
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 28 Ocak / იანვარი 

HAFTALIK EKONOMİ BÜLTENİ 

კვირის ეკონომიკური გამოცემა 



TR / GE                                                                                                                                                                     28 Ocak 2022 

 
 

 

 

 

 

 

Uluslararası Gümrük Günü 

საერთაშორისო საბაჟო დღე 

26 Ocak'ta Finans Bakanlığı, Uluslararası Gümrük Günü'ne adanmış etkinlik düzenledi. Etkinliğe 

Gürcistan'da akredite edilen diplomatik birlik temsilcileri, Gelirler Hizmet Başkanı Levan Kakava ve 

yardımcıları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve gümrük memurları katıldı. 

Etkinliüe konuşma yapan Finans Bakanı Lasha Khutsishvili, Uluslararası Gümrük Günü'nde Gelirler 

Hizmeti gümrük memurlarını tebrik etti ve pandemi rağmen yapılan kesintisiz çalışma için teşekkür 

etti.  

Etkinlik çerçevesinde Finans Bakanı Lasha Khutsishvili ve ABD'nin Gürcistan Büyükelçisi Kelly 

Degnan Mutabakat Zaptı imzaladı. 

İmzalanan muhtıra, ABD 

Hükümeti'nin desteğiyle Finans 

Bakanlığın Gelirler İdaresi'nin bilgi 

teknolojisi platformunu tamamen 

modernize etmeyi amaçlıyor. 

26 იანვარს ფინანსთა 

სამინისტრომ საბაჟოს 

საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება გამართა. 

ღონისძიებას საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, 

შემოსავლების სამსახურის უფროსი ლევან კაკავა, მისი მოადგილეები, საერთაშორისო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მებაჟე ოფიცრები ესწრებოდნენ.  

ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა შემოსავლების 

სამსახურის მებაჟე ოფიცრებს საბაჟოს საერთაშორისო დღე მიულოცა და პანდემიის 

მიუხედავად, შეუზღუდავ რეჟიმში გაწეული შრომისთვის მადლობა გადაუხადა. 

ღონისძიების ფარგლებში ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა და აშშ-ის ელჩმა 

საქართველოში, კელი დეგნანმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს. 

მემორანდუმი აშშ-ს მთავრობის მხარდაჭერით მიზნად ისახავს ფინანსთა სამინისტროს 

შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ტექნოლოგიური პლატფორმის სრულმასშტაბიან 

მოდერნიზაციას. 

 

 

 
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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Emeklilik Ajansı 

საპენსიო სააგენტო 

Ocak 2022 itibariyle, Gürcistan Emeklilik Ajansı'nın varlıkları 2.046.000.000 GEL'e ulaştı. Emeklilik 

fonunun faaliyete geçmesinden sonraki 2 yıl ve 1 ay içerisinde, fon 2 milyar GEL biriktirebildi. 

2 milyar lari, 1,2 milyon kişinin emeklilik birikimi ve bunlara tahakkuk eden faizdir. 2021 sonunda 

fondaki varlıklara ortalama %11 faiz tahakkuk ettirildi. 

Şu an, emeklilik fonu varlıkların önemli kısım, Gürcistan ticari bankalarının mevduat sertifikalarına 

yatırılmaktadır. Emeklilik fon diğer menkul kıymetlere de yatırım yapmayı planlıyor, fakat bu yönde 

şimdilik herhangi bir işlem yapmamıştır. Varlıkların %100'ü lari'de.  

2022 წლის იანვრის მონაცემებით 

საქართველოს საპენსიო სააგენტოს 

აქტივების მოცულობამ  2,046,000,000 

ლარს მიაღწია. საპენსიო ფონდის მიერ 

საქმიანობის დაწყებიდან 2 წლისა და 1 თვის განმავლობაში ფონდმა 2 მილიარდი ლარის 

დაგროვება შეძლო. 

2 მილიარდი ლარი არის 1,2 მილიონი ადამიანის მიერ დაგროვებული საპენსიო დანაზოგის 

ძირი და მასზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი. 2021 წლის ბოლოსთვის ფონდში 

არსებულ აქტივებს საშუალოდ 11%-იანი სარგებელი ერიცხებოდა. 

