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COVID-19 პანდემიის გავლენა ევროკავშირის ქვეყნებთან საქართველოს 
საექსპორტო ურთიერთობების სტატისტიკურ ტენდენციებზე  

 

ნინო აბესაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი  

 

ნინო მებაღიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

დოქტორანტი 

ნაშრომში განხილულია ევროკავშირის ქვეყნებთან საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ძირითადი 

ტენდენციები, გაანალიზებულია საგარეო ვაჭრობის ძირითადი სტატისტიკური მახასიათებლები, გამოვ-

ლენილია საექსპორტო ურთიერთობების თანამედროვე ტენდენციები, დეტალურადაა მიმოხილული სასა-

ქონლო სტრუქტურაში განხორციელებული ცვლილებები, აგრეთვე საკვლევ პერიოდში გეოგრაფიულ 

სტრუქტურაში გამოხატული ტენდენციები. ექსპორტის გეოგრაფიული სტრუქტურის დახასიათებისას აქ-

ცენტი გაკეთებულია პერიოდის ტოპ-სამეულის ქვეყნებთან საექსპორტო ურთიერთობების მახასიათებ-

ლებზე. გაანალიზებულია თითოეული პერიოდისათვის დამახასიათებელი სასაქონლო სტრუქტურული 

ცვლილებები, გაანგარიშებულია საგარეო ვაჭრობის დონის მაჩვენებლები, ექსპორტისა და იმპორტის ქვო-

ტების საფუძველზე გაანალიზებულია ეკონომიკის გახსნილობის მახასიათებლები. საბოლოო შედეგების 

მიხედვით ნაშრომში გაკეთებულია შესაბამისი დასკვნები. 

საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირი, ექსპორტი, ტენდენცია, საგარეო ვაჭრობა. 

 

გლობალიზაციის თანამედროვე ეტაპზე საქართველო აქტიურად არის ჩართული საერთა-

შორისო ინტეგრაციულ პროცესებში, რაც ქვეყანას საშუალებას აძლევს აიმაღლოს ეროვნული 

სტანდარტები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას და პირ-

ველ რიგში ეს დაკავშირებულია Covid-19 პანდემიასთან, რომელმაც შეაფერხა ქვეყნის ეკონომი-

კური პარამეტრების ზრდა და გაამწვავა არსებული ეკონომიკური პრობლემები, ფაქტია, Covid-

19 პანდემიამ სერიოზული ზეგავლენა იქონია, როგორც ცალკეული ადამიანების ცხოვრებაზე, 

ისე მსოფლიო ეკონომიკაზე. (პაპავა ვ., 2020) საქართველო აქტიურად ცდილობს ჩაერთოს მსოფ-

ლიო ეკონომიკაში ეროვნული ეკონომიკის ინტეგრაციით. ეს აუცილებელია, რადგან მდგრადი 

ეკონომიკური ზრდა უნდა გახდეს ქვეყნის სრულფასოვანი განვითარების გარანტია და ხელი შე-

უწყოს უმწვავესი სოციალური პრობლემების გადაჭრას. (ღაღანიძე გ., 2018)  

ფაქტია, საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო 

პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, დივერსიფიკაციისკენ მი-

მართული პოლიტიკა, ორმხრივი და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, ასევე პრეფე-

რენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვ-

ლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გამოყენების ხელშეწყობა - ქვეყნის უმთავ-

რესი პრიორიტეტებია. (ძებისაური ლ., 2020) ქვეყნის ევროინტეგრაციული კურსიდან გამომდი-

ნარე მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივ-

რცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) პირობებში მისი ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება ევ-

როკავშირის ქვეყნებთან. ამიტომ საექსპორტო სავაჭრო ურთიერთობების სტატისტიკური ანა-

ლიზი, თანამედროვე ტენდენციების გამოვლენა პანდემიის პირობებში აქტუალური, მნიშვნე-

ლოვანი და აუცილებელია. (Abesadze N. , 2015) დღეს სიტუაცია ისეთია, რომ ევროკავშირთან სა-

ექსპორტო ურთიერთობების მახასიათებლების გაუმჯობესების მიუხედავად, საგარეო ვაჭრობის 
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სალდო უარყოფითია (Gelashvili, Abesadze, & Abesadze, 2015) და ბოლო მონაცემებით -1,153,434 

