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Başbakan Azerbaycan Ulaşım Bakanı Raşad Nabiyev İle Görüştü 

პრემიერი აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრ რაშად ნაბიევს შეხვდა 

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibaşvili Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma ve Ulaşım Bakanı 

Raşad Nabiyev’i ağırladı. Toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Gürcistan Büyükelçisi Faig Guliyev, 

Gürcistan tarafından ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan 

Davitashvili ve "Gürcistan Demiryolları" Genel Müdürü Davit Feradze katıldı. 

Toplantının ana başlıkları arasında Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık, ikili 

işbirliğinin daha da derinleştirilmesi, ulaştırma ve bilişim teknolojileri alanında işbirliğinin 

geliştirilmesi, transit fonksiyonunun güçlendirilmesi ve bölgesel lojistik merkezinin kurulması yer aldı. 

Görüşme sırasında ticaret alanına önem verildi ve 

son yıllarda Azerbaycan'ın Gürcistan ticaret 

ortakların ilk beş arasında yer aldığı vurgulandı. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ციფრული 

განვითარებისა და ტრანსპორტის მინისტრს 

რაშად ნაბიევს უმასპინძლა. შეხვედრას 

საქართველოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

ელჩი ფაიგ გულიევი, საქართველოს მხრიდან 

კი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი და "საქართველოს რკინიგზის" გენერალური 

დირექტორი დავით ფერაძე ესწრებოდნენ. 

საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობა, ორმხრივი 

თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება, ტრანსპორტისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სფეროში თანამშრომლობის განვითარება, სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერება და 

რეგიონული ლოგისტიკური ჰაბის ჩამოყალიბება იყო შეხვედრის მთავარ თემებს შორის. 

აქცენტი გაკეთდა ვაჭრობის სფეროზე, რომ აზერბაიჯანი ბოლო წლების განმავლობაში 

საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორების ხუთეულშია. 

 

 

 

 

 
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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Gürcistan'da Enflasyon 

ინფლაცია საქართველოში 

Haziran  2022'de Gürcistan'da enflasyon %0.2 yıllık enflasyon oranı ise %12.8 olarak teşkil etmiştir.  

2022 წლის ივნისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.2 

პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 12.8 პროცენტი შეადგინა. 

Yıllık enflasyon oluşumunun temel neden aşağıdaki gruplarda fiyatların değişimi olmuştur: 

წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ 

ჯგუფებზე: 

• Ekmek ve ekmek ürünleri / პური და პურპროდუქტები  - 35.0%  

• Sebze / ბოსტნეული - 33.4%  

• Meyveler/ხილი -   31.8% 

• Alkolsüz içecekler / უალკოჰოლო სასმელები - 24.0% 

• Süt, peynir ve yumurta / რძე, ყველი და კვერცხი - 19.5%  

• Kahve, çay ve kakao / ყავა, ჩაი და კაკაო - 18.0%  

• Balık / თევზეული - 17.9% 

• Şeker ve diğer tatlılar / შაქარი და სხვა ტკბილეული - 16.0% 

• Yağlar / ზეთი და ცხიმი - 14.9% 

• Et ve et ürünleri / ხორცი და ხორცის პროდუქტები - 11.3%  

• Ulaşım / ტრანსპორტი - 19.4 % 

• İçme su, elektrik ve gaz / წყალი, ელ. ენერგია, აირი - 13.0% 
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Turizmin Canlandırma Dinamiği - 2022 Yılın Haziran Ayı 

ტურიზმის აღდგენის დინამიკა - 2022 წლის ივნისი 

Ocak-Haziran 2022'de, 1 209 272'si turist olmak üzere Gürcistan’a 1 625 928 uluslararası ziyaretçi geldi. 

2022 yılın Haziran ayında Gürcistan'a 445 894 ziyaretçi gelmiştir. 2021 Haziran ayına göre artış 

%185,5dir. 2019 verilerine göre sektörün toparlanma oranı %51. 

Gelen turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %126,7 artarak 302.602 oldu ve 2019 ile 

karşılaştırıldığında, turist ziyaretleri %64,1 oranında restore edilmiştir. 