ამჟამად საპენსიო დანაზოგების მნიშვნელოვანი ნაწილი ქართული კომერციული ბანკების 

სადეპოზიტო სერტიფიკატებშია განთავსებული. საპენსიო სააგენტო ინვესტირებას სხვა 

ფასიან ქაღალდებშიც გეგმავს, თუმცა ამ მიმართულებით ჯერჯერობით ფონდს 

ტრანზაქციები არ განუხორციელებია. აქტივების 100% ლარშია ნომინირებული. 

Altın İhracatı 

ოქროს ექსპორტი 

2021 yılında altın ihracatı yüzde 1,5 pay ile en büyük 10 emtia arasında onuncu sırada yer aldı. Bu 

dönemde Gürcistan, 2.11 ton altın satışından 64,2 milyon dolar kazandı. 2020'de - 2.72 ton (97.5 milyon 

dolar), 2019'da - 2.62 ton (72,8 milyon dolar). 

2021 yılında Gürcistan altını aşağıdaki 4 ülkeye ihraç etti.  

1. İsviçre/შვეიცარია - 2.02 ton (62.4 milyon dolar) 

2. Almanya/გერმანია - 0,04 ton (1,5 milyon dolar) 

3. BAE/საამიროები - 0.03 ton (1 milyon dolar) 

4. Türkiye/თურქეთი - 0,01 ton (241,8 bin dolar ) 

2021 წელს ოქროს ექსპორტი ტოპ 10 უმსხვილეს საექსპორტო საქონელს შორის 1.5%-იანი 

წილით, მეათე ადგილს იკავებდა. ამ პერიოდში საქართველომ ოთხ საექსპორტო ბაზარზე 2.11 

ტონა ოქროს რეალიზაციიდან 64.2 მლნ დოლარის შემოსავალი მიიღო. 2020 წელს - 2.72 ტონა 

(97.5 მლნ $), 2019 წელს - 2.62 ტონა (72.8 მლნ დოლარი). 

2021 წელს ქართული ოქროს ექსპორტი მხოლოდ 4 ქვეყანაში განხორციელდა.  
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Bankaların Kar Oranı 2021 

ბანკების მოგება 2021 

Ticari bankaların 2021'deki karları, 2020'den 21 kat daha yüksek. 2020 yılı, korona virüs pandemi 

nedeniyle ticari bankalar için zor bir yıl oldu. Ancak 2021 yılının sonuçlar, 2019 yılından bile 2 kat 

daha yüksek. 

Bankaların son 3 yıllık karları aşağıdaki gibidir: 

2019 - 953.635 milyon GEL 

2020 - 99.262 milyon GEL 

2021 - 2.080 milyar GEL 

Gürcistan Milli Bankası tarafından yayınlanan istatistiklere göre, yalnızca Aralık 2021'de ticari 

bankaların gelirleri 553.845 milyon GEL olarak 

gerçekleşti. Bundan faiz geliri 441.102 milyon 

GEL; Cezalardan elde edilen gelir 7,865 milyon 

GEL; Dönüştürme işlemlerinden elde edilen 

gelir 37.830 milyon GEL; Komisyon ve çeşitli 

hizmetlerden elde edilen gelir 48.829 milyon 

GEL. Aralık ayında ticari bankaların giderleri ise 

425.207 milyon GEL olarak gerçekleşti. 

2021 წელს კომერციული ბანკების მოგება 

2020 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 21-

ჯერ მეტია. კორონავირუსის პანდემიის 

გამო, 2020 წელი კომერციული ბანკებისთვის 

საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. თუმცაღა 2021 წლის შედეგი 2019 წლის მაჩვენებელთან 

შედარებითაც 2-ჯერ მეტია.  

ბანკების მოგებები ბოლო 3 წლის განმავლობაში ასე გამოიყურება: 

2019 - 953,635 მლნ ლარი 

2020 - 99,262 მლნ ლარი 

2021 - 2.080 მლრდ ლარი 

ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, 2021 წლის 

მხოლოდ დეკემბერში კომერციული ბანკების შემოსავლებმა 553,845 მლნ ლარი შეადგინა. 

