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მლნ-მდე
საერთაშორისო
მოგზაური და მოგზაურობიდან
მიღებული 3 მლრდ დოლარზე მეტი
- ტურიზმი 2022
2022 წელს ტურიზმს საკმაოდ ბევრი
გამოწვევა
სექტორი,

ჰქონდა. ტურისტული
რომელიც
კოვიდ

პანდემიისგან აღდგენას ცდილობდა,
თებერვალშივე ახალი გამოწვევის
წინაშე აღმოჩნდა. რუსეთი უკრაინის
ტერიტორიაზე
შეიჭრა
და
ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებები დაიწყო, შედეგად დაიხურა
უკრაინის საჰაერო სივრცე და საქართველომ ავიარეისების 15% და
შესაბამისად სოლიდური ტურისტული ნაკადები დაკარგა.
ამავე პერიოდში, რუსეთის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული
სამხედრო მობილიზაციის გამო საქართველოს საზღვრებს რუსეთის
მოქალაქეების მასიურად მოაწყდნენ და ქვეყანაში შემოსვლა
ოჯახებთან ერთად დაიწყეს. ნაწილი ქვეყანაში მოკლე ხნით შემოვიდა
და საქართველო რამდენიმე კვირაში ან თვეში დატოვა, თუმცა არიან
ისეთებიც, რომლებიც ქვეყანაში გრძელვადიანი პერიოდით შემოვიდნენ,
ბინები იქირავეს ან იყიდეს. ამან კი ქვეყნის უძრავო ქონების
ბაზარზე დიდი გავლენა მოახდინა, გაიზარდა გაყიდვები და გაიზარდა
ქირა.
ტურიზმი ციფრებში
2022 წლის 11 თვეში საქართველოში 4,862,247 საერთაშორისო
მოგზაურის ვიზიტი შედგა, შესაბამისად, 2021 წლის იანვარინოემბრის პერიოდთან შედარებით ზრდა +185.5%-ია. 2019 წლის
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების
აღდგენის მაჩვენებელი 55.9%-ს შეადგენს.

2022 წლის იანვარი-ნოემბრის პერიოდში 3,348,333 საერთაშორისო
ტურისტული ვიზიტი შედგა, რაც +133.7%-ით მეტია გასული წლის 11
თვესთან შედარებით, ხოლო 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან
შედარებით, ტურისტული ვიზიტების 70.2 % აღდგენილია.
იმავდროულად, 2022 წლის იანვარ-ნოემბერში საერთაშორისო
მოგზაურობიდან (ტურიზმიდან) საქართველომ 3.2 მილიარდი დოლარის
შემოსავალი მიიღო.
2022 წლის იანვარი-ნოემბერში მოგზაურობიდან მიღებულმა
შემოსავალმა გადააჭარბა 2019 წლის მაჩვენებელს და რეკორდული
მაჩვენებელი დაფიქსირდა – 3,159,558,975 აშშ. დოლარი, რაც 2019
წლის ანალოგიურ მაჩვენებლის 103.5% აღდგენაა (ზრდა +108,134,426
აშშ დოლარი). 2021 წლის იანვარი-ნოემბრის თვესთან შედარებით
მოგზაურობიდან შემოსავლები გაზრდილია +2,040,668,275 (+182.4%)
აშშ დოლარით.
ტურისტული მოვლენები
2022 წელს ცნობილი გახდა, რომ საქართველო ITB Berlin 2023-ის
საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე მასპინძელი ქვეყნის სტატუსით
წარდგება, რაც უდიდესი შესაძლებლობაა მთელ მსოფლიოში ქვეყნის
ტურისტული მიმართულებების წარმოჩენისთვის.

მასპინძელი ქვეყნის სტატუსით საქართველოს საშუალება ეძლევა
ტურისტული პროდუქტები გააცნოს გამოფენის 200 ათას ვიზიტორს, მათ
შორის 100 ათას ბიზნეს-ვიზიტორს და გამოფენის მრავალ მილიონიან

