მთიანი
რეგიონების
ინფრასტრუქტურული
განვითარებისთვის 20 მლნ ლარი
გამოიყო
დღეს

პრემიერ-მინისტრ

ირაკლი

ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით,
მთავრობის ადმინისტრაციაში მთის
განვითარების ეროვნული
სხდომა გაიმართა.

საბჭოს

როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
მინისტრმა ირაკლი ქარსელაძემ აღნიშნა, 402 მლნ ლარი მოხმარდა
მხოლოდ დახმარებებს, რომელიც ითვალისწინებს დანამატებს, როგორც
საპენსიო, ასევე შემწეობებზე, დანამატებს ექიმების და ექთნების,
მასწავლებლების ხელფასებზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის
მწვრთნელებზე და სხვა მრავალი მიმართულებით.
„დღეს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ჩატარდა
მთიანი
დასახლებების საბჭოს სხდომა, რომელზეც მოვისმინეთ ანგარიში
გაწეული საქმიანობის შესახებ. ასევე, წარმოდგენილი იქნა 2022
წლის გეგმა, რომლის მიხედვითაც 20 მლნ ლარი არის გამოყოფილი
შესაბამისი
ინფრასტრუქტურული
და
სასოფლო-სამეურნეო
პროექტებისათვის.
წარმოდგენილი იქნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ექვსი წლის
განმავლობაში 1,16 მლრდ ლარის ინვესტირება მოხდა, როგორც
პროექტებში, ასევე შესაბამის დახმარებებსა და სუბსიდიებში. 402
მლნ ლარი მოხმარდა მხოლოდ დახმარებებს, რომელიც ითვალისწინებს
დანამატებს, როგორც საპენსიო, ასევე შემწეობებზე, დანამატებს

ექიმების და ექთნების, მასწავლებლების ხელფასებზე, სპორტის
სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელებზე და სხვა მრავალი
მიმართულებით, ასევე მოხმარებული ენერგიის თანადაფინანსება 50%ის ოდენობით. წარმოდგენილი გეგმის შესაბამისად, მიმდინარე 3
წლის განმავლობაში 968 მლნ ლარის ინვესტირება არის დაგეგმილი,
რაც 29%-ით აღემატება ანალოგიურ წინა მაჩვენებელს, თუმცა
ამავდროულად გვაქვს მოლოდინი, რომ აღნიშნული ინვესტიცია
გადაჭარბებით იქნება შესრულებული კონკრეტული სამოქმედო პერიოდის
განმავლობაში“, – განაცხადა ირაკლი ქარსელაძემ.

რუსთავში სინთეზური
საწარმო იხსნება

ბოჭკოს

კომპანია „პოლივიმი“ 2022 წლის
ბოლოსთვის სინთეზური ბოჭკოს
საწარმოს გახსნის. სინთეზური,
იგივე ხელოვნური ბოჭკო არის
ნედლეული, რომელსაც ფართო
გამოყენება აქვს. აქტიურად
გამოიყენება ისეთ დარგებში,
როგორიცაა ტექსტილის წარმოება,
ავეჯის
მრეწველობა,
ავტოწარმოება და ა.შ.
ახალი საწარმო რუსთავში „პოლივიმის“ ამჟამინდელი ქარხნის
მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდება, რომელშიც დაახლოებით 11 მილიონი
ლარის ინვესტიცია განხორციელდება.
„სინთეზური ბოჭკოს მისაღებად ჩვენივე ნედლეულს ე.წ. ფანტელებს
გამოვიყენებთ, რომელსაც უკვე 4 წელია პლასტმასის მეორადი
ბოთლების გადამუშავებით ვაწარმოებთ. აქამდე ფანტელების მხოლოდ

