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Gürcistan’ın Dış Ticareti 2021 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წელი 

 

2021 yılında Gürcistan'ın dış ticaret cirosu 14 319.4 milyon ABD doları teşkil etmiştir ve bu rakam bir 

önceki yılın aynı verilerine kıyasla %25.6  ile daha fazladır. İhracat 4 242.3 milyon ABD dolar (büyüme 

%25.1), ithalat ise – 10 077.0 milyon ABD doları (büyüme %25.1) olmuştur. Ocak 2021'de yılında 

negatif ticaret bilançosu 5 834.7 milyon dolara ulaşarak dış ticaret cirosunun % 40.7 teşkil etmiştir. 

2021 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ  14 319.4 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 25.6%-ით მეტია. აქედან, 

ექსპორტი 4 242.3 მლნ. აშშ დოლარი იყო (26.9%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 10 077.0 მლნ. აშშ 

დოლარი (25.1%-ით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2021 წელს 5 834.7 

მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.7% შეადგინა. 

 

 

 

 

 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 728.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

4 255.7 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

-6.8% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

18.5 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

13.9 % 
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Ekonomi Büyümenin Ön Değerlendirmesi, Kasım 2021 

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ნოემბერი 2021 

Kasım 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre GSYİH (GSYİH) %12 büyüdü. 2021 yılının ilk on 

bir ayı için ekonominin ortalama büyüme oranı %10,7dır. 

2021 წლის ნოემბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, მთლიანი შიდა 

პროდუქტის (მშპ) ზრდამ 12% პროცენტი შეადგინა, ხოლო 2021 წლის პირველი თერთმეტი 

თვის საშუალო მაჩვენებელი 10.7 პროცენტია. 

 

Expo 2020 Dubai 

ექსპო 2020 დუბაი 

Aralık 2021’nin sonunda Dubai'de 191 ülkenin katıldığı 

"Expo Dubai 2020" düzenlendi. Gürcistan'dan katılan 

heyet fuarda önemli görüşmeler gerçekleştirdi ve önemli 

anlaşmalara imza atıldı.  

Heyet üyeleri arasında Gürcistan Ekonomi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ve 

Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Çevre Koruma ve Tarım 

Bakanı Levan Davitashvili vardı. 

Gürcü heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Ahmed Bin Ali Al Saeh tarafından karşılandı. 

Fuara katılanların, Gürcistan Ulusal Günü'ne adanmış etkinlik çerçevesinde Sukhishvili Balesi, 

Ensemble "Basiani"nin halk numaraların ve Gürcü kültürünün farklı örneklerin görme fırsatı oldu.  
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Ziyaret sırasında Birleşik Arap Emirlikleri ile 

Gürcistan arasında serbest ticaret anlaşma 

hakkında müzakerelerinin başlatılması konusunda 

sözleşme imzalandı. Ekonomi Bakanı'na göre, 

pandemiye rağmen Gürcistan ile Birleşik Arap 

Emirlikleri arasındaki ticaret hacmi artıyor ve 

artan ilgiye paralel olarak Serbest Ticaret 

Anlaşması Gürcistan ihracatının büyümesine katkı 

sağlayacaktır. 

Gürcistan hükümet heyetinin ziyareti 

çerçevesinde, Gürcistan Enerji Geliştirme Fonu ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Fonu "Masdar" 

arasında da bir görüşme gerçekleştirildi. Anlaşmaya göre, fonlar Gürcistan'da güneş enerjisinin 

geliştirilmesi için ortak bir proje üzerinde çalışmaya başlayacaklar. "Masdar", Gürcistan'da 100 MW'a 

kadar kapasiteye sahip güneş enerji santralin geliştirmekle ilgileniyor. Proje finansmanına ilişkin nihai 

karar, sözleşme imzaladıktan 6 ay sonra araştırma aşamasının tamamladıktan sonra verilecektir. 