სატელევიზიო მაყურებელს. კოვიდ პანდემიამდე ყოველწლიურად
გამოფენაზე 181 ქვეყნის 10 ათასზე მეტი კომპანია იყო
წარმოდგენილი. საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენას 160 ათასზე მეტი
ვიზიტორი, მათ შორის 113,500 ბიზნეს ვიზიტორი სტუმრობდა.
მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში არის ომი და ტურიზმის წინაშე
არაერთი გამოწვევა დგას, ამას ხელი არ შეუშლია იმისათვის, რომ
საქართველოს, კონკრეტულად კი ბათუმს, ევროპის შემდეგ მსოფლიოს
ტურისტული ოსკარი და მორიგი აღიარება მიეღო.
ოქტომბერში კუნძულ მალიორკაზე World Travel Awards-ის
დაჯილდოებაზე ბათუმი ევროპის სწრაფად მზარდ ტურისტულ
მიმართულებად კიდევ ერთხელ აღიარეს. ბათუმი ასევე ოფიციალურად
დასახელდა, როგორც 2023 წლის „World Travel Awards“-ის
დაჯილდოების ღონისძიების მასპინძელი ქალაქი. აღსანიშნავია, რომ
ბათუმმა ევროპული ე.წ. „ტურიზმის ოსკარი“ პირველად 2019 წელს
მოიპოვა და World Travel Awards-ის გამარჯვებული გახდა. ბათუმი
ტურიზმის „ოსკარი“-ს მსოფლიოს ნომინაციებში პირველად იყო
წარმოდგენილი და ამ ნომინაციაში ისეთი ქვეყნების ტურისტულ
ქალაქებთან შევიდა კონკურენციაში, როგორებიცაა საფრანგეთი,
იაპონია, კოლუმბია, მექსიკა, ლაოსი, ურუგვაი, ბულგარეთი და
ჩრდილოეთ ირლანდია.
წელსვე მსოფლიო აღიარება მოიპოვა მესტიამაც. გაეროს მსოფლიო
ტურიზმის ორგანიზაციის პროექტის „Best Tourism Villages by
UNWTO“ -ის ერთ-ერთი გამარჯვებული მესტიაა. აღსანიშნავია, რომ
მესტია შერჩეულ იქნა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის წევრი
57 ქვეყნის 130-ზე მეტი დანიშნულების ადგილის აპლიკაციას შორის,
რაც უდიდეს მიღწევას წარმოადგენს.
წელსვე საქართველომ უმასპინძლა უპრეცედენტო პროექტს: GET LOST
WIZZAIR. აგვისტოში ქუთაისი არაბეთის გაერთიანებული საამიროდან
ჩამოსულ 100 საერთაშორისო მედიაწარმომადგენელს, ბლოგერსა და
ინფლუენსერს (მეწყვილეებთან ერთად) მასპინძლობდა.
„GET LOST WIZZAIR“ – „დაიკარგე Wizz air-თან ერთად“
ავიაკომპანიის უკვე აპრობირებული პროექტი ითვალისწინებს ინფოტურს, რომლის მონაწილეები გამომგზავრების დასაწყისში არ ფლობენ
ინფორმაციას მათი მოგზაურობის დანიშნულების ადგილის შესახებ და
პროექტის გამარჯვებულ ქალაქში (ქვეყანაში) მათი ჩასვლა არის

სიურპრიზი.
როგორც აფასებენ ტურიზმის პოლიტიკის განმსაზღვრელი პირველი
პირები ტურიზმის სექტორს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ
ქვრივიშვილი „კომერსანტთან“ აცხადებს, რომ ტურიზმის აღდგენის
დინამიკამ მოლოდინს გადააჭარბა.
„2022 წელი საკმაოდ წარმატებული და გამოწვევებით სავსე გვქონდა.
ტურიზმის სექტორში აღდგენის დინამიკამ მოლოდინებს გადააჭარბა.
შემოსავლებს რაც შეეხება, ჩვენმა ქვეყანამ 11 თვის მონაცემებით
უკვე მიიღო 3 მლრდ დოლარზე მეტი შემოსავალი, რაც 100%-იანი
აღდგენაა 2019 წელთან შედარებით. მოლოდინი გვაქვს, რომ წლის
ბოლომდე 2019 წლის შემოსავლებს გადავაჭარბებთ. საერთო სურათში
გაზრდილია მხარჯველუნარიანი ტურისტების წილი. მნიშვნელოვანია,
რის საფუძველზეა გაზრდილი მხარჯველუნარიანობა. ერთია, რომ
საჰაერო გზით შემოსული ტურისტების წილი გაიზარდა, მეორე
გაზრდილია ასევე ქვეყანაში დარჩენის ხანგრძლივობა. მესამეა,
რომელმა ქვეყნებმა შეიტანეს დიდი წვლილი დანახარჯებში: ეს არის
სპარსეთის ყურის ქვეყნები. განსაკუთრებით გამოვყოფდი საუდის
არაბეთს, გაერთიანებულ საამიროებს და ასე შემდეგ, რომლებიც
გამოირჩევიან, როგორც მაღალმხარჯველუნარანობით, ასევე სწრაფი
ზრდის დინამიკით. ეს ბაზარი თავის წინა წლის შედეგებს ყოველთვის
აუმჯობესებს“, – აცხადებს მარიამ ქვრივიშვილი.
მინისტრის მოადგილის თქმით, მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანი ბაზარია
ისრაელი, პოლონეთი და ევროპის ისეთი მიმართულება, როგორიცაა
გერმანია.
„ჩვენი მარკეტინგული კამპანია და დანახარჯები პირდაპირ ისახება
ტურისტული ვიზიტორების ზრდაზე და შესაბამისად შემოსავლებზე.
ამიტომ ეს დივერსიფიკაციის პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და
ამის ერთგულები ვრჩებით და ვაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას. 2023
წლის მოლოდინი საკმაოდ პოზიტიურია,“- აცხადებს ქვრივიშვილი.