ათასი აშშ დოლარია, რაც წინა წელთან შედარებით -23%-ითაა შემცირებული. აღსანიშნავია, 

რომ 2009-2020 წლებში ევროკავშირთან ექსპორტის საშუალო წლიური ზრდის ტემპმა 110% შე-

ადგინა, მაშასადამე, აღნიშნულ პერიოდში ექსპორტის მოცულობა საშუალოდ 10%-ით იზრდე-

ბოდა. ევროკავშირის ქვეყნებთან საქართველოს საექსპორტო ურთიერთობებში ორი პერიოდი 

გამოვყავით: 2014 წლამდე და 2014 წლის შემდგომი. 2009-2014 წლებში ევროკავშირთან ექსპორ-

ტის საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 2015-2020 წლის მაჩვენებელს თითქმის 19%-ით აღემატე-

ბოდა და შეადგენდა 121%-ს, შესაბამისად, 2015-2020 წლებში საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 

გაუტოლდა 102%-ს. 

ცხრილი 1. ექსპორტის სტატისტიკური მაჩვენებლები 2009-2021 წლებში  

(მლნ. აშშ დოლარი) 

 წლები ექსპორტი ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებთან წილი % 

2009 1133.6 229.5 20.2% 

2010 1677.5 291.4 17.4% 

2011 2186.4 410.6 18.8% 

2012 2376.6 332.1 14.0% 

2013 2910.3 577.5 19.8% 

2014 2861.0 599.5 21.0% 

2015 2204.1 623.3 28.3% 

2016 2117.1 550.5 26.0% 

2017 2745.7 642.2 23.4% 

2018 3379.7 712.9 21.1% 

2019 3798.4 805.7 21.2% 

2020 3343.4 696.8 20.8% 

2021 4242.3 717.1 16.9% 

 წყარო: ცხრილი შედგენილია ჩვენ მიერ საქსტატის მონაცემების საფუძველზე (www.geostat.ge) 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, არაერთგვაროვანი იყო ექსპორტში ევროკავშირთან ექსპორტის 

პროცენტული წილის მაჩვენებლების დინამიკა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2015 

წელს და ის 28,3%-ს შეადგენდა. შემდეგ ვლინდება წილის მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია 

და ბოლო მონაცემებით, 2021 წელს 16,9%-ს გაუტოლდა. საკვლევ პერიოდში (2009-2020) ევროკავ-

შირთან ექსპორტის გეოგრაფიული სტრუქტურა არსებითად არ შეიცვლა. თუ 2009 წელს ქვეყნე-

ბის საექსპორტო ხუთეულს ქმნიდა ბულგარეთი, გერმანია, ესპანეთი, ბელგია და საბერძნეთი, 

2014 წელს მეორე პოზიციაზე დაწინაურდა იტალია, გერმანია კი ათეულს მიღმა დარჩა. ხოლო 

ხუთეულში აღმოჩნდა ლიეტუვა. 2020 წელს კი საექსპორტო ურთიერთობები გერმანიასთან ისევ 

გააქტიურდა და საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით, 61,39 მლნ აშშ დოლარით, დაიკავა ადგილი საექ-

სპორტო სამეულში. 2020 წლის მონაცემების მიხედვით ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის საერ-

თო მოცულობაში ყველაზე დიდი იყო ბულგარეთის ხვედრითი წილის მაჩვენებელი (45%). 2014 

და 2009 წელს ის შესამამისად 28% და 36%-ს შეადგენდა, ესპანეთთან საქონლის ექსპორტის წილმა 

ევროკავშირის მთლიან ექსპორტში 2020, 2014 და 2009 წლებში შესაბამისად შეადგინა 12%, 12% და 

10%. 2020 წელს ექსპორტის მაჩვენებლით ევროკავშირის ქვეყნების ათეულში დაემატა პოლონეთი 

და რუმინეთი, რომლებიც 2014 წელს არ შედიოდნენ პირველ ათეულში, თუმცა 2009 წელს რუმი-

ნეთი ტოპ ათეულის წევრი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2020 წელს, 2014 და 2009 წლებისგან გან-

