70 მლნ. აშშ დოლარით, რაც იმპორტის 7 პროცენტი იყო. მესამე ადგილზე  სპილენძის მადნების 

და კონცენტრატების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 59 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 6 პროცენტი).     
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უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველოს იმპორტში 

     2016* წლის იანვარი-თებერვალი      2017* წლის იანვარი-თებერვალი  
ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 
ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 

იმპორტი – სულ 930 024.3 100.0 1 067 322.9 100.0 
მათ შორის:       

ნავთობის აირები და აირისებრი 
ნახშირწყალბადები 87 133.8 9.4 109 281.3 10.2 
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 62 844.0 6.8 70 329.1 6.6 
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 45 859.0 4.9 59 103.7 5.5 
მსუბუქი ავტომობილები 65 906.7 7.1 57 383.8 5.4 
სამკურნალო საშუალებები 26 635.7 2.9 41 977.1 3.9 
სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ან სხვა 
უსადენო ქსელებისთვის 16 044.1 1.7 25 703.9 2.4 
სამგზავრო ვაგონები - -  22 594.5 2.1 
ელექტროენერგია 10 979.1 1.2 17 540.8 1.6 
ხორბალი 7 750.5 0.8 9 980.8 0.9 
სიგარეტები 11 859.2 1.3 9 808.4 0.9 
დანარჩენი საქონელი – სულ 595 012.2 64.0 643 619.7 60.3 

         *წინასწარი მონაცემები. 

 

 

     *წინასწარი მონაცემები. 
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საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 2017 წლის იანვარ-თებერვლის ექსპორტის მიხედვით 

     2016* წლის იანვარი-თებერვალი      2017* წლის იანვარი-თებერვალი  

ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 
ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 

ექსპორტი – სულ 280 910.4 100.0 355 680.6 100.0 
     მათ შორის:      
რუსეთი 22 866.2 8.1 58 891.8 16.6 
თურქეთი 29 863.5 10.6 35 040.3 9.9 
ბულგარეთი 25 645.5 9.1 29 446.1 8.3 
ჩინეთი 36 447.6 13.0 25 277.9 7.1 
აშშ 2 561.8 0.9 18 789.6 5.3 
აზერბაიჯანი 10 102.9 3.6 18 494.1 5.2 
სომხეთი 15 459.3 5.5 16 837.9 4.7 
რუმინეთი 2 403.7 0.9 16 058.8 4.5 
უკრაინა 8 229.6 2.9 11 178.7 3.1 
შვეიცარია 9 522.4 3.4 10 689.5 3.0 
დანარჩენი ქვეყნები – სულ 117 807.8 41.9 114 975.7 32.3 

             *წინასწარი მონაცემები. 

 

 

           
*წინასწარი მონაცემები. 
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         *წინასწარი მონაცემები.                                        

 

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 2017 წლის იანვარ-თებერვლის იმპორტის მიხედვით 

     2016* წლის იანვარი-თებერვალი      2017* წლის იანვარი-თებერვალი  

ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 
ათასი აშშ 

დოლარი 
პროცენტული 

წილი 

იმპორტი – სულ 930 024.3 100.0 1 067 322.9 100.0 
   მათ შორის:      
თურქეთი 169 185.8 18.2 163 350.1 15.3 
აზერბაიჯანი 92 424.3 9.9 127 550.8 12.0 
რუსეთი 95 222.4 10.2 103 629.3 9.7 
ჩინეთი 72 683.7 7.8 89 527.0 8.4 
გერმანია 53 496.2 5.8 61 415.9 5.8 
უკრაინა 43 780.2 4.7 52 373.6 4.9 
სომხეთი 34 527.8 3.7 41 198.6 3.9 
აშშ 25 068.6 2.7 31 067.5 2.9 
იტალია 29 069.1 3.1 30 972.1 2.9 
ბელარუსი 3 648.3 0.4 27 058.3 2.5 
დანარჩენი ქვეყნები – სულ 310 917.9 33.4 339 179.7 31.8 

             *წინასწარი მონაცემები. 
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           *წინასწარი მონაცემები. 
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            *წინასწარი მონაცემები. 

 

 

უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები 

 

თურქეთი 

 

საქართველოდან თურქეთში ექსპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები 

     2016* წლის იანვარი-
თებერვალი  

    2017* წლის იანვარი-
თებერვალი  

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

ექსპორტი – სულ 29 863.5  35 040.3  
      მათ შორის:     
ტრიკოტაჟის ნაწარმი 6 733.5 236.5 6 074.8 251.3 
ფეროშენადნობები 977.9 1 478.9 5 371.7 4 797.6 
ნახევარფაბბრიკატები ნახშირბადიანი 
ფოლადისაგან 580.9 2 639.6 4 678.6 12 955.4 
ფქვილი და გრანულები ხორცის, თევზის ან 
კიბოსნაირებისაგან 4 660.7 3 258.7 2 327.0 1 669.1 
პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი 1.1 0.2 2 153.9 4.9 
დანარჩენი საქონელი – სულ 16 909.5  14 434.3  

            *წინასწარი მონაცემები. 

