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Başbakan’ın Birleşik Arap Devletleri Ziyareti 

პრემიერის ვიზიტი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში 

Gürcistan Başbakanı, İrakli Gharibashvili heyet ile 

birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nde resmi ziyarette 

bulundu. Gürcistan heyetinde Başbakan Yardımcısı, 

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan 

Davitashvili, Dışişleri Bakanı İlia Darchiashvili ve 

Hükümet İdaresi Başkanı Revaz Javelidze yer aldı.  

Ziyaret çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet 

Başkanı, Sheikh Muhammed bin Zâyid bin Sultan en-

Nehyan ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında 

farklı alanlarda mevcut verimli işbirliğinin temel 

yönleri ele alındı. Son yıllarda gerçekleştirilmiş üst düzeyi ziyaretler ülkeler arasındaki siyasi diyaloğun 

yüksek seviyesini vurgulamaktadır. 

Görüşme sırasında Gürcistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında serbest ticaret rejimi sağlamak için 

müzakereler aktif olarak devam etmediği vurgulandı. Gürcistan’da Arap yatırımları ile birçok projenin 

finanse edildiği ve bu yöndeki artan eğilimi memnuniyetle kaydedildi.  

İrakli Gharibashvili’nin belirttiği gibi, serbest ticaret bölgesinin oluşturulması iki ülke arasındaki 

ekonomik ve ticari ilişkilerin teşviki ve geliştirilmesi için elverişli bir ortam yaratacaktır. 

Görüşmede ayrıca turizm, enerji ve ulaşım alanlarda mevcut büyük potansiyelin kullanılmasının önemi 

vurgulandı. 2022 yılının ilk 9 ayı boyunca ülkeler arasında ticaret cirosunu %84 artarak 190 milyon 

ABD Dolar oluşturduğu belirtildi.  

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, დელეგაციასთან ერთად, სამუშაო 

ვიზიტით არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იმყოფებოდა. საქართველოს დელეგაციის 

შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან 

დავითაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი და მთავრობის 

ადმინისტრაციის უფროსი რევაზ ჯაველიძე იმყოფებოდნენ. 

სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, მთავრობის მეთაური არაბთა გაერთიანებული საამიროების 

პრეზიდენტს, შეიხ მოჰამედ ბინ ზაიედ ალ-ნაჰიანის შეხვდა. შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის 

სხვადასხვა სფეროში არსებული ნაყოფიერი თანამშრომლობა მიმოიხილეს. ხაზი გაესვა 

ქვეყნებს შორის პოლიტიკური დიალოგის მაღალ დონეს, რასაც მოწმობს ბოლო წლებში 

განხორციელებული მაღალი დონის ვიზიტები. 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

10.6 % 
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აღინიშნა, რომ საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის თავისუფალი 

ვაჭრობის რეჟიმის დამყარების მიზნით, მოლაპარაკებები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. 

ასევე აღინიშნა, რომ საქართველოში არაბული ინვესტიციით არაერთი პროექტია 

დაფინანსებული და მისასალმებელია, რომ მათი რიცხვი მზარდია. 

ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნა ხელსაყრელ 

კლიმატს შექმნის ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების 

ხელშეწყობისა და განვითარებისათვის. შეხვედრაზე ასევე გაესვა ხაზი ტურიზმის, 

ენერგეტიკის, ტრანსპორტის სფეროში არსებული დიდი პოტენციალის სრულად ათვისების 

მნიშვნელობას. აღინიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის 2022 წლის 9 თვის განმავლობაში სავაჭრო 

ბრუნვა 84%-ით გაიზარდა და 190 მლნ დოლარი შეადგინა. 

Başbakan EBRD Başkanı İle Online Görüşme Gerçekleştirdi 

პრემიერ-მინისტრმა EBRD-ის პრეზიდენტთან ონლაინ შეხვედრა გამართა 

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibashvili EBRD Başkanı Odile 

Renaud-Basso ile online görüşme gerçekleştirdi.  

Taraflar Gürcistan ile EBRD arasındaki başarılı işbirliği ve gelecekteki 

perspektifleri tartıştılar. Hükümet Başkanı, EBRD sadece 

Gürcistan’ın sadık ortağı değil, ülkenin demokratik gelişmesinde 

önemli bir katkısı olan bir kuruluşun olduğu belirtti. Başbakan, mevcut verimli işbirliğinin devamı için 

ümidini dile getirdi ve EBRD'nin ülkenin öncelikli alanlarının finansmanı konusundaki desteğinin 

sonsuza kadar önemli olduğunu kaydetti. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Gürcistan’da toplam olarak 270 projede 4,9 milyar Euro’dan daha 

fazla yatırım gerçekleştirdi ve bunda büyük payı özel sektöre gelmektedir.   

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა EBRD-ის პრეზიდენტ ოდილ 

რენო-ბასოსთან ონლაინ შეხვედრა გამართა.  

მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოსა და EBRD-ს შორის წარმატებულ თანამშრომლობაზე და 

სამომავლო ურთიერთობების პერსპექტივები განიხილეს. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ 

EBRD არა მხოლოდ საქართველოს ერთგული პარტნიორია, არამედ ორგანიზაციას დიდი 

წვლილი მიუძღვის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში. პრემიერ-მინისტრმა არსებული 

ნაყოფიერი თანამშრომლობის გაგრძელების იმედი გამოთქვა და აღნიშნა, რომ ქვეყნის 

პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსების თვალსაზრისით EBRD-ის მხარდაჭერა 

ფასდაუდებელია. 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს 

საქართველოში, საერთო ჯამში, 270 პროექტში 4,9 

მილიარდ ევროზე მეტი ინვესტიცია აქვს 

განხორციელებული, საიდანაც დიდი წილი კერძო 

სექტორზე მოდის.  
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Ekonomi Eylül 2022 

ეკონომიკა 2022 წლის სექტემბერი 

Gürcistan Ulusal İstatistik kurumun bilgisine göre, Eylül 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre, 

ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) büyüme %8.8 yılın ilk dokuz aynın ortalaması ise 

%10.2 olarak belirlendi.  

2022 yılının Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, büyüme şu sektörlerde görüldü: Ulaşım 

ve depolama; Bilgi ve iletişim; İnşaat; Otel ve Restoranlar; Üretim endüstrisi ve Maden sektörü.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2022 წლის სექტემბერში, 

წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 

(მშპ) ზრდამ 8.8% შეადგინა, ხოლო 2022 წლის პირველი ცხრა თვის საშუალო მაჩვენებელი 

10.2% განისაზღვრა. 

2022 წლის ივლისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ 

დარგებში: ტრანსპორტი და დასაწყობება; ინფორმაცია და კომუნიკაცია; მშენებლობა; 

სასტუმროები და რესტორნები; დამამუშავებელი და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის 

დარგში. 
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Gürcistan'da Enflasyon 

ინფლაცია საქართველოში 

Ekim 2022'de Gürcistan'da enflasyon %0.5 yıllık enflasyon oranı ise %10.6 olarak teşkil etmiştir.  

2022 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.5 

პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 10.6 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  - 26.1%  

• Sebze / ბოსტნეული - 3.5%  

• Meyveler / ხილი - 3.4%  

• Alkolsüz içecekler / უალკოჰოლო სასმელები - 21.9%  

• Alkollu içecekler / ალკოჰოლიანი სასმელები - 8.3%  

• Süt, peynir ve yumurta / რძე, ყველი და კვერცხი - 22.1%  

• Kahve, çay ve kakao / ყავა, ჩაი და კაკაო - 20.6%  

• Balık / თევზეული - 12.3% 

• Şeker ve diğer tatlılar / შაქარი და სხვა ტკბილეული - 16.9% 

• Yağlar / ზეთი და ცხიმი - 18.3%  

• Et ve et ürünleri / ხორცი და ხორცის პროდუქტები - 9.0%  

• Ulaşım / ტრანსპორტი - 13.8 % 

• İçme su, elektrik ve gaz / წყალი, ელ.ენერგია, აირი - 13.5% 
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2023 Yıl’ın Bütçesi Enflasyonu Aşağı Çekmelidir 

2023 წლის ბიუჯეტმა ინფლაციის შემცირება უნდა უზრუნველყოს 

 

Gürcistan Parlamentosunun Finans ve Bütçe Komisyonu Başkanı İrakli Kovzanadze Uluslararası Para 

Fonu Misyon Başkanı James John ile görüşme düzenledi. Parlamento’da düzenlenmiş görüşmeye 

Uluslararası Para Fonu Gürcistan daimi temsilcisi Selim Çakır da katıldı. 

Görüşmede ülkenin ekonomi durumu ile mevcut zorlukları ele alındı; Parlamento tarafından kabul 

edilen ve planlanan parasal, mali ve bütçe konulu yasama inisiyatiflere değinildi; 2022 yılının Devlet 

Bütçesi’nin harcama göstergeleri ile 2023 yılının Devlet Bütçe projesinin temel göstergeleri 

değerlendirildi.  

Komite Başkanın belirttiği gibi 

“Mevcut zorlukları göz önünde 

bulundurarak 2023 yılının bütçesi 

mali istikrarını sağlayıp, daha da 

önemlisi enflasyonu düşürmelidir.” 

პარლამენტის საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტის 

თავმჯდომარემ ირაკლი 

კოვზანაძემ საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის მისიის 

ხელმძღვანელ ჯეიმს ჯონთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. პარლამენტში გამართულ 

შეხვედრას ასევე ესწრებოდა სსფ-ს მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში სელიმ ჩაქირი.  