სხვავებით, ევროკავშირის ქვეყნების საექსპორტო ათეულში აღარ გვხვდება საბერძნეთი და ჩეხე-

თი. საინტერესოა შეიცვალა თუ არა მდგომარეობა 2021 წელს? 
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ქვეყნების ტო
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ოგრაფიულ

გარეთი, ესპ

ლს ექსპორტ

გერმანიაში

ემპები დაფ

 

ექსპორტირე

ლნ. აშშ დოლ

ეროვნული ს

020) სტატი

ელდებოდა

ელს 2014 წე

შემდეგ მოდ

ა 49%-ით, მ

ერალური დ

-ით, ხოლო

ლო სტრუქტ

გარეთში, ეს

ზით გამოვლ

კონცენტრა

110%-ით, 2

.1 46.5 3

5 22.58 20.

ოპ-ათეული

რი (www.geost

ლი სტრუქტ

პანეთი, გერ

ტი ბულგარ

ი - 13%-ით,

ფიქსირდა: ბ

ებული საქო

ლარი) 

ამსახური (htt

ისტიკური მ

ა უმეტესა

ელთან შედ

დის თხილი

მაგრამ 2009

და ქიმიური

ო 2009 წელთ

ტურა ევრო

სპანეთსა დ

ლინდა, რო

ანტების ექ

2009 წელთ

32.2 31.2

.94 16.72 1

ი 2021 წელი 

tat.ge) 

ურა არ შეც

რმანია. თუ

რეთში გაი

, მაგრამ 202

ბულგარეთ

ონლის ტოპ ა

tp://ex-trade.ge

მაჩვენებლე

ად სპილე

დარებით 10

ი და სხვა კა

9 წელთან შ

ი სასუქები

თან შედარე

ოკავშირის ქ

და გერმანია

ომ ბულგარე

ქსპორტი, მ

ან შედარებ

29.9 26.2

13.58 8.87

(მლნ. აშშ დო

ცვლილა 20

უმცა უნდა 

იზარდა 201

21 წელს 20

თში - 20%, ე

ათეული 202

eostat.ge/ka) 

ების ანალი

ენძის მადნ

09,8%-ით, ხ

აკალი, რომ

შედარებით

, რომელიც

ებით - 50%

ქვეყნებთან

აში. 2009, 20

ეთში უმეტ

მისი მოცუ

ბით - 384%

21.3

7.96

ოლარი) 

 

021 წელსაც

აღინიშნოს

19 წელთან

020 წელთან

ესპანეთში -

0 წ.  

 

იზმა აჩვენა

ნებისა და

ხოლო 2009

მელიც 2020

თ გაიზარდა

ც 2020 წელს

-ით.  

ნ ექპორტის

014 და 2020

ტესად ხორ-

ლობა 2020

-ით. მეორე

ც 

ს 

ნ 

ნ 

- 

, 

ა 

9 

0 

ა 

ს 

ს 

0 

-

0 

ე 



ადგილზეა

2020 წელს

ცირდა. აღ

რებით შემ

ესპანეთს -

2020 წელს

ზარდა 233

ზიციაზეა 

2014 წელთ

შედიოდა,

შეეხება გე

ტიც 2020 წ

გაიზარდა

ღვინოების

ნელში თი

აღსა

ლო სტრუ

ექსპორტი

სპორტირე

რავს. მეორ

სად იტალ

გერმანიაშ

ური სასუქ

ქი ავტომო

აღსა

კავშირის ქ

ცულობა 8

ევროკავში

ტში და 20

თი წილი ე

დიაგრამ

ა სასუქები 

ს 2014 წელთ

ღსანიშნავია

მცირდა 55.

- 2009 წლიდ

ს 2014 წელ

3%-ით, შეს

სპილენძის

თან შედარე

 ამასთან, ი

ერმანიას - ს

წელს 2014 

 124.7%-ით

ს, შერეული

თქმის თანა

ნიშნავია, რ

ქტურაში პ

ც ძირითად

ებული საქო

რე ადგილზ

ლიასა და გე

ი ექსპორტი

ქები (რუმი

ობილები (ბ

ნიშნავია, რ

ქვეყნებთან

8%-ით, ხოლ

ირთან ადგი

021 წელს 20

ევროკავშირ

მა 3. ევროკავ

წყარო: საქ

მინერალუ

თან შედარე

ა, რომ თხილ

.5%-ით, ხო

დან ტოპ სა

თან შედარ

საბამისად, 

ს მადნები დ

ებით 87,8%

ის 2020 წელ

სამივე წელ

წელთან შე

თ. ასევე ხო

ი საქონლის

აბრადაა გა

რომ 2021 წლ

პირველ ადგ

დად ხორცი

ონლის 36,

ზეა თხილი

ერმანიაში, 

ირებული ს

ინეთში 4.3%

ელგიაში 2.

