
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 19   Kasım / ნოემბერი 

HAFTALIK EKONOMİ BÜLTENİ 

კვირის ეკონომიკური გამოცემა 



TR / GE                                                                                                                                                                    19 Kasım 2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

Gürcistan'da Venture Capital Yatırım Fonu Kuruldu 

საქართველოში ვენჩურული საინვესტიციო ფონდი დაფუძნდა 

Gürcistan'da ilk Venture Capital yatırım fonu "Catapult 

Georgia One"  kuruldu. Konu ile bağlantılı olarak 

Gürcistan İnovasyon ve Teknoloji Ajansı ile Catapult 

Georgia arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Fon, 

Gürcü startup girişimlerine yatırım yapacak ve küresel 

pazarda hızlı büyümelerini teşvik edecek. Fonun yatırım 

hacmi 50 milyon dolar olup, bunun 5 milyonu İnovasyon 

ve Teknoloji Ajansı tarafından temsil edilecektir.  

Başbakan'ın, Fonun kurucusu ve yönetici ortağı olan 

Jonathan Tower'ın Ekonomi Bakanı ile birlikte Hükümet binasında ağırlaması dikkat çekicidir. 

Başbakanın belirttiği gibi, Yatırım Fonunun kurulması ülkeyinin bölgesel bir inovasyon hub haline 

getirme yolunda atılan önemli bir adımdır. Irakli Gharibashvili yatırımcılara azami destek göstereceği 

kaydetti.  

Catapult isim ile bilinen Venture Capital Fonu Silikon Vadisi'ne ek olarak, teknik merkezlere yatırım 

yapma konusunda uzmanlaşmıştır. Fon, 15 yıl buyunca 100'den daha fazla şirkete 220 milyon dolardan 

fazla yatırım yaptı. 

საქართველოში პირველი ვენჩურული საინვესტიციო ფონდი „Catapult Georgia One“ 

დაფუძნდა. პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას, საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტოსა და “კატაპულტ ჯორჯიას” შორის მოეწერა ხელი. ფონდი 

ინვესტიციას განახორციელებს ქართულ ინოვაციურ სტარტაპ-კომპანიებში და ხელს 

შეუწყობს მათ სწრაფ ზრდას გლობალურ ბაზარზე. ფონდის საინვესტიციო მოცულობა 50 

მილიონი დოლარია, საიდანაც ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 5 მილიონის 

თანამონაწილეობით იქნება ფონდში წარმოდგენილი. 

აღსანიშნავია, რომ პრემიერ მინისტრმა ფონდის ერთ-ერთ დამფუძნებელს და მმართველ 

პარტნიორს, ჯონათან თაუერს მთავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკის მინისტრთან 

ერთად უმასპინძლა. პრემიერმა შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ვენჩურული საინვესტიციო 

ფონდი ქვეყნის რეგიონულ ინოვაციურ ჰაბად ჩამოყალიბებისკენ გადადგმული კიდევ ერთი 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ფონდს საქართველოს მთავრობის 

სრული მხარდაჭერა ექნება. 

ვენჩურული კაპიტალის ფონდი Catapult სილიკონ ველის გარდა, სპეციალიზებულია 

ტექნიკურ ჰაბებში ინვესტირებით. ფონდმა 15-ზე მეტი წლის განმავლობაში 100-ზე მეტ 

კომპანიაში 220 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტირება განახორციელა. 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 728.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

4 255.7 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

-6.8% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

18.5 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

12.8 % 
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MEDEF International’ın Gürcistan Ziyareti 

MEDEF International-ის ვიზიტი საქართველოში 

Gürcistan'ı, Fransa'nın en büyük iş birliği olan MEDEF International'dan heyet ziyaret etti. Fransız 

heyetinde Gürcistan'da potansiyel yatırım projeler üzerinde çalışan 20'den daha fazla şirketin 

temsilciler yer aldı. Heyetteki şirketler turizm, bilişim, enerji, altyapı, inşaat, mühendislik, tarım ve 

diğer alanlarda faaliyet gösteriyor.  

Heyet, Gürcistan Başbakanı tarafından Hükümet Binasında ağırlandı. Irakli Gharibashvili, Fransız 

girişimcilere Gürcistan'ı ziyaret ettikleri ve ülkenin yatırım fırsatlarına gösterdikleri ilgiden dolayı 

teşekkür eder, Gürcistan hükümetinden yatırımcılara azami destek göstereceği kaydetti. Gürcistan 

Ekonomi Bakanı da iş birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan, konuklara ülkedeki olumlu iş ortamı 

ve yatırım potansiyeli hakkında bilgi verdi. İş insanlarının soruları Ekonomi Bakanlığı'nın çeşitli daire 

başkanları tarafından yanıtlandı.  

