თბილისში პირველ და 7 იანვარს,
03:00 საათამდე საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი მგზავრებს უფასოდ
მოემსახურება
ახალი

წლისა

და

შობის

ღამეს

საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი
მგზავრებს გახანგრძლივებული დროით
მოემსახურება, –
თბილისის მერმა,

ამის
კახა

შესახებ
კალაძემ

დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე
განაცხადა.
მისი თქმით, გახანგრძლივებულ საათებში
ტრანსპორტით გადაადგილება უფასო იქნება.

საზოგადოებრივი

„შობა-ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი – მეტრო, ავტობუსი, მიკროავტობუსი და რიყე-ნარიყალას
დამაკავშირებელი საბაგირო ხაზი, როგორც ახალი წლის, ასევე შობის
ღამეს – პირველ და 7 იანვარს, მგზავრებს 03:00 საათამდე
მოემსახურება. გახანგრძლივებულ საათებში საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით გადაადგილება უფასო იქნება. მინდა, მადლობა
გადავუხადო სატრანსპორტო კომპანიის იმ თანამშრომლებს, რომლებიც
ახალი წლის საათებში განაგრძობენ მუშაობას და ჩვენი ქალაქის
მცხოვრებლებს მოემსახურებიან“, – განცხადა კახა კალაძემ.

"სააკაშვილი
ქართველთმოძულეა...ყველამ
მოვისმინეთ, ქართველ ხალხზე
რას ფიქრობს"
საქართველოს
პირველმა
ვოლსკიმ

პარლამენტის

ვიცე-სპიკერმა, გია
კომენტარი გააკეთა

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის,
მიხეილ სააკაშვილის უკრაინული
გამოცემისთვის
მიცემულ
ინტერვიუზე,
სადაც
სააკაშვილი ამბობს, რომ „საკუთარ
თავს 100 პროცენტით უკრაინელად
გრძნობს“.
„მიხეილ სააკაშვილი
ეს ერთი საკითხია. ის, რომ
ქართველთმოძულეა, ეს მეორე საკითხია, რაც არაერთხელ გამოვლინდა,
მათ შორის იმ ფარულ ჩანაწერებში, რომელიც სწორედ უკრაინიდან იყო
გაჟღერებული და ყველამ მოვისმინეთ, ქართველ ხალხზე რას ფიქრობს.
ვიცით მისი ღია განცხადებები, რას წარმოადგენდა ქართველი ხალხი,
რა დაბალ კულტურულ დონეზე იყო და როგორ შემოიტანა განათლების
სინათლე საზოგადოებაში. ამაზე თავად საუბრობდა, ისევე როგორც
იმაზე, რომ აუცილებელია სისხლის დაღვრა და რომ მისი წამების
მართვის სისტემა სწორად მოქმედებდა, როცა ტყვიებს არ ინანებდა.
არ ვიცი, თავს რად გრძნობს, მაგრამ ქართველთმოძულე რომ არის,
ამაზე თავადაც უსაუბრია“, – განაცხადა გია ვოლსკიმ.
ვიცე-სპიკერის
თქმით, „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ შექმნა
თაღლითური სისტემა, რომელიც ლამობს დესტაბილიზაციას,
ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდით შეცვლას და ამ სისტემის ნაწილად
იქცა სალომე ზურაბიშვილიც.

„გულუბრყვილო კითხვაა, როდესაც ვამბობთ, სალომე ზურაბიშვილზე
„ნაციონალური მოძრაობის“ გავლენა იგრძნობა თუ არა.
„ნაციონალურმა მოძრაობამ“ შექმნა თაღლითური, აგრესიული სისტემა,
რომელიც ლამობს პოლიტიკურ ველზე მდგომარეობის შერყევას და
დესტაბილიზაციას, ასევე ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდით
შეცვლას. ამ სისტემის ნაწილად იქცა სალომე ზურაბიშვილი – თუ მის
განცხადებებს მოვუსმენთ, გავაანალიზებთ, თუნდაც საზოგადოების
ნაწილის, მისი ამომრჩევლის მიმართ. შეგნებით აკეთებს თუ
შეუგნებლად, ამაზე მსჯელობა შეიძლება, მაგრამ რაც უკვე ფაქტია
და ჩვენს თვალწინ ხდება, ამას ვერ უარვყოფთ. რისი ნაწილია –
„ნაცმოძრაობის“, „ლელოსი“ თუ „სტრატეგია აღმაშენებლის“, ამას
ზუსტად ვერ გეტყვით“, – განაცხადა გია ვოლსკიმ.

