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ABSTRACT
The article analyzes exports and imports between Georgia and the United States during the period from 

2015 to 2020. This period is used to calculate the specific weight of the United States trade with Georgia, both in 
exports and imports. In addition, the article analyzes the advantages of GSP (Generalized System of Preferences) 
trading regime in Georgian exports, the export-import balance and the relevant conclusions are made based 
on the obtained results; The commodity structure of Georgia’s exports and imports to the United States is also 
studied. The article shows that a recent Free Trade Agreement is needed to move Georgia and the United States 
into a new phase in trade relations.
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აბსტრაქტი
ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს ექსპორტისა და იმპორტის მდგომარეობა აშშ-სთან 2015-

2020 წლების პერიოდებზე. შესაბამისად გამოთვლილია აშშ-ის ხვედრითი წონის ამსახველი მაჩვენებლები, 
როგორც ექსპორტში, ასევე იმპორტში. გაანალიზებულია GSP (Generalized System of Preferences - 
პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემა) სავაჭრო რეჟიმის უპირატესობები საქართველოს ექსპორტში, 
გამოვლენილია ექსპორტ-იმპორტის სალდო და მიღებული შედეგების მიხედვით გაკეთებულია შესაბამისი 
დასკვნები; ასევე შესწავლილია აშშ-სთან საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაც. 
სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ბოლო პერიოდის მანძილზე საქართველოსა და აშშ-ს შორის სავაჭრო 
ურთიერთობების ახალ ფაზაში გადასასვლელად საჭიროა FTA (Free Trade Agreement) თავისუფალი 
ვაჭრობის შესახებ შეთანხების აუცილებლობა.

საკვანძო სიტყვები: საქართველო; აშშ; GSP; ექსპორტი; იმპორტი; სალდო; სასაქონლო სტრუქტურა; FTA.

შე სა ვა ლი
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის და მო უ კი დე ბე ლი, სა ბაზ რო 

პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე-
მის ფორ მი რე ბის პირ ვე ლი წლე ბი გან სა კუთ რე ბუ-
ლად რთუ ლი აღ მოჩ ნ და.[1] ქვე ყა ნა რა დი კა ლუ რი 
და სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის აუცი ლებ-
ლო ბის წი ნა შე დად გა, რო მელ თა ეტა პობ რივ მა 
გან ხორ ცი ე ლე ბამ ვი თა რე ბა საგ რ ძ ნობ ლად გა ა-
უმ ჯო ბე სა. 1991 წლის 25 დე კემ ბერს შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის პრე ზი დენ ტ მა ჯორჯ ჰ. ბუშ მა გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა გა მო აცხა და და აშ შ - მა სა ქარ თ ვე ლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბა ცნო.[2] სა ქარ თ ვე ლოს 1991 
წელს საბ ჭო თა კავ ში რის გან გა მო ცალ კე ვე ბი სა 
და და მო უ კი დებ ლო ბის აღი ა რე ბის შემ დეგ, 1992 
წელს შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა სა ქარ თ ვე ლოს თან 
დიპ ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა და ამ ყა რა.[3] ამე-
რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი არის სა ქარ თ ვე ლოს 
სუ ვე რე ნი ტე ტის, ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის, აგ-
რეთ ვე ქვეყ ნის ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის დი დი მხარ დამ ჭე რი.

სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში ექ ს პორ ტი რე ბულ 3 
500-მდე და სა ხე ლე ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო-
დუქ ცი ა ზე ვრცელ დე ბა GSP (Generalized System of 
Preferences - პრე ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი 
სის ტე მა) სა ვაჭ რო რე ჟი მი, რაც შე ერ თე ბულ შტა-
ტებ ში ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის შე ღა ვა თი ა ნი სა ბა-
ჟო გა ნაკ ვე თით ექ ს პორ ტის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.[4] 
აშ შ -ის GSP-ის რე ჟი მი ვრცელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს-
თ ვის სა ექ ს პორ ტოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო დუქ ცი ის 

