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Ulusal Rekabet Kurumu, İş Derneklerin Katılımıyla Toplantı Düzenledi 

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ბიზნეს ასოციაციებთან შეხვედრა გამართა 

Gürcistan Ulusal Rekabet Kurumu, Gürcistan'da faaliyet gösteren iş dernekleri ile bir toplantı 

düzenledi.  

Toplantıda, Tüketici Haklarının Korunması Kanunu, şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesine 

ilişkin ve ayrıca karar alma kuralları ele alındı. Toplantıda tüketici haklarının korunmasına ilişkin en 

iyi Avrupa uygulaması sunuldu. 

Toplantıya Gürcistan Ulusal Rekabet Kurumu Başkanı İrakli Lekvinadze, Gürcistan Parlamentosu 

Sektörel Ekonomi ve Ekonomi Politikaları Komisyonu Başkanı Davit Songhulashvili, iş derneklerin 

temsilcileri, yerel ve uluslararası uzmanlar, alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve diğer 

ilgili taraflar katıldı. 

Toplantı soru-cevap ve tartışma şeklinde gerçekleşti. Katılımcılar tüketici haklarının korunmasına 

yönelik uluslararası uygulamalar, mevcut deneyimler, zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgi aldı. 

Toplantının sonunda, rekabet kurumu 

kanunla ilgili firmalardan soru ve görüşler 

olduğu halinde ticari kuruluşlarıyla ayrı bir 

şekilde toplantılar düzenlemeye ve kanunu 

ayrıntılı bir şekilde tartışmaya hazır 

olduğu duyurdu. 

საქართველოს კონკურენციის 

ეროვნულმა სააგენტომ, 

საქართველოში მოქმედ ბიზნეს 

ასოციაციებთან შეხვედრა გამართა. 

შეხვედრაზე განხილულ იქნა  მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი და 

პროცედურულ საკითხები საჩივრების მიღებისა და განხილვის და ასევე გადაწყვეტილებების 

მიღების წესები.  შეხვედრაზე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საუკეთესო ევროპული 

პრაქტიკა იქნა წარმოდგენილი. 

შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს 

თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე, საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით სონღულაშვილი, ბიზნეს 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

11.5 % 
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ასოციაციების წარმომადგენლები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები, დარგში 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები და სხვა დაინტერესებული მხარეები. 

შეხვედრა კითხვა-პასუხის, დისკუსიის რეჟიმში წარიმართა. მონაწილეებმა ინფორმაცია 

მიიღეს და იმსჯელეს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საერთაშორისო პრაქტიკის, 

არსებული გამოცდილების, გამოწვევების და შესაძლებლობების შესახებ.  

შეხვედრის ბოლოს აღინიშნა, რომ ასოციაციების წევრი კომპანიების მხრიდან ცალკეულად 

მომდინარე შეკითხვების და შენიშვნების შემთხვევაში, კონკურენციის სააგენტოს აპარატი 

მზად არის ჩანიშნოს შეხვედრები ბიზნეს სუბიექტებთან და კანონპროექტი კიდევ ერთხელ 

დეტალურად განიხილოს.  

Başbakan TAV Havalimanları Başkanı ile Görüştü 

პრემიერი TAV Airports-ის პრეზიდენტს შეხვდა 

Gürcistan Başbakanı Irakli Gharibashvili, TAV Havalimanları Başkanı Serkan Kaptan ile görüştü. 

Toplantıya Gürcü tarafından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan 

Davitashvili, TAV Havalimanları tarafından ise İcra Komite Başkanı Frank Mereid ve TAV Georgia 

Genel Müdürü Tea Zakaradze katıldı.  

Taraflar, mevcut ve gelecekteki işbirliği perspektifleri tartıştılar. Toplantı sırasında Gürcistan'da 

turizmin canlanmasının büyüyen dinamikler ve bu yöndeki mevcut hizmetlerin iyileştirilmesinin 

önemi, ayrıca yeni havayolu şirketlerin ve yeni 

rotaları teşvik etmenin önemi vurgulandı. 

Başbakan'a göre, Gürcistan Hükümeti bu yönde 

TAV ile birlikte aktif olarak çalışmaya hazır. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი 

ღარიბაშვილი TAV Airports-ის პრეზიდენტ 

სერქან კაპტანს შეხვდა. შეხვედრას 

საქართველოს მხრიდან ვიცე-პრემიერი, 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრი ლევან დავითაშვილი, ხოლო TAV 

Airports-ის მხრიდან კომპანიის აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე ფრენკ მერეიდი 

და TAV Georgia-ს გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე ესწრებოდნენ. 

მხარეებმა არსებული და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. 

ყურადღება დაეთმო საქართველოში ტურიზმის აღდგენის მზარდ დინამიკას და ამ 

მიმართულებით არსებული სერვისების გაუმჯობესების მნიშვნელობას. 