ექსპორტს ვახორციელებდით, ახალი საწარმოს აშენების შემდეგ
სინთეზურ ბოჭკოს უკვე ადგილზე ვაწარმოებთ და ექსპორტზე საბოლოო
პროდუქტს გავგზავნით. “- განაცხადა bm.ge-სთან საუბარში
„პოლივიმის“ კომერციულმა მენეჯერმა, ბექა ფონჯავიძემ.
„პოლივიმი“ დღეში დაახლოებით 4-5 ტონა პოლიმერულ ნარჩენებს
ამუშავებს, სრული დატვირთვის შემთხვევაში კომპანიას ამ რიცხვის
25 ტონამდე გაზრდაც შეუძლია.
„ეს გამოწვეულია იმით, რომ საქართველოში ნარჩენების ეფექტიანი
შეგროვება ვერ ხერხდება. ქვეყანაში გადამამუშავებელი სექტორის
არარსებობა იწვევდა იმას, რომ არ იყო წახალისებული
შემგროვებლური რგოლის ჩამოყალიბება. მაშინ როდესაც, მხოლოდ
თბილისში ყოველთვიურად 1500-1700 ტონა პლასტმასის მეორადი ბოთლი
იყრის თავს ნარჩენის სახით ნაგავსაყრელზე. ჩვენ რადგანაც
გამოვჩნდით ბაზარზე და ვამბობთ, რომ დღე-ღამეში შეგვიძლია 25
ტონის გადამუშავება, ეს უკვე შემგროვებელი კომპანიებისთვის,
იქნება ეს კერძო თუ სახელმწიფო, წამახალისებელი ფაქტორია“. –
აღნიშნა კომპანიის კომერციულმა მენეჯერმა.
ერთი კილოგრამი პლასტმასის მეორადი ბოთლის ფასი 20 თეთრიდან 1
ლარამდე მერყეობს, რაც პროდუქციის ხარისხსა და ფერზეა
დამოკიდებული.
კომპანია „პოლივიმი“ 2018 წლიდან ოპერირებს ქართულ ბაზარზე,
რომელსაც თავისი პროდუქცია, პლასტმასის ფანტელი ექსპორტზე
საბერძნეთსა და ნიდერლანდებში გააქვს. უახლოეს მომავალში კი ამ
ქვეყნების ჩამონათვალს ლიეტუვა და ლატვიაც დაემატება.

ვის

შეეხება

საგადასახადო

შეღავათი ტურიზმის სექტორში
საქართველოს
მთავრობამ
შეისწავლა ტურიზმის დარგში
არსებული
ვითარება
და,
პროფილურ
ბიზნესთან
კონსულტაციის
შემდეგ,
მიიღო გადაწყვეტილება ერთჯერა
დი საგადასახადო შეღავათის
შემოღების შესახებ. ეს სიახლე
მხოლოდ 2021 წლის ქონების
გადასახადს
შეეხება
და
მოიცავს დარგს, რომელიც
ყველაზე მეტად დაზარალდა პანდემიის შედეგად.
„საქართველოს ტურისტული სექტორისთვის, 2021 წელს ქონების
გადასახადის ჩამოწერას მოვახდენთ. ჩვენ შევისწავლეთ აღნიშნულ
სექტორში არსებული სიტუაცია, გამოწვევები, პრობლემები, რომელიც
ამ სექტორს დაუგროვდა. ბუნებრივია, „კოვიდის“ გამო ყველაზე
მეტად ეს სექტორი დაზარალდა, მათ შორის სასტუმრო და სარესტორნო
ინდუსტრია მთლიანობაში, და ამიტომ 2021 წლის ქონების გადასახადს
აღარ გადაიხდის ეს სექტორი. დეტალებზე კონკრეტულად მოგახსენებენ
ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრები და ვფიქრობ, ეს იქნება
მნიშვნელოვანი
პრემიერმა.

დახმარება

ამ

სექტორისთვის“,

–

აღნიშნა

ქონების გადასახადისგან ერთჯერადად გათავისუფლდება:
• სასტუმროებისა და სხვა განთავსების მსგავს საშუალებებში, ასევე
დასასვენებელ და სხვა მოკლევადიან განთავსების საშუალებებში
გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;
•
რესტორნებსა
და
საკვებით
მობილურ
მომსახურებაში
გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;
• სასმელებით მომსახურების საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;

• ტურისტული სააგენტოების, ტურ-ოპერატორების და სხვა დაჯავშნის
მომსახურებასა და მათთან დაკავშირებულ საქმიანობაში გამოყენებული
ქონება.
საგადასახადო შეღავათი ასევე გავრცელდება იჯარით, ლიზინგით ან
სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ ქონებაზედაც, თუ ეს ქონება
რომელიმე აღნიშნულ საქმიანობაში გამოიყენება.