აქედან საპროცენტო შემოსავლები იყო 441,102 მლნ ლარი; ჯარიმა/საურავებიდან მიღებული 

შემოსავალი 7,865 მლნ ლარი; საკონვერსიო ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავალი 37,830 

მლნ ლარი; საკომისიოებიდან და გაწეული მომსახურებებიდან 48,829 მლნ ლარი. დეკემბერში 

კომერციული ბანკების ხარჯებმა კი 425,207 მლნ ლარი შეადგინა. 
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Bal İhracatı 

თაფლის ექსპორტი 

Gürcistan'dan bal ihracatı artıyor. 2020 yılında Gürcistan sadece 21,71 ton bal ihraç ederken 2021'de 

çeşitli pazarlarda 172,92 ton bal ihraç etmiştir (%696 büyüme). Satılan balın değeri 657.32 bin AB 

Dolardır.  

Geçen yıl Gürcistan en çok bal aşağıdaki 5 ülkede sattı:  

Bulgaristan / ბულგარეთი - 76.44 ton (188.33 bin $) 

Fransa / საფრანგეთი - 65.40 ton (309,12 bin $) 

Rusya / რუსეთი - 10 ton (7.52 bin $) 

Katar / ყატარი - 4 ton (26.25 bin $) 

Kazakistan / ყაზახეთი - 3.93 ton (17.28 bin $) 

საქართველოდან თაფლის ექსპორტი იზრდება. 2020 წელს საქართველოდან მხოლოდ 21.71 

ტონა თაფლი იქნა ექსპორტირებული, ხოლო 2021 წელს საქსტატის მონაცემებით სხვადასხვა 

ბაზარზე საქართველომ 172.92 ტონა თაფლი გაყიდა (ზრდა 696%). გაყიდული თაფლის 

ღირებულება 657.32 ათასი აშშ დოლარს უტოლდება.  

ზემოთ მოცემულ სიაში შეგიძლიათ იხილოთ Top-5 ქვეყანას, სადაც საქართველომ გასულ 

წელს ნატურალური თაფლი გაყიდა. 

Bilgisayar İthalatı 

კომპიუტერების იმპორტი 

Geçen yıl, bilgisayar ithalatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Gürcistan Milli İstatistik Kuruma göre, 

2021'de Gürcistan 147.680 milyon Dolar değerinde bilgisayar satın aldı ve bu rakam bir önceki yılın 

verilere göre %128 daha fazladır. 2020 yılında ülkeye 64.808 milyon dolar değerinde bilgisayar ithal 

edildi. 

2021'de bilgisayarların ithal edildiği ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir: 

Hong Kong / ჰონ-კონგი  58.378 milyon $ 

Çin / ჩინეთი   27.591 milyon $ 

Hollanda / ნიდერლანდი 10.892 milyon $ 

Çek Cumhuriyet / ჩეხეთი 8.285 milyon $ 

BAE / საამიროები  6.791 milyon $ 

İsviçre / შვეიცარია  6.539 milyon $ 

İrlanda / ირლანდია  3.798 milyon $ 

Rusya / რუსეთი  2.606 milyon $ 

Almanya / გერმანია  2.564 milyon $ 

Kore / კორეა   2.395 milyon $ 

Not edilmelidir ki geçen yıl dünya çapında bilgisayar satışları son 10 yılın en yüksek seviyeye ulaştı. 

2021'de dünya çapında toplam olarak yaklaşık 349 milyon bilgisayar satıldı. 

გასულ წელს კომპიუტერების იმპორტმა ყველა დროის რეკორდი მოხსნა. საქსტატის 

მონაცემებით, 2021 წელს საქართველომ 147,680 მლნ აშშ დოლარის კომპიუტერები შეიძინა, 
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რაც თითქმის, 128%-ით მეტია წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. 2020 წელს 64,808 მლნ 

აშშ დოლარის კომპიუტერული ტექნიკის იმპორტი განხორციელდა.  

წარმოგიდგენთ ტოპ-10 ქვეყნას, საიდანაც 2021 წელს კომპიუტერების იმპორტი 

განხორციელდა: 

ცნობისთვის, გასულ წელს კომპიუტერების გაყიდვებმა მთელ მსოფლიოშიც ბოლო 10 წლის 

უმაღლეს მაჩვენებელს მიაღწია. მთლიანობაში, 2021 წელს მსოფლიოში 340-დან 349 

მილიონამდე კომპიუტერი გაიყიდა. 