ფარ თო სპექ ტ რ ზე: მი ნე რა ლურ წყლებ ზე, ლუდ ზე, 
ღვი ნო ზე, სპირ ტი ან სას მე ლებ ზე, წარ მო ე ბულ 
საგ ნებ სა და სა შუ ა ლე ბებ ზე, სამ კა უ ლებ ზე, ტყავ-
ზე, ხა ლი ჩებ ზე, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გარ კ ვე ულ 
პრო დუქ ტებ ზე, სპი ლენ ძის და ტყვი ის მად ნებ ზე, 
მან გა ნუმ ზე და მი სი გა და მუ შა ვე ბით მი ღე ბულ 
პრო დუქ ცი ა ზე, მათ შო რის სი ლი კონ მან გა ნუმ ზე. [5]

ძი რი თა დი ტექ ს ტი
სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლო სა 

და აშშ-ს შო რის სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი დი ნა მი-
კუ რად ვი თარ დე ბა. სა ქარ თ ვე ლო დან ჯა მუ რი ექ ს-
პორ ტი 2015-2020 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ზრდის 
ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა, რაც კარ გად ჩანს სა ვაჭ-
რო ურ თი ერ თო ბე ბის ამ სახ ვე ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
ანა ლი ზი დან. (იხ. ცხრი ლი 1). აშშ-ს ხვედ რი თი წო ნა 
სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში საკ მა ოდ სო ლი დუ რი ა, თუმ ცა ვაჭ-
რო ბის მო ცუ ლო ბით ის ჩა მორ ჩე ბა ისეთ მნიშ ვ ნე-
ლო ვან მო თა მა შე ებს, რო გო რე ბი ცაა ევ რო კავ ში რი, 
რუ სე თი და ჩი ნე თი. 

წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ ს 
www.geostat.ge - ის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. [8]

სა ქარ თ ვე ლო სა და აშშ შო რის ექ ს პორ ტ -იმ პორ-
ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი გვიჩ ვე-
ნებს, რომ 2015-2020 წლებ ში ის ზრდის ტენ დენ ცი-
ით ხა სი ათ დე ბა, გა მო ნაკ ლი სია 2016 წე ლი, რო ცა 
ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბა მკვეთ რად შემ ცი რე ბუ ლი ა, 
ხო ლო იმ პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცი რე ბუ ლი. 
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ამას თან, 2015 წელ თან შე და რე ბით, ექ ს პორ ტის 
შემ ცი რე ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა (35 951,34 ათა სი აშშ 
დო ლა რი) იმ პორ ტის შემ ცი რე ბის მაჩ ვე ნე ბელს (23 
371,0 ათა სი აშშ დო ლა რი) 1,54-ჯერ გა და ა მე ტა, რა-
მაც ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის სალ დო აღ ნიშ ნულ წელს 
სა ქარ თ ვე ლოს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვა ლა. 2016 
წლის ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის სალ დო 2015 წელ თან 
შე და რე ბით - 12 580,37 ათა სი აშშ დო ლა რით გა ი-
ზარ და. თუმ ცა, სა ა ნა ლი ზოდ აღე ბულ 2015-2020 
წლე ბის პე რი ოდ ში, ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის სალ დოს 
მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის არა სა ხარ ბი ე ლო 
მდგო მა რე ო ბა და ფიქ სირ და, რაც კარ გად ჩანს მო-
ცე მუ ლი ცხრი ლი 2-დან. 2015-2020 წლებ ში ექ ს პორ-
ტი სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში ზრდის მაჩ ვე ნებ ლით 
ხა სი ათ დე ბა და ზრდა გა ნი ცა და, ხო ლო იმ პორ ტის 
მაჩ ვე ნე ბელ მა ნახ ტო მი სე ბუ რი ზრდა გა ნი ცა და. 
შე სა ბა მი სად ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის უარ ყო ფით-
მა სალ დომ მკვეთ რად გაზ რ დი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
შე ად გი ნა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის არა სა ხარ ბი ე ლოდ. 
იმ პორ ტის ზრდა არ შე იძ ლე ბა ყო ველ თ ვის გან ვი-
ხი ლოთ, რო გორც უარ ყო ფი თი მოვ ლე ნა, ვი ნა ი დან 
მსოფ ლი ოს N1 ქვე ყა ნა -აშ შ -ის უარ ყო ფი თი სა ვაჭ-
რო ბა ლან სიც იმ პორ ტის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდით 
არის გა მოწ ვე უ ლი. აქ ვე აღ ნიშ ვ ნის ღირ სია ის გა-
რე მო ე ბაც, რომ 2019 წლი დან დაწყე ბუ ლი და 2020 
წელს კო რო ნა პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი კრი ზი სის 
ფონ ზე, სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში ექ ს პორ ტ მა გა ნი-
ცა და მკვეთ რი ვარ დ ნა, ხო ლო ქვეყ ნის იმ პორ ტ მა 
მი აღ წია მაქ სი მუმ ნიშ ნულს 2019 წელს, ხო ლო 
2020 წელს იმ პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცი რე ბუ ლი 
იქ ნა 124 440,7 ათა სი აშშ. დო ლა რით. სა ა ნა ლი ზო 
პე რი ოდ ში და ფიქ სირ და ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის უარ-
ყო ფი თი სალ დოს ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
(546 477,02) და (475 257,62) ათა სი აშშ დო ლა რი.

