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Ekonomik Büyümenin Ön Değerlendirmesi (Mayıs 2022) 

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება (მაისი 2022) 

Mayıs 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) büyümesi 

%11,6; 2022'nin ilk beş ayı için ortalama büyüme oranı ise %11.2.  

Mayıs 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme hemen hemen tüm sektörlerde gözlendi: 

Nakliye ve depolama, Elektrik ve gaz temini, Otel ve Restoran hizmatleri, İşleme endüstrisi, İnşaat, 

Madencilik endüstrisi. 

 

2022 წლის მაისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით,  მთლიანი შიდა პროდუქტის 

(მშპ) ზრდამ 11.6% შეადგინა, ხოლო 2022 წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო მაჩვენებელი 

11.2%-ია. 

2022 წლის მაისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა შეინიშნებოდა 

თითქმის ყველა დარგში: ტრანსპორტი და დასაწყობება, ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის 

და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება, სასტუმროები და რესტორნები, დამამუშავებელი 

მრეწველობა, მშენებლობა, სამთომოპოვებითი მრეწველობა. 

 

 

 

 
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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1 Temmuz'dan İtibaren Yürürlüğe Giren Değişiklikler 

1-ლი ივლისიდან ქვეყანაში ამოქმედებული ცვლილებები 

İş Dünyası için doğal gaz pahalılaştı 

ბიზნესს ბუნებრივი აირი უძვირდება 

1 Temmuz 2022'den itibaren, başkent ve bölgelerdeki işletmeler ve tüzel kişiler için gaz tarifesi artacak. 

"Telavgaz", "Sokar Georgia Gaz", "Sakorggaz" ve "İnter Gaz" müşterileri için 1 m³ doğal gazın fiyatı 

(KDV dahil) 1,38 GEL olacak. Başkentte ise 1 m³ doğal gazın fiyatı 1,35 GEL olacak. Semek tarafından 

belirlenen ev tarifesi 2023 yılına kadar değişmeyecek.  

2022 წლის 1-ლი ივლისიდან რეგიონებსა და დედაქალაქში გაზის ტარიფი ბიზნესისთვის 

იზრდება. “თელავგაზის“, “სოკარ ჯორჯია გაზის“, „საქორგგაზის“ და „ინტერ გაზის“  

მომხმარებლებისთვის, 1მ³ ბუნებრივი გაზის ფასი 1,38 ლარით (დღგ-ს ჩათვლით) 

განისაზღვრება. დედაქალაქში კი 1მ³ ბუნებრივი აირის საფასური 1,35 ლარით განისაზღვრება. 

სემეკის მიერ დადგენილი საყოფაცხოვრებო ტარიფი, 2023 წლამდე უცვლელი რჩება. 

İthalatçılar için yeni düzenlemeler 

ახალი რეგულაციები იმპორტიორებისათვის  

1 Temmuz'dan itibaren, tüm Lastik, Yağlar, Akü, Pil ve Beyaz Eşyaların ithalatçı ve dağıtımcıların 

MGV (Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu) siciline kayıtlı ve MGV organizasyonuna üye olmadıkça 

ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. Yeni yasa, AB entegrasyon çerçevesinde geliştirildi, fakat 

kanunun yürürlüğe girilmesi Gürcistan Parlamentosu tarafından pandemi nedeniyle ertelendi. Karara 

aşağıdaki linkten detaylı olarak ulaşabilirsiniz: 

1 ივლისიდან საბურავების, ზეთების, აკუმულატორების, ელემენტების და ასევე 

ელექტრონული პროდუქციის ყველა იმპორტიორსა და დისტრიბუტორს აეკრძალება 

პროდუქციის ბაზარზე განთავსება, თუ ისინი არ იქნებიან რეგისტრირებული მგვ 

(მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების) რეესტრში და არ იქნებიან მგვ 

ორგანიზაციის წევრები. აღნიშნული კანონი ევრო ინტეგრაციის ფარგლებში იქნა 

შემუშავებული და მისი ამოქმედება საქართველოს პარლამენტმა პანდემიის გამო გადადო. 