Covid – 19 

Gürcistan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı günde 17 066'a 

ulaşmaktadır. Bu hafta içerisinde doğrulanmış vaka sayısı 96 524 

ulaştı (ortalama: 13 789 kişi/gün).  Bu hafta en yüksek günlük 

oran 26 Ocak tarihinde kaydedildi – 17 530. Tespit edilen vaka 

sayıları ile Tiflis bölgesi tekrar ön sıradadır.  

Son istatistik verilerine göre Gürcistan’da doğrulanmış korona 

virüs vakalarının toplam sayısı 1 127 234 ulaştı. Can Kaybı – 

14870, iyileşenlerin sayısı – 986 928, aktif vaka ise – 125 436. 

Halihazırda hastanelerde 4894, otellerde ise 2143 kişi tedavi 

görüyor, 42 kişi ise karantinadadır. Testlerdeki pozitif oranı, günlük olarak %26.5'e eşittir. Son 14 gün 

içerisindeki pozitif oranı %17.88’e, 7 gün içerisindeki pozitif oranı ise %22.1’e eşittir. 

Bunun yanı sıra Gürcistan’da aşılama süreci de devam etmektedir. Şu an için toplam 2 695 237 kişi 

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

Dünya çapında korona virüs vakalarının sayısı 367 milyona aşmıştır. Worldometers’e dayanarak, 

vakaların sayısı – 367 057 164; Can Kaybı – 5 657 323; İyileşen kişi sayısı – 290 397 099. En çok vaka 

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

საქართველოში კორონა ვირუსის შემთხვევები ისევ მაღალია და დღიურად 17 066 -ს 

უტოლდება. მიმდინარე კვირას დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 96 524-ს 

უტოლდება - 13 789 კაცი საშუალოდ დღეში. ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი 26  

იანვარს დაფიქსირდა - 17 530 ინფიცირებული. ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლებით ისევ 

დედაქალაქი გამოირჩევა.  

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 

საქართველოში 1 127 234 შეადგინა, გარდაიცვალა 14870, გამოჯანმრთელდა  986 928, ხოლო            

125 436 აქტიური შემთხვევაა, რომელთაგანაც 4894 სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 

იმყოფება, 2143 პაციენტი კი სასტუმროში გადის მკურნალობას. კარანტინის რეჟიმშია   42 

ადამიანი. ჩატარებულ ტესტებში დადებითობის მაჩვენებელი დღიურად 26.5%-ს უტოლდება.  

ბოლო 14 დღის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი არის 17.88%, ხოლო 7 დღის 22.1%. 

პარალელურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. საქართველოში ჯამურად აცრა 2 695 237 

ადამიანს ჩაუტარდა. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია უწყვეტად მიმდინარეობს. რეგისტრაციის 

პორტალი: https://booking.moh.gov.ge 

კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა მსოფლიოს მასშტაბით, ბოლო სტატისტიკური 

მონაცემებით 367 მილიონს გადააჭარბა. Worldometers-ის ცნობით, ჯამში, ახალი ვირუსით          

367 057 164 ადამიანი დაინფიცირდა, გარდაიცვალა 5 657 323, ხოლო გამოჯანმრთელდა                

https://booking.moh.gov.ge/
https://booking.moh.gov.ge/
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290 397 099 პირი. ყველაზე მეტი ინფიცირებული აშშ-ს, ინდოეთს, ბრაზილიას, საფრანგეთს 

და დიდ ბრიტანეთს ჰყავს.                 

 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

GEL/USD – 3.0637        TRY/GEL – 0.2250    EUR/GEL – 3.4298       GBP/GEL – 4.1133 

 

 

 

   USD/GEL                                                                            USD/TR 

   21 - 28 Ocak 2022                                                             21 - 28 Ocak 2022 

 

             

  TRY/GEL                                                                              BTC – 37 155. 25                                                              

 21 - 28 Ocak 2022                                                              21 - 28 Ocak 2022                                                                                                                                                                                                                  

  