Ekonomi Bakanı'nın da belirttiği gibi, taraflar arasındaki ilişkilerin amacı, MEDEF ve üyeleri 

aracılığıyla ticaret ve yatırım dahil olmak üzere ülkeler arasındaki iş ilişkilerinde somut sonuçlar elde 

etmektir. 

საქართველოს საფრანგეთის უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების MEDEF International-ის 

დელეგაცია ეწვია. ფრანგული დელეგაციის შემადგენლობაში 20-ზე მეტი კომპანიის 

წარმომადგენელი იმყოფებოდა, რომლებიც საქართველოში პოტენციურ საინვესტიციო 

პროექტებს სწავლობენ. დელეგაციაში შემავალი კომპანიები ტურიზმის, IT, ენერგეტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, საინჟინრო, სოფლის მეურნეობისა და სხვა სფეროებში 

საქმიანობენ. 

დელეგაციას საქართველოს პრემიერ მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა. 

ირაკლი ღარიბაშვილმა ფრანგ მეწარმეებს საქართველოში ვიზიტისა და ქვეყნის 

საინვესტიციო შესაძლებლობებით დაინტერესებისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, 

რომ ინვესტორებს საქართველოს მთავრობის მხრიდან მაქსიმალური მხარდაჭერა ექნებათ. 

ბიზნეს გაერთიანების წარმომადგენლებს ასევე შეხვდა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი, 

რომელმაც სტუმრებს ქვეყანაში არსებული პოზიტიური ბიზნეს კლიმატი და საინვესტიციო 

პოტენციალი გააცნო. ბიზნესმენების შეკითხვებს ეკონომიკის სამინისტროს სხვადასხვა 

უწყების ხელმძღვანელებმა უპასუხეს. 
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როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, მხარეებს შორის ურთიერთობის მიზანია, MEDEF-

ისა და მისი წევრების მეშვეობით მიღწეულ იქნას ხელშესახები შედეგები ქვეყნებს შორის 

საქმიან ურთიერთობებში, მათ შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაუმჯობესების 

მიმართულებით. 

 

Covid-Pasaport  

კოვიდ-პასპორტი 

 

Gürcistan, 49 ülkenin üye olduğu birleşik dijital 

covid-pasaport sisteme katıldı. Gürcistan 

vatandaşları artık AB üyesi olan 27 ülkenin yanı 

sıra 22 AB üyesi olmayan ülkeye dijital covid 

sertifikası ve Gürcistan'da verilen covid kartı ile 

seyahat edebiliyorlar. 

Dijital Covid-sertifikasını kullanmak için 

vatandaşların Georgia e-Health uygulaması 

üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir. Seyahat 

etmeden önce her vatandaşın Dışişleri 

Bakanlığı'nın web sitesinde www.mfa.gov.ge 

gideceği ülkenin politikasını kontrol etmesi 

önemlidir. 

ციფრული კოვიდ-პასპორტის ერთიან 

სივრცეს, სადაც 49 ქვეყანაა გაწევრიანებული,  საქართველოც მიუერთდა. საქართველოს 

მოქალაქეებს უკვე შეუძლიათ ევროკავშირის 27 და ევროკავშირის არაწევრ 22 ქვეყანაში, 

ციფრული კოვიდ-სერტიფიკატით და საქართველოში გაცემული კოვიდ-ბარათით 

მოგზაურობა. 

ციფრული კოვიდ-სერტიფიკატით სარგებლობისთვის, საჭიროა მოქალაქეებმა აპლიკაცია 

Georgia e-Health დან გაიარონ რეგისტრაცია.  

მნიშვნელოვანია, რომ გამგზავრებამდე, თითოეულმა მოქალაქემ, საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს ვებგვერდზე: www.mfa.gov.ge გადაამოწმოს იმ ქვეყნის კოვიდ-პოლიტიკა, სადაც 

მიემგზავრება. 

 

 

 

 

http://www.mfa.gov.ge/?fbclid=IwAR24FACYRow-tkXCPlGM0Okt1Q74Hi9ekpN_098SjxCVZ__DuliqfT2lBBQ
http://www.mfa.gov.ge/?fbclid=IwAR24FACYRow-tkXCPlGM0Okt1Q74Hi9ekpN_098SjxCVZ__DuliqfT2lBBQ
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İlk 10 Yağ İthalatçısı 

ტოპ-10 ზეთის იმპორტიორი 

 

Rusya yağı ihracatında vergi oranını artıyor. Kasım ayında gümrük vergisi 194.5 dolar varken 1 ile 31 

Aralık arasında ton başına 276,7 dolar olacak. Rusya, Gürcistan'daki en büyük petrol ithalatçısıdır. 

