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Ekonomi Eylül'de %6,9 büyüdü 

სექტემბერში ეკონომიკა 6.9%-ით გაიზარდა 

Ulusal İstatistik Ofisi'nin ön verilerine göre, ekonomi Eylül 2021'de %6,9, ilk dokuz ayda ise %11,3 

büyüdü. 

Aynı zamanda Geostat'a göre, Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre şu sektörlerde büyüme 

gözlemlendi: finans ve sigorta faaliyetleri, nakliye ve depolama, imalat, elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme, oteller ve restoranlar, sanat, eğlence ve rekreasyon, emlak faaliyetleri, ticaret. İnşaat 

sektöründe düşüş eğilimi gözlendi. 

Geçen ay KDV ödeyen işletmelerin cirosu, bir önceki yıla göre %24 daha fazla olan 9,5 milyar GEL 

oldu. 

 

 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 728.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

4 274.6 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

-6.2% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

18.5 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

12.3 % 
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Ekonomik büyümenin ön değerlendirmesi 

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება  

 

 

 

 

 

 

 

 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, 2021 წლის სექტემბერში 

ეკონომიკა 6.9%-ით გაიზარდა, ხოლო პირველი ცხრა თვეში 11.3%-ით. 

ამასთან, საქსტატის ცნობით, 2021 წლის სექტემბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 

შედარებით, ზრდა შეინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა, 

ტრანსპორტი და დასაწყობება, დამამუშავებელი მრეწველობა, ელექტროენერგიის, აირის, 

ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება, სასტუმროები და რესტორნები, 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, 

ვაჭრობა. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის დარგში. 

გასული თვის განმავლობაში დღგ-ის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვამ 9,5 მილიარდი 

ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 24%-ით მეტია. 
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Gürcistan'da Elektriğe Gece ve Gündüz Tarifeleri Getirilecek 

საქართველოში ელექტროენერგიის დღის და ღამის ტარიფები ამოქმედდება 

 

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren işletmelere gece ve gündüz 

farklı tarifelerle elektrik verilecektir. İlgili hizmet, 

Gürcistan Enerji Borsası'nın başlatılmasından sonra 

sunulacaktır. Bu noktada borsa test modunda çalışıyor ve bu 

mod aynı zamanda gecelik tarifelerin gündüz  tarifelerinden 

ve özellikle yoğun saat tarifelerinden  daha düşük olduğunu 

gösteriyor. Böylece toptan satış piyasasında ticaret yapan 

işletmeler bu fırsattan yararlanacaktır. 

İşletmenin teknolojik döngüsü, işletmenin yoğun olmayan saatlerde tüketimi aktarmasına izin verirse, 

bu şekilde tüketilen elektrik maliyetini önemli ölçüde azaltacaktır. 

Bireyler ise mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesinden sonra zamana göre farklılaştırılmış 

elektrik tarifesini kullanabilecekler. 

2022 წლის 1-ელი იანვრიდან საწარმოები დღისა და ღამის საათებში ელექტრო ენერგიის 

განსხვავებული ტარიფით ისარგებლებენ. შესაბამისი სერვისი საქართველოს ენერგეტიკული 

ბირჟის ამოქმედების შემდეგ გახდება ხელმისაწვდომი. ამ ეტაპზე ბირჟა სატესტო რეჟიმში 

მუშაობს და ეს რეჟიმიც აჩვენებს რომ ღამის ტარიფი უფრო დაბალია ვიდრე დღის და 

განსაკუთრებით დაბალია ვიდრე პიკის საათის ტარიფი. შესაბამისად ის საწარმოები 

რომლებიც ივაჭრებენ საბითუმო ბაზარზე ისარგებლებენ ამ შესაძლებლობით. 

თუ საწარმოს ტექნოლოგიური ციკლი იძლევა შესაძლებლობას რომ საწარმომ მოხმარება 

გადაიტანოს არაპიკურ საათებში, ის ამ გზით მნიშვნელოვნად შეამცირებს მოხმარებული 

ელექტროენერგიის ღირებულებას. 

რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, დროში დიფერენცირებული ელექტრო ენერგიის ტარიფის 

სარგებლობას მას შემდეგ შეძლებენ როცა არსებული მრიცხველები ე.წ ჭკვიანი მრიცხველებით 

ჩანაცვლდება. 
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Gürcistan'da Otomatik Tüfek Üretimi Başladı 

საქართველოში ავტომატური შაშხანის წარმოება იწყება 

 

Gürcistan'daki askeri sanayinin gelişimi için, "Delta STC" 

temelinde, NATO standartlarına göre otomatik ateşli silahlar 

üreten bir Gürcü-Yahudi işletmesi "Delta CAA" açıldı. 

Projeye göre, tesiste NATO standartlarına göre üretilen GI-4 

(5.56) tüfekleri Gürcistan Savunma Kuvvetleri'ne tedarik 

edilecek ve bu da askeri birliklerin modern silahlarla 

donatılması sürecini kolaylaştıracak. 

Yeni Gürcü-Yahudi işletmesi, önde gelen ülkelerde üretilen en son takım tezgahları ile donatılmıştır 

ve GI-4 (5.56) otomatik ateşli silahlarının tüm teknolojik süreci yerinde gerçekleştirilecektir. 

İşletmenin fonksiyonel yükü gelecekte daha da artacak ve bu da farklı türde ateşli silah ve aksesuar 

üretimine olanak sağlayacaktır. İşletmede farklı silah türlerinin modernizasyonu üzerinde çalışmak 

mümkün olacaktır. Ayrıca, ürünlerin ihracat üretimi gelecekte planlanmaktadır. 

Bu yıl Mayıs ayında Savunma Bakanlığı ile Yahudi şirketi arasında NATO standartlarında otomatik 

ateşli silahların üretimine ilişkin bir anlaşma imzalandı. 

საქართველოში სამხედრო მრეწველობის განვითარების მიზნით, სსსტც „დელტას“ ბაზაზე 

ქართულ-ებრაული საწარმო „დელტა სიეიეი“ გაიხსნა, რომელიც ადგილზე ნატო-ს 

სტანდარტის ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღს აწარმოებს. 

პროექტის მიხედვით, საწარმოში დამზადებული ნატო-ს სტანდარტების შესაბამისი შაშხანები 

GI-4 (5.56) საქართველოს თავდაცვის ძალებს გადაეცემა, რაც ხელს შეუწყობს სამხედრო 

ქვედანაყოფების თანამედროვე შეიარაღებით აღჭურვის პროცესს.  

ახალი ქართულ-ებრაული საწარმო აღჭურვილია წამყვან ქვეყნებში წარმოებული 

უახლესი ჩარხ-დანადგარებით და GI-4 (5.56) ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის სრული 

ტექნოლოგიური პროცესი ადგილზე წარიმართება. საწარმოს ფუნქციური დატვირთვა 

მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღისა და 

აქსესუარების წარმოების შესაძლებლობას შექმნის. საწარმოში შესაძლებელი იქნება 

სხვადასხვა ტიპის იარაღის მოდერნიზებაზე მუშაობაც. ასევე, სამომავლოდ დაგეგმილია 

პროდუქციის საექსპორტო წარმოება.  

ნატო-ს სტანდარტის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის წარმოების შესახებ თავდაცვის 

სამინისტროსა და ებრაულ კომპანიას შორის ხელშეკრულება მიმდინარე წლის მაისში 

გაფორმდა. 
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Covid – 19 

 Gürcistan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı tekrar yüksek olup 

günde 3965 'a ulaşmaktadır. Bu hafta içerisinde doğrulanmış vaka 

sayısı 26 918’e ulaştı (ortalama: 3845 kişi/gün).  Bu hafta en 

yüksek günlük oran 26 Ekim'de kaydedildi – 4762. Tespit edilen 

vaka sayıları ile Tiflis bölgesi tekrar ön sıradadır.  