ქვრივიშვილის თქმით,
საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკაში
მეზობელი ქვეყნების წილი ყოველთვის საკმაოდ მოცულობითი იყო .
„რუსეთის წილი ჩვენს მთლიან სტატისტიკაში 2019 წელს იყო
დაახლოებით 25%. დღეს დინამიკა
25%-საც კი არ აღემატება,
დაახლოებით 23%-იანი წილი აქვს რუსეთის ბაზარს დღეს ჩვენი
ტურიზმის ინდუსტრიაში. ერთის მხრივ ჩამორჩება 2019 წელს,
აღდგენის ნაწილში და მეორეს მხრივ ბუნებრივი დინამიკაა.
როდესაც

ქვეყანას

გააჩნია

სახმელეთო

საზღვარი,

რომელიმე

ქვეყანასთან, გამტარუნარიანობა ბევრად უფრო დიდია. სწორედ
ამიტომ თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი და სომხეთი ყოველთვის
მოწინავეა.
იმის გამო, რომ დივერსიფიცირება და მეტი
მხარჯველუნარიანი ტურისტი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია,
გვინდა, რომ სახმელეთო გზით შემოსული ტურისტების რაოდენობამ
დაიკლოს, ხოლო საჰაერო გზით შემოსული ტურისტების რაოდენობამ
მოიმატოს.
ის დანაკლისები, რომელიც წელს ჩვენიდან დამოუკიდებელი მიზეზების
ფონზე
გაგვიჩნდა,
მაქსიმალურად
შევეცადეთ
რომ
დაგვებალანსებინა.“ – აცხადებს ქვრივიშვილი.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე მედეა
ჯანიაშვილი, რომელიც ბოლო წლებში ხელმძღვანელის მოვალეობასაც
ასრულებდა, აცხადებს, რომ ქვეყანამ 2022 წელს 5 მლნ საერთაშორისო
მოგზაურს უმასპინძლა.
„ზოგადად 2022 წელი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ
მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მაღალი კონკურენტუნარიანობით

ხასიათდება. კოვიდის შემდეგ პერიოდში ყველა ქვეყანამ აქტიურად
დაიწყო ტურისტული ნაკადების მიღება, აღდგენა და მაჩვენებლების
კიდევ უფრო გაუმჯობესება. ჩვენთვის 2019 წელი არის საბაზისო
მაჩვენებელი, რომელზედაც არამხოლოდ ორიენტირებული ვართ, რომ
აღვადგინოთ, არამედ რაც შეიძლება მალე გადავასწროთ კიდეც.