Ocak-Eylül 2021'de ülke, 36.964 milyon dolar değerinde toplam 25.257 ton yağ satın aldı. Rusya 22.150 

ton ile (%87.7) ilk sırada yer almaktadır. Azerbaycan 1.853 tonla ikinci sırada, Ukrayna ise 1.137 tonla 

üçüncü olmuş.  

Aşağıdaki listede Gürcistan'a en fazla yağı (rafine/ham) ithal eden firmalar yer almaktadır. 

რუსეთი ზეთის ექსპორტზე გადასახადს ზრდის. საბაჟო მოსაკრებელი 1-ლი დეკემბრიდან 31 

დეკემბრის ჩათვლით, ტონაზე 276,7 დოლარი გახდება. ნოემბერში აღნიშნული მოსაკრებელი 

194,5 დოლარს შეადგენს. საქართველოში ზეთის უმსხვილესი იმპორტიორი რუსეთია. 2021 

წლის იანვარ-სექტემბერში ქვეყანამ სულ 36,964 მლნ დოლარის ღირებულების 25 257 ტონა 

ზეთი იყიდა. აქედან პირველ ადგილზეა რუსეთი - 22 150 ტონა (87,7%). მეორე ადგილზეა 

აზერბაიჯანი - 1 853 ტონით, მესამეზე კი უკრაინა - 1 137 ტონა. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიები, რომლებსაც საქართველოში 

ყველაზე მეტი ზეთი შემოაქვთ.  

• შპს ჯეოსტარი / LTD Geostar 

• შპს ქართული სადისტრიბუციო-მარკეტინგული კომპანია / LTD Qartuli Sadistributsio-

Marketinguli Kompania (Gürcistan Dağıtım-Pazarlama Şirketi) 

• შპს ორი ნაბიჯი / LTD Ori Nabidji  

• შპს მზიური / LTM Mziuri  

• შპს გიდანი / LTD Gidani 

• შპს დაფნა / LTD Dafna 

• შპს პოლა / LTD Pola 

• შპს გაგა 1 / LTD Gaga 1 

• შპს ალფა / LTD Alfa 

• შპს ესენი / LTD Eseni 

Şirketlerin sıralaması rastgele sıralandığı ve ithalat hacmi ile ilişkisi olmadığı belirtilmelidir. (Kaynak - 

Geostat). 

კომპანიების რიგითობა შემთხვევითობის პრინციპით არის დალაგებული და არ არის 

იმპორტის მოცულობასთან კორელაციაში. (წყარო - საქსტატი). 
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İlk 10 Un İthalatçısı 

Top-10 ფქვილის იმპორტიორი 

Eylül ayında un ithalatı 7 kat arttı. Milli İstatistik Kuruma göre, Eylül 2020’de ülke 532 ton (146.4 bin 

USD) un satın alırken, Eylül 2021'de 4.009 tonu (1.234 milyon dolar) satın aldı. Aşağıdaki listede 

Gürcistan'a en fazla un ithal eden firmalar yer almaktadır. 

სექტემბერში ფქვილის იმპორტი 7-ჯერ გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მონაცემებით, 2021 წლის სექტემბერში საქართველომ 4 009 ტონა ფქვილი (1,234 მლნ აშშ 

დოლარი) შეიძინა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი - 532 ტონა (146.4 ათასი აშშ 

დოლარი). ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიები, რომლებსაც 

საქართველოში ყველაზე მეტი ფქვილი შემოაქვთ.  

• შპს იფქლი / LTD Ipkli  

• შპს ელთი დისტრიბუცია / LTD LT Distributsia  

• შპს მზიური  / LTD Mziuri 

• შპს ხვამლი 1 / LTD Khvamli 

• შპს დათვები-3 / LTD Datvebi - 3 

• შპს მარდი / LTD Mardi  

• შპს ეკოლუქსი / LTD Ekoluksi  

• შპს აპეტიტი / LTD Apetiti  

• შპს აგროტრეიდი / LTD Agrotreidi 

• შპს აჭარა 2015 / LTD Achara 2015  

Firmaların sıralamasının rastgele sıralandığı ve ithalat hacmi ile ilişkili olmadığı belirtilmelidir. 

აღსანიშანვია, რომ კომპანიების რიგითობა შემთხვევითობის პრინციპით არის დალაგებული 

და არ არის იმპორტის მოცულობასთან კორეალაციაში. 