დადგენილება დეტალურად ზემოთემოთ მითითებულ ლინკზე შეგიძლიათ იხილოთ: 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4877952?publication=0  

Tiflis'in 32 caddesinde saatlik park sistemi 

ზონალურ-საათობრივი პარკირების სისტემა თბილისის კიდევ 32 ქუჩაზე  

1 Temmuz 2022'den itibaren Tiflis Saburtalo ve Isani bölgelerin 32 caddesinde saatlik park sistemi 

uygulandı. Belediyenin belirttiği gibi caddelerde toplam 1 751 park yeri olup bunlardan 37'si engelliler 

için olacak. Mahalle sakinleri, taksi şoförleri ve engelliler söz konusu caddelere ücretsiz olarak park 

edebilecek. 

2022 წლის 1-ლი ივლისიდან, თბილისში, ზონალურ-საათობრივი პარკირების სისტემა 

საბურთალოსა და ისნის რაიონებში, ჯამში 32 ქუჩაზე ამოქმედდება. მერიის ინფორმაციით, 32 

ქუჩაზე, ჯამში, 1751 საპარკინგე ადგილი იქნება, აქედან 37 ადგილი შშმ პირთათვის. 

აღნიშნულ ქუჩებზე ადგილობრივ მცხოვრებლებს, ტაქსის მძღოლებს და შშმ პირებს 

პარკირება უფასოდ შეეძლებათ. 

 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4877952?publication=0
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NATO Zirvesi 2022 

ნატოს სამიტი 2022 

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO 

zirvesine Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibashvili 

katıldı. Gürcistan heyetinde Dışişleri Bakanı İlia 

Darchiashvili ve Savunma Bakanı Cuansher Burchuladze 

de bulunuyordu.  

Başbakan zirve çerçevesinde İsveç Krallığı Başbakanı 

Magdalena Andersson, Birleşik Krallık Başbakanı Boris 

Conson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile toplantıları gerçekleştirdi.  

Başbakan, Kuzey Atlantik Konseyi'nin ittifak devletleri ile birlikte Finlandiya, İsveç, Avustralya, Yeni 

Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nin üst düzey temsilcilerinin katıldığı özel bir oturuma 

katıldı. Gharibashvili konuşmasında, Gürcistan ile NATO arasında son yıllarda geliştirilen eşi 

görülmemiş üst düzey pratik işbirliğini vurguladı ve reformların uygulaması açısından ülkenin 

kaydettiği ilerleme Gürcistan'ın üyeliği için olumlu bir etkisi olacağını umutla dile getirdi. 

Madrid zirvesinde birkaç önemli kararname imzalandı, bunlar arasında Gürcistan konusu ayrıntılı 

olarak yanıtlayan NATO'nun yeni stratejik konsepti – 2030. Zirvede onaylanan ve Gürcistan'ın 

savunma yeteneklerinin daha da geliştirilmesini içeren "Gürcistan'a özel yardım önlemleri belgesi" de 

mutlaka belirtmelidir.  

ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში გამართულ ნატოს სამიტს საქართველოს პრემიერ-

მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. საქართველოს დელეგაციაში ასევე იმყოფებოდნენ 

საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ 

ბურჭულაძე. 

სამიტის ფარგლებში პრემიერმა შეხვედრები გამართა შვედეთის სამეფოს პრემიერ-მინისტრ 

მაგდალენა ანდერსონთან, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონთან, 

საფრანგეთის პრეზიდენტ  ემანუელ მაკრონთან და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ 

მიშელთან. 

პრემიერმა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სპეციალურ სხდომაში მიიღო მონაწილეობა, 

რომელსაც  ალიანსის წევრი ქვეყნების გარდა, ფინეთის, შვედეთის, ავსტრალიის, ახალი 

ზელანდიის, იაპონიის, სამხრეთ კორეის ლიდერები და ევროკავშირის მაღალი დონის 

წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გამოსვლისას ღარიბაშვილმა აღნიშნა საქართველოსა და 

ნატოს შორის უკანასკნელი წლების განმავლობაში განვითარებული უპრეცედენტოდ მაღალი 

დონის პრაქტიკული თანამშრომლობა და იმედი გამოთქვა, რომ რეფორმების 

განხორციელების კუთხით ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესი პოზიტიურად აისახება 

საქართველოს გაწევრიანებისკენ მიმავალ გზაზე. 