2022 yılın Ocak-Haziran 

aylarında Gürcistan'ı 1.625.928 

uluslararası turist ziyaret etti, 

2021'in 6 aylık verilerine göre 

artış +%234.5, 2019 yılın aynı 

dönemine göre toparlanma ise 

%42,1 oldu. 

2022 წლის იანვარ-ივნისში 

საქართველოში 1 625 928 

საერთაშორისო მოგზაურის 

ვიზიტი შედგა, საიდანაც 

ტურისტული ვიზიტები 1 209 

272 იყო. მიმდინარე წლის ივნისში საქართველოს 445 894 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. 

ზრდა 2021 წლის ივნისის თვესთან შედარებით 185,5$% -ს შეადგენს. საერთშორისო 

მოგზაურების აღდგენის კოეფიციენტი 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით კი 51% 

პროცენტია. 

განხორციელებული ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ კი 302 602 შეადგინა, რაც 126,7%-

ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო 2019 წელთან 

შედარებით ტურისტული ვიზიტები 64,1 % ით არის აღდგენილი. 
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Gürcü Balın İhracatı %85,5 Arttı 

ქართული თაფლის ექსპორტი 85,5%-ით გაიზარდა 

2022 Yılın Ocak-Mayıs aylarında Gürcü bal ihracatı %85,5 arttı. Ülkeden 5 boyunca 340,4 bin dolar 

değerindeki 90,24 ton bal ihraç edilirken, geçen yılın aynı döneminde sadece 48,63 ton (151,9 bin dolar 

değerinde) bal ihraç edildi. 

Gürcistan'ın bu yıl bal sattığı ilk 3 ülke: 

Bulgaristan - 67,42 ton (195,1 bin dolar) 

Fransa - 14,40 ton (80,94 bin dolar) 

İsrail - 3,57 ton (19,66 bin dolar) 

Bunun yanı sıra az miktarda bal Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Japonya ve Suudi Arabistan'a ihraç 

edildi. 2021 yılına gelince, Gürcistan'dan rekor miktarda bal 

ihraç edildi - 19 ülkeye 657,3 bin dolar değerinde 172.9 ton 

bal  satıldı. 

2022 წლის იანვარ-მაისში ქართული თაფლის 

ექსპორტი 85,5%-ით გაიზარდა. 5 თვის განმავლობაში 

ქვეყნიდან 340,4 ათასი დოლარის ღირებულების 90,24 

ტონა თაფლის ექსპორტი განხორციელდა, გასული 

წლის ანალოგიურ პერიოდში კი უცხოეთში 48,63 ტონა პროდუქტი (151,9 ათასი დოლარის 

ღირებულების) გავიდა. 

Top-3 ქვეყანას, სადაც საქართველომ წელს თაფლი გაყიდა: 

ბულგარეთი - 67,42 ტონა (195,1 ათასი დოლარი) 

საფრანგეთი - 14,40 ტონა (80,94 ათასი დოლარი) 

ისრაელი - 3,57 ტონა (19,66 ათასი დოლარი) 

აღნიშნულის გარდა მცირე რაოდენობით თაფლის ექსპორტი ასევე განხორციელდა არაბთა 

გაერთიანებულ საამიეროებში, გერმანიაში, იაპონიაში და საუდის არაბეთში. რაც შეეხება 2021 

წელს, შარშან საქართველოდან რეკორდული მოცულობის თაფლის ექსპორტი 

განხორციელდა. 19 ქვეყანაში 657,3 ათასი დოლარის ღირებულების 172,9 ტონა თაფლი 

გავიდა. 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

GEL/USD – 2.9119        TRY/GEL – 0.1685    EUR/GEL – 2.9690      GBP/GEL – 3.4949 

USD/GEL                                                                            USD/TR 

01 - 08 Temmuz 2022                                                       01 - 08 Temmuz 2022 

TRY/GEL                                                                             BTC – 12 695. 53                                                          

01 - 08 Temmuz 2022                                                        01 - 08 Temmuz 2022                                                                                                                                                                                          
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