მარტში
უაქციზო
თამბაქოს
ნაწარმის შენახვა-რეალიზაციის
200 ფაქტი გამოვლინდა
1-31 მარტს, ფინანსთა სამინისტროს
შემოსავლების
სამსახურის
საგადასახადო
მონიტორინგის
დეპარტამენტის
თანამშრომლებმა,
ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული
კონტროლის ღონისძიებების შედეგად,
11424 კოლოფის და 57 კილოგრამამდე
უაქციზო
თამბაქოს
ნაწარმის
მართლსაწინააღმდეგო შენახვა-რეალიზაციის 200 ფაქტი გამოავლინეს.
შემოსავლების
სამსახურის
ინფორმაციით,
საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 192-ე მუხლის მე-5
ნაწილის შესაბამისად, კანონდამრღვევ მოქალაქეებს ჩამოერთვათ
უაქციზო საქონელი.
“137 ფაქტზე, სამართალდამრღვევი პირების მიმართ საქართველოს

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1552 მუხლის
შესაბამისად, შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები და
საქმის მასალები ქვემდებარეობის მიხედვით სასამართლოს
გადაეგზავნა.
ერთ ფაქტთან დაკავშირებით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
271-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, საქმის მასალები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს
გადაეგზავნა. დანარჩენი 62 ფაქტი კი ჩაითვალა არაიდენტიფიცირებულ
შემთხვევად და შედგა ამოღების ოქმები”-ნათქვამია უწყების მიერ
გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ქართული
კომპანიები
ევროკავშირის
ბაზარზე
ლოკოკინების გატანას გეგმავენ
ევროკავშირის ბაზარზე
ლოკოკინების გატანით რამდენიმე
მსხვილი ქართული კომპანია არის
დაინტერესებული. ამის შესახებ
გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს
საერთაშორისო ურთიერთობების და
ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის
უფროსი აცხადებს.
ლაშა ინაურის თქმით, კომპანიებს ჰყავთ იტალიელი პარტნიორები,
რომლებიც ლოკოკინების წარმოებაში ეხმარებიან.
ლაშა ინაურს ლოკოკინების ექსპორტთან დაკავშირებით კითხვა მას
შემდეგ დაუსვეს, რაც მან პარლამენტში სოფლის მეურნეობის

მიმართულებით საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების
შეთანხმებისა და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის 2021 წლის
ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების, 2022 წლის ვალდებულებების
შესახებ ანგარიში წარადგინა.
„აჟიოტაჟი ატყდა, ბევრი ქილიკობდა კიდეც ამ საკითხზე, რა დროს
ლოკოკინებია და როგორ, მაგრამ სიტუაცია გვაჩვენებს, რომ საკმაოდ
პერსპექტიული არის. ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ მოითხოვა
ჩვენგან კერძო სექტორმა, ლოკოკინების გატანა გვინდა და
დაგვეხმარეთო. ჩვენ გვქონდა დისკუსია ევროკავშირთან, მივაღწიეთ
იმას, რომ დაგვამატეს ამ სიაში ლოკოკინების გატანაზე, მაგრამ
შემდეგ წლები გავიდა. დაახლოებით 3 წელი გავიდა და რენდომ
შემოწმებით აღმოჩნდა, რომ აღარ ვიყავით ამ სიაში. ევროკომისიას
რომ ვკითხე, რატომ – არა, თქვენგან პრაქტიკულად არ წამოსულა და
იმიტომო. ბიზნესის მოთხოვნის საფუძველზე გვქონდა ეს
კომუნიკაცია, გავხსენით ბაზარი, სახელმწიფოს ხელშეწყობაზე არ
ყოფილა საუბარი. გვეუბნებოდნენ, რომ პარტნიორიც გვყავს,
ინვესტიციასაც მოვიზიდავთ, მაგრამ სამწუხაროდ, ეს არ მოხდა.
ახლა, გასულ წელს გააქტიურდნენ ძალიან, ოღონდ, გააქტიურდნენ
იტალიელი პარტნიორები. საკმაოდ დიდი ასოციაციაა, ლოკოკინების
ინსტიტუტი არის, მსგავსი დაწესებულება ასევე იტალიიდან,
რომელმაც თვითონ გამოთქვა სურვილი. დაუკავშირდა აქაურ ლოკოკინის
მწარმოებლებს, ფერმერებს და თანამშრომლობა შესთავაზა. ის კი არ
გახსნის აქ წარმოებას, დააკონტრაქტებს აქაურ ფერმერებს,
გამოაგზავნის საშენ მასალას მოშენებისთვის, აქ ფერმაში
მოშენდება ლოკოკინები და შემდეგ გაიტანენ ევროკავშირში. ამაზე
ინტენსიური მოლაპარაკებები გვქონდა ევროკავშირთან და ძალიან
შემჭიდროებულ ვადებში დავამატებინეთ საქართველო ისევ ამ სიაში.
იმედი მაქვს, ახლა ასეთი შემთხვევა აღარ იქნება. უკვე
კონკრეტული მაგალითები გვაქვს, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს
მომართეს აღიარებისთვის. ასეთი პროცესია, ჯერ ევროკავშირი
ამატებს საქართველოს სიაში, შემდეგ საწარმოები უნდა აღიაროს
ჩვენმა სურსათის სააგენტომ და ეს საწარმოები გაუგზავნოს
ევროკავშირს, რომ მან საწარმოებიც დაამატოს სიაში, შემდეგ
სერთიფიკატებს აიღებენ და წავლენ. ეს პროცესი ახლა
მიმდინარეობს, აღიარებისთვის მიმართეს სურსათის ეროვნულ