აშშ–ში ტოტალური
სისტემა შექმნეს

თვალთვალის

ამერიკული
კომპანია
Clearview
AI
ინოვაციური
პროექტის
განხორციელებისთვის
ინვესტორებს ეძებს – საუბარია
მსოფლიოში
უმსხვილესი
მონაცემთა ბაზის შექმნაზე,
სადაც 100 მლრდ ადამიანის ფოტოსურათი იქნება დაცაული. აღნიშნული
სისტემა დედამიწაზე პრაქტიკულად ნებისმიერი ადამაიანის სახის
იდენტიფიცირებას შეძლებს, – აცხადებენ ამბიციური პროექტის
ავტორები.
როგორც The Washington Post –ი იუწყება, სურათების შეგროვება
ციფრული ღია წაყაროებიდან იგეგმება. ბოლო მონაცემებით,
დღესდღეობით მსოფლიოში 7,9 მილიარდამდე ადამიანი ცხოვრობს.

Clearview AI–მა ინვესტორთა მოსაზიდად პრეზენტაცია გამართა და
აღნიშნა, რომ 10 მილიარდამდე ფოტოსურათს
უკვე ფლობს, ხოლო
ყოველთვიურად ბაზას 1,5 მილიარდი ფოტოსურათი დაემატება. კომპანია
ინვესტორებისგან $50 მილიონის დაბანდებას მოელის. ცნობილია,
რომ Facebook, Google, Twitter და YouTube –მა უკვე მოითხოვეს
Clearview AI–სგან ფოტომასალის შეგროვების შეწყვეტა, რაზეც
კომპანიაში უარი განაცხადეს და აღნიშნეს, რომ ეს უფლება დაცულია
აშშ–ს კონსტიტუციის პირველი შესწორებით. მეტიც, კომპანია
ბიზნეს–მოდელის გაფათოვებას გეგმავს, რისთვისაცა ახალ
ტექნოლოგიებს სწავლსბს: პიროვნების იდენტიფიცირება სიარულის
მანერის მიხედვით, ფოტოსურათით ადგილმდებარეობის დადგენა, თითის
ანაბეჭდის დისტანციური სკანირება და სხვა.
Clearview AI–ში ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, დართავენ თუ არა სისტემით
სარგებლობის ნებას არასამთავრობო ორგანზაციებს და კერძო
კომპანიებს. დღეისთვის სერვისით სარგებლობენ მხოლოდ სამთავრობო
სტრუქტურები. ასე,
კაპიტოლიუმის შტურმის

2021 წლის 6 იანვარს ვაშინგტონში
მონაწილეთა იდენტიფიცირება Clearview AI–ს

სერვისით განხორციელდა. კომპანიაში იმედოვნებენ, რომ მათ მიერ
შექმნილი ტექნოლოგიები საშიშ დამნაშავეების დაჭერას შეუწყობს
ხელს და ზოგადად წაადგება საზოგადოებას.
პოზიტიური განწყობის მიუხედავად Clearview AI–ს წინააღმდეგ კერძო
კომპანიების სახელით სასამართლოში მარავალი საჩივარია შეტანილი.
თუმცა გაჩნდა ინფორმაცია, რომ Airbnb, Lyft და Uber ახალი
სერვისით დაინტერესდნენ, რადგან მრავალი
პლატფორმების გამოყენებით ხდება.

"მნიშვნელოვანია,
სააკაშვილისთვის

დანაშაული

მათი

სასჯელის

გადავადების
საკითხზე
მოსმენები გაგრძელდეს"
საქართველოში აშშ-ის ელჩის, კელი
დეგნანის განცხადებით, მიხეილ
სააკაშვილთან
დაკავშირებით
„სიენენის“ სიუჟეტი არ უნახავს.

