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 جهان  با  گرجستان  کشورروابط تجاري 
 1395 ديتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰۱٥تا   ۲۰۱۰با جھان از سال  نگرجستاتجارت خارجی   

 ارزش : میلیارد دالر

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ سال

 ۲ ۲٫۸ ۲٫۹ ۲ ۲ ۱٫٥ صادرات

 ۸ ۸٫٥ ۸ ۸ ۷ ٥ واردات

-۳٫٥ تراز تجاري  ٥-  ٦-  ٥٫۱-  ٥٫۷-  ٦-  

 ۱۰ ۱۱٫۳ ۱۰٫۹ ۱۰ ۹ ٦٫٥ تجارت خارجی

ITC 

2015گرجستان به جهان درسال مهمترین اقالم صادراتی   

 شرح كاال ردیف
 ارزش

 (میلیون دالر)

 ۲۷۰ سنگ مس و کنستانتره ھای آن  ۱

 ۱۹٤ آلیاژھای آھن  ۲

 ۱۷۹ اتومبیل ھای سواری  ۳

 ۱۷٦ سایر میوه ھای سخت پوست تازه یا خشک  ٤

 ۱٤۰ دارو ٥

 ۱۰۹ کودھای معدنی و شیمیایی ٦

 ۹٥ شراب انگور  ۷
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 ۸٤ نفت خام  ۸

 ۸۲ آب  ۹

 ٦٤ الکل اتیلیک  ۱۰

 ٦۲ طال ۱۱

 ٤۲ تی شرت و زیر پوش  ۱۲

 ۲٥ برق ۱۳

 ۲۰ قراضھ و ضایعات مس  ۱٤

 ۲۰ سایر میلھ ھا از آھن یا از فوالدھای غیر ممزوج ۱٥

 ۲۰ الستیک رویی چرخ  ۱٦

 ۲۰ محصوالت نیمھ تمام از آھن یا فوالد  ۱۷

 ۲۰ حیوانات زنده از نوع گاو  ۱۸

 ۱۹ حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز  ۱۹

نفتی و سایر ھیدروکربورھای گازی یگازھا ۲۰  ۱۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22664019نمابر:           22664008-9تلفن :                                  مشخصات تماس :دفتر بازرگانی کشورهاي اروپا و آمریکا

 www.tpo.ir 

2015مهمترین اقالم وارداتی گرجستان از جهان درسال   

 شرح كاال ردیف
 ارزش

 (میلیون دالر)

 ۷٤٥ دارو  ۱

 ٦٥۷ نفت  ۲

 ٤٦۱ اتومبیل ھای سواری  ۳

 ٤۱۹ گازھای نفتی  ٤

نستانتره ھای آن سنگ مس و ک ٥  ۲۰۷ 

 ۱٤۸ دستگاھھای تلفن  ٦

 ۱۱۸ گندم و مخلوط گندم  ۷

 ۱۰۳ سیگار برگ  ۸

 ۷۲ سایر لولھ ھا جوش داده شده پرچ شده ۹

 ٦۳ اسکلت فلزی و اجزا وقطعات آن  ۱۰

 ٥۸ ماشین ھای خودکار داده پردازی  ۱۱

 ٥۷ سایر میلھ ھا از آھن یا از فوالدھای غیر ممزوج ۱۲

 ٥٥ مانیتورھا و پروژکتورھا  ۱۳

 ٥٤ سایر مبل ھا و اجزا و قطعات آن  ۱٤

 ٥۳ گوشت و احشا خوراکی پرندگان خانگی  ۱٥

 ٥۲ وسایل نقلیھ موتوری  ۱٦

 ٥۱ سیم عایق شده  ۱۷

 ٥۱ یخچال و فریزرھا  ۱۸

 ٤۹ قندو شکر  ۱۹

 ٤۹ لولھ و شیلنگ از مواد پالستیکی  ۲۰

 

 