Son istatistik verilerine göre Gürcistan’da doğrulanmış korona 

virüs vakalarının toplam sayısı 711 255 ulaştı. Can Kaybı – 9961, 

iyileşenlerin sayısı – 652 505, aktif vaka ise – 48 789. Halihazırda 

hastanelerde 6330, otellerde ise 1059 kişi tedavi görüyor, 44 kişi 

ise karantinadadır. Testlerdeki pozitif oranı, günlük olarak %8.17'e eşittir. Son 14 gün içerisindeki 

pozitif oranı %8.94’e, 7 gün içerisindeki pozitif oranı ise %8.87’e eşittir. 

Bunun yanı sıra Gürcistan’da aşılama süreci de devam etmektedir. Şu an için toplam 1 970 109 kişi 

aşılandı. Aşı için kayıtlar devam etmektedir. Kayıt portal: https://booking.moh.gov.ge 

Dünya çapında korona virüs vakalarının sayısı 246 milyona aşmıştır. Worldometers’e dayanarak, 

vakaların sayısı – 246 409 218; Can Kaybı – 4 998 857; İyileşen kişi sayısı – 223 249 885. En çok vaka 

sayısı ABD, Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık  ve Rusya’da görülmüştür.  

 

საქართველოში კორონა ვირუსის შემთხვევები ისევ მაღალია და დღიურად 3965 -ს 

უტოლდება. მიმდინარე კვირას დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 26 918-ს 

უტოლდება - 3845 კაცი საშუალოდ დღეში. ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი 26 

ოქტომბერს დაფიქსირდა - 4762 ინფიცირებული. ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლებით ისევ 

დედაქალაქი გამოირჩევა.  

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 

საქართველოში 711 255 შეადგინა, გარდაიცვალა 9961, გამოჯანმრთელდა  652 505, ხოლო            

48 789 აქტიური შემთხვევაა, რომელთაგანაც 6330 სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 

იმყოფება, 1059 პაციენტი კი სასტუმროში გადის მკურნალობას. კარანტინის რეჟიმშია   44 

ადამიანი. ჩატარებულ ტესტებში დადებითობის მაჩვენებელი დღიურად 8.17%-ს უტოლდება.  

ბოლო 14 დღის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი არის 8.94%, ხოლო 7 დღის 8.87%. 

პარალელურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. საქართველოში ჯამურად აცრა 1 970 109 

ადამიანს ჩაუტარდა. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია უწყვეტად მიმდინარეობს. რეგისტრაციის 

პორტალი: https://booking.moh.gov.ge 

კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა მსოფლიოს მასშტაბით, ბოლო სტატისტიკური 

მონაცემებით 246 მილიონს გადააჭარბა. Worldometers-ის ცნობით, ჯამში, ახალი ვირუსით          

246 409 218 ადამიანი დაინფიცირდა, გარდაიცვალა 4 998 857, ხოლო გამოჯანმრთელდა                

223 249 885 პირი. ყველაზე მეტი ინფიცირებული აშშ-ს, ინდოეთს, ბრაზილიას, დიდ 

ბრიტანეთს და  რუსეთს  ჰყავს.                     

 

https://booking.moh.gov.ge/
https://booking.moh.gov.ge/
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

GEL/USD – 3.1623         TRY/GEL – 0.3284      EUR/GEL – 3.6686        GBP/GEL – 4.3491 

 

 

USD/GEL                                                                      USD/TR 

 22 - 29  Ekim 2021                                                       22 - 29  Ekim 2021 

 

 

 

 

 

 

  TRY/GEL                                                                          BTC – 61 013.50                                                             

22 - 29  Ekim 2021                                                              22 - 29  Ekim 2021                                                                                                                                                                                                                  

  