მისივე თქმით, აშშ-ის საელჩო ყურადღებით ადევნებს თვალყურს
სააკაშვილის კეთილდღეობის საკითხს. როგორც კელი დეგნანი ამბობს,
მთავრობის პასუხისმგებლობაა, სააკაშვილს შესაბამისი სამედიცინო
დახმარება გაეწიოს.
დეგნანის განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ სააკაშვილისთვის
სასჯელის გადავადების საკითხზე სასამართლო პროცესები გაგრძელდეს.
„სიენენის“ მასალა არ მინახავს. ჩვენ ყურადღებით და შეშფოთებით
ვადევნებთ თვალყურს სააკაშვილის კეთილდღეობის საკითხს. ძალიან
მნიშვნელოვანია, რომ მოსმენა გაგრძელდეს. ადამიანის სიცოცხლე
სასწორზეა და ამ დროს ფოკუსი უნდა იყოს იმის უზრუნველყოფაზე,
რომ სააკაშვილი ან ნებისმიერი ამ პოზიციაში, მისთვის საჭირო
სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას იღებდეს. ჩვენ ვთქვით და
ბევრმა თქვა, მათ შორის სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ
მთავრობის პასუხისმგებლობაა, სააკაშვილს შესაბამისი სამედიცინო
დახმარება გაეწიოს. ამ მოსმენით გაირკვეოდა, რა დახმარება
სჭირდება სააკაშვილს. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ
მოსმენები გაგრძელდეს. გადადების დრო არ არის“, – განაცხადა
კელი დეგნანმა.

ბუნებრივი
გაზის
საყოფაცხოვრებო ტარიფები 5
წლის განმავლობაში უცვლელი
იქნება
საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული
კომისიის
(სემეკ)
გადაწყვეტილებით, შპს „თბილისი
ენერჯის“
სამომხმარებლო
ტარიფი
გაზგამანაწილებელი
კომპანიისთვის
2023-2027
წლებისთვის უცვლელი დარჩა.
მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში სამომხმარებლო ტარიფები ასევე
უცვლელი იქნება მცირე გაზგამანაწილებელი კომპანიების – შპს
„ვარკეთილაირის“, შპს „ინტერ გაზის“, შპს „გასკო +“-ის, შპს „ეს
ჯი გაზ კომპანის“ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვისაც.
„დავასრულეთ ბუნებრივი გაზის კომპანიებისთვის ტარიფების
დადგენა.
სემეკ-ის
გადაწყვეტილებით,
საყოფაცხოვრებო
მომხმარებლებისათვის ტარიფები უცვლელი დარჩა. სამწლიანი
რეგულირების პერიოდის ნაცვლად, ტარიფები განისაზღვრა ხუთწლიან
რეგულირებად პერიოდზე. ტარიფების შენარჩუნება განპირობებულია
სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკით სოციალური გაზის
ხელმისაწვდომობაზე, ასევე აშშ დოლართან მიმართებით ლარის
გაცვლითი კურსის სტაბილურობით“, – განაცხადა დავით ნარმანიამ.

bm.ge: წელს საქართველოს ყავის
იმპორტი
გაუძვირდა
სად
ვყიდულობთ საქონელს?
მიმდინარე წელს საქართველომ 22
მლნ დოლარის ღირებულების 6 066
ტონა ყავა შეიძინა.

ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, შეძენილი საქონლის ღირებულება
გასული წლის იანვარ-ოქტომბრის იმპორტის ღირებულებასთან შედარებით
დაახლოებით 48.5%-ით გაიზარდა, ანუ თითქმის გაორმაგებულია, მაშინ
როდესაც საქონლის იმპორტი 965 ტონით მეტია. ეს კი იმას ნიშნავს,
რომ საერთაშორისო ბაზარზე ყავა გაძვირდა.
მიმდინარე წლის 10 თვეში მოხალული ან მოუხალავი ყავის მთავარი
საიმპორტო ქვეყანა ინდონეზია იყო. სწორედ ამ ბაზრიდან შევიძინეთ
იმპორტირებული ყავის მოცულობის ნახევარი. ღირებულების მიხედვით
ყავის საიმპორტო ბაზრების ათეული კი ასეთია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ინდონეზია – 7.7 მლნ დოლარი, 3 143 ტონა;
რუსეთი – 2.7 მლნ დოლარი, 506 ტონა;
გერმანია – 2.5 მლნ დოლარი, 359 ტონა;
იტალია – 2.4 მლნ დოლარი, 212 ტონა;
ვიეტნამი – 1.7 მლნ დოლარი, 691 ტონა;
სომხეთი – 962 ათასი დოლარი, 278 ტონა;
თურქეთი – 692 ათასი დოლარი, 91 ტონა;