შეხვედრაზე ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა და არსებული გამოწვევები იქნა 

განხილული. საუბარი შეეხო პარლამენტის მიერ მიღებულ და დაგეგმილ საკანონმდებლო 

ინიციატივებს მონეტარულ, საფინანსო და საბიუჯეტო საკითხებში; 2022 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს და 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის 

ძირითად პარამეტრებს. 

„არსებული გამოწვევების ფონზე 2023 წლის ბიუჯეტმა უნდა უზრუნველყოს ფისკალური და 

მონეტარული სტაბილურობა და რაც მთავარია ინფლაციის შემცირება. “-აღნიშნა კომიტეტის 

თავმჯდომარემ. 
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Kişi Başına Düşen Ekonomi Gürcistan’da 

საქართველოს ეკონომიკა ერთ სულ მოსახლეზე 

Uluslararası Para Fonu’nun orta vadeli tahminine göre, 2027 

yılı için Gürcistan ekonomisi kişi başına 10,000$ aşacak ve 

en az 10,540$ oluşturacak. 2030 yılı için ise 15,000$-a 

varacak. Bundan sonra Gürcistan yüksek geliri olan 

ülkelerin listeye geçecektir.  

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საშუალოვადიანი 

პროგნოზის მიხედვით, 2027 წლისთვის საქართველოს 

ეკონომიკა ერთ სულ მოსახლეზე 10,000 $ ნიშნულს 

გადააჭარბებს და სულ მცირე 10,540$ შეადგენს, ხოლო 

2030 წლისთვის 15,000$ მიაღწევს, რის შემდეგაც 

საქართველო მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების 

რიგში გადაინაცვლებს. 

 

 

Fındık Sübvansiyon Programı Başlatılacak 

თხილის სუბსიდირების პროგრამა ამოქმედდება 

Gürcistan Hükümetin kararına göre, fındığı üreten çiftçileri desteklemek için, 0,2-3 hektara kadar 

fındık alanına sahip olan veya kullanıcısı olan her gerçek kişi, hektar başına 500 GEL miktarında 

yardım alacak.  

Üç hektar veya daha büyük fındık alanına sahip olan 

çiftçiler teşviklerden sağlanacaklar ve işletme sermayesi 

için imtiyazlı tarımsal kredilerden yararlanabilecekler. 

Hükümet, kredi faizinin %8’sini finansmanı sağlayacak.  

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, 

მეთხილე ფერმერების მხარდასაჭერად, ყველა 

ფიზიკური პირი, რომელსაც 0,2-3 ჰექტრამდე 

თხილის ფართობი აქვს საკუთრებაში ან 

სარგებლობაში, 1 ჰექტარზე დაანგარიშებით, 500 

ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებს.  

სამი ჰექტარი ან მეტი თხილის ფართობის მქონე 

ფერმერები მიიღებენ შეღავათებს და შეძლებენ 

ისარგებლონ შეღავათიანი აგროკრედიტით საბრუნავი საშუალებებისთვის. სახელმწიფო, 

სესხის პროცენტიდან 8%-ს დააფინანსებს. 
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PEGASUS’tan Yeni Hat 

Ankara – Tiflis Haftada 2 Üçüş 

 

ახალი მიმართულება პეგასუსისგან 

ანკარა - თბილისი კვირაში 2 რეისის სიხშირით 

 

 

 

 

İlk Türk Elektrikli Arabasının  

TOGG Fabrikası Resmi Olarak Açıldı 

პირველი თურქული ელექტრომობილის 

TOGG-ის ქარხანა ოფიციალურად გაიხსნა 

 

 

 

 

Bu Sene Fındık İhracatı İle Elde Edilen Gelir 

%11.8 Oranıyla Azaldı 

თხილის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 

წელს 11.8%-ით შემცირდა 

 

 

 

Basisbank Respons Ability İnvestments AG-

den 8 Milyon Euro Yatırımı Çekti 

ბაზისბანკმა Respons Ability Investments 

AG-ისგან 8 მილიონი ევროს ინვესტიცია  

მოიზიდა 
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9 Ayıda 4060 Trafik Kazası  

306 Vefat Eden ve 5 704 Yaralı 

9 თვეში 4 060 ავტო - საგზაო შემთხვევა   

დაიღუპა 306 და დაშავდა - 5 704 ადამიანი 

 

 

 

 

Azerbaycan Petrol Üretimini Azaltıp,  

Doğalgaz Üretimini Arttıracak 

აზერბაიჯანი ნავთობ მოპოვებას 

შეამცირებს, გაზისას მოპოვებას კი გაზრდის 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisbank Desteği İle Yatırım Projesi Gudauri 

Hills İnşa Edildi 

ბაზისბანკის მხარდაჭერით საინვესტიციო 

პროექტი Gudauri Hills აშენდა 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

 

 

GEL/USD – 2.7491        TRY/GEL – 0.1476  EUR/GEL – 2.6760      GBP/GEL – 3.0925 

 

 

 

 

 

USD/GEL                                                                          USD/TR 

 28 - 04  Kasım 2022                                                            28 - 04  Kasım 2022 
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