რომ საერთო

ნ პანდემიის

ლო 2019 წ

ილობრივი

0,3% შეადგ

რთან ექსპო

ვშირთან ად

ქართველოს ს

ური ან ქიმი

ებით - 63.5%

ლისა და სხ

ოლო 2009 წ

ამეულში შე

რებით შემც

2020 წელს

და კონცენტ

%-ით, ხოლო

ლს ესპანეთშ

ლს პირველ

ედარებით შ

ორციელდე

ს ექსპორტი

დანაწილებ

ლის წინასწ

გილზეა ის

იელდებოდ

2%, ხოლო

ი და სხვა კა

და რომელ

საქონლის 3

%), მინერალ

.6%) და ა.შ.

ოდ მზარდი

ს პერიოდშ

ელთან შედ

 ექსპორტი

გინა, თუმცა

ორტში სტაბ

დგილობრივი

სტატისტიკის

16 

იური, აზატ

%-ით, ხოლ

ხვა კაკალი

წელთან შედ

ედიოდა თხ

ცირდა 20%

გადაინაცვ

ტრანტები,

ო 2009 წლი

ში ექსპორტ

ადგილზეა

შემცირდა 2

ებოდა ძირ

ი, რომელთ

ბული.  

წარი მონაცე

სევ სპილენძ

და ბულგარ

ო ესპანეთში

აკალი, რომ

ლიც იტალი

3.7%-ს შეად

ლური და მტ

. 

ია ადგილო

ი შეინიშნე

დარებით 2

ის ხვედრით

ა ევროკავში

ბილურად 9

ი ექსპორტის

ეროვნული ს

ტოვანი, რო

ლო 2009 წელ

ს ექსპორტ

დარებით გ

ხილი და სხ

-ით, ხოლო

ვლა მესამე

რომლის ე

ის ტოპ ათეუ

ტირებული

ა თხილი დ

21,8%-ით, ხ

რითადად ხ

თა წილი გერ

ემებით, ევრ

ძის მადნებ

რეთსა და ე

ი ექსპორტ

მლის ექსპო

იაში ექსპორ

დგენს. შემდ

ტკნარი წყლ

ობრივი ექს

ება კლების

29%-ით შემ

თი წილი მთ

ირთან ადგ

90%-ის დო

ს ხვედრითი

ამსახური (htt

ომლის ექსპ

ლთან შედა

ი 2020 წელ

გაიზარდა 2

ხვა კაკალი

ო 2009 წელ

პოზიციაზ

ექსპორტიც 

ულში ეს სა

ი საქონლის

და სხვა კაკა

ხოლო 2009

ხილის ნატ

რმანიაში ექ

როკავშირში

ბი და კონცე

ესპანეთში, 

ირებული 

ორტიც ხორ

რტირებულ

დეგ მოდის 

ლები (ლიეტ

პორტის დი

ტენდენცი

მცირდა. შე

თლიანად ა

გილობრივი

ნეზეა. 

ი წილი ადგი

tp://ex-trade.ge

პორტიც ბუ

არებით 76.7

ლს 2014 წელ

230%-ით. რ

ი, რომლის ე

ლთან შედარ

ზე, ხოლო პ

გაიზარდა 

აქონელი სა

ს 84%-ს შეა

ლი, რომლ

9 წელთან შ

ტურალური

ქსპორტირე

ი ექსპორტი

ენტრანტებ

მას ბულგა

საქონლის 

ციელდებო

ლი საქონლი

მინერალურ

ტუვაში 2.8

ინამიკა, მაგ

ა. 2021 წელ

ესაბამისად,

ადგილობრ

ი ექსპორტი

ილობრივ ექს

eostat.ge/ka) 