8. უგანდა – 597 ათასი დოლარი, 240 ტონა;
9. შვეიცარია – 543 ათასი დოლარი, 158 ტონა;
10. ნიდერლანდები – 437 ათასი დოლარი, 72 ტონა;
უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს საქართველოდან ყავის ექსპორტი
გააქტიურდა და რეალიზებული 406 ტონა მოუხალავი მოხალული ყავის
ღირებულებამ 1.5 მლნ დოლარი შეადგინა. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ
პერიოდთან შედარებით 343.4%-ია. ექსპორტის ნახევარი – 782 ათასი
დოლარის ღირებულების 160 ტონა ყავა ადგილობრივი ნაწარმი იყო,
ხოლო 734 ათასი დოლარის 246 ტონა ყავის რეექსპორტს შეადგენდა.
ექსპორტი ძირითადად რუსეთში (1.3 მლნ დოლარი, 382 ტონა)
განხორციელდა. მცირე მოცულობით ყავა ქვეყნიდან სომხეთში, ირანში,
აშშ-ში, საუდის არაბეთში, საბერძნეთში, აზერბაიჯანსა და სხვა
ქვეყნებში გავიდა.

კორუფციულ სკანდალში გახვეულ
ევროდეპუტატ
ევა
კაილის
მანდატი შეუჩერდა
ევროპარლამენტის
პრეზიდენტმა კორუფციულ
სკანდალში
გახვეულ ევროდეპუტატ ევა
კაილის მანდატი შეუჩერა.

როგორც ევროპარლამენტის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა განაცხადა,
ბელგიის მთავრობის მიერ წამოწყებული გამოძიების გათვალისწინებით,

რობერტა მეცოლამ მიიღო გადაწყვეტილება, დაუყოვნებლივ შეაჩეროს
ყველა უფლებამოსილება, რომელიც დელეგირებული ჰქონდა ევა კაილის,
როგორც ვიცე-სპიკერს.
მანამდე კაილი საბერძნეთში საკუთარი პარტიიდან გარიცხეს.
შეგახსენებთ,
10
დეკემბერს
ცნობილი
გახდა,
რომ
ბერძენი ევროდეპუტატი და ევროპარლამენტის ვიცე-სპიკერი ევა კაილი
ბელგიის პოლიციამ დააკავა. ის ფიგურირებს ანტიკორუფციულ
გამოძიებაში, რომელიც კატარის სასარგებლოდ უკანონო ლობისტურ
საქმიანობას ეხება. გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცავებმა
კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია
600 ათასი ევრო, მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა.
გერმანული „შპიგელის“ ცნობით, ანტიკორუფციული გამოძიების ფონზე
ევროპარლამენტში ისმის მოწოდებები, რომ კატართან დაკავშირებული
ნებისმიერი საკითხების განხილვა დროებით შეჩერდეს. კერძოდ,
საუბარია ამ ქვეყანასთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების
ინიციატივაზე, რომელიც ორშაბათს უნდა დაანონსებულიყო.

პატიმრებს
რადიომიმღებისა/ტელევიზორის
შეძსაძენად
სპეციალური
თანხმობა აღარ დასჭირდებათ

