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Ekonomi Bakanın ABD Ziyareti  

ეკონომიკის მინისტრი აშშ-ს ეწვია 

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Bakanı Sn. Levan Davitashvili ABD'ye resmi ziyaretinde 

bulundu. Ziyaret çerçevesinde Sn. Bakan ABD Ticaret 

Temsilcisi Sn. Katherine Tai; ABD İhracat-İthalat Bankası 

Başkan Yardımcısı Judith Pryor ve bankanın diğer yetkililer; 

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu Ajansının 

İcra Kurulu Başkanı Sn. Scott Nathan; Amerika - Gürcistan İş 

Konseyi Üyeleri; Kongre üyeleri Darren Soto ve Brendan Boyle 

ile bir araya geldi. Görüşmelere Gürcistan'ın ABD Büyükelçisi Davit Zalkaliani ile Ekonomi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Genadi Arveladze de katıldı. 

Bakanın yaptığı toplantılarda ele alınan konular arasında: Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ticaret 

anlaşmasının yapma olasılığı; Doğrudan Yabancı Yatırım alanında işbirliği; Lojistik, enerji, 

yenilenebilir enerji, iş süreçleri için dış kaynak kullanımı, bilgi teknolojisi, turizm, otelcilik gibi 

sektörlerde yatırımların artırılması; Gürcistan ekonominin eğilimleri; Yatırımlar için serbest iş ortamı 

ve uygun vergi politikası; Gürcistan ve ABD arasında doğrudan hava trafiğine başlatma fırsatı; Siyasi 

bağlamda yapılan görüşmelerde Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verilen destek bir kez daha teyit 

edildi. ABD'nin Gürcistan'ı AB ve Avrupa-Atlantik 

entegrasyonunda desteklemeye devam ettiği kaydedildi. 

Görüşmelerde tartışılan projeler arasında Gürcü taraf 

Karadeniz tabanında Gürcistan ile Romanya'yı birbirine 

bağlayan, Gürcistan ve AB elektrik sistemlerini birbirine 

bağlayacak ve ülkenin enerji bağımsızlığını önemli ölçüde 

artıracak elektrik kablosu projesine odaklandı.  

ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი 

სამუშაო ვიზიტით აშშ-ს ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში, 

მინისტრი აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენელს ქეთრინ 

თაის, აშშ-ის ექსპორტ-იმპორტ ბანკის ვიცე-პრეზიდენტ 

ჯუდიტ ფრაიორს და სხვა ხელმძღვანელ პირებს, აშშ-ის 

საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის 

აღმასრულებელ დირექტორ სკოტ ნათანს, ამერიკა - 

საქართველოს ბიზნესსაბჭოს წევრებს,  კონგრესმენებს - 

დარენ სოტოსა და ბრენდან ბოილს შეხვდა. შეხვედრებს 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

12.8 % 
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ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს ელჩი აშშ - ში დავით ზალკალიანი და ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე. 

მინისტრის მიერ გამართულ შეხვედრებზე განხილულ საკითხებს შორის იყო: აშშ-სთან 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობა, საინვესტიციო სფეროში 

თანამშრომლობა, მეტი ინვესტიციის მიღება ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ლოგისტიკა, 

ენერგეტიკა, ენერგიის განახლებადი წყაროების განვითარება, ბიზნეს პროცესების 

აუთსორსინგი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ტურიზმი, სასტუმრო ბიზნესი, საქართველოს 

ეკონომიკის ტენდენციები, ლიბერალური ბიზნეს გარემო და ინვესტიციებისთვის 

ხელსაყრელი საგადასახადო რეჟიმი, პირდაპირი ავია მიმოსვლის დაწყების შესაძლებლობა 

საქართველოსა და აშშ-ს შორის. პოლიტიკურ ჭრილში გამართული შეხვედრების დროს კიდევ 

ერთხელ დადასტურდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. 

აღინიშნა, რომ აშშ განაგრძობს საქართველოს 

მხარდაჭერას მისი ევროკავშირში და 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით.   

შეხვედრებზე განხილულ პროექტებს შორის 

ქართულმა მხარემ ყურადღება გაამახვილა შავი 

ზღვის ფსკერზე საქართველოსა და რუმინეთის 

დამაკავშირებელი ელექტროკაბელის პროექტზე, 

რომელიც საქართველოს და ევროკავშირის ელექტრო 

ენერგეტიკულ სისტემებს ერთმანეთთან დააკავშირებს და მნიშვნელოვნად გაზრდის ქვეყნის 

ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. 

