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Başbakan Irakli Gharibaşvili Başkanlığında Hükümet İdaresi'nde Yatırımcılar Konseyi'sinin Yeni 

Toplantısı Yapıldı. 

პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით,  მთავრობის 

ადმინისტრაციაში ინვესტორთა საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა 

Başbakan İrakli Garibaşvili başkanlığında, Hükümet İdaresinde yapılan Yatırımcılar Konseyi’sinin yeni 

toplantısında, Gürcistan'ın AB üyeliği başvurusu ve Yatırımcılar Konseyi'sinin bu yönde devam eden 

reformlara katılımı ele alındı. 

Yatırımcılar Konseyi üyeleri, gelecekte Gürcistan’a AB 

aday statüsü verilmesine ve Ortaklık Anlaşması'nın 

başarıyla uygulanmasına yardımcı olacak, hükümetin 

tüm adımlarını ve reformlarını aktif olarak 

desteklemeye hazır olduklarını ifade ettiler. 

Hükümet Başkanı tarafından açılan toplantıda, Birleşik 

Krallık’ın Gürcistan Büyükelçisi Mark Clayton ile 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Kafkasya 

Bölge direktörü Catarina Bjorlin Hansen de açılış konuşmalarını yaptılar.  

Ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ve bu süreçte yeni yaklaşımların getirilmesinin önemi 

gibi güncel konular tartışıldı. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Kafkasya Bölge direktörü, Gürcistan’daki olumlu 

ekonomik dinamiklere odaklandı.  

Birleşik Krallık Büyükelçisi’ne göre, Yatırımcılar Konseyi'sinin bugünkü toplantısında çok faydalı bir 

sohbet gerçekleşti. 

ევროკავშირის წევრობაზე საქართველოს მიერ გაკეთებული განაცხადი და ამ გზაზე 

განხორციელებულ მიმდინარე რეფორმებში ინვესტორთა საბჭოს ჩართულობა იყო განხილვის 

მთავარი თემა ინვესტორთა საბჭოს მორიგ სხდომაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი 

ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით,  მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა.  

ინვესტორთა საბჭოს წევრებმა გამოთქვეს სრული მზადყოფნა, მომავალშიც აქტიურად 

დაუჭირონ მხარი მთავრობის ყველა იმ ნაბიჯსა თუ რეფორმას, რომელიც ხელს შეუწყობს 

საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას, ქვეყნისთვის ევროკავშირის წევრობის 

კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და ასოცირების შეთანხმების წარმატებით 

განხორციელებას. 

საბჭოს სხდომაზე, რომელიც მთავრობის მეთაურმა გახსნა, მისასალმებელი სიტყვებით 

გამოვიდნენ გაერთიანებული სამეფოს ელჩი საქართველოში მარკ კლეიტონი და ევროპის 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

13.3 % 
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რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) რეგიონული დირექტორი კავკასიაში 

კატარინა ბიორლინ ჰანსენი. 

ასევე იმსჯელეს სხვა აქტუალურ საკითხებზე, მათ შორის, ქვეყანაში განახლებადი ენერგიის 

წყაროების განვითარების ხელშეწყობასა და ამ პროცესში ახალი მიდგომების დანერგვის 

მნიშვნელობაზე. 

საქართველოში არსებულ პოზიტიურ ეკონომიკურ დინამიკაზე გაამახვილა ყურადღება 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) რეგიონულმა დირექტორმა 

კავკასიაში. 

გაერთიანებული სამეფოს ელჩის შეფასებით, ინვესტორთა საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე 

ძალიან სასარგებლო დისკუსია შედგა. 

Dünya Turizm Yürütme Konseyi’sinin 116. Oturumu 

მსოფლიო ტურიზმის აღმასრულებელი საბჭოს 116-ე სხდომა 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Konseyisinin 116. Toplantısına, Gürcistan Kurul Üyesi olarak katıldı.  

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Konsey 

toplantısına, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Bakan Yardımcısı Mariam Kvrivişvili ve Ulusal Turizm İdare 

Başkanı’nin Birinci Yardımcısı Tamar Koriauli katıldılar. 

Etkinlikte, uluslararası turizmdeki mevcut eğilimler ve 

sektörün sürdürülebilir toparlanması için gelecek planlar 

tartışıldı.  

Bakan Yardımcısına göre, Birleşik Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 116. oturumuna üye ülke olarak 

katılım çok önemli, çünkü bu platform küresel turizm sorunlarını ele alma ve dinamklerini iyileştirme 

fırsatı sunar.   

გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს 116-ე სხდომაზე 

საქართველო საბჭოს წევრი ქვეყნის სტატუსით მონაწილეობდა. 