მი უ ხე და ვად ცხრი ლი 1-დან ნაჩ ვე ნე ბი მო ნა ცე-
მე ბით, სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში ექ ს პორ ტის და აშ-
შ - დან სა ქარ თ ვე ლო ში იმ პორ ტის ხვედ რი თი წი ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში ძა ლი ან მცი რე ა, ჩვე ნი აზ რით, აღ ნიშ-
ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მო მავ ლის პერ ს პექ ტი ვა ში, 
ზრდის ტენ დენ ცი ა ზე მი უ თი თე ბენ. (იხ. ცხრი ლი 2). 
აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბაც, რომ 
GSP-ის რე ჟი მი არ ვრცელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 
სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან უამ რა ვი და სა ხე ლე-
ბის სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ცი ა ზე. 

ცხრი ლი 2
აშ შ - ს თან სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის 

სალ დოს დი ნა მი კა 2015-2020 წლებ ში

 
ექსპორტი 
ათასი აშშ 
დოლარი

იმპორტი 
ათასი აშშ 
დოლარი

სალდო 
ათასი აშშ 
დოლარი

2015 104 228,3 254 089,2 -149 860,93
2016  68 276,9 230 718,2 -162 441,30
2017 121 796,7 330 964,1 -209 167,33
2018 158 900,0 500 980,2 -341 080,19
2019 132 251,4 678 728,4 -546 477,02
2020  80 030,0 555 287,7 -475 257,65

წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ ს www.
geostat.ge - ის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით [8]

რო გორც ცხრი ლი 2-დან ჩანს, 2016-2018 წლებ ში 
ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბა 68 276,9 ათა სი აშშ დო ლა-
რი დან 159 900,0 ათას აშშ დო ლა რამ დე გა ი ზარ და. 
აღ ნიშ ნუ ლი ზრდა და დე ბი თად მოქ მე დებს სა ქარ თ-
ვე ლოს ეკო ნო მი კა ზე, ვი ნა ი დან ექ ს პორ ტის ზრდის 
ხარ ჯ ზე ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი უცხო უ რი ვა ლუ ტა 

 

ექსპორტი საქართველოდან აშშ-ში იმპორტი აშშ-დან საქართველოში

ათასი აშშ 
დოლარი

%-ად საქართველოს 
ექსპორტის მთლიან 

მოცულობაში

ათასი აშშ 
დოლარი

%-ად საქართველოს 
იმპორტის მთლიან 

მოცულობაში

2015 104 228,3 4,73 254 089,2 3,48
2016  68 276,9 3,22 230 718,2 3,14

2017 121 796,7 4,44 330 964,1 4,11

2018 158 900,0 4,73 500 980,2 5,35
2019 132 251,4 3,48 678 728,4 7,13
2020  80 030,0 2,39 555 287,7 6,92

ცხრი ლი 1
აშშ-ს ხვედ რი თი წო ნის დი ნა მი კა სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტის მთლი ან მო ცუ ლო ბა ში 

2015-2020 წლებ ში
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ზრდის სა ვა ლუ ტო შე მო სავ ლებს.
რაც შე ე ხე ბა ცხრი ლი 3-დან ჩანს, რომ ქარ თულ 