სააგენტოს. რამდენიმე მსხვილი კომპანია არის დაინტერესებული და
იტალიელი პარტნიორები ჰყავთ“, – განაცხადა ლაშა ინაურმა.

“უამრავი
ღვინო
რჩება
გაუყიდავი”
ქართველ
მეღვინეებს რუსეთის ბაზარზე
ღვინო ვეღარ გააქვთ
რუსეთში ამოქმედებული სანქციების
გამო
ქართველ
მეღვინეებს
პროდუქცია
ექსპორტზე
ვეღარ
გააქვთ. მათი თქმით, იმის გამო,
რომ
ანგარიშსწორება
ვერ
ხერხდება, რუსეთში გასაგზავნი
ტვირთები გაჩერებულია.
კომპანია “თელავის ღვინის მარნის” დამფუძნებელი ზურაბ
რამაზაშვილი აცხადებს, რომ გაუყიდავი ღვინო პრობლემებს შეუქმნის
ყველას, მათ შორის გლეხებს. მისი თქმით, ღვინის რეალიზება თუ ვერ
მოხდება, ახალი რთველის საჭიროება ღვინის გადამამუშავებელ
ქარხნებს და ღვინის კომპანიებს არ ექნებათ.
“რჩება უამრავი პროდუქცია საქართველოში, რომელიც რუსეთისა და
უკრაინის ბაზრებზე უნდა გაგვეტანა. ეს პროდუქცია რჩება
გაუყიდავი. ეს არის ზოგადი პრობლემა ქართული მეღვინეობისა და
მევენახეობისთვის, რადგან გაუყიდავი ღვინო ნიშნავს იმას, რომ ეს
ღვინო დარჩება რეზერვუარებში და შესაძლოა არ იყოს ადგილი ახალი
რთველის მისაღებად.