 

 

 

თურქეთიდან საქართველოში იმპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები 

     2016* წლის იანვარი-
თებერვალი  

    2017* წლის იანვარი-
თებერვალი  

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

იმპორტი – სულ 169 185.8  163 350.1  
მათ შორის:     

სამკურნალო საშუალებები 4 703.1 72.4 8 876.7 112.8 
მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით 5 503.0 193.1 6 585.7 242.2 
მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან 8 376.5 4 499.0 6 068.3 3 020.7 
სანიტარულ-ჰიგიენური ნაწარმი 6 471.8 1 781.3 5 488.8 1 819.6 
სპეციალური დანიშნულების ავტომობილები (ცალი) 311.9 3 4 666.3 70 
დანარჩენი საქონელი – სულ  143 819.4  131 664.3  

      *წინასწარი მონაცემები. 
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რუსეთი 

 

საქართველოდან რუსეთში ექსპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები 

 

     2016* წლის იანვარი-
თებერვალი  

    2017* წლის იანვარი-
თებერვალი  

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

 ექსპორტი – სულ 22 866.2  58 891.8  
       მათ შორის:     
ფეროშენადნობები 2 493.9 3 651.1 25 395.5 20 909.3 
ყურძნის ნატურალური ღვინოები 7 024.0 2 384.8 13 196.1 4 791.5 
მინერალური და მტკნარი წყლები 6 742.5 9 664.5 8 101.3 11 883.0 
ეთილის სპირტი არადენატურირებული, 
სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე 
ნაკლები, სპირტიანი სასმელები 1 860.4 344.6 3 125.7 678.4 
თხილი და სხვა კაკალი 522.5 106.6 2 237.7 388.1 
დანარჩენი საქონელი – სულ 4 223.0  6 835.6  

                *წინასწარი მონაცემები. 

 

 

 

რუსეთიდან საქართველოში იმპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები 

 

     2016* წლის იანვარი-
თებერვალი  

    2017* წლის იანვარი-
თებერვალი  

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

იმპორტი – სულ 95 222.4  103 629.3  
      მათ შორის:     
ნავთობის აირები და აირისებრი 
ნახშირწყალბადები 11 713.5 31 288.5 20 223.5 67 457.9 
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 16 684.9 43 504.1 15 377.8 27 446.5 
ხორბალი 7 750.5 39 965.8 9 980.6 52 846.5 
მზესუმზირის ზეთი 2 528.8 2 717.9 3 435.7 3 690.0 
ნედლი ნავთობი - -  3 391.2 10 601.6 
დანარჩენი საქონელი – სულ  56 544.7  51 220.5  

                 *წინასწარი მონაცემები. 
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აზერბაიჯანი 

 

 

საქართველოდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები 

     2016* წლის იანვარი-
თებერვალი  

    2017* წლის იანვარი-
თებერვალი  

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

ექსპორტი – სულ 10 102.9  18 494.1  
      მათ შორის:     
მსუბუქი ავტომობილები (ცალი) 2 393.9 74 3 152.9 122 
სამკურნალო საშუალებები 817.1 25.3 2 096.3 229.3 

კარტოფილი, ახალი ან შეყინული - -  1 799.8 13 146.0 
ფეროშენადნობები 683.0 776.6 1 178.2 1 093.0 
კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული 
სოიოს ზეთის ექსტრაჰირებისას - -  645.0 1 925.4 
დანარჩენი საქონელი – სულ 6 208.9  9 621.8  

           *წინასწარი მონაცემები. 

 

 

აზერბაიჯანიდან საქართველოში იმპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები 

     2016* წლის იანვარი-
თებერვალი  

    2017* წლის იანვარი-
თებერვალი  

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

ათასი აშშ 

დოლარი 
ტონა 

იმპორტი – სულ 92 424.3  127 550.8  
მათ შორის:     

ნავთობის აირები და აირისებრი 
ნახშირწყალბადები სხვა 72 692.0 

363 
225.6 89 056.0 409 811.8 

ელექტროენერგია 747.6 ... 14 464.2 ... 
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 8 325.2 28 980.7 11 217.7 22 449.9 
ბულდოზერები, ავტოგრეიდერები, 
ექსკავატორები და სატკეპნი მანქანები (ცალი) 656.0 6 1 861.0 43 
მადნები და კონცენტრატები სპილენძის 1 652.6 898.1 1 438.8 710.3 
დანარჩენი საქონელი – სულ  8 350.9  9 513.1  