ექ ს პორ ტ ში აშ შ -ის მი მარ თუ ლე ბით, მი უ ხე და ვად 
მას ში რამ დე ნი მე ათე უ ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო-
დუქ ტის ჩა მო ნათ ვა ლი სა, ცალ სა ხად ლი დე რობს 
- ფე რო შე ნად ნო ბე ბი. აშ შ - ში აგ რეთ ვე იგ ზავ ნე ბა: 
მი ლე ბი და მი ლა კე ბი, უნა კე რო შა ვი ლი თო ნი სა გან, 
ღვი ნო, ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის წვე ნე ბი, სპირ ტი ა-
ნი სას მე ლე ბი, ყვე ლი, თხი ლი, პლას ტ მა სის ნა წარ მი, 
ავე ჯი, მი სი ნა წი ლე ბი და სხვა. აგ რეთ ვე აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა, რომ კა ტე გო რი ე ბი: ა) ხელ საწყო ე ბი და ინ ს-
ტ რუ მენ ტე ბი ტო პოგ რა ფი უ ლი, ჰიდ როგ რა ფი უ ლი, 
მე ტე ო რო ლო გი უ რი და ბ) მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბი 
100%-ით რე -ექ ს პორტს წარ მო ად გე ნენ. აღ ნიშ ვ ნის 
ღირ სია ის გა რე მო ე ბა, რომ ფე რო შე ნად ნო ბის ექ ს-
პორ ტის შემ ცი რე ბის მი უ ხე და ვად, აშ შ - ში სა ქარ თ-
ვე ლო დან მთლი ა ნი ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბა ზრდის 
ტენ დენ ცი ით გა მო იკ ვე თა.

უფ რო სრულ ყო ფი ლი ანა ლი ზის თ ვის გან ხი-
ლულ იქ ნა, რო გორც ექ ს პორ ტის, ისე იმ პორ ტის 
სა სა ქონ ლო სტრუქ ტუ რა. გა ა ნა ლიზ და 2017-2020 
წლე ბის ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტის სა სა ქონ ლო 
სტრუქ ტუ რე ბის ათე უ ლი. სა ა ნა ლი ზოდ აღე ბულ 
პე რი ოდ ში ექ ს პორ ტის შემ თ ვე ვა ში გა მო იკ ვე თა 

ათი უმ ს ხ ვი ლე სი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი. ეს ჯგუ ფე ბი ა: 
ფე რო შე ნად ნო ბე ბი (ფეროსილიკონმანგანუმი); მი-
ლე ბი და მი ლა კე ბი, უნა კე რო შა ვი ლი თო ნი სა გან; 
პლას ტ მა სის ნა წარ მი; მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი 
წყლე ბი; ყურ ძ ნის ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნო ე ბი; ხი ლი სა 
და ბოს ტ ნე უ ლის წვე ნე ბი; სპირ ტი ა ნი სას მე ლე ბი; 
ყვე ლი; თხი ლი; ავე ჯი და მი სი ნა წი ლე ბი. 

რო გორც ცხრი ლი 3-დან ჩანს, 2017-2020 წლებ-
ში ფე რო შე ნად ნო ბე ბის (ფეროსილიკონმანგანუმი) 
ექ ს პორ ტი 104 241,3 ათა სი აშშ დო ლა რი დან 143 
832,1 ათას აშშ დო ლა რამ დე, ანუ 38 %-ით გა ი ზარ-
და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2018-2020 წლებ ში 
ფე რო შე ნად ნო ბე ბის (ფეროსილიკონმანგანუმი) 
ექ ს პორ ტ მა გა ნი ცა და მკვეთ რად შემ ცი რე ბა, აღ ნიშ-
ნუ ლი კა ტე გო რია საკ მა ოდ მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით 
და ფიქ სირ და მთლი ან ექ ს პორ ტ ში. რაც შე ე ხე ბა 
ყურ ძ ნის ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნო ე ბის ექ ს პორტს სა ა-
ნა ლი ზოდ აღე ბულ პე რი ოდ ში საკ მა ოდ გა ი ზარ და. 
2017 წლის ექ ს პორ ტის მაჩ ვე ნე ბელ მა 1 786,8 ათა სი 
აშშ დო ლა რი, ხო ლო 2020 წელს 4 236,5 ათა სი აშშ 
დო ლა რი შე ად გი ნა, რაც აშ შ - ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
მთლი ა ნი ექ ს პორ ტის 5,3%-ია. 2017-2020 წლებ ში 
გა ი ზარ და მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი წყლე ბის და 
გა ზი ა ნი სას მე ლე ბის ექ ს პორ ტი. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