ულგარეთში

7%-ით შემ-

ლთან შედა-

რაც შეეხება

ექსპორტიც

რებით გაი-

ირველ პო-

2020 წელს

აერთოდ არ

დგენს. რაც

ის ექსპორ-

შედარებით

ი წვენების,

ებულ საქო-

ის სასაქონ-

ბი, რომლის

არეთში ექ-

- 8% უჭი-

ოდა უმეტე-

ის 4%-ს და

რი ან ქიმი-

%), მსუბუ-

გრამ ევრო-

ლს მისი მო-

, შემცირდა

ივ ექსპორ-

ის ხვედრი-

სპორტში 

ი 

-

-

ა 

ც 

-

-

ს 

რ 

ც 

-

თ 

, 

-

-

ს 

-

-

-

ა 

-

-

-

-

ა 

-

-
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მცირდება რეექსპორტის მოცულობაც. ასე მაგალითად, 2021 წელს წინა წელთან შედარე-

ბით - 3%-ით , 2019 წელთან შედარებით - 14%-ით, ხოლო 2018 წელთან შედარებით 28%-თ შემ-

ცირდა. 2015 წლიდან დღემდე რეექსპორტის საშუალო წლიურმა ზრდის ტემპმა 96% შეადგინა. 

მაშასადამე, ყოველწლიურად 4%-ით მცირდებოდა. ევროკავშირის ქვეყნებთან საგარეო ვაჭრო-

ბის სტატისტიკური შესწავლისას აუცილებელია საგარეო ვაჭრობის დონის დახასიათება. (გე-

ლაშვილი, ს., აბესაძე, ნ. მინდორაშვილი, მ., მუჩიაშვილი, მ., და ა.შ., 2017) საქსტატის მონაცემე-

ბის საფუძველზე გავიანგარიშეთ შესაბამისი მაჩვენებლები და წარმოვადგინეთ ცხრილში: 

ცხრილი2. ევროკავშირის ქვეყნებთან საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკური მაჩვენებლები 

 2009  2014  2020 

ექსპორტის დონე  0,076 0,17 0.19 

იმპორტის დონე 0.33 0.63 0.5 

სალდოს დონე  0.27 0,47 0.30 

ბრუნვის დონე  0.39 0,80 0.69 

იმპორტ-ექსპორტის თანაფარდობის მაჩვენებელი 5.56 3.82 2.58 

საგარეო ვაჭრობის ეფექტიანობის მაჩვენებლები 70% 57% 44% 

   წყარო: ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ საქსტატის მონაცემების საფუძველზე (www.geostat.ge) 

ცნობილია, რომ ეკონომიკური გახსნილობის მაჩვენებლებს მიეკუთვნება ექსპორტისა და 

იმპორტის პროცენტული წილი მსპ-ში, ანუ ექსპორტისა და იმპორტის ქვოტები. ეკონომიკის 

ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეკონომიკის გახსნილობის ხარისხი ჩაითვალოს მისაღებად, თუ 

ექსპორტის ქვოტა აღემატება 10%-ს. (ძებისაური, 2012) ჩვენ მიერ გაანგარიშებულ იქნა 

ექსპორტის ქვოტის მაჩვენებლები დინამიკაში.  

ცხრილი 3. ევროკავშირის ქვეყნებთან ექსპორტისა და იმპორტის ქვოტების დინამიკა 

წლები 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

იმპორტის 

ქვოტა   8.5   11.5  13.0   14.0  12.7  12.9  13.3  13.8  13.1   13.9   13.2   11.7  

 ექსპორტის 

ქვოტა   1.5   2.5  2.8   2.1  3.5  3.5  4.3  3.7  4.0  4.1   4.8   4.5  

წყარო:ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ საქსტატის მონაცემების საფუძველზე (www.geostat.ge) 

ევროკავშირის ქვეყნებთან ეკონომიკის გახსნილობის ხარისხი ჯერ კიდევ მისაღები არაა. 

