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Nüfus / მოსახლეობა 

3 723.5  

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

4 722.0  

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

4.8 % 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

12.7 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

7.0 % 

http://www.gurtiad.ge/
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2019 Yılı Aralık Ayında Gürcistan'da Enflasyon 

ინფლაცია საქართველოში 2019 წ. დეკემბერი 

Gürcistan milli istatistik kurumun verilerine göre, 2019 yılı Aralık ayında ülkedeki enflasyon seviyesi 

%0.4 oranı ile artmıştır. Yıllık enflasyon oranı ise bu dönemde %7 olarak belirlenmiştir. 

Aşağıda Aralık ayında fiyatlarına en çok zam gelen 10 ürünün listesini sunuyoruz.  

Sarımsak % 127.72 

Karabuğday % 73.95 

Karpuz  % 60.22 

Elma  % 50.34 

Şeftali  % 36.01 

Tuz  % 32.65 

Mandarin % 31.97 

Pancar  % 31.74 

Yerel filtreli sigaralar  % 31.40. 

Şehirlerarası telefon ücreti % 68.29 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2019 წლის დეკემბერში წინა თვესთან 

შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 7% 

შეადგინა. 

გთავაზობთ იმ ტოპ 10 პროდუქტის ჩამონათვალს, რომელზეც დეკემბერში, წინა წლის 

შესაბამის თვესთან შედარებით, ყველაზე მეტად გაიზარდა ფასები: 

ნიორი   127.72%-ით; 

წიწიბურა  73.95%-ით; 

საზამთრო 60.22%-ით; 

ვაშლი  50.34%-ით; 

ატამი  36.01%-ით; 

მარილი 32.65%-ით; 

მანდარინი 31.97%-ით; 

ჭარხალი 31.74%-ით; 

ადგილობრივი ფილტრიანი სიგარეტი 31.40%-ით; 

საქალაქთაშორისო ტელეფონის ტარიფი 68.29%-ით; 

 

Gürcistan’da 2019 Yılın En Büyük Ticari Anlaşmalar 

2019 წლის უმსხვილესი ბიზნეს გარიგებები საქართველოში 

2019 yılında Gürcistan'da çeşitli önemli ve büyük ticari anlaşmalar gerçekleştirildi. Haftalık ekonomi 

bülteni okuyuculara geçen yılın birkaç tane en önemli ticari anlaşmalarını sunarız.  

• “TBC Bank Group” online bilet platformu TKT.GE'deki hisselerini %26'dan %55'e kadar 

yükseltti ve kontrol paketinin sahibi oldu. 

• İrlandalı şirket Paddy Power Betfair, Gürcistan kumar pazarının en büyük oyuncularından biri 

olan Adjarabet şirketin %51 hissesini 115 milyon avro karşılığında satın aldı. 

• “TBC Bank Group”, myauto.ge ve myhome.ge internet sayfaların sahibi olan My.ge Group 

şirketin %65 hissesini satın aldı. Anlaşmanın değeri 19,45 milyon GEL. İnternet Platform 

Grubun değeri 29.93 milyon GEL'dir. www.my.ge grubu myauto.ge, myhome.ge, mymarket.ge, 

myparts.ge, mysports.ge ve myjobs.ge platformlarına sahiptir. Sitelere aylık 1,7 milyon 

kullanıcı ziyaret eder ve otomobil ticaretinde lider platformdur. 

• “Global Beer Georgia”, eski Gürcü bira fabrikası olan "Kazbegi" markasını ve şirketin ticari 

varlıklarını satın aldı. Anlaşma değeri 3.65 milyon dolar oldu. Şirket, bira ve Gürcü limonata 

pazarının % 4-5'ine sahiptir. 

• Hollanda'nın en eski bira fabrikası olan “Royal Swinkels Family Brewers”, “Argo” bira 

fabrikasının %40 hissesini satın aldı. 
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2019 წელს საქართველოში სხვადასხვა მნიშვნელოვანი და მსხვილი ბიზნეს გარიგებები შედგა. 

ყოველკვირეული ეკონომიკური გამოცემის მკითხველს წარმოგიდგენთ გასული წლის 

რამდენიმე მნიშვნელოვან ბიზნეს გარიგება-შეთანხმებას. 

• „თიბისიმ“ ბილეთების შეძენის ონლაინ პლათფორმა TKT.GE-ში თავისი წილი 26%-დან 

55%-მდე გაზარდა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გახდა. 

• საქართველოს აზარტული თამაშების ბაზრის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშის 

Adjarabet-ის 51%-იანი წილი ირლანდიურმა კომპანიამ Paddy Power Betfair-მ 115 

მილიონ ევროდ შეიძინა. 