უფრო მეტიც, შესაძლოა არ იყოს სურვილი ახალი ყურძნის
გადამუშავების, რადგან ძველი მოსავალი გაუყიდავია. ეს არის
ძალიან კომპლექსური და რთული პრობლემა, რომელიც შეეხება
ყველას”- ამბობს თელავის ღვინის მარნის დირექტორი ზურაბ
რამაზაშვილი.
რამაზაშვილის თქმით, ქართული ღვინისთვის ალტერნატიული ბაზრის
მოძიებაც რთულია, რადგან ქვეყნები ამ კუთხით შეზღუდულია. მისი
თქმით, მეღვინეებს, ახალ ბაზრებზე გადაწყობა მოკლევადიან
პერიოდში გაუჭირდებათ.
“ერთ წელიწადშიც კი შესაძლოა ალტერნატივა ვერ მოინახოს, იმიტომ
რომ ღვინის ბაზრები – ესაა სპეციფიური ქვეყნები, სადაც ღვინის
მოხმარების კულტურა არსებობს. ახლა ჩვენ რომ ავიღოთ და ეს ღვინო
გავიტანოთ აფრიკაში, იქ ვერ გავყიდით, იმიტომ, რომ იქ ამ
პროდუქტის მოხმარების კულტურა არ არის. ჩვენ უნდა ვიფიქრით,
მხოლოდ ღვინის მიმღებ ბაზრებზე. ეს ბაზრები შეზღუდულია და ყველა
იცნობს. თუმცა მეორე პრობლემაა, რამდენად იცნობენ ამ ბაზარზე
ქართულ ღვინოს”-აცხადებს თელავის ღვინის მარნის დირექტორი ზურაბ
რამაზაშვილი.
ცნობისთვის, საქართველომ 2021 წელს ღვინის ექსპორტით 239.2 მლნ
დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 2020 წლის მაჩვენებელს ($210.3
მლნ) 13.8%-ით აღემატება.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოდან მსოფლიოს
62 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 107 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც
დამოუკიდებელი
საქართველოს
პერიოდში
ყველაზე
მაღალი
მაჩვენებელია.
ამასთან, საქსტატის ცნობით, TOP-10 კომპანიას შორის, რომელთაც
ექსპორტზე შარშან ყველაზე მეტი ღირებულების ღვინო გაიტანეს, ერთერთი “თელავის ღვინის მარანია”. კომპანიამ 2021 წელს
საერთაშორისო ბაზრებზე 50 მლნ ბოთლი ღვინო გაყიდა. კომპანიის
ექსპორტში რუსეთის ბაზარს 10%, ხოლო უკრაინას 13% უჭირავს.
bm.ge

ბათუმი
საერთაშორისო
სამშენებლო
მასალების
და
უძრავი
ქონების
გამოფენას
მასპინძლობს
ბათუმი საერთაშორისო სამშენებლო
მასალების, ტექნოლოგიებისა და
უძრავი
ქონების
გამოფენას
მასპინძლობს. მე-11 საერთაშორისო
გამოფენაზე
სამშენებლო
ინდუსტრიაში ჩართული 60-ზე მეტი
ადგილობრივი და საერთაშორისო
კომპანია იყო წარმოდგენილი.
„მიუხედავად არსებული რეგიონული და გლობალური გამოწვევებისა,
ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეკონომიკური დინამიკის
შენარჩუნება. სახელმწიფოს, კერძო სექტორის ჩართულობა
უზრუნველყოფს რომ როგორც რეგიონში, ასევე ქვეყანაში ეკონომიკის
განვითარებას არ შეექმნას რაიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა.
მისასალმებელია, რომ სამშენებლო სექტორში არსებული კომპანიები
ძალიან დიდ დაინტერესებას გამოხატავენ“, – განაცხადა აჭარის
მთავრობის თავმჯდომარემ, თორნიკე რიჟვაძემ.
გამოფენის ფარგლებში, აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელმა შეხვედრა
გამართა ტრაპზონის გუბერნატორთან ისმაილ უსტაოღლუსთან. მხარეებმა
აჭარის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ ისაუბრეს.
გამოითქვა მზადყოფნა ბათუმსა და ტრაპიზონს შორის ურთიერთობის
გაღრმავებისა და მჭიდრო ორმხრივი თანამშრომლობის შესახებ
ეკონომიკის, ტურიზმის, კულტურისა და განათლების სფეროებში.

„ამ გამოფენის ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც
რეგიონისთვის, ასევე ამ ქალაქისთვის. იმედი მაქვს, რომ ეს
გამოფენა თავის წვლილს შეიტანს ეკონომიკური განვითარების
კუთხით. მადლობა მინდა გადავუხადო აჭარის მთავრობის
თავმჯდომარეს აქ მოპატიჟებისთვის. დღეს ჩვენ გვქონდა შეხვედრა,
განვიხილეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც რეგიონის
განვითარებას შეუწყობს ხელს“, – განაცხადა ტრაპზონის
გუბერნატორმა.