საქართველოსთვის 2019 წელი რეკორდული იყო, რადგანაც 9,4 მლნ
საერთაშორისო ვიზიტორს ვუმასპინძლეთ, რაც აისახა შემოსავლებში.
ჩვენთვის ეს ამოსავალი წელი იყო, რომ რაც შეიძლება მალე
დავბრუნებოდით ამ მაჩვენებლებს. მსოფლიოს ტურიზმის ორგანიზაციის
რეკომენდაციით, მსოფლიოს ქვეყნებმა გაწერეს გეგმა, რომ აღდგენა
მოხდებოდა 2022-წლიდან 2024 წლის ჩათვლით.
2022 წლის
მონაცემებს რომ გადავხედოთ, 5 მლნ საერთაშორისო მოგზაურს
ვუმასპინძლეთ უკვე და 56%-იანი აღდგენა გაქვს. ეს მონაცემები კი
ძალიან დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს.
აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ უკრაინაში ომმა მნიშვნელოვნად
იმოქმედა ტურიზმზე. 2022 წელზე მოლოდინი უფრო მაღალი იყო, რომ
არა მიმდინარე მოვლენები. თუმცა ჩვენ ვართ ძალიან მორგებული
არსებულ გამოწვევას და ამის მიხედვით დგება ჩვენი მარკეტინგული
აქტივობები, არაერთხელ გადაიხედა იგივე „ტურიზმის სტრატეგია —
2025“.
საკმაოდ აქტიურად ვმუშაობთ გალფის, ევროპის და ბალტიისპირეთის
ქვეყნებზე და სამივე მიმართულებით ჯერ კიდევ მიმდინარე
მარკეტინგული კამპანიებია და ჩვენს ტურისტულ პროდუქტებზე
წვდომა მილიონობით ადამიანს აქვს.
კოვიდის შემდეგ პერიოდში

პროდუქტის მოთხოვნის ტენდენციაც

შეიცვალა. დღეს მსოფლიოში ინტერესი უფრო გაზრდილია
სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულებით, ეკო და აგრო ტურიზმის
მიმართულებით და გასტრონომია გახდა ძალიან პოპულარული. ამდენად
ჩვენ ჩვენი ტურისტული პროდუქტების ფორმირება და გეგმარება ამ
კუთხითაც დავიწყეთ,“ — აცხადებს მედეა ჯანიაშვილი.
ტურიზმის აღდგენის დინამიკით კმაყოფილნი არიან აჭარაშიც. აჭარის
ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინა ზოიძე „კომერსანტთან“
აცხადებს, რომ რეგიონში განთავსების ობიექტები საკმაოდ მაღალი
დატვირთულობით მუშაობენ.
„2022 წელს ტურიზმის სექტორში ბევრი გამოწვევა იყო. ტურიზმის
სექტორს მოუხდა აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ ყოფილიყო
მოწოდების სიმაღლეზე, როგორც სერვისის მხრივ ასევე აქტიურად
მიმდინარეობდა მუშაობა ფრენების აღდგენაზე. შესაბამისად, აჭარის
რეგიონს საკმაოდ მაღალი აღდგენის კოეფიციენტი ჰქონდა. პანდემიის
მიუხედავად რეგიონს არ შეუწყვეტია მუშაობა ინფრასტრუქტურის
განვითარების მიმართულებით. შედეგად 2022 წელს რეგიონს 100-ზე
მეტი ტურისტული ობიექტი შეემატება. კარგად გვესმის, რომ როგორც
ინფრასტრუქტურა, ასევე სერვისის რჩება გამოწვევად. გეტყვით, რომ
სერვისის მხრივ ლოიალობის კოეფიციენტის 10%-იანი ზრდა გვაქვს.
კერძო სექტორში დატვირთულობა გაზრდილია. Airbnb-ს მონაცემებს თუ
დავეყრდნობით, ბათუმში10%-ით გაზრდილია, როგორც საცხოვრებელი
ადგილების რაოდენობა, ასევე დატვირთულობა. სასტუმროებშიც
საკმაოდ მაღალი დატვირთულობა გვაქვს. ზოგიერთ სასტუმროში
დატვირთულობა მთელი წლის განმავლობაში 95%-ზე მაღალი იყო“, –
აცხადებს ზოიძე.
commersant.ge

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. ინდონეზია – 7.7 მლნ დოლარი, 3 143 ტონა;
2. რუსეთი – 2.7 მლნ დოლარი, 506 ტონა;
3. გერმანია – 2.5 მლნ დოლარი, 359 ტონა;
4. იტალია – 2.4 მლნ დოლარი, 212 ტონა;
5. ვიეტნამი – 1.7 მლნ დოლარი, 691 ტონა;
6. სომხეთი – 962 ათასი დოლარი, 278 ტონა;
7. 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.

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,
წარმოუდგენელია“, — ამბობს ანა მიქაძე.

აი,
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ჰექტარი ტერიტორია დაუბრუნდა

“მზიურის”
პარკის
ტერიტორიაზე არსებული
18
000
ათას
კვადრატული
მეტრამდე ფართობის მიწა
დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს
დაუბრუნდა.

როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, „მზიური“ ქალაქის თანამედროვე
ისტორიისა და კულტურული ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.
„ყველას კარგად გვახსოვს ის მავნე პრაქტიკა, რომელიც წლების
განმავლობაში დანერგილი იყო და ყოველდღიურად ხდებოდა. ეს იყო
მწვანე არეალების, სპორტული მოედნების მიტაცება და მათ ადგილზე
გარკვეული სამშენებლო სამუშაოების წარმოება, თუმცა, 2017 წლიდან
რადიკალურად შეიცვალა მიდგომები, რადგან ჩვენთვის პრინციპულად
მნიშვნელოვანია, დედაქალაქი იყო კიდევ უფრო მწვანე, იყოს კიდევ
უფრო მეტი რეკრეაციული სივრცე.
თქვენ იცით მზიურის პარკი, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
სივრცეა და დიდი ისტორიის მატარებელია. თავის დროზე
თბილისისთვის მორიგი ფილტვის გაჩენასა და ვერეს ხეობაში პარკის
გაშენებაზე ცნობილი ქართველი მწერალი ნოდარ დუმბაძე ბევრს
საუბრობდა. იგი თბილისელებს მოუწოდებდა, თითო აგური მიეტანათ
ვერეს ხეობაში ოცნების ქალაქის ასაშენებლად, სადაც
პატარები ბეთანიიდან მონაბერ სუფთა ჰაერზე დაისვენებდნენ.
იცით, რომ ორი წლის წინ მოხდა პარკის სრული განახლება. თუმცა,
ჩვენ ვერ მოვახერხეთ სრულყოფილად პარკის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების წარმოება, რადგან გარკვეული ტერიტორია იყო კერძო
საკუთრებაში. მინდა, გადაწყვეტილება გავაცნო თბილისელებს –
მუნიციპალიტეტს დაუბრუნდა აღნიშნული მიწა, რომელიც დაახლოებით
18 000 ათასი კვადრატული მეტრია. ეს არის მზიურის პარკის
გაყოლებაზე. ეს ტერიტორია დღეს არის ცუდ მდგომარეობაში, რადგან
კერძო საკუთრებაში შეუძლებელი იყო სამუშაოების წარმოება. კერძო

მესაკუთრესთან
მოლაპარაკებების
შედეგად,
მიღებულია
გადაწყვეტილება, რომ მოხდება ამ სივრცის ადგილმონაცვლეობა.
დედაქალაქის მთავრობაზე საკითხი უკვე გავიტანეთ, გადაიგზავნება
საკრებულოში და გადაწყვეტილება იქნება მიღებული“, – განაცხადა
კახა კალაძემ.

მედიკამენტებზე
რეფერენტული
ფასების დაწესება ფარმაცევტულ
ბაზარზე წამლებს გააიაფებს
მედიკამენტებზე რეფერენტული ფას
ების დაწესებას ფარმაცევტულ
ბაზარზე ძალიან დადებითი ეფექტი
ექნება და ეს წამლებს ძალიან
გააიაფებს.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ილია ღუდუშაურის
თქმით, სექტორისგან კონკრეტულ შეკითხვებსა და შენიშვნებს
ელოდებიან.
„რეფორმის პირველი ნაწილი უკვე გავაცანით ფარმაცევტული სექტორის
წარმომადგენლებს. ძირითადი პრინციპები ჩამოყალიბებულია.
ჩვენ სექტორისგან კონკრეტულ შეკითხვებსა და შენიშვნებს
ველოდებით. ვფიქრობ, რომ გეგმის მიხედვით რეფორმა 1
იანვრიდან გაეშვება.
რეფერენტული

ფასები,

პირველ

ეტაპზე,

ქრონიკული

და

ონკოლოგიური დაავადებების სამკურნალო პრეპარატებზე დაწესდება.
ამის შემდეგ, დავაკვირდებით მის მიმდინარეობას და გეგმის
მიხედვით, ყველა მედიკამენტზე რომელიც საქართველოში იქნება
რეგისტრირებული განსაზღვრული იქნება მაქსიმალური ზედ ზღვარი.
ეს რეფერენტული ქვეყნებისა და სტატისტიკის ანალიზის საფუძველზე
მოხდება.
ცვლილებას ფარმაცევტულ ბაზარზე ძალიან დადებითი ეფექტი ექნება
და ეს მედიკამენტებს ძალიან გააიაფებს“, – განაცხადა ილია
ღუდუშაურმა.
შეგახსენებთ, რომ რეფერენტული ფასების მექანიზმის შემუშავების
პროცესში ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ადგილობრივ და
საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მუშაობენ.
ცვლილების

მიზანი

წამლებზე

ხელმისაწვდომობის

გაზრდა

და

კეთილსინდისიერი მარკეტინგის უზრუნველყოფაა.