• თიბისი ბანკის ჯგუფმა myauto.ge -ს და myhome.ge –ს მფლობელი კომპანიის, My.ge 

გრუპის 65%-იანი წილი შეიძინა. გარიგების ღირებულება 19.45 მლნ ლარია. ჯგუფი 

შეფასებულია 29.93 მლნ ლარად. www.my.ge-ს ჯგუფი ფლობს პლატფორმებს 

myauto.ge, myhome.ge, mymarket.ge, myparts.ge, mysports.ge და myjobs.ge. საიტებს 

ყოველთვიურად 1,7 მილიონი  მომხმარებელი ჰყავს და ლიდერია ავტომობილების 

რეალიზაციის ბაზარზე. 

• კომპანიამ „გლობალ ბიერ ჯორჯიამ“, უძველესი ქართული ლუდსახარში „ყაზბეგის“ 

ბრენდი და კომპანიის კომერციული აქტივები შეიძინა.  გარიგების თანხამ 3.65 

მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. კომპანიას ლუდისა და ქართული ლიმონათის 

ბაზარზე 4-5%-მდე წილი უკავია.  

• უძველესმა ნიდერლანდურმა ლუდსახარშმა Royal Swinkels Family Brewers-მა 

ლუდსახარში „არგოს“ 40%-იანი წილი იყიდა.  

Gürcistan Milli Turizm İdaresinin 2019 Yılın Raporu 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 2019 წლის ანგარიში. 

2019 yılında tarihi boyunca ilk kez Gürcistan'ı 9 milyondan daha fazla uluslararası ziyaretçi ziyaret etti. 

2019 yılı Aralık verilerine göre Gürcistan 9,3 milyon uluslararası ziyaretçi tarafından ziyaret edildi ve 

bu veriler bir önceki yılın verilerine kıyasla %7.1 daha fazladır. Bahsi geçen 9.3 milyon ziyaretten, 

turistik ziyaretin sayısı 5 milyondan daha fazla olmuş ve bu rakam bir önceki yılın aynı verilerine göre 

%6.8 daha fazladır.  

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde uluslararası seyahatlerden ülkeye gelir rakamı 3 051 424 548 dolara 

ulaşmış ve bu rakam bir önceki yılın aynı verilerine göre 35 milyon dolar ile daha fazladır. 

2019 yılında en fazla turist aşağıda sıralanan ülkelerden gelmiş: 

• Azerbaycan 1 506 662 

• Rusya  1 446 400 

• Ermenistan 1 349 279 

• Türkiye 1 146 883 

• Ukrayna    206 594 

• İsrail     203 299 

• İran                 140 496 

• Kazakistan           102 803 

• Almanya                88 791 

• Polonya                 87 902 

• Suudi Arabistan    75 042 

• Beyaz Rusya          65 993 

• Hindistan              53 610 

• Çin                         47 537 

• ABD                      46 267 



TR / GE                                                                                                                                            03 – 10 Ocak 2020 
 

 
 

2019 წელს, საქართველოს, ისტორიაში პირველად, 9 მილიონზე მეტი საერთაშორისო 

ვიზიტორი ეწვია. 2019 წლის დეკემბრის ჩათვლით საქართველოში 9.3 მილიონი 

საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი დაფიქსირდა. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით +7.1%-ია. 

რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა ტურისტულ ვიზიტებში. 

2019 წლის დეკემბრის ჩათვლით საქართველოში 5 მილიონი ტურისტული ვიზიტი 

განხორციელდა და ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.8%-ია. 

2019 წლის იანვარი-ნოემბრის პერიოდში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან 

3 051 424 548 აშშ დოლარს შეადგენს. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 35 

მილიონი აშშ დოლარია. 

2019 წლის ვიზიტორი ქვეყნების პირველი 15 ქვეყანა შემდეგნაირად გამოიყურება: 

• აზერბაიჯანი   1 509 662 

• რუსეთი  1 463 040 

• სომხეთი   1 349 279 

• თურქეთი   1 146 883 

• უკრაინა      206 594 

• ისრაელი      203 299 

• ირანი       140 496 

• ყაზახეთი      102 803 

• გერმანია        88 791 

• პოლონეთი        87 902 

• საუდის არაბეთი  75 042 

• ბელორუსი        65 993 

• ინდოეთი        53 610 

• ჩინეთი        47 537 

• აშშ        46 267 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი (10.01.2020) 

USD/GEL – 2.8870             TRY/GEL – 0.4914              EUR/GEL – 3.2077              GBP/GEL – 3.7655 

USD/GEL                                                                                       USD/TRY 

03 – 10 Ocak 2019                                                                         03 – 10 Ocak 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRY/GEL 

03 – 10 Ocak 2019 

 

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 