 

Ehliyet Sınavındaki Değişiklikler 

ცვლილებები მართვის მოწმობის გამოცდაში 

2022'den itibaren ehliyet almak için şehirde gerçek hareket 

halinde sınavı geçmek zorunlu olacak. Değişiklik, 25 

Nisan'dan itibaren sedan arabalar için ve 7 Kasım'dan 

itibaren isen her türlü araçlar için zorunlu olacak. 28 Mart 

2022'den itibaren yasada yapılan değişiklikler ayrıca, 

mopedlerin zorunlu tescil edilmesini ve kullanım için 

ehliyetin sahip olunmasını da kapsamaktadır. 

2022 წლიდან მართვის მოწმობის ასაღებად 

პრაქტიკული გამოცდის ქალაქში, რეალურ მოძრაობაში ჩაბარება სავალდებულო 

გახდება.  ცვლილება მსუბუქი ავტომობილებისთვის 25 აპრილიდან, 7 ნოემბრიდან კი 

ყველასთვის სავალდებულო იქნება. კანონში შესული ცვლილებები 2022 წლის 28 მარტიდან 

ასევე ითვალისწინებს  მოპედების სავალდებულო რეგისტაციას და მისი სარგებლობისთვის 

მართვის მოწმობის ქონას. 
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Covid – 19 

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

günde 4 278 'a ulaşmaktadır. Bu hafta içerisinde doğrulanmış 

vaka sayısı 28 745’e ulaştı (ortalama: 4106 kişi/gün).  Bu hafta en 

yüksek günlük oran 16 Kasım'de kaydedildi – 5204. Tespit edilen 

vaka sayıları ile Tiflis bölgesi tekrar ön sıradadır.  

Son istatistik verilerine göre Gürcistan’da doğrulanmış korona 

virüs vakalarının toplam sayısı 804 571 ulaştı. Can Kaybı – 11352, 

iyileşenlerin sayısı – 741 470, aktif vaka ise – 51 749. Halihazırda 

hastanelerde 6490, otellerde ise 1173 kişi tedavi görüyor, 41 kişi 

ise karantinadadır. Testlerdeki pozitif oranı, günlük olarak %8.34'e eşittir. Son 14 gün içerisindeki 

pozitif oranı %9.52’e, 7 gün içerisindeki pozitif oranı ise %8.99’e eşittir. 

Bunun yanı sıra Gürcistan’da aşılama süreci de devam etmektedir. Şu an için toplam 2 082 020 kişi 

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

Dünya çapında korona virüs vakalarının sayısı 256 milyona aşmıştır. Worldometers’e dayanarak, 

vakaların sayısı – 256 479 473; Can Kaybı – 5 150 444; İyileşen kişi sayısı – 231 687 366. En çok vaka 

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

 

საქართველოში კორონა ვირუსის შემთხვევები ისევ მაღალია და დღიურად 4 278 -ს 

უტოლდება. მიმდინარე კვირას დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 28 745-ს 

უტოლდება - 4106 კაცი საშუალოდ დღეში. ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი 16  

ნოემბერს დაფიქსირდა - 5204 ინფიცირებული. ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლებით ისევ 

დედაქალაქი გამოირჩევა.  

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 

საქართველოში 804 571 შეადგინა, გარდაიცვალა 11 352, გამოჯანმრთელდა  741 470, ხოლო            

51 749 აქტიური შემთხვევაა, რომელთაგანაც 6490 სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 

იმყოფება, 1173 პაციენტი კი სასტუმროში გადის მკურნალობას. კარანტინის რეჟიმშია   41 

ადამიანი. ჩატარებულ ტესტებში დადებითობის მაჩვენებელი დღიურად 8.34%-ს უტოლდება.  

ბოლო 14 დღის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი არის 9.52%, ხოლო 7 დღის 8.99%. 

პარალელურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. საქართველოში ჯამურად აცრა 2 082 020 

ადამიანს ჩაუტარდა. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია უწყვეტად მიმდინარეობს. რეგისტრაციის 

პორტალი: https://booking.moh.gov.ge 

კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა მსოფლიოს მასშტაბით, ბოლო სტატისტიკური 

მონაცემებით 256 მილიონს გადააჭარბა. Worldometers-ის ცნობით, ჯამში, ახალი ვირუსით          

256 479 473 ადამიანი დაინფიცირდა, გარდაიცვალა 5 150 444, ხოლო გამოჯანმრთელდა                

231 687 366 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 – 3.1303         TRY/GEL – 0.2964      EUR/GEL – 3.5485        GBP/GEL – 4.2234 

 

 

 

USD/GEL                                                                      USD/TR 

12 - 19  Kasım  2021                                                      12 - 19  Kasım  2021 

 

 

 

TRY/GEL                                                                          BTC – 57 304. 65                                                              

12 - 19  Kasım  2021                                                         12 - 19  Kasım  2021                                                                                                                                                                                                                  

  


