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Başbakan'ın İlaç Sektörü Temsilcileriyle Görüşmesi 

პრემიერ მინისტრის შეხვედრა ფარმაცევტული ბიზნესის წარმომადგენლებთან 

 

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibashvili ilaç sektörünün 

temsilcileriyle bir araya geldi. Hükümet Binasında yapılan 

toplantıya, Gürcistan Ulusal Rekabet Kurumu Başkanı Irakli 

Lekvinadze ve Gürcistan İş Derneği Başkanı Soso Pkhakadze de 

katıldı.  

Toplantı sırasında Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan İlaç 

Piyasası ile ilgili rapor, raporda sunulan öneriler, piyasadaki 

durumun düzeltebilmek için atılması gereken adımlar tartışıldı. Artan ilaç fiyatlarına zamanında 

müdahale etmek ve etkili adımlar atılmasının önemli olduğu kaydedildi. 

Irakli Garibashvili, halkın çıkarlarını dikkate almanın ve korumanın, diğer yandan da iş dünyasının 

görüşlerini dikkate almanın önemli olduğunu vurguladı. 

Toplantıda Gürcistan İş Derneği Başkanı Soso Pkhakadze, iş dünyasına verdiği destek için Hükümet 

Başkanına teşekkür etti. 

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir: https://bit.ly/3pO6y6Z  

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ფარმაცევტული ბიზნესის 

წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ კონკურენციის ეროვნული 

სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის 

პრეზიდენტი სოსო ფხაკაძე.  

შეხვედრაზე კონკურენციის სააგენტოს მიერ მომზადებულ ფარმაცევტული ბაზრის 

შუალედურ ანგარიშზე და მასში წარმოდგენილ რეკომენდაციებზე იმსჯელეს. განიხილეს, თუ 

რა კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ბაზარზე არსებული ვითარების 

დარეგულირების მიზნით. აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია მედიკამენტების გაზრდილ 

ფასებზე დროული რეაგირება და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. 

ირაკლი ღარიბაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებული და 

მაქსიმალურად დაცული იყოს მოსახლეობის ინტერესები, ხოლო მეორე მხრივ, 

გათვალისწინებული იყოს ბიზნესის მოსაზრებებიც. შეხვედრაზე საქართველოს ბიზნეს 

ასოციაციის პრეზიდენტმა სოსო ფხაკაძემ მთავრობის მეთაურს მადლობა გადაუხადა 

ბიზნესის მხარდაჭერისთვის. 

კონკურენციის სააგენტოს მიერ მომზადებული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ 

ბმულზე: https://bit.ly/3pO6y6Z  

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 728.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

4 255.7 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

-6.8% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

18.5 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

12.5 % 

https://bit.ly/3pO6y6Z
https://bit.ly/3pO6y6Z
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Doğrudan Yabancı Yatırım 2021 III Çeyrek (ön veriler) 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის III კვარტალი (წინასწარი) 

 

Ön verilere göre, 2021'in üçüncü çeyreğinde Gürcistan'daki doğrudan yabancı yatırım hacmi 299,0 

milyon Dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam 2020'nin üçüncü çeyreğine ilişkin verileri yüzde 1,4 

oranında aşıyor. Artış, esas olarak yeniden yatırım oranındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 

2021 yılının üçüncü çeyreğinde, en büyük doğrudan yabancı yatırım, toplam doğrudan yabancı 

yatırımın %29,1'i olan 87,1 milyon ABD doları ile finans sektöründe gerçekleşti. İkinci sırada 69,3 

milyon ABD doları (%23,2) ile enerji sektörü, üçüncü sırada ise 54,8 milyon ABD doları (%18,3) ile 

imalat sektörü yer alıyor. 

წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოცულობამ 2021 წლის III კვარტალში 299.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 

2020 წლის III კვარტალის მონაცემებს 1.4 პროცენტით აღემატება. ზრდა ძირითადად 

განპირობებულია რეინვესტიციის მაჩვენებლის გაზრდით. 

2021 წლის III კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო 

სექტორში განხორციელდა და 87.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების 29.1 პროცენტია. მეორე ადგილზე იმყოფება ენერგეტიკის სექტორი 

- 69.3 მლნ. აშშ დოლარით (23.2 პროცენტი), ხოლო მესამეზე - დამამუშავებელი მრეწველობის 

სექტორი 54.8 მლნ. აშშ დოლარით (18.3 პროცენტი). 

 

2019-2021'de Gürcistan'a doğrudan yabancı yatırım (milyon ABD doları) 

ინვესტიციები საქართველოში 2019-2021 წლებში (მლნ. აშშ დოლარი) 
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Yatırımların Sektörel Dağılım 

ინვესტიციების სექტორული განაწილება 

 

 

Yatırımcı Ülkelerin Dağılım 

ინვესტორი ქვეყნების განაწილება 
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Sağlık Bakanı Ekaterine Tikaradze İstifa Etti 

ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე გადადგა 

Ekaterine Tikaradze Sağlık Bakanı görevinden istifa etti. Dediği gibi kendisi "Gürcü Rüya" partinin 

siyasi konsey üyesi olacak ve faaliyetlerine orada devam edecek. 