სასჯელაღსრულების
დაწესებულებებში რადიომიმღე
ბისა
და
ტელევიზორის
შეძენას
დირექტორის
სპეციალური თანხმობა აღარ
დასჭირდება.
შესაბამის
ცვლილებებს
იუსტიციის
სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებები
ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტს უკვე წარუდგინა.
კანონპროექტის მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ მათი გამოყენებით
დაირღვევა
დაწესებულების
დებულება
და
სხვა
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სიმშვიდე, დაწესებულების დირექტორი
უფლებამოსილი
იქნება,
ჩამოართვას
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ტექნიკა და გადასცეს მის ახლო ნათესავს.
ზემოთ აღნიშნულის გარდა, კანონპროექტში საუბარია პატიმართა
კვებაზეც. პროექტში აღნიშნულია, რომ ბრალდებულის/მსჯავრდებულის
მიმართ ამჟამად ყოველდღიურად განსაზღვრული კვების რაოდენობა
გახდება მინიმუმი და იქნება არანაკლებ სამჯერადი.
ამასთან, საკანონმდებლო პაკეტში საუბარია განათლების უფლებაზეც.
კანონპროექტის მიხედვით, ყველა მსჯავრდებულს მიენიჭება
აკადემიური უმაღლესი განათლების მიღების უფლება, გარდა
საშიშროების მაღალი რისკის მსჯავრდებულისა (ამჟამად ამ უფლებით
სარგებლობს მხოლოდ გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებული და ის დაბალი
რისკის მსჯავრდებული, რომელიც სასჯელს იხდის დაბალი რისკის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში).
„მსჯავრდებული აკადემიურ უმაღლეს განათლებას მიიღებს: ციფრული
სწავლების ფორმით, რაც გულისხმობს აკადემიური უმაღლესი
განათლების მიღებას პირდაპირი ტელეხიდის გზით, სპეციალური
ელექტრონული პლატფორმების მეშვეობით ან კორესპონდენციული
სწავლების ფორმით, რაც გულისხმობს აკადემიური უმაღლესი
განათლების
მიღებას
საკონტაქტო
პირის
დახმარებით მსჯავრდებულისთვის სასწავლო მასალის მიწოდებით,
წერილობითი ფორმების გამოყენებით“, – ნათქვამია კანონპროექტში.

კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ შესაძლებელი იქნება, ბრალდებულის
ჩართვა ბრალდებულთა მხარდამჭერ პროგრამებში, მისივე თანხმობით,
ბრალდებულის
სტატუსისთვის
დამახასიათებელი
სპეციფიკის
გათვალისწინებით.

"გამსახურდიას მკვლელობა დიდი
ღალატის
შედეგი
იყო...სააკაშვილის
მიმართაც
იგივე სცენარია დაწერილი"
პარტია

„ლელოს“

თავმჯდომარე

მამუკა ხაზარაძე განცხადებას
ავრცელებს.

როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, იმედია, დადგება დრო და
სააკაშვილი თავად იტყვის, ვინ დაარწმუნა, მიეღო საქართველოში
ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, ვინ მისცა გარანტიები, რომ ამ დღეში
არ ჩავარდებოდა.
„30 წელი ქართულ პოლიტიკას ვუყურებთ. იმედით ვიწყებთ ყველა
არჩევნებს, იმ იმედით, რომ, აი, ახლა გვეშველება, ახლა დაიწყება
ის, რაც ნორმალურ და ცივილიზებულ ქვეყნებში ხდება, ის, რომ
ადამიანი, მოქალაქე იქნება დაცული, თუმცა…
უმრავლესობით ვირჩევთ პრეზიდენტებს, თითქმის ერთხმად,
ერთსულოვნად. შემდეგ, ყოველ ჯერზე ამ ლიდერის განადგურებით ვართ