შეხვედრისას აღინიშნა ახალი ავიახაზებისა და ახალი მარშრუტების სტიმულირების 

მნიშვნელობა. პრემიერის თქმით, საქართველოს მთავრობა მზადაა TAV-თან ერთად 

აქტიურად იმუშაოს ამ მიმართულებით. 
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Ekonomi Bakanı Meclis'e Rapor Sundu 

ეკონომიკის მინისტრმა პარლამენტში  ანგარიში წარადგინა 

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı, "Bakan Saati" formatında Gürcistan 

Parlamentosu'na mevcut raporu sundu.  

Levan Davitashvili, Gürcistan Parlamentosunun milletvekillilere ülke ekonomisinin istatistikleri ve 

sanayi sektörlerindeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi.  

Rapora göre 2021 yılındaki %10,4'lük ekonomik büyümenin ardından Ocak-Ağustos 2022'de yeniden 

çift haneli ekonomik büyüme kaydedilerek %10,3 olarak gerçekleşti.  

Bakanın değerlendirmesine göre, turizmle ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere ulaştırma ve depolama, 

inşaat, sanayi ve hizmet sektörlerinde ekonomik faaliyetlerin büyümesi, ekonomik büyümeye önemli 

katkı sağlamıştır. Balanın belirttiği gibi dış ticaret, turizm, uluslararası nakliye ve diğer kanallardan 

gelen döviz girişler ekonomik aktivitenin büyümesinde önemli bir etken olmuştur. 

Davitaşvili’ye göre ihracat yönündeki olumlu eğilimler istikrarlı bir şekilde kaydedilmektedir. Ocak-

Ağustos 2022'de ihracat %36,9 artarak 3.571,4 milyon dolara ulaştı. Yerel ihracatın büyümesi ise %31.2 

oldu. Bakan, Avrupa Birliği ile ticaret cirosunda özel bir artış gözlemlendiğini kaydetti. Ocak-Ağustos 

2022 döneminde Avrupa Birliği ile ticaret hacmi %35 artarak 2.428 milyon ABD dolar olmuştur. 

Bundan ihracat 568,2 milyon. ABD doları ile eşitlendi (%46 artış). 

Bakan ayrıca doğrudan yabancı yatırımların hacmindeki artıştan da bahsetti. Ocak-Haziran 2022 

döneminde yatırım hacmi 922,9 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı yaptığı 

konuşmada, Ekonomi Bakanlığının 

temel amacı olarak ekonominin 

ana itici gücü ve ana istihdam 

kaynağı olan özel sektörünün 

teşvik etmesini belirtti.  

ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების 

მინისტრმა საქართველოს 

პარლამენტში „მინისტრის 

საათის“ ფორმატში მიმდინარე 

ანგარიში წარადგინა. 

ლევან დავითაშვილმა 

საქართველოს პარლამენტის წევრებს ქვეყნის ეკონომიკაში არსებული სტატისტიკა და 

დარგობრივ სექტორებში მოცემული ვითარება დეტალურად გააცნო. 

ანგარიშის თანახმად, 2021 წელს არსებული 10.4%-იანი ეკონომიკური ზრდის შემდეგ, 2022 

წლის იანვარ-აგვისტოში კვლავ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა და 10.3% 

შეადგინა. 
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მინისტრის შეფასებით, ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა 

ტრანსპორტისა და დასაწყობების, მშენებლობის, მრეწველობის და მომსახურების სექტორში, 

მათ შორის ტურიზმთან დაკავშირებულ საქმიანობებში ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ. 

ამასთან, ეკონომიკური აქტივობის ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო საგარეო ვაჭრობის, 

ტურიზმის, საერთაშორისო გადაზიდვების და სხვა არხებიდან მიღებული სავალუტო 

შემოდინებები. 

სტაბილურად ფიქსირდება პოზიტიური ტენდენციები ექსპორტის მიმართულებით. 2022 

წლის იანვარ-აგვისტოში ექსპორტი 36.9%-ით გაიზარდა და 3,571.4 მლნ. აშშ. დოლარი 

შეადგინა, ხოლო ადგილობრივი ექსპორტის ზრდა 31.2 პროცენტს გაუტოლდა. 

განსაკუთრებული ზრდა შეინიშნება ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვის კუთხით - აღნიშნა 

მინისტრმა. 2022 წლის იანვარ-აგვისტოში ევრო კავშირთან სავაჭრო მოცულობა 35%-ით 

გაიზარდა და 2,428 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, საიდანაც ექსპორტი 568.2 მლნ. აშშ დოლარს 

გაუტოლდა (ზრდა 46%). 

მინისტრმა ასევე ისაუბრა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდაზე. 

ინვესტიციების მოცულობამ 2022 წლის იანვარ-ივნისში 922.9 მლნ. აშშ. დოლარი შეადგინა. 