ფეროშენადნობები 
(ფეროსილიკონმანგანუმი) 104,241.3 85.6 143,832.1 90.0 116,835.7 88.3 62,891.5 78.6

მილები და მილაკები, 
უნაკერო შავი ლითონისაგან 425.9 0.3 1,329.0 0.8 1,372.6 1.0 1,665.8 2.1

ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები,ტოპოგრაფიული, 
ჰიდროგრაფიული (რე-ექსპორტი)

7.8 0.0 7.5 0.0 297.5 0.2 127.8 0.2

ყურძნის ნატურალური ღვინოები 1,786.8 1.5 2,205.4 1.4 2,981.2 2.3 4,236.5 5.3

სპირტიანი სასმელები 52.4 0.0 110.4 0.1 49.9 0.0 206.4 0.3

ხილისა და ბოსტნეულის წვენები 1,716.3 1.4 1,897.0 1.2 2,090.7 1.6 2,026.4 2.5

მინერალური და მტკნარი წყლები და 
გაზიანი სასმელები 1,709.8 1.4 1,584.0 1.0 1,724.4 1.3 2,748.4 3.4

ყველი 180.3 0.1 266.4 0.2 289.6 0.2 462.7 0.6

თხილი 0.1 0.0 221.0 0.1 72.8 0.1 155.8 0.2

მსუბუქი ავტომობილები 
(რე-ექსპორტი) 304.8 0.3 428.6 0.3 2,675.8 2.0 1,802.7 2.3

პლასტმასის ნაწარმი 13.8 0.0 262.1 0.2 731.3 0.6 406.4 0.5

ავეჯი და მისი ნაწილები 357.1 0.3 88.1 0.1 487.3 0.4 1,161.5 1.5

სხვა 11,000.0 9.0 7,669.0 4.8 2,642.2 2.0 2,137.9 2.7

ცხრი ლი 3.
ქარ თუ ლი ექ ს პორ ტი აშ შ -ის ბა ზარ ზე, ძი რი თა დი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი და მა თი წი ლი მთლი ან ექ ს პორ-

ტ ში 2017-2020 წლებ ში (ათასი აშშ. დო ლა რი)

წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ ს www.geostat.ge - ის და www.census.gov -ის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ-
ნო ბით. [8][7]
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რომ აღ ნიშ ნულ სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში 2018 წელს ექ-
ს პორ ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შემ ცი რე ბა და ფიქ სირ და, 
მომ დევ ნო 2019-2020 წლე ბის მი ხედ ვით საკ მა ოდ 
გაზ რ დი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბით წარ ს დ გა. რო გორც უკ-
ვე აღი ნიშ ნა, ზრდა და ფიქ სირ და ხი ლი სა და ბოს ტ-
ნე უ ლის წვე ნე ბის მაჩ ვე ნე ბელ შიც. 2017-2020 წლის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი გაზ რ დი ლია ყო ველ წ ლი უ რად 21,8%-
ით. საკ მა ოდ გაზ რ დი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი გა მო იკ ვე თა 
მი ლე ბი და მი ლა კე ბი, უნა კე რო შა ვი ლი თო ნი სა გან 
და პლას ტ მა სის ნა წარ მის კა ტე გო რი ა შიც. 

