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Özel Sektöre Sunulan 100 Yatırım Projesi 

ბიზნესისთვის შეთავაზებული 100 საინვესტიციო ობიექტი 

Hatırladığınız üzere Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ve Devlet Mülkiyet Milli 

Ajansı, iş dünyasına "Yeni 100 Yatırım Teklifi" isimli proje sundu. Proje çerçevesinde özel sektör 

100'den daha fazla cazip ticari tesisini basitleştirilmiş prosedürlerle satın alabiliyor. 

Proje sunduktan sonra 7 hafta geçti ve satışa sunulan 100 tesisten 38 satıldı, bundan 18-i gerçek kişi 

satın aldı. Bu zamana kadar satılan mülkün toplam hacmi 47 682 200 GEL'dir. 

Aşağıda en pahalıya satılan mülk listesini sunuyoruz: 

Tiflis, Khosharauli cad. arazi ve bina – 10 005 000 Lari 

Mestia, eski Cumhurbaşkanlığı Külliyesi- 7 510 000 Lari 

Batum, Tbeti cad. arazi - 3 703 000 Lari 

Tiflis, V. Godziashvili cad. arazi ve bina - 3 085 000 Lari 

Tiflis, Alekseevka yerleşimi, araziler - 2 717 000 Lari 

Tekrardan hatırlatmak isteriz ki bahsi geçen proje ve kampanya çerçevesinde tüm yatırım paketlerini 

içeren dijital etkileşimli harita, özel olarak tasarlandı. http://bit.ly/2OTif9Y  

რამდენადაც გახსოვთ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და სახელმწიფო 

ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ბიზნესს ახალი პროექტი წარუდგინეს სახელწოდებით „100 

საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს". პროექტის ფარგლებში კერძო სექტორი შესაძლებლობა 

აქვს 100-ზე მეტ კომერციულად მიმზიდველი საპრივატიზებო ობიექტი გამარტივებული 

პროცედურებით შეისყიდოს.  

პროექტის წარდგენიდან 7 კვირის შემდეგ 100 საინვესტიციო ობიექტიდან  უკვე 38 გაიყიდა, 

საიდანაც 18 ფიზიკურმა პირმა შეიძინა და ამ დროისთვის გაყიდული ქონების საერთო 

მოცულობამ 47 682 200 ლარია.  

გთავაზობთ ყველაზე ძვირად გაყიდული ქონებების ნუსხას: 

თბილისი, ხოშარაულის ქ. შენობა ნაგებობა და მიწის ნაკვეთი - 10 005 000 ₾ 

მესტია, პრეზიდენტის ყოფილი რეზიდენცია - 7 510 000 ₾ 

ბათუმი, ტბეთის ქ. მიწის ნაკვეთი - 3 703 000 ლ 

თბილისი, ვ. გოძიაშვილის ქ. მიწის ნაკვეთი და შენობა - 3 085 000 ლ 

თბილისი, ალექსეევკას დასახლება - მიწის ნაკვეთები - 2 717 000 ლ 

კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული კამპანიისთვის სპეციალურად შემუშავდა 

ციფრული ინტერაქტიული რუკა, სადაც დატანილია ყველა საინვესტიციო პაკეტი. 

http://bit.ly/2OTif9Y  

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 723.5  

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

4 722.0  

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

4.8 % 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

12.7 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

7.0 % 

http://bit.ly/2OTif9Y
http://bit.ly/2OTif9Y
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Rikoti Yol İnşaatının Dördüncü Aşaması Çin Birliği Tarafından Uygulanacak 

რიკოთის გზის მშენებლობის მე-4 ფაზას ჩინური გაერთიანება განახორციელებს 

Asya Kalkınma Bankası tarafından 582 777 310 GEL ile finanse edilen Rikoti Yolu'nun dördüncü bölüm 

inşaati hakkında Gürcistan Yol İdaresi ile “Guizhou Highway Engineering Group” ve  “China National 

Technical Import and Export Corporation“ şirketler arasında sözleşme imzalandı.  

Bahsi geçen bölümde 14.7 km uzunluğu 4 şeritli beton yol, 14 köprü ve 12 tünel inşa edilecek. Proje 3 

sene sonra tamamlanmış olacak. Rikoti Yolu'nun iki bölümünde inşaat çalışmalarını cari döneminde 

de Çin şirketler yapıyor, bir bölümünde ise hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Rikoti’de toplam 96 köprü ve 53 tünel içeren 51,6 km uzunluktaki yol inşaatı planlamıştır. Proje 

tamamladıktan sonra Doğu – Batı koridordaki yol 30 kilometreli mesafe ile azalacak. Kırmızı Köprüden 

sarfa kadar yolculuk süresi ise 8 saatten 4-4.5 saate kadar düşecek.  