სიტყვით გამოსვლისას ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ძირითადი 

მიზანია, ხელი შეუწყოს კერძო სექტორის განვითარებას, როგორც ეკონომიკის მთავარ 

მამოძრავებელს და სამუშაო ადგილების ძირითად წყაროს. 

Başbakan Yardımcısı, Dünya Bankası'nın Enerji Misyonu Üyeleriyle Görüştü 

ვიცე პრემიერი მსოფლიო ბანკის ენერგეტიკული მისიის წევრებს შეხვდა 

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, Dünya 

Bankası'nın Enerji Misyonu üyeleriyle bir araya geldi.  

Toplantıda, Dünya Bankası ile enerji sektöründeki mevcut ve gelecekteki projeler ele alındı. Bakana 

göre, Gürcistan hükümetinin amacı, ülkenin enerji bağımlılığın azaltmak ve sürdürülebilir bir şekilde 

sektörün geliştirilmesidir.  

Başbakan Yardımcısı Levan Davitashvili, Dünya 

Bankası ile ortaklık ilişkisine büyük önem verdi. 

Dediği gibi mevcut jeopolitik olaylar, enerji 

güvenliğinin ve enerji bağımsızlığının önemini 

daha da net bir şekilde göstermiştir. 

ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრი ლევან 

დავითაშვილი მსოფლიო ბანკის 

ენერგეტიკული მისიის წევრებს შეხვდა. 

შეხვედრაზე მსოფლიო ბანკთან ენერგეტიკულ სექტორში მიმდინარე და სამომავლო 

პროექტები განიხილეს. მინისტრის განმარტებით საქართველოს მთავრობის მიზანი უცხოურ 

ენერგეტიკულ რესურსებზე ქვეყნის დამოკიდებულების შემცირება და დარგის მდგრადი 

განვითარებაა. 
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ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა მაღალი შეფასება მისცა მსოფლიო ბანკთან 

პარტნიორულ ურთიერთობას. მისი თქმით, მიმდინარე გეოპოლიტიკურმა მოვლენებმა კიდევ 

უფრო ნათლად წარმოაჩინა ენერგო უსაფრთხოებისა და ენერგო დამოუკიდებლობის 

მნიშვნელობა. 

Gürcistan'da Enflasyon 

ინფლაცია საქართველოში 

Eylül 2022'de Gürcistan'da enflasyon %0.8, yıllık enflasyon oranı ise %11.5 olarak teşkil etmiştir.  

2022 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.8 

პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 11.5 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  - 32.8% 

• Sebze / ბოსტნეული - 9.6%  

• Meyveler / ხილი - 2.5% 

• Alkolsüz içecekler / უალკოჰოლო სასმელები - 22.5%  

• Alkollu içecekler / ალკოჰოლიანი სასმელები - 8.3%  

• Süt, peynir ve yumurta / რძე, ყველი და კვერცხი - 23.3%  

• Kahve, çay ve kakao / ყავა, ჩაი და კაკაო - 18.9%  

• Balık / თევზეული - 16.5% 

• Şeker ve diğer tatlılar / შაქარი და სხვა ტკბილეული - 15.8% 

• Yağlar / ზეთი და ცხიმი - 21.2%  

• Et ve et ürünleri / ხორცი და ხორცის პროდუქტები - 9.8%  

• Ulaşım / ტრანსპორტი - 14.1 % 

• İçme su, elektrik ve gaz / წყალი, ელ.ენერგია, აირი - 12.2% 

• Oteller, kafeler ve restoranlar/სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები - 14.9%  
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Gürcistan'da Şarap Günleri 

ღვინის დღეები საქართველოში 

 

 

 

 

 

 

 

Oyun Sektörünün Cirosu 48 Milyara Ulaştı 

სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა  

48 მლრდ-ს აღწევს 

 
 
 

 

 

 

9 ayda Gürcistan'ı 4 Milyon  

Kişi ziyaret etti 

9 თვეში საქართველოს 4 მლნ-მდე 

უცხოელი ეწვია 
 

 

 

"Agrohub" Bank of Georgia ile  

İşbirliğinde Yeni Şube Açacak 

საქართველოს ბანკთან პარტნიორობით 

„აგროჰაბი“ ახალ ფილიალს გახსნის 

 

 

https://www.facebook.com/events/1092628438309991/?ref=newsfeed
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Gürcistan-Ermenistan Sınırında Yeni Gümrük Kapısı 

"Ninotsminda" Açıldı 

 

 

 

 

 

 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

GEL/USD – 2.8043        TRY/GEL – 0.1510   EUR/GEL – 2.7712      GBP/GEL – 3.1565 

 

USD/GEL                                                                           USD/TR 

 30 - 07  Ekim  2022                                                            30 - 07  Ekim  2022 

      

TRY/GEL                                                                           BTC – 19. 967.62                                                     

30 - 07  Ekim  2022                                                          30 - 07  Ekim  2022                                                                                                                                                                                          
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