 

Gürcistan Üzerinden Nakliye Hizmet Talebi Artıyor 

საქართველოს გავლით ტრანსპორტირებაზე მოთხოვნა იზრდება 

TRACECA 16-24 Mayıs tarihleri arasında, Orta Asya – Avrupa Birliği güzergahı üzerinden, Hazar ve 

Karadeniz limanları için ticaret arttırma fırsatlarını değerlendirmek üzere çalışma turu düzenleyecek.    

TRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru, (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) 

Avrupa Birliği ve ortak ülkeler arasındaki uluslararası işbirliği programıdır. Bu, Avrupa ve Asya ülkeleri 

arasında ekonomik, politik ve kültürel ilişkilerinin gelişmesini sağlayan, birleşik kargo ve yolcu 

taşımacılığı sistemidir. Avrupa, Kafkasya ve Asya ulaştırma koridoru, 1993 yılında Gürcistan, 

Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın katılımıyla, Brüksel 

Deklarasyonu temelinde kurulmuştur. Projeye kısa süre içinde Ukrayna, Moldova ve Moğolistan, 2000 

yılında Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, 2009 yılında ise – İran da katılmıştır.   

Çalışma turu Kazakistan, Aktau, Bakü, Tiflis ve Batum’dan oluşuyor. Tura, bu ülkeleri ile birlikte, Orta 

Asya ülkeleri, Bulgaristan ve Türkiye’den gelen heyetler katılacak. Etkinlik Amerika Birleşik Devletleri 

Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) desteğiyle ve Kazak Ulaştırma İşçileri Birliğin (KazLogistics) 

katılımıyla gerçekleşecek.  
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Etkinliğe Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya'dan uluslararası karayolu taşımacılığı ile doğrudan ilgili 

olan ulusal karayolu taşımacılığı birlikleri, lojistik ve nakliye şirketleri, deniz limanları ve nakliye 

şirketlerinin temsilcileri katılacak. 

Bulgaristan ve Türkiye’den katılımcılara, 

kendi toprakları üzerinden uluslararası 

karayolu taşımacılığı olanaklarını 

keşfetme fırsatları sunulacak.  

TRACECA 16-დან 24 მაისამდე 

პერიოდში ცენტრალური აზია - 

ევროკავშირის მარშრუტის გასწვრივ 

სასწავლო-გაცნობით ტურს 

ჩაატარებს. ტური კასპიისა და შავი ზღვის პორტების გავლით ვაჭრობის გაზრდის 

შესაძლებლობას განსაზღვრავს. 

ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფანი, ანუ TRACECA (Transport Corridor Europe-

Caucasus-Asia) ევროკავშირსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

პროგრამაა. ეს არის ევროპისა და აზიის ქვეყნებს შორის ტვირთის გადაზიდვისა და 

მგზავრების გადაყვანის ერთიანი სისტემა, რომელიც ამ რეგიონის სახელმწიფოთა შორის 

ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ ურთიერთობათა განვითარებას უზრუნველყოფს. 

ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფანი 1993 წელს, ბრიუსელის დეკლარაციის 

საფუძველზე, საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, 

თურქმენეთისა და უზბეკეთის მონაწილეობით შეიქმნა. მალევე პროექტს უკრაინა, მოლდოვა 

და მონღოლეთი, ხოლო 2000 წელს თურქეთი, რუმინეთი და ბულგარეთი შეუერთდა, 2009 

წელს კი - ირანი. 

სასწავლო ტური ყაზახეთს აქტაუს, ბაქოს, თბილისსა და ბათუმს მოიცავს, რომელშიც ამ 

სახელმწიფოების, ცენტრალური აზიის ქვეყნების, ასევე, ბულგარეთისა და თურქეთის 

დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. ღონისძიება ცენტრალურ აზიაში ვაჭრობის 

მიმართულებით აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერითა და 

ყაზახეთის ტრანსპორტის მუშაკთა კავშირის (KazLogistics) თანამშრომლობით გაიმართება. 

ღონისძიებას აზერბაიჯანიდან, საქართველოდან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან 

დაესწრებიან საგზაო გადამზიდავების ეროვნული ასოციაციების, ლოგისტიკური 

კომპანიებისა და ექსპედიტორების, საზღვაო პორტებისა და გადამზიდავი კომპანიების 

წარმომადგენლები, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული საერთაშორისო საავტომობილო 

გადაზიდვებში. ბულგარეთისა და თურქეთის მონაწილეებს თავიანთი ტერიტორიების 

გავლით საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტის შესაძლებლობების შესწავლას 

შესთავაზებენ. 
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Hükümet Yenilenebilir Enerji Projelerini Onayladı 

მთავრობამ განახლებადი ენერგიის პროექტები დაამტკიცა 

Bu hafta, Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibashvili'nin başkanlığındaki Hükümet Toplantısında, 

gündemdeki birçok konu ile beraber ülke için çok önemli olan yenilebilir enerji konusu da ele alındı. 