სა კითხის უფ რო სიღ რ მი სე უ ლად შეს წავ ლის 
მიზ ნით, გა ნი საზღ ვ რა თი თო ე უ ლი სა ექ ს პორ ტო 
სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის წი ლი მთლი ან ექ ს პორ ტ ში. 
ფე რო შე ნად ნო ბე ბის (ფეროსილიკონმანგანუმი) 
წი ლი სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში გან ხორ ცი ლე ბუ-
ლი ექ ს პორ ტის მთლი ან მო ცუ ლო ბა ში შე ად გენს 
85,6% (2017 წელს), 90,0% (2018 წელს), 88,3% 
(2019 წელს) და 78,6% (2020 წელს). ექ ს პორ ტის 
მთლი ან მო ცუ ლო ბა ში მე ო რე ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
წი ლით წარ მოდ გე ნი ლია ყურ ძ ნის ნა ტუ რა ლუ რი 
ღვი ნო ე ბი, რო მე ლიც 2017 წლის თ ვის ამ სა სა ქონ-
ლო ჯგუ ფის წი ლი 1,5% იყო, ხო ლო 2018 წელს 1,2%, 
ხო ლო 2019 წელს 2,3% შე ად გი ნა. ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და 2020 წელს - 5,3%. რაც 
შე ე ხე ბა მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი წყლე ბი და გა-
ზი ა ნი სას მე ლე ბის ექ ს პორ ტის წი ლის ცვლი ლე ბას, 
სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ექ ს-
პორ ტის მთლი ან მო ცუ ლო ბა ში, უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის ექ ს პორ ტის 
პრო ცენ ტულ მაჩ ვე ნებ ლებ შიც ზრდა და ფიქ სირ და. 
თუ 2017 წელს მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი წყლე ბი 
და გა ზი ა ნი სას მე ლე ბის წი ლი ექ ს პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში 1,4% იყო, 2018 წლის თ ვის მხო ლოდ 
1,0% შე ად გი ნა, 2019 წლის მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ-
ვით კი 1,3%-ს, ხო ლო 2020 წლის თ ვის 3,4%-ს გა უ-
ტოლ და. 2017-2020 წლებ ში არა თა ნა ბარ ზო მი ე რად 
იც ვ ლე ბო და ექ ს პორ ტ ში ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის 
წვე ნე ბის წი ლიც. აღ ნიშ ნულ სა სა ქონ ლო ჯგუფ ზე 
2017 წელს ექ ს პორ ტის 1,4% შე ა ად გი ნა, 2020 წლის-
თ ვის კი 2,5%. შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია გა მო იკ ვე თა 
მი ლე ბი და მი ლა კე ბი, უნა კე რო შა ვი ლი თო ნი სა გან 
კა ტე გო რი ის ცვლი ლე ბა შიც. 2017 წელს მო ცე მუ ლი 
სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის წი ლი ექ ს პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში 0,3% იყო, 2019 წლის თ ვის ეს მაჩ-
ვე ნე ბე ლი 1%-ს გა უ ტოლ და, 2020 წელს კი 2,1% 
შე ად გი ნა. [8][7]

2017-2020 წლებ ში არა თა ნა ბარ ზო მი ე რი ცვლი-
ლე ბე ბი გა მოვ ლინ და აშ შ - დან სა ქარ თ ვე ლო ში იმ-
პორ ტი რე ბულ ძი რი თად სა სა ქონ ლო ჯგუ ფებ ში.[6] 
ცხრი ლი 4-დან ჩანს, რომ მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის 
იმ პორ ტის სი დი დე აშ შ - დან სა ქარ თ ვე ლო ში 2017-
2020 წლებ ში მკვეთ რად შემ ცირ და. 2018 წლის იმ-
პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2 258,0 ათა სი აშშ. დო ლა რით 

არის შემ ცი რე ბუ ლი 2017 წლის მაჩ ვე ნე ბელ თან, 
ხო ლო 2020 წლის მაჩ ვე ლე ბე ლი შემ ცი რე ბუ ლია 2 
298,0 ათა სი აშ შ . დო ლა რით 2019 წელ თან და 4 376,0 
ათა სი აშშ. დო ლა რით 2017 წლის მო ნა ცემ თან შე და-
რე ბით. 2019 წელს 2018 წელ თან შე და რე ბით უმ ნიშ-
ვ ნე ლოდ შემ ცირ და სა ტე ლე ფო ნო აპა რა ტუ რის და 
პორ ტა ტუ ლი ციფ რუ ლი გა მომ თ ვ ლე ლი მან ქა ნე ბის 
იმ პორ ტიც, ხო ლო 2020 წელს და ფიქ სირ და ზრდის 
საკ მა ოდ კარ გი მაჩ ვე ნე ბე ლი ორი ვე კა ტე გო რი ა ში. 
ზრდა და ფიქ სირ და, აგ რეთ ვე ტურ ბო რე აქ ტი უ ლი 
და ტურ ბოხ რახ ნი ა ნი ძრა ვე ბის იმ პორ ტის მი ხედ ვი-
თაც. რაც შე ე ხე ბა კვე ბის პრო დუქ ტებს, 2017-2020 
წლებ ში მან საკ მა ოდ დი დი ზრდის ტემ პი გა ნი ცა და. 