Tikaradze, Bakan olarak görev yaptığı dönemde yürütülen faaliyetlerden bahsederek, sağlık sektörü 

temsilcilerine işbirliklerinden dolayı teşekkür etti. 

Tikaradze, koronavirüsün önlenmesinde önemli 

adımlar attıklarını da kaydetti. 

ეკატერინე ტიკარაძე ჯანდაცვის მინისტრის 

თანამდებობიდან გადადგა. მისი თქმით, ის 

საქმიანობას "ქართულ ოცნებაში" გააგრძელებს და 

პოლიტსაბჭოს წევრი იქნება. 

ტიკარაძემ განცხადებისას მინისტრობის პერიოდში განხორციელებულ საქმიანობაზე ისაუბრა 

და ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლებს თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა. 

ტიკარაძემ ასევე აღნიშნა, რომ კორონავირუსის პრევენციის კუთხით, მათ მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯები გადადგეს. 

Covid – 19 

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

günde 3454  'a ulaşmaktadır. Bu hafta içerisinde doğrulanmış 

vaka sayısı 24 889ulaştı (ortalama: 3555 kişi/gün).  Bu hafta en 

yüksek günlük oran 07 Aralık'de kaydedildi – 4509. Tespit edilen 

vaka sayıları ile Tiflis bölgesi tekrar ön sıradadır.  

Son istatistik verilerine göre Gürcistan’da doğrulanmış korona 

virüs vakalarının toplam sayısı 882 822 ulaştı. Can Kaybı – 12631, 

iyileşenlerin sayısı – 8258 422, aktif vaka ise – 44 749. Halihazırda 

hastanelerde 6266, otellerde ise 1172 kişi tedavi görüyor, 35 kişi 

ise karantinadadır. Testlerdeki pozitif oranı, günlük olarak %6.82'e eşittir. Son 14 gün içerisindeki 

pozitif oranı %8.06’e, 7 gün içerisindeki pozitif oranı ise %7.74’e eşittir. 

Bunun yanı sıra Gürcistan’da aşılama süreci de devam etmektedir. Şu an için toplam 2 287 645 kişi 

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

Dünya çapında korona virüs vakalarının sayısı 268 milyona aşmıştır. Worldometers’e dayanarak, 

vakaların sayısı – 268 776 678; Can Kaybı – 5 303 740; İyileşen kişi sayısı – 241 905 542. En çok vaka 

sayısı ABD, Hindistan, Brezilya, Ukrayna ve Rusya’da görülmüştür.  

საქართველოში კორონა ვირუსის შემთხვევები ისევ მაღალია და დღიურად 3454 -ს 

უტოლდება. მიმდინარე კვირას დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 24 889-ს 

უტოლდება - 3555 კაცი საშუალოდ დღეში. ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი 07   

დეკემბერს დაფიქსირდა - 4509 ინფიცირებული. ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლებით ისევ 

დედაქალაქი გამოირჩევა.  

https://booking.moh.gov.ge/
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სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 

საქართველოში 882 822 შეადგინა, გარდაიცვალა 12631, გამოჯანმრთელდა  8258 422, ხოლო            

44 749 აქტიური შემთხვევაა, რომელთაგანაც 6266 სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 

იმყოფება, 1171 პაციენტი კი სასტუმროში გადის მკურნალობას. კარანტინის რეჟიმშია   35 

ადამიანი. ჩატარებულ ტესტებში დადებითობის მაჩვენებელი დღიურად 6.82%-ს უტოლდება.  

ბოლო 14 დღის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი არის 8.06%, ხოლო 7 დღის 7.74%. 

პარალელურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. საქართველოში ჯამურად აცრა 2 287 645 

ადამიანს ჩაუტარდა. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია უწყვეტად მიმდინარეობს. რეგისტრაციის 

პორტალი: https://booking.moh.gov.ge 

კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა მსოფლიოს მასშტაბით, ბოლო სტატისტიკური 

მონაცემებით 268 მილიონს გადააჭარბა. Worldometers-ის ცნობით, ჯამში, ახალი ვირუსით          

268 776 678 ადამიანი დაინფიცირდა, გარდაიცვალა 5 303 740, ხოლო გამოჯანმრთელდა                

241 905 542 პირი. ყველაზე მეტი ინფიცირებული აშშ-ს, ინდოეთს, ბრაზილიას, უკრაინა და  

რუსეთს  ჰყავს.                 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

GEL/USD – 3.1140        TRY/GEL – 0.2264    EUR/GEL – 3.5229        GBP/GEL – 4.1064 

 

USD/GEL                                                                              USD/TR 

 03 - 10  Aralık 2021                                                              26 – 03  Aralık 2021 

 

TRY/GEL                                                                             BTC – 47 927. 16                                                              

26 – 03  Aralık 2021                                                              26 – 03  Aralık 2021                                                                                                                                                                                                                  

  

https://booking.moh.gov.ge/