სესიას, რომელიც საუდის არაბეთის სამეფოს ქალაქ ჯედაში გაიმართა, საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ ქვრივიშვილი და 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე თამარ 

ყორიაული ესწრებოდნენ. 

ღონისძიებაზე საერთაშორისო ტურიზმში არსებული ტენდეციები და სექტორის მდგრად 

აღდგენაზე ორიენტირებული სამომავლო გეგმებიგანიხილეს. 

მინისტრის მოადგილის განცხადებით, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 116-ე 

საბჭოს სხდომაზე მონაწილეობა წევრი ქვეყნის სტატუსით ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს 

პლატფორმა იძლევა ისეთი საკითხების გადაჭრასა და გადაწყვეტილების მიღებაში 

ჩართულობის შესაძლებლობას, რომელიც გლობალურად ტურიზმის აღდგენის დინამიკას 

აუმჯობესებს. 
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მინისტრის მოადგილის განცხადებით, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 116-ე 

საბჭოს სხდომაზე მონაწილეობა წევრი ქვეყნის სტატუსით ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს 

პლატფორმა იძლევა ისეთი საკითხების გადაჭრასა და გადაწყვეტილების მიღებაში 

ჩართულობის შესაძლებლობას, რომელიც გლობალურად ტურიზმის აღდგენის დინამიკას 

აუმჯობესებს. 

 

 

Gürcistan'da Enflasyon 

ინფლაცია საქართველოში 

Mayis  2022'de Gürcistan'da enflasyon %1.1 yıllık enflasyon oranı ise %13.3 olarak teşkil etmiştir.  

2022 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.1 პროცენტი, 

ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 13.3 პროცენტი შეადგინა. 

Yıllık enflasyon oluşumunun temel neden aşağıdaki gruplarda fiyatların değişimi olmuştur: 

წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ 

ჯგუფებზე: 
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1. Gıda ve Alkolsüz İçecekler / სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები - 22.0% 

• Yağlar / ზეთი და ცხიმი - 17.7% 

• Sebze / ბოსტნეული - 51.1%  

• Ekmek ve ekmek ürünleri / პური და პურპროდუქტები  - 34.5%  

• Süt, peynir ve yumurta / რძე, ყველი და კვერცხი - 16.0%  

• Şeker ve diğer tatlılar / შაქარი და სხვა ტკბილეული - 15.4% 

• Balık / თევზეული - 19.4% 

• Meyveler/ხილი -   23.3% 

• Alkolsüz içecekler / უალკოჰოლო სასმელები - 23.5% 

• Et ve et ürünleri / ხორცი და ხორცის პროდუქტები - 9.4%  

• Kahve, çay ve kakao / ყავა, ჩაი და კაკაო - 16.8%  

2. Ulaşım / ტრანსპორტი - 20.0 % 

3. İçme su, elektrik ve gaz / წყალი, ელ. ენერგია, აირი - 16.1% 

 

 

Gürcistan'daki Yabancı Yatırım Hacmi 2022'nin İlk Çeyreğinde 

საქართველოში განხორციელებული უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2022 წლის წლის I 

კვარტალში 

Ön verilere göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde doğrudan Gürcistan'a yapılan yabancı yatırım hacmi 568,2 

milyon dolar, bu da 2021 yılının ilk çeyreğinin ön verilerine göre, 435.7 mln dolar( 4,3 kez) daha fazla.  

Verilere göre en büyük sektörler: 

Enerji - 236.4 mln dolar 

Finans Sektörü - 111.1 mln dolar 

Gayrimenkul - 81.3 mln dolar 

Üretim endüstrisi - 37.4 mln dolar 

Ulaşım - 2.4 mln dolar 

წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2022 წლის I 
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კვარტალში 568.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 435.7 მლნ. აშშ დოლარით (4.3-ჯერ) 

აღემატება 2021 წლის I კვარტალის წინასწარ მონაცემებს. 

მონაცემების მიხედვით, უმსხვილეს სექტორებს წარმოადგენენ:  

ენერგეტიკა - 236.4 მლნ. აშშ დოლარი 

საფინანსო სექტორი - 111.1 მლნ. აშშ დოლარი 

უძრავი ქონება - 81.3 მლნ. აშშ დოლარი 

დამამუშავებელი მრეწველობა - 37.4 მლნ. აშშ დოლარი 

ტრანსპორტი - 23.4 მლნ. აშშ დოლარი 

 

 

 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

GEL/USD – 2.9687        TRY/GEL – 0.1724    EUR/GEL – 3.1833      GBP/GEL – 3.7219 
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