სემეკ–ი – ამ ეტაპზე ბუნებრივი
გაზის
ტარიფების
მატება
მოსალოდნელი არ არის

სემეკ-ში აცხადებენ, რომ ამ
ეტაპზე არსებული მონაცემების
საფუძველზე, ბუნებრივი გაზის
ტარიფების მატება მოსალოდნელი არ
არის. ამის შესახებ აღნიშნულია
საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის განცხადებაში.

როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, სემეკი ეხმიანება „მთავარი
არხის“ ეთერში გასულ ცრუ ინფორმაციას დეკემბერში ბუნებრივი გაზის
ტარიფების გაძვირებასთან დაკავშირებით.
„მთავარი არხის“ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს „სემეკის ხელმძღვანელი ტარიფის ზრდას არ გამორიცხავს“ არ შეესაბამება
სიმართლეს და წარმოადგენს მიზანმიმართულ პროვოკაციას.
მიმდინარე წლის ივლისიდან სემეკში მიმდინარეობს გეგმური საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოებები ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი
კომპანიებისათვის ტარიფის დადგენასთან დაკავშირებით. იქიდან
გამომდინარე, რომ კანონმდებლობით განსაზღვრული წესების
შესაბამისად, მოქმედი ბუნებრივი გაზის ტარიფები დადგენილია
მიმდინარე წლის ბოლომდე, საჯარო წარმოების ფარგლებში კომპანიებს
ტარიფები დაუდგინდებათ მომდევნო წლებისთვის.
სემეკ-ის თავმჯდომარემ ჟურნალისტების მიერ ბუნებრივი გაზის
ტარიფებზე დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით არაერთხელ განაცხადა,
რომ არსებული პარამეტრების გათვალისწინებით ბუნებრივი გაზის
ტარიფების მატება მოსალოდნელი არ არის.
„მთავარი არხის“ მიერ გაკეთებული არასწორი ინტერპრეტაცია და
წინასწარ გაკეთებული დასკვნები კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ
აღნიშნული მედიასაშუალება კიდევ ერთხელ მიზანმიმართულად ცდილობს
საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას.
სემეკი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე არსებული მონაცემების
საფუძველზე ბუნებრივი გაზის ტარიფების მატება მოსალოდნელი არ

არის“, – აღნიშნულია განცხადებაში.

2023 წელს სოფლის მეურნეობის
სახელმწიფო
პროგრამების
დაფინანსება იზრდება
საქართველოს
2023
წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს კანონის პროექტით,
სოფლის მეურნეობის სექტორის
დაფინანსება 15.7%-ით გაიზარდა.
აღნიშნულ ინფორმაციას სოფლის
განვითარების
სააგენტო
ავრცელებს.
უწყების განმარტებით, ბიუჯეტი ზრდის მიზანია, სახელმწიფომ
ადგილობრივი აგროწარმოების განვითარებისთვის, ფერმერებისა და
მეწარმეებისთვის მეტი ფინანსური რესურსი გახადოს ხელმისაწვდომი,
როგორც შეღავათიანი აგროკრედიტის, ასევე აგროლიზინგის კუთხით.
ბიუჯეტი გაიზარდა პროგრამისთვის „დანერგე მომავალი“, ასევე,
შემნახველი და გადამმუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების
პროგრამის და ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის
ხელშეწყობისათვის.
„ქართული ხარისხიანი აგროპროდუქტის წარმოების პროცესში
სახელმწიფოს თანადაფინანსების პროგრამები დიდ დახმარებას უწევს
ფერმერებს სასოფლო- სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ღირებულებათა
ჯაჭვის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით, რაც, საბოლოოდ,
ექსპორტის ზრდის და იმპორტის ჩანაცვლების სტრატეგიულ მიზანს
ემსახურება. 2023 წელს სახელმწიფო თანადაფინანსებას ღირებულებათა
ჯაჭვის ყველა კომპონენტში ზრდის“, – აცხადებს სოფლის