სა ქარ თ ვე ლოს იმ პორ ტი აშ შ -ი დან მნიშ ნე ლოვ-
ნა დაა დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი, თუმ ცა მსუ ბუ ქი ავ-
ტო მო ბი ლე ბის კა ტე გო რია დო მი ნან ტი ა. სა ა ნა ლი-
ზოდ აღე ბულ 2017-2020 წლე ბის პე რი ოდ ში ყო ველ 
წელს პირ ველ ათე ულ ში მხო ლოდ ექ ვ სი სა სა ქონ ლო 
ჯგუ ფი მოხ ვ და. ამათ გან ყვე ლა ზე დი დი წი ლი ავ-
ტო მო ბი ლებ ზე მო დი ო და. თუმ ცა, ამ სა სა ქონ ლო 
ჯგუ ფის წი ლი, წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, ზრდა 
მხო ლოდ 2017 და 2018 წლებ ში და ფიქ სირ და, ხო-
ლო 2019-2020 წელს კი შემ ცი რე ბა გა ნი ცა და. 2018 
წლის იმ პორ ტ ში ძა ლი ან შემ ცირ და პორ ტა ტუ ლი 
ციფ რუ ლი გა მომ თ ვ ლე ლი მან ქა ნე ბის ხვედ რი თი 
წი ლი, რო მელ მაც 2,4 %-იანი წი ლი დან მთლი ა ნი 
აშშ-ს იმ პორ ტ ში 1,5%-ზე და ვი და მაჩ ვე ნე ბე ლი 
2019 წელს. საკ მა ოდ ამაღ ლ და და ნარ ჩე ნი კვე ბის 
პრო დუქ ტე ბის წი ლიც. მკვეთ რად გა ი ზარ და სა-
ტე ლე ფო ნო აპა რა ტე ბის წი ლი. თუ 2017 წელს ამ 
სა სა ქონ ლო ჯგუფ ზე აშ შ - დან იმ პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში 3,0% მო დი ო და, 2020 წლის თ ვის 
უკ ვე 3,7%-ი შე ად გი ნა, ხო ლო ტურ ბო რე აქ ტი უ ლი 
და ტურ ბიზ რახ ნი ა ნი ძრა ვე ბის წი ლი 2017 წლის 
0,4%-იდან 2020 წელს 1,7%-ს მი აღ წი ა. რაც შე ე-
ხე ბა აშ შ -ის მი ერ სა ქარ თ ვე ლო ში 2019-2020 წელს 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ პორ ტის %-ულ ცვლი ლე ბას, 
მე ო რა დი ტან საც მ ლი სა და ტექ ს ტი ლის კა ტე გო-
რია 205,7%-ს შე ად გენს, სა ტე ლე ფო ნი აპა რა ტე ბის 
ცვლი ე ლე ბა 151,1%-ია, ხო ლო მსუ ბუ ქი ავ ტო მო-
ბი ლე ბის %-ულმა ცვლი ლე ბამ -3,1%-იანი კლე ბა 
გა ნი ცა და. [9]

აშ შ -ის სა ვაჭ რო დე პარ ტა მენ ტის 2019 წლის 
მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, სა ქარ თ ვე ლო აშ შ -ის 
მე-100 მსხვი ლი სა ქონ ლის სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რი 
იყო, ხო ლო 84-ე სი დი დით სა ქონ ლის სა ექ ს პორ ტო 
ბა ზა რი იყო. 2020 წლის მაჩ ვე ნებ ლე ბი საკ მა ოდ 
შეც ვ ლი ლი ა, რაც ძი რი თა დად და კავ ში რე ბუ ლია 
კო ვიდ 19-ის პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი უდი დე სი 
ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი ზა რალ თან, რო მე ლიც 
რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად სა ხელ მ წი ფო ებს, ასე-
ვე, გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კას მი ად გა. 
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დას კ ვ ნა
დღე ი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე-