დაკავებული. სახალხო სანახაობის ფონზე აღტკინებულები და
განაბულები მისი სასაკლაოზე გაყვანის ფინალური სერიის მოლოდინში
შევცქერით სისხლიან დასასრულს.
ახლაც იგივე ხდება, რაც 30 წლის წინ. პრეზიდენტ გამსახურდიას
მკვლელობა დიდი ღალატის შედეგი იყო, ღალატის, რომელშიც მისი
გარემოცვა და მტრები თანაბრად მონაწილეობდნენ. მაშინ საღმა
აზრმა ვერ გაიმარჯვა, პრეზიდენტი მოვკალით! დიახ, ყველამ ერთად
მოვკალით, მიუხედავად მომხრისა თუ მოწინააღმდეგისა, ის მოკლა
ღალატმა, რომელიც პროცესების თანმხლები იყო, როგორც ქართული
ფენომენი.
სააკაშვილის მიმართაც იგივე სცენარია დაწერილი, როგორც აქ,
ასევე რუსეთის სპეცსამსახურებში, ზუსტად ისე, როგორც
გამსახურდიას დროს, მაშინაც და ახლაც ქართველების ხელით ხდება
ერთ დროს უმრავლესობით არჩეული პრეზიდენტის მკვლელობა.
არაბული ანდაზაა, ის, რაც ერთხელ ხდება, არაა აუცილებელი,
მეორედ მოხდეს, და თუ ორჯერ ხდება, მესამედ და კიდევ ბევრჯერ
აუცილებლად მოხდებაო. მესამე შეიძლება ივანიშვილი იყოს, თუ
სააკაშვილს დროზე არ მიეცა სიცოცხლის შენარჩუნების უფლება,
ამაში დარწმუნებული ვარ და მთელი გულით არ მინდა, რომ ასე
მოხდეს…
უნდა დამთავრდეს პოლიტიკური ვენდეტა, რევანში და შურისძიება.
იმედია, დადგება დრო და სააკაშვილი თავად იტყვის, ვინ
დაარწმუნა, მიეღო საქართველოში ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, ვინ
მისცა გარანტიები, რომ ამ დღეში არ ჩავარდებოდა, “არაფერი არს
დამალული, რაც არ გამჟღავნდების”.
დავფიქრდეთ ყველა, დავსვათ წერტილი, დავიწყოთ სუფთა ფურცლიდან
ამ რთულ და ქვეყნისთვის უამრავი გამოწვევების სავსე დროს. მერე
გვიან იქნება, მერე ვეღარ გავაჩერებთ ზვავს, რომელიც
წაგვლეკავს, ეს კი ის სცენარია, რომელიც აწყობს ჩვენს მტერს.
გონს მოვიდეთ, დავამარცხოთ ეს ისტორიული ღალატი ერთმანეთის და
ქვეყნის მიმართ“, – აღნიშნულია ხაზარაძის განცხადებაში.

ბაზარზე ნედლი რძის დეფიციტია,
შესაბამისად
გაძვირებულია
ყველიც და სხვა რძის ნაწარმიც
რძის ნაწარმის ფასები უკვე
რამდენიმე
თვეა
ზრდის
ტენდენციით გამოირჩევა. როგორც
ყველის
მწარმოებელთა
ასოციაციის თავმჯდომარე ანა
მიქაძე
„კომერსანტთან“
აცხადებს, ბაზარზე ნედლი რძის
დეფიციტია,
შესაბამისად
გაძვირებულია ყველიც და სხვა
რძის ნაწარმიც.
„თუ ადრე ბაზრის 30%-ს ქართული ნედლი რძე აკმაყოფილებდა, დღეს
ვითარება ბევრად კატასტროფულია, შესაძლოა ეს მაჩვენებელი
10-15%-მდე ჩამოვიდა. ძალიან მარტივად ჩაგვანაცვლა ბელორუსულმა
რძემ. კატასტროფული ვითარებაა ფასების მხრივ. 22 ლარი გახდა
იმერული ყველი, არ ახსოვს ქართულ ბაზარს ასეთი შემთხვევა. ასეთი
მარტივი ყველისთვის იმის გამო, რომ რძის დეფიციტია, 22 ლარი
ფასი მართლაც კატასტროფაა. თუმცა თუ ვითარება ასე გაგრძელდა,
ძალიან მალე 28 ლარიც გახდება“, — ამბობს ანა მიქაძე.
ექსპორტზე საუბრისას კი ასოციაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ
ევროპულ ბაზარზე ქართული რძის პროდუქტების მოხვედრის შანსი
მინიმალურია, რადგან ის ვერანაირ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
„რძის პროდუქტების ექსპორტზე საუბარი არის ბლეფი. საუბარი
იმაზე, რომ რომელიმე ევროპული ქვეყანა ცხოველური პროდუქტებით და
პირველ რიგში რძის პროდუქტებით შეგვიშვებს ბაზარზე, არის ბლეფი,

რადგან არანაირ მოთხოვნებს, არანაირ სტანდარტებს არ
ვაკმაყოფილებთ. საკუთარ ბაზარზე არ გვყოფნის არაფერი და რომელ
უცხოურ ბაზარზეა საუბარი. გარდა ამისა, ევროპაში გასატან
პროდუქტს ბევრი სტანდარტის დაკმაყოფილება უწევს, რასაც ქართული
სამწუხაროდ ვერ აკმაყოფილებს. რაღაც პატარა კომპანიები,
რომლებიც
თითქოს
ექსპორტზე
გადიან,
აი,
წარმოუდგენელია“, — ამბობს ანა მიქაძე.
commersant.ge