განვითარების სააგენტოს დირექტორი ილია თამარაშვილი.
სოფლის განვითარების სააგენტოს ცნობით, სოფლის მეურნეობის დარგის
განვითარებისთვის არსებული სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამები
ქმნის შესაძლებლობებს, შეიქმნას მაღალი ხარისხისა და უვნებლობის
თანამედროვე სტანდარტების პროდუქცია. ერთ-ერთი სისტემური
პროექტი, რომელიც ამ მიზნით ხორციელდება არის „შეღავათიანი
აგროკრედიტი“. პროექტი მხარს უჭერს აგრომეწარმეებს გაეზარდოთ
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა სოფლის მეურნეობის პირველადი,
გადამმუშავებელი და აგროპროდუქციის შენახვის მიმართულებებით.
2023 წლის გაზრდილი ბიუჯეტი სოფლის განვითარების სააგენტოს მეტი
შეღავათიანი სესხის გაცემის შესაძლებლობას აძლევს.

ყალბი
ფულის
ნიშნების
გავრცელების შეზღუდვის მიზნით,
ეროვნულმა
ბანკმა
ახალი
რეგულაცია დაამტკიცა
ყალბი
ფულის
ნიშნების
გავრცელების შეზღუდვის მიზნით,
ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს
ტერიტორიაზე ყალბი ფულის
ნიშნების გამოვლენის ფაქტებზე
რეაგირების შესაბამისი წესი
დაამტკიცა.

სებ-ის ინფორმაციით, დოკუმენტით განსაზღვრულია, თუ როგორ უნდა
იმოქმედონ ნაღდი ფულის ოპერაციების განმახორციელებელმა პირებმა

ყალბი ფულადი ნიშნების გამოვლენისას, როგორ უნდა უზრუნველყონ
ყალბი ან საეჭვო ფულის ნიშნების მიმოქცევიდან დაუყოვნებლივი
ამოღება და სათანადო ორგანოების დროულად ინფორმირების გზით,
შეზღუდონ ყალბი ფულის ნიშნების გავრცელება ქვეყნის ტერიტორიაზე.
„აღსანიშნავია, რომ გამოვლენილი ყალბი ფული არ ანაზღაურდება და
არ ექვემდებარება დაბრუნებას“, – აცხადებენ ეროვნულ ბანკში.
მათივე ცნობით, რეგულაცია ვრცელდება როგორც ეროვნულ, ისე უცხოურ
ვალუტაზე და მისი შესრულება სავალდებულოა როგორც საფინანსო
სექტორის წარმომადგენლებისთვის, ისე სავაჭრო, პროდუქციის
მიმწოდებელი და მომსახურების გამწევი სხვა პირებისთვის, ნაღდი
ფულით ანგარიშსწორების, დახურდავების, გამოცვლის, სხვა ვალუტაზე
გაცვლის ან შემოწმებისას. აღნიშნული პირები ვალდებული არიან,
უზრუნველყონ ნაღდი ფულის მიღება-გაცემის ოპერაციებზე მხოლოდ
ფულის ნიშნების დამცავი მექანიზმების მცოდნე პირთა დაშვება და
უზრუნველყონ, ამ მიმართულებით, მათი პერიოდული გადამზადება.
„საფინანსო სექტორის წარმომადგენელი, ყალბი ან საეჭვო ფულის
ნიშნის გამოვლენის შემთხვევაში, ვალდებულია, წარმომდგენს, ყალბი
ან საეჭვო ფულის ნიშნის კატეგორიის სტატუსით, ყოველგვარი
ანაზღაურების გარეშე, შემდგომი ექსპერტიზის მიზნით, ჩამოართვას
ისეთი ფულის ნიშანი, რომლის ნამდვილობისა და გადასახდელად
ვარგისობის დადგენა ვერ ხერხდება ადგილზე ან არსებობს ეჭვი მისი
სიყალბის თაობაზე.
ასევე, უნდა შეადგინოს ცნობის სამი ეგზემპლარი, რომელთაგან
ერთი, გამოვლენილ საეჭვო ფულის ნიშანთან ერთად – გამოვლენიდან
არაუგვიანეს ხუთი სამუშაო დღისა, უნდა გაუგზავნოს ეროვნულ ბანკს
შემდგომი ექსპერტიზა-რეაგირებისთვის, მეორე უნდა გადასცეს
წარმომდგენს, ხოლო მესამე პირი დაიტოვოს თავისთან“, –
აღნიშნავენ ეროვნულ ბანკში.
რაც შეეხება მომსახურების გამწევ ნებისმიერ სხვა პირს, სებ-ის
ცნობით, ყალბი ან საეჭვო ფულის ნიშნის გამოვლენის შემთხვევაში,
ისინი ვალდებულნი არიან, ანგარიშსწორების პროცესში წარმომდგენს
განუმარტონ, რომ ფულის ნიშანი შესაძლებელია, იყოს ყალბი და