ლო ვან გა მოწ ვე ვად ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის ზრდა- გან-
ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს, რომ ლის დაძ ლე ვა სხვა-
დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით ძა ლი ან აქ ტი ურ მუ შა ო ბას 
მო ითხოვს. ამ მხრივ ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჩვენს 
პარ ტ ნი ორ სა ხელ მ წი ფო ებ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ-
რო ბის არ სე ბო ბა. 

GSP სის ტე მა მუდ მი ვი არ არის. იგი პე რი ო დუ-
ლო ბით ექ ვემ დე ბა რე ბა გა და ხედ ვას. რაც შე ე ხე ბა 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბას (FTA), 
რო მე ლიც ქვეყ ნებს შო რის სა ვაჭ რო ბა რი ე რე ბის 
მოხ ს ნას თან ერ თად ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა და ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვის ღო ნის ძი ე ბებ საც 
ით ვა ლის წი ნებს მუდ მივ მოქ მე დია და თით ქ მის 
ყვე ლა სა ქო ნელს მო ი ცავს. მას ზე მო ლა პა რა კე ბე-
ბი დი დი ხნის წინ არის დაწყე ბუ ლი. სამ თავ რო ბო 
პროგ რა მა ში 2018–2020 აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ სა ქარ-
თ ვე ლოს მი ზა ნია აშშ–სთან ორ მ ხ რი ვი სა ვაჭ რო და 
სა ინ ვეს ტი ციო ურ თი ერ თო ბე ბის კუთხით მუ შა ო-
ბის გაგ რ ძე ლე ბა, ვაჭ რო ბა სა და ინ ვეს ტი ცი ებ ზე 
მა ღა ლი დო ნის დი ა ლო გის ფორ მატ ში, მათ შო რის, 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბის გან ხილ-
ვის მიზ ნით. 

სა ქარ თ ვე ლომ აქ ტი უ რად უნ და იმუ შა ოს და 

თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნოს, რა თა შე საძ ლე ბე ლი 
გახ დეს აშშ–სთან, რო გორც ჩვენს სტრა ტე გი ულ 
პარ ტ ნი ორ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ 
(FTA) მო ლა პა რა კე ბე ბის დრო უ ლად გა ნახ ლე ბა. 
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ცვლილება

საქართველოს 
სრული იმპორტი

 
91,256.0  3.9  

98,630.0  3.9  
102,077.0  4.1  98,939.0 4.2 -3.1

მსუბუქი 
ავტომობილები

 
12,451.0 

 
13.6 

 
10,193.0 

 
10.3  10,373.0  

10.1  8,075.0 7.1 47.0

ძრავები, 
ტუმბორეაქტიული 

და 
ტურბოხრახნიანი

 354.0  0.4  625.0  0.6  1,596.0  1.6  1,635.0 1.7 2.4

მეორადი 
ტანსაცმელი  179.0  0.2  170.0  0.2  201.0  0.2  614.0 0.6 205.7

სატელეფონო 
აპარატები  2,640.0  3.0  2,970.0  3.0  2,443.0  2.4  3,699.0 3.7 151.1

დანარჩენი კვების 
პროდუქტები  54.0  0.1  2,655.0  2.7  3,036.0  3.0  3,279.0 3.3 8.0

პორტატიული 
ციფრული 

გამომთვლელი 
მანქანები

 2,216.0  2.4  2,105.0  2.1  644.0  1.5  2,056.0 2.1 63.3

წყა რო: და მუ შა ვე ბუ ლია ავ ტო რის მი ერ www.census.gov - ის ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით. [7]

ცხრი ლი 4
სა ქარ თ ვე ლო ში აშ შ - დან იმ პორ ტი რე ბუ ლი ძი რი თა დი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი

2017-2020 წლებ ში ათა სი აშშ დოლ ა რი