მადრიდის სამიტზე  რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მიიღეს, მათ შორის: ნატოს 

ახალი სტრატეგიული კონცეფცია – 2030, სადაც საქართველოს თემატიკა დეტალურად არის 
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ასახული. აღსანიშნავია „საქართველოზე მორგებული დახმარების ღონისძიებათა 

დოკუმენტი“, რომელიც სამიტზე დაამტკიცეს და რომელიც შეიცავს საქართველოს 

თავდაცვითი შესაძლებლობების კიდევ უფრო განვითარებისა და ნატოს კიდევ უფრო 

ქმედითი ჩართულობის კონკრეტულ ღონისძიებებს. 

Gürcistan Buğday ve Hordeum İhracatını Bir Seneliğine Yasaklıyor 

საქართველო ხორბლისა და ქერის ექსპორტს ერთი წლით კრძალავს 

Gürcistan Hükümetinin Kararnamesine 

göre, Gürcistan’dan buğday ve Hordeum 

ihracatı 2023 yılın 1 Temmuza kadar 

yasaklandı. Konuyla ilgili kararname 

başbakan tarafından imzalandı.  

Hükümetin kararnamesinde de belirtildiği 

üzere karar, Rusya-Ukrayna savaşıyla 

bağlantılı olarak dünyada yaratılan gıda 

güvenliği sorunlarına dayanılarak alındı. 

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებით, 2023 წლის 1-ელ 

ივლისამდე საქართველოდან ხორბლის 

და ქერის ექსპორტი იკრძალება. 

შესაბამის ბრძანებას პრემიერ-

მინისტრმა ხელი უკვე მოაწერა. 

როგორც მთავრობის განკარგულებაშია 

აღნიშნული, გადაწყვეტილება 

მსოფლიოში შექმნილი სასურსათო 

უსაფრთხოების პრობლემებიდან 

გამომდინარე იქნა მიღებული, რაც დაკავშირებულია რუსეთ-უკრაინის ომთან. 

 

 

 

1 Ağustos'tan itibaren Wizz Air, Kutaisi merkezli ikinci 

uçağı geri dönerek Gürcistan'dan Fransa ve Estonya'nın 

başkentlerine düzenli direkt uçuşlarını yeniliyor. Direkt 

uçuşlar Kutaisi'den Tallinn'e 1 Ağustos'tan itibaren 

haftada 2 frekansla ve 4 Ağustos'tan itibaren Paris'e 

haftada bir frekansla gerçekleştirecek.  

1 აგვისტოდან, Wizz Air-ი ქუთაისში მეორე 

ბაზირებულ საჰაერო ხომალდს აბრუნებს და საქართველოდან პირდაპირ რეგულარული 

რეისების შესრულებას საფრანგეთის და ესტონეთის დედაქალაქების მიმართულებით 

განაახლებს. პირდაპირი რეგულარული რეისები ქუთაისიდან ტალინის მიმართულებით 1 

აგვისტოდან კვირაში 2 სიხშირით, ხოლო პარიზის მიმართულებით - 4 აგვისტოდან კვირაში 

ერთი სიხშირით შესრულდება.  
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

 

GEL/USD – 2.9283        TRY/GEL – 0.1762    EUR/GEL – 3.0504      GBP/GEL – 3.5503 

    

 

 

USD/GEL                                                                            USD/TR 

24 - 01  Temmuz  2022                                                       24 - 01  Temmuz  2022 

  

 

 

TRY/GEL                                                                             BTC – 19 365. 32                                                          

24 - 01  Temmuz  2022                                                        24 - 01  Temmuz  2022                                                                                                                                                                                          
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