ლართან
ერთად
რეგიონის
ვალუტებიც მკვეთრად გაუფასურდა
უკრაინაში
რუსეთის
სამხედრო
ინტერვენცია და რეგიონში არსებული
მძიმე მდგომარეობა ლარის გაცვლით
კურსზეც მყისიერად აისახა. მესამე
კვირაა ლარის გაცვლითი კურსი
მასშტაბურად უფასურდება. აღნიშნულ
პერიოდში გაცვლითი კურსი რუბლის
შემდეგ
ყველაზე
მეტით
გაუფასურებულია.
9 მარტის ვაჭრობის შედეგად ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 0.28
თეთრით 3.4019-მდე გაუფასურდა. Bloomberg-ის პლატფორმაზე დღის
ბოლოს კურსმა 3.3900 შეადგინა.
საერთაშორისო ვალუტებიდან ლარი ევროსთან 5.58 თეთრით 3.7360-მდე,
ბრიტანულ ფუნტთან 0.98 თეთრით 4.4806-მდე, აზერბაიჯანულ მანათთან
0.28 თეთრით 2.0075-მდე, 10 უკრაინულ გრივნასთან 0.09
თეთრით 1.1274-მდე, 1000 სომხურ დრამთან კი 1.63 თეთრით 6.6350-

მდე გაუფასურდა. ლარი 100 რუსულ რუბლთან 2.45 თეთრით 2.4396მდე, თურქულ ლირასთან 0.41 თეთრით 0.2325-მდე გამყარდა.
დღეს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე
სებ-ის მიერ გასაყიდად გამოტანილი იქნა 50 მლნ. აშშ დოლარი.
აუქციონზე გაიყიდა 39 570 000 აშშ დოლარი. საშუალო შეწონილმა
გაცვლითმა კურსმა 3.3947 შეადგინა. აღნიშნული სავალუტო
ინტერვენცია წელს პირველია. უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან დღემდე,
1 აშშ დოლარი ღირებულება 40 თეთრით გაიზარდა.
„ლარის კურსის დღევანდელი გაუფასურება გამოწვეულია, ძირითადად,
ემოციური ფაქტორებით. ჩვენ ვთანხმდებით ეკონომიკურ გუნდში, მათ
შორის ჩვენს ძირითად პარტნიორებთან, რომ მაკროეკონომიკური
პარამეტრები, ჯერჯერობით, არის აბსოლუტურად ჯანსაღი და
რეალურად, ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ობიექტური საფუძვლები
არ არსებობს“, – აცხადებს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და
განვითარების მინისტრი „ტვ იმედისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში.

რაც შეეხება ომში ჩართული ქვეყნების ვალუტებს, გასულ კვირას
უკრაინული გრივნა ბლუმბერგის პლატფორმაზე არ ივაჭრებდა, ხოლო
რუსული რუბლი მკვეთრად გაუფასურდა. რუსეთისთვის დაწესებული
(დაანონსებული) სანქციები უპირველესად რუსული კომპანიების
აქციების ფასებსა და რუბლის გაცვლით კურსზე აისახა. გასულ კვირას
რუბლი 45.22%-ით გაუფასურდა. წლის დასაწყისიდან დღემდე რუბლის
ნომინალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით 63.08%-ითაა
გაუფასურებული. რუსული ვალუტა წინა კვირასაც 8.09%-ით
გაუფასურებული. ამ პერიოდში გრივნა თითქმის ორჯერ ნაკლებით,
4.44%-ით იყო გაუფასურებული.