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, რიკოთის გზის მეოთხე მონაკვეთის მშენებლობაზე, 

რომელსაც 582 777 310 ლარით აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს, ხელშეკრულება 

საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებულ ერთობლივ საწარმოსთან “Guizhou Highway 

Engineering Group” და “China National Technical Import and Export Corporation“-თან გააფორმა.  

ამ მონაკვეთზე 14.7 კმ. ცემენტ-ბეტონის 4 ზოლიანი გზა, 14 ხიდი და 12 გვირაბი აშენდება. 

სამუშაოების დასრულებას 3 წელი დასჭირდება. რიკოთის გზის ორ მონაკვეთზე სამშენებლო 

სამუშაოებს ამჟამადაც ჩინური კომპანიები ასრულებენ, ხოლო ერთ მონაკვეთზე 

სამობილიზაციო სამუშაოებია დაწყებული. 

რიკოთის უღელტეხილზე, საერთო ჯამში 51.6 კმ-მდე სიგრძის გზის მშენებლობაა დაგეგმილი, 

რომელიც 96 ხიდს და 53 გვირაბს მოიცავს. პროექტის დასრულების შემდეგ აღმოსავლეთ-

დასავლეთის დერეფნის გზა 30 კილომეტრით შემცირდება, ხოლო წითელი ხიდიდან-

სარფამდე მგზავრობის დრო 8 საათის ნაცვლად 4-4.5 საათი გახდება. 
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Gardabani'de Yeni Termik Santrali 

ახალი თბოსადგური გარდაბანში 

Bugün, 2020 yılı 17 Ocak tarihinde, Gardabani’de yeni 230 MW olan Termik Santrali “Gardabani 2” 

açıldı. Açılış törenine Gürcistan Başbakanı Sn. Giorgi Gakharia ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Bakanı Sn. Natia Turnava katıldı. Bakanın açıkladığına göre yeni santral, eskisinden iki kat daha etkili 

ve Tiflis'in aylık ortalama tüketiminin %70'ini karşılayabilir. Santral Gürcistan Petrol ve Gaz Kurumu 

tarafından iki sene boyunca inşa edildi ve toplam maliyeti 185 milyon ABD dolarına kadar olmuştur.   

დღეს, 2020 წლის 17 იანვარს გარდაბანში საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გიორგი გახარიამ 

და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ახალი 230 

მეგავატიანი თბოსადგური „გარდაბანი 2“ გახსნეს. მინისტრის განცხადებით აღნიშნულ 

თბოსადგურს  თბილისის საშუალო თვიური მოხმარების 70%-ის დაფარვა შეუძლია და ის მის 

წინამორბედზე 2-ჯერ უფრო ეფექტურია. თბოელექტროსადგურის მშენებლობაში 

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 185 მილიონამდე აშშ დოლარის ინვესტიცია 

განახორციელა და მისი მშენებლობა 2 წელი მიმდინარეობდა. 

Gürcistan'daki Para Transferi İstatistikleri 

ფულადი გზავნილების სტატისტიკა საქართველოში 

Gürcistan Milli Banka tarafından yayınlanan bilgilere göre yurtdışından Gürcistan’a yapılan para 

transferlerin aylık ortalama hacmi 140-170 Milyon Dolardir. Para transferin esas kaynağı ülkeden göç 

eden Gürcü vatandaşlar. 2019 yılında para transferlerin toplam hacmi rekor kırdı ve 1,73 milyar dolara 

ulaştı.  

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი 

გზავნილების სახით, ყოველთვიურად საშუალოდ, $140-170 მილიონი დოლარი შემოდის. 
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ფულადი გზავნილების უმთავრესი წყარო საქართველოდან უცხოეთში ემიგრირებული 

ქართველი მოსახლეობაა. ჯამურად, 2019 წლის განმავლობაში გზავნილებმა რეკორდული 

მოცულობის თანხა $1.73 მილიარდი დოლარი შეადგინა.  