სათანადო რეაგირების მიზნით, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების
მართვის ცენტრ 112-ის საშუალებით, გამოიძახონ სამართალდამცავი
ორგანოს წარმომადგენელი, რომელიც, თავის მხრივ, მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად მოახდენს რეაგირებას.

საქართველოში ყველა კატეგორიის
პენსიონრისთვის პენსია იზრდება
იანვრიდან
ჯანდაცვის
და
სოციალური
პროგრამების
დაფინანსება იზრდება 770
მილიონი ლარით. ამის შესახებ
საქართველოს
პრემიერმინისტრმა,
ირაკლი
ღარიბაშვილმა
მთავრობის
დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა.
როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, 70 წლის და მეტი ასაკის
პენსიონერთა პენსია გახდება მაღალმთიან დასახლებებში 440
ლარამდე, სხვაგან 365 ლარი.
„70 წლამდე პირთა პენსია გახდება თითქმის 300 ლარი, ხოლო
მაღალმთიან დასახლებებში 70 წლამდე პირთა პენსია გახდება 355
ლარი.
ასევე გარდა პენსიისა, გათვალისწინებული გვაქვს მკვეთრად
გამოხატული შშმ პირთა სოციალური გასაცემელს ზრდა 65 ლარით,
ასევე დანარჩენი კატეგორიის შშმ პირთა გასაცემელიც გაიზრდება.
მინდა
შეგახსენოთ,
რომ
ჩვენ
ბავშთა
დახმარება
თითქმის გავასამმაგეთ უკვე. იყო 50 ლარი და ახლა არის 150 ლარი.
ესეც გაგრძელდება. ჩვენი სურვილია, იმისდა მიხედვით, როგორ
ბიუჯეტი გვექნება 2023 წელს და როგორი შემოსავლები, რომ ეს

კიდევ გავზარდოთ“, – განაცხადა ღარიბაშვილმა.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, საჯარო სკოლების მასწავლებელთა
ხელფასები და დანამატები, პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგთა
საათობრივი ანაზღაურება და მანდატურების ხელფასები გაიზრდება,
2023 წლის იანვრიდან კი 500 სკოლის რეაბილიტაცია დაიწყება, –
ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი
ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა.
მუნიციპალიტეტების გაზრდილი შემოსავლების ფარგლებში შესაძლებელი
იქნება საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ხელფასების ზრდაც. ირაკლი
ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ყველა საჯარო მოხელის ხელფასი 10%-ით
გაიზრდება.
„რაც შეეხება განათლებას, რომელიც არის ჩვენი მთავარი
პრიორიტეტი, განათლებასა და მეცნიერებაზე ზრუნვა. საჯარო
სკოლების მასწავლებელთა ხელფასები და დანამატები იზრდება, ასევე
მანდატურების ხელფასები გაიზრდება, საჯარო სკოლების
ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასები გაიზრდება 10%-ით. ეს
10%-იანი ზრდა შეეხება ყველა საჯარო მოხელეს. ჩვენ ასევე
გავზრდით პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგთა საათობრივ
ანაზღაურებას, ბატონო მიხეილ. ვიწყებთ 500-ზე მეტი საჯარო
სკოლის რეაბილიტაციას და მშენებლობას. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ
გავაკეთეთ გეგმა, 800 სკოლა არის ძალიან მძიმე, სავალალო
მდგომარეობაში, ამისთვის ძალიან დიდი თანხებია გამოყოფილი,
დაახლოებით მილიარდ ლარამდე სამი წლის განმავლობაში და ამ
მიზნით, 2023 წელს 300 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული
ბიუჯეტში. 500 სკოლის რეაბილიტაცია დაიწყება იანვრიდან.
მუნიციპალიტეტების გაზრდილი შემოსავლების ფარგლებში შესაძლებელი
იქნება საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ხელფასების ზრდაც. ესეც
გათვალისწინებული გვაქვს ამ ბიუჯეტში“, – განაცხადა ირაკლი
ღარიბაშვილმა.