გარდა რუბლი და ლარისა, გასულ კვირას სავაჭრო კალათის მიხედვით
შერჩეული სხვა ვალუტებიც გაუფასურდა. მარტის პირველ სავაჭრო
კვირას მაღალი გაუფასურებით სომხური დრამი გამოირჩეოდა. კერძოდ,
კვირის მანძილზე დრამის ნომინალური გაცვლითი კურსი, დოლართან
მიმართებით, 5.89%-ით გაუფასურდა. დრამი წინა კვირასაც
გაუფასურებული იყო, მაგრამ უფრო ნაკლებით, 0.66%-ით. სომხური
ვალუტის შემდეგ მაღალი, 3.18%-იანი გაუფასურებით ევრო
გამოირჩევა. ევროს შემდეგ კი თურქული ლირა 3.04%-ით გაუფასურდა.
კვირის მანძილზე შერჩეულთა შორის ერთადერთი ვალუტა, რომელიც
გამყარდა იაპონური იენია, რომლის გამყარებამ 0.10% შეადგინა.
როგორც ეკონომიკის მინისტრი აღნიშნავს, ეკონომიკა ძალიან
მგრძნობიარე სფეროა, რომელსაც სჭირდება სტაბილური გარემო და
სტაბილურობა აისახება, მათ შორის, ეროვნული ვალუტის სიმყარზეც და
მის გაუფასურებაზეც.
„ჩვენ გვესმის, რომ ალბათ ბევრი პანიკური მოვლენა იყო და ამ
შემთხვევაში ძირითადად და სამწუხაროდ, ზარალდებიან ჩვენი
მოქალაქეები, ასევე ბიზნეს-აქტორები. რეგიონში, რა თქმა უნდა,
ძალიან ბევრი გამოწვევა არის – რთული ვითარება, საომარი
პირობები, მძიმე სანქციები და ბუნებრივია, ეს გარკვეულ ნეგატიურ
მოლოდინებს აჩენს ჩვენი ვალუტის მიმართაც. დარწმუნებული ვარ,
რომ ეს არის მხოლოდ იმ მოლოდინების შედეგად გაუფასურებული
კურსი.
ლარის გაუფასურების ობიექტური საფუძვლები არ არსებობს, პირიქით,
უპრეცედენტო, 18%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვქონდა და სხვა
მიმართულებითაც – სავალუტო შემოდინებები გაიზარდა, რეკორდული
იყო სავალუტო ტრანსფერები – 168 მლნ დოლარი იანვრის
მონაცემებით. რაც არ უნდა სავაჭრო ჩავარდნაზე ვსაუბრობდეთ დღეს,
რა თქმა უნდა, ის ვერ აისახებოდა ასე მყისიერად კონკრეტულ
ეკონომიკურ რიცხვებში, პარამეტრებში. ამიტომ ეს არის ძირითადად
ემოციური ფაქტორები, რომელსაც სჭირდება სწორი, კოორდინირებული,
ერთსულოვანი პოლიტიკა“, – აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა.

სურსათის
მარაგების
მხრივ
არანაირი დეფიციტი არ არსებობს
– სოფლის მეურნეობის მინისტრი
გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია
მსხვილი სავაჭრო ქსელების და
სურსათისა
და
პირველადი
მოხმარების
პროდუქციის
საქართველოში
იმპორტის
განმახორციელებელი
კომპანიების
წარმომადგენლებს შეხვდა.

როგორც მინისტრმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა,
პროდუქტების მარაგების მხრივ არანაირი დეფიციტი არ არსებობს.
„დღეს არსებულ ვითარებაში, მნიშვნელოვანია როგორც სახელმწიფოს
მხრიდან საჭირო მიმართულებების მხარდაჭერა, ასევე ბიზნესისგან
განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა. იმპორტიორებისა და სავაჭრო
ქსელების წარმომადგენლებისგან მივიღეთ ინფორმაცია არსებული
მდგომარეობის შესახებ; სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ
მარაგების მხრივ არანაირი დეფიციტი არ არსებობს. შეხვედრაზე
შევთანხმდით, რომ მაქსიმალურ კოორდინაციაში ვიმუშავებთ
იმპორტიორებთან და მიმწოდებლებთან“, – აღნიშნა ოთარ შამუგიამ.
შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია, სამომხმარებლო
ბაზარზე პროდუქციის სტაბილური მიწოდების შენარჩუნების
პარალელურად, კომპანიებმა სოციალური პასუხისმგებლობით იმოქმედონ,
რათა არ მოხდეს ფასების უსაფუძვლო მატება.