ექსპორტისა და მსპ-ს რეალური ზრდის მაჩვენებლების საფუძველზე გავიანგარიშეთ K გასწრე-

ბის კოეფიციენტი, როგორც ორი მოვლენის ზრდის ტემპების შეფარდება და შედეგები წარმო-

ვადგინეთ ცხრილის სახით: 

 

ცხრილი 4. ექსპორტისა და მსპ-ს რეალური ზრდის მაჩვენებლების საფუძველზე გააანგარიშებული  

K გასწრების კოეფიციენტი 

  

ექსპორტი 
ექსპორტი 

ევროკავშირთან 
მსპ-ის რეალური ზრდა, 

პროცენტული ცვლილება 
K გასწრების 

კოეფიციენტი 
K ევროკავშირის 

ქვეყნებისთვის 

2009 0.76 0.71 0.96 0.79 0.74 

2014 0.98 1.02 1.05 0.94 0.97 

2020 0.88 0.86 0.93 0.95 0.92 

წყარო: ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ საქსტატის მონაცემების საფუძველზე (www.geostat.ge) 
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როგორც მონაცემებიდან ჩანს, ექსპორტის ზრდის ტემპი ჩამორჩებოდა მსპ-ს ზრდის ტემპს, 

როგორც საერთოდ, ისე ევროკავშირის ქვეყნებთანაც. თუ 2009 წელს K გასწრების კოეფიციენტი 

დაფიქსირდა 0.74-ის დონეზე, 2019 წელს გაიზარდა და შეადგინა 0.97, 2020 წელს ისევ შემცირდა 

და შეადგინა 0.92. ეს ნიშნავს ინტეგრაციის არამდგრადი ტენდენციის გამოვლინებას.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობე-

ბის ინტენსივობის, შესაბამისად, საიმპორტო და განსაკუთრებით საექსპორტო ნაკადების მოცუ-

ლობის ზრდის მიუხედავად, თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს სავაჭრო ბალანსი ევროკავში-

რის ქვეყნებთან არის უარყოფითი; საკვლევ პერიოდში (2009-2020 წლებში) ექსპორტის საშუალო 

წლიური ზრდის ტემპმა შეადგინა 111%, ხოლო იმპორტის საშუალო წლიური ზრდის ტემპმა 

105%, რაც ადასტურებს ექსპორტის ზრდის ტენდენციას; არაერთგვაროვანი იყო ექსპორტში ევ-

როკავშირთან ექსპორტის პროცენტული წილის მაჩვენებლების დინამიკა. წილის ყველაზე მაღა-

ლი მნიშვნელობა დაფიქსირდა 2015 წელს და ის 28,3% -ს შეადგენდა. შემდეგ იწყება წილის მაჩ-

ვენებლის შემცირება და ბოლო მონაცემებით 20,8%-ია; ევროკავშირის ქვეყნებთან საქართველოს 

ექსპორტის მიხედვით ქვეყნების ტოპ ათეულში 2020 წელს ლიდერობდა ბულგარეთი, ესპანეთი, 

გერმანია. აღსანიშნავია, რომ საკვლევ პერიოდში ბულგარეთი ყველა წელს ლიდერის პოზიციას 

იკავებდა; 2009, 2014, 2020 წლებში საქართველოდან ევროკავშირში ხორციელდებოდა უმეტესად 

სპილენძის მადნებისა და კონცენტრანტების ექსპორტი, თხილი და სხვა კაკალი, მინერალური 

და ქიმიური სასუქები; 2020 წლების მიხედვით გაანგარიშებული ექსპორტის ქვოტა ევროკავში-

რის ქვეყნებისათვის არ აღემატებოდა 10%-ს, ეს კი ნიშნავს, რომ ეკონომიკის გახსნილობის მაჩ-

ვენებელი მისაღები არ არის. 
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SUMMARY 

Under the conditions for modern level and scales of deepening the integrating processes, it is important to 

make the correct evaluation of the economic relations having been developed between Georgia and European 

Union The paper discusses the main trends in Georgia's foreign trade with EU countries, analyzes the main 

statistical characteristics of foreign trade, reveals current trends in export relations, details the changes in the 

commodity structure, as well as trends in the geographical structure during the study period.  

In characterizing the geographical structure of exports, the emphasis is on the characteristics of export 

relations with the top three countries of the period. The commodity structural changes characteristic for each 

period are analyzed, the indicators of the level of foreign trade are calculated, the characteristics of the opening up 

of the economy are analyzed on the basis of export and import quotas. According to the final results, the paper 

draws the appropriate conclusions. 
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