           *წინასწარი მონაცემები. 
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საქართველოს საგარეო სავაჭრო  ბალანსი 
 

 
ქვეყნების რაოდენობა 

საგარეო სავაჭრო ბალანსი 
მლნ. აშშ დოლარი 

უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი   
2016* წლის იანვარი-თებერვალი  79 707,2 
2017* წლის იანვარი-თებერვალი   80 749,7 
დადებითი სავაჭრო ბალანსი   
2016* წლის იანვარი-თებერვალი  31 58,1 
2017* წლის იანვარი-თებერვალი   30 38,1 
სულ   
2016* წლის იანვარი-თებერვალი  110 649,1 
2017* წლის იანვარი-თებერვალი   110 711,6 

                        *წინასწარი მონაცემები. 
 

 
 
 
 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით                                                                                                   
2017* წლის იანვარი-თებერვალი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(ათასი აშშ დოლარი) 
 

 ექსპორტი 
(FOB) 

იმპორტი 
(CIF) 

სალდო 

საგარეო ვაჭრობა – სულ 355 680.6 1 067 322.9 -711 642.3 
    მათ შორის:    
ევროკავშირის ქვეყნები  101 563.0 273 815.4 -172 252.4 

ავსტრია 1 066.8 6 024.1 -4 957.3 
ბელგია 2 270.6 14 179.3 -11 908.7 
ბულგარეთი 29 446.1 23 068.9 6 377.2 
გაერთიანებული სამეფო 2 170.1 13 319.5 -11 149.3 
გერმანია 6 557.3 61 415.9 -54 858.6 
დანია 10.1 2 388.5 -2 378.4 
ესპანეთი 6 731.1 14 066.8 -7 335.7 
ესტონეთი 208.8 410.3 -201.4 
ირლანდია 26.8 525.1 -498.3 
იტალია 9 487.7 30 972.1 -21 484.4 
კვიპროსი 117.0 1 829.1 -1 712.2 
ლატვია 991.8 2 206.5 -1 214.7 
ლიტვა 6 613.5 5 233.7 1 379.8 
ლუქსემბურგი 1 093.5 689.6 403.9 
მალტა 0.1 305.3 -305.2 
ნიდერლანდები 5 894.9 22 725.3 -16 830.4 
პოლონეთი 4 681.1 14 700.1 -10 019.0 
პორტუგალია - 1 215.8 -1 215.8 
რუმინეთი 16 058.8 14 339.6 1 719.2 
საბერძნეთი 2 142.1 5 289.6 -3 147.5 
საფრანგეთი 4 139.4 16 563.7 -12 424.3 
სლოვაკეთი 578.0 1 746.0 -1 168.0 
სლოვენია 301.6 1 929.0 -1 627.5 
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 ექსპორტი 
(FOB) 

იმპორტი 
(CIF) 

სალდო 

უნგრეთი 76.1 5 074.8 -4 998.6 
ფინეთი 18.6 1 985.5 -1 966.9 
შვედეთი 176.4 1 577.2 -1 400.8 
ჩეხეთი 704.6 9 837.1 -9 132.4 
ხორვატია - 196.8 -196.8 

დსთ-ის ქვეყნები 129 476.5 367 106.1 -237 629.6 
აზერბაიჯანი 18 494.1 127 550.8 -109 056.7 
ბელარუსი 3 721.2 27 058.3 -23 337.1 
თურქმენეთი 2 542.2 9 555.8 -7 013.6 
მოლდოვა 387.2 2 415.7 -2 028.5 
რუსეთი 58 891.8 103 629.3 -44 737.5 
სომხეთი 16 837.9 41 198.6 -24 360.7 
ტაჯიკეთი 412.6 - 412.6 
უზბეკეთი 10 140.1 736.0 9 404.0 
უკრაინა 11 178.7 52 373.6 -41 194.9 
ყაზახეთი 5 732.0 2 328.6 3 403.4 
ყირგიზეთი 1 138.5 259.3 879.3 