Transfer sistemlerine göre 2019'daki havale hacmi aşağıdaki gibidir:  

ფულადი გზავნილების მოცულობა 2019 წლის განმავლობაში გადარიცხვათა სისტემების 

მიხედვით ასე გამოიყურება: 

1 Zolotaya Korona - $364,930,771 $ 

2 Western Union - $324,657,248 $ 

3 RIA - $322,045,310 $ 

4 Intel Express - $225,669,644 $ 

5 Unistream - $155,551,996 $ 

6 Money Gram - $148,118,006 $ 

7 Contact - $114,631,149 $ 

8 Rico Gram - $73,291,214 $ 

Ülkelere göre para transferleri: 

ქვეყნების რეიტინგი ფულადი გზავნილების მიხედვით: 

Rusya/რუსეთი: 428 886 551 $ - %6.2  

İtalya/იტალია: 239 173 323 $ - %24.0  

Yunanistan/საბერძნეთი 192 545 110 $ - %12.7  

ABD/აშშ: 178 411 697 $ - %11,8  

İsrail/ისრაელი: 162 547 994 $ - % 7.3  

Türkiye/თურქეთი: 94 846 134 $ - % 10,4  

Almanya/გერმანია: 49 805 836 $ - %20.1  

İspanya/ესპანეთი: 47 303 094 $ - %13.8  

Ukrayna/უკრაინა: 42 921 496 $ - %49.1  

Polonya/პოლონეთი: 31 491 140 $ - %70.5  

Kırgızistan/ყირგიზეთი: 28 761 717 $ - %159.2  

Kazakistan/ყაზახეთი: 26 630 537 $ - %65.4  

Fransa/საფრანგეთი: 26 370 867 $ - %35.7  

Azerbaycan/აზერბაიჯანი: 22 169 189 $ - %8.4  

İngiltere/ინგლისი: 16 890 393 $ %5.2  

Kanada/კანადა: 14 212 254 $ - %8.2  

Ermenistan/სომხეთი: 13 268 666 $ - %45.6  

İrlanda/ირლანდია: 9 611 449 $ - %20.3 

İsveç/შვეიცარია: 8 831 997 $ - %11.9  

BAE/არაბთა საამიროები: 8 778 428 $ - %11.1  

Irak/ერაყი: 8 760 189 $ - %10.1  

Belçika/ბელგია: 5 469 601 $ -  %6.4  

Özbekistan/უზბეკეთი: 5 160 620 $ - %45.9 

Beyaz Rusya/ბელარუსი: 4 326 377 $ - %1.4  

Çek Cumhuriyeti/ჩეხეთი: 4 116 847 $ - %91.5  

Hollanda/ჰოლანდია: 3 223 258 $ - %23.3  

Avustralya/ავსტრია: 3 076 321 $ - %10.3  

Suudi Arabistan/საუდის არაბეთი: 2 620 279 $ %1.9  

Avusturya/ავსტრია: 2 576 429 $ - %5.0  

 

Gürcistan ekonomisin para transferlere bağlantısı oldukça güçlüdür, çünkü ihracat, turizm ve doğrudan 

yabancı yatırım ile beraber para transferi ülkeye yabancı para birimin önemli kaynağıdır. 

საქართველოს ეკონომიკა ფულად გზავნილებზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული, 

რადგანაც ის ექსპორტთან, ტურიზმთან და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან ერთად, 

საქართველოში უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი (17.01.2020) 

USD/GEL – 2.8818             TRY/GEL – 0.4902              EUR/GEL – 3.2158              GBP/GEL – 3.7639 

USD/GEL                                                                                        USD/TRY 

10 – 17 Ocak 2020                                                                         10 – 17 Ocak 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRY/GEL 

10 – 17 Ocak 2020 

 

Uluslararası Reyting 

საერთაშორისო რეიტინგი 

      

İş Yapma Kolaylığı   
№   6 

ბიზნესის კეთების სიმარტივე 

İş Başlama Kolaylığı 

ბიზნესის დაწყების სიმარტივე 
№   2 

Kredi Alma Kolaylığı 

სესხის აღების სიმარტივე 
№  12 

Küçük Yatırımcıların Koruması 

მცირე ინვესტორთა დაცულობა 
№   2 

İnşaat İzinleri İle Mücadele 

სამშენებლო ნებართვის 

სიმარტივე 

№  27 

Ekonomik Özgürlük Endeksi 

№ 16 ეკონომიკური თავისუფლების 

ინდ. 

Rekabet Edebilirlik Endeksi 
№ 74 

კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 