2021 წლის დეკემბრის ბოლოს დუბაიში, „ექსპო დუბაი 2020“ გაიმართა, რომელშიც 

მონაწილეობა 191 ქვეყანამ მიიღო. გამოფენაზე საქართველოდან ჩასულმა დელაგაციამ 

მნიშვნელოვანი შეხვედრები გამართა და რიგ შეთანხმებებსაც მოეწერა ხელი.  

დელეგაციის წევრებს შორის ოყო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრი ნათია თურნავა და საქართველოს ვიცე-პრემიერი, გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. 

ქართულ დელეგაციას არაბთა გაერთიანებული საამიროების სახელმწიფო მინისტრი, მისი 

აღმატებულება აჰმედ ბინ ალი ალ საეჰი დახვდა. გამოფენაზე, საქართველოს ეროვნული 

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში, დამთვალიერებლებმა სუხიშვილების 

ბალეტისა და ანსამბლ „ბასიანის“ ფოლკლორული ნომრები იხილეს, ასევე გაეცნენ ქართული 

კულტურის სხვადასხვა ნიმუშებს. 

ვიზიტის ფარგლებში არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 

მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე შეთანხმება გაფორმდა. ეკონომიკის მინისტრის 

განმარტებით, პანდემიის მიუხედავად საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს 

შორის სავაჭრო ბრუნვა იზრდება, თუმცა ინტერესი გაცილებით დიდია და თავისუფალი 

ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ხელს შეუწყობს 

ქართული ექსპორტის ზრდას. 

საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის 

ვიზიტის ფარგლებში ასევე გაიმართა 

შეხვედრა საქართველოს ენერგეტიკის 

განვითარების ფონდსა და არაბთა 

გაერთიანებული საამიროების სახელმწიფო 

ფონდ „მასდარ“-ს შორის. შეთანხმების 

თანახმად ფონდები ერთობლივად იწყებენ 
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მუშაობას მზის ენერგიის განვითარებაზე საქართველოში. „მასდარმა“ საქართველოში 100 მგვტ 

- მდე დადგმული სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურის განვითარების ინტერესი გამოხატა. 

საბოლოო გადაწყვეტილება პროექტის დაფინანსების თაობაზე კვლევების ეტაპის 

დასრულების შემდგომ, ხელმოწერიდან 6 თვის ვადაში იქნება მიღებული.  

Gürcistan'da Enflasyon 

ინფლაცია საქართველოში  

Aralık 2021'de bir önceki aya göre Gürcistan'da enflasyon %0.3 yıllık enflasyon oranı ise %13.9 olarak 

teşkil etmiştir.  

2021 წლის დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.3% 

ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 13.9% შეადგინა.  

Yıllık enflasyon oluşumunun temel neden aşağıdaki gruplarda fiyatların değişimi olmuştur: 

წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ 

ჯგუფებზე: 

1. Gıda ve Alkolsüz İçecekler / სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები - 15.6% 

• Yağlar / ზეთი და ცხიმი - 24.5% 

• Sebze / ბოსტნეული - 20.7%  

• Ekmek ve ekmek ürünleri / პური და პურპროდუქტები  - 20.2%  

• Süt, peynir ve yumurta / რძე, ყველი და კვერცხი - 15.3%  

• Şeker ve diğer tatlılar / შაქარი და სხვა ტკბილეული - 19.8% 

• Balık / თევზეული - 16.5% 

• Meyveler/ხილი -   10.5% 

• Alkolsüz içecekler / უალკოჰოლო სასმელები - 13.5% 

• Et ve et ürünleri / ხორცი და ხორცის პროდუქტები - 10.2%  

• Kahve, çay ve kakao / ყავა, ჩაი და კაკაო - 6.1%  

2. Ulaşım / ტრანსპორტი - 17.3% 

3. İçme su, elektrik ve gaz / წყალი, ელ. ენერგია, აირი - 43.5% 
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Covid – 19 

Gürcistan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı günde 5567'a 

ulaşmaktadır. Bu hafta içerisinde doğrulanmış vaka sayısı 31 392 

ulaştı (ortalama: 4484 kişi/gün).  Bu hafta en yüksek günlük oran 

12 Ocak tarihinde kaydedildi – 5596. Tespit edilen vaka sayıları 

ile Tiflis bölgesi tekrar ön sıradadır.  