დანარჩენი ქვეყნები 124 641.1 426 401.4 -301 760.3 
ავსტრალია 138.5 72.0 66.4 
ავღანეთი 3.6 - 3.6 
ალბანეთი - 38.3 -38.3 
ანგოლა 739.2 - 739.2 
არაბთა გაერთიანებული ემირატები 4 120.1 19 274.2 -15 154.1 
არგენტინა - 262.4 -262.4 
აშშ 18 789.6 31 067.5 -12 277.9 
ახალი ზელანდია - 110.5 -110.5 
ბანგლადეში - 106.8 -106.8 
ბოსნია-ჰერცეგოვინა - 7.6 -7.6 
ბრაზილია - 9 076.4 -9 076.4 
ბუტანი 19.8 - 19.8 
გვატემალა 91.8 - 91.8 
გიბრალტარი 342.2 - 342.2 
დომინიკელთა რესპუბლიკა - 5.8 -5.8 
ეგვიპტე 829.1 795.6 33.5 
ეკვადორი - 2 781.6 -2 781.6 
ერაყი 6 263.3 207.0 6 056.3 
ვიეტნამი - 1 035.3 -1 035.3 
ვირჯინის კუნძულები, ბრიტანეთი - 8.7 -8.7 
თურქეთი 35 040.3 163 350.1 -128 309.7 
იაპონია 845.7 19 285.2 -18 439.5 
ინდოეთი 459.7 5 453.7 -4 994.1 
ინდონეზია - 1 896.2 -1 896.2 
იორდანია 50.0 51.2 -1.2 
ირანი 10 301.7 10 100.5 201.2 
ისლანდია 10.6 580.4 -569.8 
ისრაელი 997.6 1 308.8 -311.1 
კანადა 166.6 1 976.1 -1 809.5 
კენია 36.5 181.6 -145.1 
კოლუმბია 591.6 - 591.6 
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 ექსპორტი 
(FOB) 

იმპორტი 
(CIF) 

სალდო 

კორეის რესპუბლიკა 1 908.5 15 234.8 -13 326.3 
კოსტარიკა - 157.9 -157.9 
კუბა - 36.5 -36.5 
ლიბანი 13.7 287.9 -274.2 
ლიბია 38.9 4.1 34.8 
ლიხტენშტაინი - 58.2 -58.2 
მაკედონია (ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა) 18.7 167.1 -148.4 
მალაიზია - 1 073.7 -1 073.7 
მაროკო - 588.7 -588.7 
მარშალის კუნძულები - 20.5 -20.5 
მექსიკა - 370.3 -370.3 
მონგოლეთი 82.3 - 82.3 
ნიგერია 12.9 - 12.9 
ნორვეგია - 1 799.5 -1 799.5 
ომანი - 9.7 -9.6 
პაკისტანი 8.4 519.1 -510.7 
პანამა 195.2 34.1 161.1 
პერუ 725.3 - 725.3 
სამხრეთი აფრიკა - 116.6 -116.6 
სანმარინო - 26.1 -26.1 
საუდების არაბეთი 1 263.4 613.5 649.8 
საფრანგეთის პოლინეზია - 2.7 -2.7 
სერბეთი - 545.7 -545.7 
სინგაპური 2 372.7 3 068.9 -696.3 
სირია 65.0 61.2 3.8 
სუდანი 1.9 - 1.9 
ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია - 1 100.9 -1 100.9 
ტაილანდი 47.8 2 435.9 -2 388.1 
ტუნისი 459.2 38.5 420.7 
უგანდა 18.4 - 18.4 
ურუგვაი 45.7 196.5 -150.8 
ფილიპინები - 26.6 -26.6 
ქუვეითი 83.5 14.0 69.6 
ყატარი - 70.9 -70.9 
შვეიცარია 10 689.5 6 906.2 3 783.2 
შრილანკა - 250.2 -250.2 
ჩილე 455.6 17 901.6 -17 446.0 
ჩინეთი 25 277.9 89 527.0 -64 249.1 
ჯიბუტი - 27.0 -27.0 
ჰონკონგი, ჩინეთის სპეციალური ადმინისტრაციული 
რაიონი 1 019.0 14 075.5 -13 056.5 

                 *წინასწარი მონაცემები. 
 
 
 
 
 

   წყარო:   სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური;  
               სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო; 
               შპს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”;   
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               შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია”. 
 
 
 
 
 
 

           გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები: 
             -   მოვლენა არ არსებობს; 
                 *  მონაცემები წინასწარია და ექვემდებარება დაზუსტებას ინფორმაციულ წყაროებში და  
                       მეთოდოლოგიაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში; 
                ... მონაცემები კონფიდენციალურია. 
 
 
შენიშვნა:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

წინასწარი მონაცემების კორექტირება ხორციელდება საქსტატის მიერ შემუშავებული სტატისტიკური ინფორმაციის  
გადასინჯვის პოლიტიკის შესაბამისად (რეგულარული გადასინჯვის პრინციპის საფუძველზე) 
რესპონდენტების/ადმინისტრაციული წყაროების მიერ მონაცემების დაზუსტების შედეგად. 
 
 

2016 წლის დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2017 წლის 15 ივლისს. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ცალკეულ შემთხვევებში მცირე განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის აიხსნება 
მონაცემთა დამრგვალებით; 

2. 2011-2014 წლების ინფორმაცია განახლებულია სპეციალური სატვირთო-საბაჟო დეკლარაციების 
მონაცემებით; 

3. ინფორმაცია არ მოიცავს გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციების (ფორმა #4) მონაცემებს; 

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. 
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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.ge  info@geostat.ge 

www.geostat.ge,  info@geostat.ge  
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