Hükümet, ülkede yeşil, yenilenebilir enerji gelişimini teşvik etmek için projeleri onayladı. Projeler 

arasında güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santral projeleri vardı. Projelerin toplam gücü 150 MW olup, 

toplam yatırım maliyeti yaklaşık 200 milyon dolardır. Başbakan, ülkenin enerjiye ihtiyacı var, küçük, 

orta ve büyük ölçekli hidroelektrik santralleri elbette 

yapılmalı, fakat ülkenin milli çıkarları dikkate alarak 

Namakhvani, Nenskra, Khudoni gibi büyük hidroelektrik 

santrallerinin sadece devletin katılımıyla hayata geçirilmesini 

düşünüyorum belirtti. 

მიმდინარე კვირას საქართველოს პრემიერ-მინისტრ 

ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით, გამართულ 

მთავრობის სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტმა დღის 

წესრიგით გათვალისწინებული რამდენიმე საკითხი განიხილა, რომელთა შორის ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი განახლებადი ენერგიის საკითხი იყო. მთავრობამ ქვეყანაში მწვანე, 

განახლებადი ენერგიის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

პროექტი მოიწონა. მათ შორისაა მზის, ქარის და ჰიდრო ელექტრო სადგურების პროექტები. 

პროექტების დადგმული სიმძლავრე 150 მგვტ, ხოლო ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 

დაახლოებით 200 მილიონი აშშ დოლარია. პრემიერის განმარტებით ქვეყანას სჭირდება 

ენერგია, ჰესები აუცილებლად უნდა აშენდეს, მცირე, საშუალო და დიდი ჰესებიც, თუმცა 

ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით დიდი ჰესები, მათ შორის ნამახვანი, 

ნენსკრა, ხუდონიც მე განვიხილავ, რომ მხოლოდ სახელმწიფოს მონაწილეობით 

განხორციელდეს.  

Gürcistan’da Un İthalatı 

ფქვილის იმპორტი საქართველოში 

Gürcistan’da buğday unu ithalati 11 kat arttı. Mart 2022'de, ülke toplam 2.589 milyon dolar değerinde, 

8 724 ton un satın aldı. Geçen yılın aynı döneminde ise ülke 241.7 bin dolar değerinde 806 ton un satın 

almıştı.  

Mart 2022'de Gürcistan unu, Rusya (%98,7), Fransa, Türkiye ve İtalya'dan ithal etti. 2021 yılında 

buğday unu aşağıdaki ülkelerden ithal edildi: 

• Rusya / რუსეთი- 8 612 ton; 2.507 mln dolar (ton - 291 dolar) 

• Türkiye / თურქეთი - 92 ton; 57.4 bin dolar (ton - 624 dolar) 

• İtalya / იტალია - 125 ton; 14 bin dolar (ton - 1 166 dolar) 

• Fransa /საფრანგეთი - 8 ton; 10.2 bin dolar (ton – 1 275 dolar) 

საქართველოში ხორბლის ფქვილის იმპორტი თითქმის 11-

ჯერ გაიზარდა. 2022 წლის მარტში ქვეყანამ 2,589 მლნ 

დოლარის ღირებულების 8 724 ტონა ფქვილი იყიდა. წინა 

წლის ანალოგიურ პერიოდში კი პროდუქტის იმპორტი 806 ტონას შეადგენდა - 241,7 ათას 

დოლარი. 



 TR / GE                                                                                                                                                                   14  Nisan 2022 

 
 

 

საქართველომ 2022 წლის მარტში ფქვილი რუსეთში (98,7%), საფრანგეთში, თურქეთსა და 

იტალიაში შეისყიდა. 2021 წელს ხორბლის ფქვილის იმპორტის განაწილება ქვეყნების 

მიხედვით ზემოთ მოყვანილ სიაში შეგიძლიათ იხილოთ. 

 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

GEL/USD – 3.0129        TRY/GEL – 0.1946    EUR/GEL – 3.1286      GBP/GEL – 3.6730 

   

 

 USD/GEL                                                                            USD/TR 

  06 - 14  Nisan 2022                                                            06 14  Nisan 2022 

 

 TRY/GEL                                                                             BTC – 29 439. 80                                                         

 06 – 14   Nisan 2022                                                            06 - 14  Nisan 2022                                                                                                                                                                                          
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