Son istatistik verilerine göre Gürcistan’da doğrulanmış korona 

virüs vakalarının toplam sayısı 984 802 ulaştı. Can Kaybı – 14395, 

iyileşenlerin sayısı – 924 072, aktif vaka ise – 46 335. Halihazırda 

hastanelerde 4379, otellerde ise 2077 kişi tedavi görüyor, 68 kişi ise karantinadadır. Testlerdeki pozitif 

oranı, günlük olarak %9.16'e eşittir. Son 14 gün içerisindeki pozitif oranı %9.14’e, 7 gün içerisindeki 

pozitif oranı ise %9.84’e eşittir. 

Bunun yanı sıra Gürcistan’da aşılama süreci de devam etmektedir. Şu an için toplam 2 596 549 kişi 

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

Dünya çapında korona virüs vakalarının sayısı 321 milyona aşmıştır. Worldometers’e dayanarak, 

vakaların sayısı – 321 083 574; Can Kaybı – 5 540 397; İyileşen kişi sayısı – 264 280 127. En çok vaka 

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

საქართველოში კორონა ვირუსის შემთხვევები ისევ მაღალია და დღიურად 5567 -ს 

უტოლდება. მიმდინარე კვირას დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 31 392-ს 

უტოლდება - 4484 კაცი საშუალოდ დღეში. ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი 12   

იანვარს დაფიქსირდა - 5596 ინფიცირებული. ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლებით ისევ 

დედაქალაქი გამოირჩევა.  

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 

საქართველოში 984 802 შეადგინა, გარდაიცვალა 14395, გამოჯანმრთელდა  924 072, ხოლო            

46 335 აქტიური შემთხვევაა, რომელთაგანაც 4379 სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 

იმყოფება, 2077 პაციენტი კი სასტუმროში გადის მკურნალობას. კარანტინის რეჟიმშია   68 

ადამიანი. ჩატარებულ ტესტებში დადებითობის მაჩვენებელი დღიურად 9.16%-ს უტოლდება.  

ბოლო 14 დღის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი არის 9.14%, ხოლო 7 დღის 9.84%. 

პარალელურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. საქართველოში ჯამურად აცრა 2 596 549 

ადამიანს ჩაუტარდა. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია უწყვეტად მიმდინარეობს. რეგისტრაციის 

პორტალი: https://booking.moh.gov.ge 

კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა მსოფლიოს მასშტაბით, ბოლო სტატისტიკური 

მონაცემებით 321 მილიონს გადააჭარბა. Worldometers-ის ცნობით, ჯამში, ახალი ვირუსით          

321 083 574 ადამიანი დაინფიცირდა, გარდაიცვალა 5 540 397, ხოლო გამოჯანმრთელდა                

264 280 127 პირი. ყველაზე მეტი ინფიცირებული აშშ-ს, ინდოეთს, ბრაზილიას,  დიდ 

ბრიტანეთს და საფრანგეთს  ჰყავს.                 

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

 

 

GEL/USD – 3.0866        TRY/GEL – 0.2269    EUR/GEL – 3.5376       GBP/GEL – 4.2410 

 

 

 

   USD/GEL                                                                               USD/TR 

   07 – 14  Ocak 2022                                                             07 – 14  Ocak 2022 

 

             

 

 

  TRY/GEL                                                                               BTC – 50 978. 41                                                              

  07 – 14  Ocak 2022                                                              07 – 14  Ocak 2022                                                                                                                                                                                                                  

  