„დღეს არსებულ ვითარებაში, მნიშვნელოვანია როგორც სახელმწიფოს
მხრიდან საჭირო მიმართულებების მხარდაჭერა, ასევე ბიზნესისგან
განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა. იმპორტიორებისა და სავაჭრო
ქსელების წარმომადგენლებისგან მივიღეთ ინფორმაცია არსებული
მდგომარეობის შესახებ; სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ
მარაგების მხრივ არანაირი დეფიციტი არ არსებობს. შეხვედრაზე
შევთანხმდით, რომ მაქსიმალურ კოორდინაციაში ვიმუშავებთ
იმპორტიორებთან და მიმწოდებლებთან“, – აღნიშნა ოთარ შამუგიამ.
საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელ ივა ჭყონიას
განცხადებით, ამ ეტაპზე, ბაზარზე სტაბილური ვითარებაა, თუმცა
ბოლო დღეებში, სავაჭრო ქსელებში მიწოდების მხრივ შეფერხებები
დაფიქსირდა, რაც მოსახლეობის მხრიდან ჭარბ შესყიდვებს
უკავშირდება და ხელოვნურად იწვევს დეფიციტს.
„გარკვეულ ბრენდებთან დაკავშირებული ჩავარდნები გამოწვეულია
ლოგისტიკური ჯაჭვის წყვეტიდან, მაგრამ თუ დღეს გარკვეული
ბრენდის ზეთი, წიწიბურა თუ შაქარი მომხმარებელს არ დახვდათ
დახლზე, ეს არ ნიშნავს, რომ ორ-სამ დღეში არ იქნება, ამიტომ
მოვუწოდებ მოსახლეობას, რომ ჭარბი შესყიდვებით არ დააზიანონ არც
საკუთარი თავი და არც სხვა მომხმარებელი“, – განაცხადა ივა
ჭყონიამ.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი
სამსახურები ქვეყანაში სურსათის შეუფერხებელი მიწოდებისა და
მარაგების შევსების მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებენ, ასევე,
უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს მსხვილი სავაჭრო ქსელების და
სურსათისა და პირველადი მოხმარების პროდუქციის საქართველოში
იმპორტის განმახორციელებელი კომპანიების წარმომადგენლებთან
კოორდინირებული მუშაობა.
bm.ge

საქართველოში
პურზე
ფასის
ზრდის წინაპირობა ამ ეტაპზე არ
არსებობს
ხორბლისა
მწარმოებელთა
აღმასრულებელი
ლევან
განცახდებით,

და

ფქვილის

ასოციაციის
დირექტორის,
სილაგავას
უახლოესი ორი

თვე პურზე ფასების ზრდის
წინაპირობა არ არსებობს.

მისი თქმით, ქვეყანაში ერთი თვის ხორბლისა და ფქვილის მარაგი
არსებობს, შესაბამისად, რაიმე მყისიერი დარტყმების ალბათობა არ
არის.
„ჩვენთვის, ისევე როგორც სახელმწიფოსთვის, ამ ეტაპზე
მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არსებობდეს მარაგების შევსება
ნებისმიერ ფასად, რადგან ქვეყნები ეძებენ ხორბალს და ცდილობენ,
გადაეწყონ ახალ ლოჯისტიკურ ხაზზე. ფასი იქნება მაღალი, მაგრამ
ხორბალი აუცილებლად შემოვა, ამის გარანტია არის. ფასებმა თუ
მერყეობა დაიწყო, იგივე ხორბლის ფასიდან ან ლარის კურსიდან
გამომდინარე, მაშინ ეს უკვე არის სახელმწიფოს პრეროგატივა. მათ
ჩვენთან შეხვედრაზე განაცხადეს, რომ ამ მერყეობის შემთხვევაში,
მზად არიან, გარკვეული სუბსიდირების მექანიზმით ჩაერიონ, რათა
ეს არ იგრძნოს მოსახლეობამ პურის გაძვირებასთან მიმართებაში.
ჩვენ მარაგები გვაქვს, რაც ძალიან გვიცავს. ეს არის
უსაფრთხოების ბალიში“, – განმარტავს ლევან სილაგავა.
რაც შეეხება შორეულ პერსპექტივას, ლევან სილაგავას განმარტებით,
ასოციაცია უკვე მუშაობს ალტერნატიულ ბაზრებზე, მათ შორის არის
ყაზახეთი.

