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1 Οικονομύα Γεωργύασ 

1.1 Επιςκόπηςη τησ γεωργιανόσ οικονομύασ  

Ρλθκυςμόσ (2019) 

3,71εκ. εκ των οποίων 2,18 εκ. 

διαβιεί ςε αςτικζσ περιοχζσ και 

1,54 εκ. ςτθν φπαικρο. 

Ρρωτεφουςα Τιφλίδα- πλθκυςμόσ πόλθσ  1,18εκ. 

Κατά κεφαλιν ΑΕΡ (δολ. ΗΡΑ) 2019 4.763 

Κατά κεφαλιν ΑΕΡ με όρουσ αγοραςτικισ 

δφναμθσ PPP (δολ. ΗΡΑ) 2019 12.227 

Ημερομθνία ζναρξθσ & λιξθσ οικονομικοφ ζτουσ 1θ Ιανουαρίου- 31θ Δεκεμβρίου  

 

                                                      Διάρκωςθ ΑΕΡ Γεωργίασ 2019 %         Ρθγι: Geostat       

Κυριότεροι κλάδοι μεταποίθςθσ Γεωργίασ από πλευράσ κφκλου εργαςιϊν το 2019: 
τρόφιμα/ποτά, χαλυβουργεία, εργαλειομθχανζσ, ορυχεία (ςυμπεριλαμβανομζνου 
μαγγανίου και χαλκοφ), οινοποιεία.  
Κυριότερα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα: ςταφφλια, φουντοφκια, εςπεριδοειδι, 
τςάι.  
  

Εμπόριο,επιδιορκϊ
ςεισ  οχθμάτων; 14,4

Υπθρεςίεσ ακινιτων
(real estate); 11,5

Μεταποίθςθ; 10,1

Καταςκευζσ; 8,6

Αγροτικόσ 
τομζασ; 7,2

Δθμόςια διοίκθςθ ; 
6,8

Μεταφορζσ ; 6,5

Χρθματοπιςτωτικόσ/
αςφαλιςτικόσ; 5,4

Λοιποί τομείσ; 29,4
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1.1.1 Η δομό τησ οικονομύασ- ςύνθεςη ΑΕΠ 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτθν διάρκρωςθ του ΑΕΡ το 2019 (προςωρινά ςτοιχεία 
Geostat) κατείχαν οι κάτωκι κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων: Εμπόριο & επιδιορκϊςεισ 
οχθμάτων (14,4%), και οι υπθρεςίεσ διαχείριςθσ ακινιτων (11,5%) και ακολουκοφν 
θ βιομθχανία (10,1%), οι καταςκευζσ (8,6%), γεωργία-δαςοκομία και αλιεία (7,2%), 
θ δθμόςια διοίκθςθ (6,8%), μεταφορζσ (6,5%) και χρθματοοικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ/αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ (5,4%).   
 

Σύνθεζη ΑΕΠ ανά κυριόηερη οικονομική δραζηηριόηηηα 
       Τρέτοσσες τιμές σε εκ. λάρι 

Ανά κυριόηερη οικονομική δραζηηριόηηηα 
2018 2019* 

Ππυηογενήρ ηομέαρ (γευπγία, κςνήγι, δαζοπονία, 
αλιεία)  

3015.9 3122.2 

Εξόπςξη 
414.6 510.1 

Μεηαποίηζη 
3940.1 4396.4 

ηλεκηπιζμόρ,  θςζικό αέπιο  
980 1022.8 

Παποσή ύδπεςζηρ, αποσέηεςζηρ, διασείπιζηρ 
αποβλήηυν 

292.7 326.7 

Παπαγυγή πποφόνηυν από νοικοκςπιά για 
αςηοκαηανάλυζη 

36.9 38.9 

Καηαζκεςέρ 
3213.2 3726.3 

Εμπόπιο σονδπικό/λιανικό 
5406.3 6243.1 

Κλάδορ θιλοξενίαρ και εζηίαζηρ 
1800 2072 

Μεηαθοπέρ 
2461.6 2823.5 

Επικοινυνίερ 
1077.5 1283.3 

Φπημαηοοικονομικέρ ςπηπεζίερ & αζθαλιζηικέρ 
ςπηπεζίερ 

2350.4 2335.7 

Ακίνηηα (πώληζη/ενοικίαζη) 
4430.8 5001.2 

Διοικηηικέρ ςπηπεζίερ 
510.1 614.6 

Επιζηημονικέρ, ηεσνικέρ, επαγγελμαηικέρ 
δπαζηηπιόηηηερ 

1004.6 1262.2 

Δημόζια διοίκηζη 
2899.7 2939.4 

Εκπαίδεςζη 
1740 1953.2 

Τέσνερ & τςσαγυγία 
1182.2 1406.4 

Υγεία & κοινυνικέρ ςπηπεζίερ 
1632.8 1881.2 

AEΠ ζε βαζικέρ ηιμέρ εκ. λάπι  
38778.5 43319.6 

ΑΕΠ ζε ηιμέρ αγοπάρ  
44599.3 50002.2 

Πηγή: GEOSTAT , * Προκαταρκτικά στοιχεία  

Δυναμικότεροι κλάδοι τθσ οικονομίασ το 2019 από πλευράσ πραγματικισ αφξθςθσ 
τθσ προςτικζμενθσ αξίασ, ιταν οι  τομείσ: χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου- 
επιςκευισ μθχανοκίνθτων οχθμάτων (7,4%), τζχνεσ/ψυχαγωγίασ (14,3%), 
πλθροφορικισ & επικοινωνιϊν (15,2%), φιλοξενίασ και εςτίαςθσ (8,9%), υγείασ & 
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (9,6%) και εκπαίδευςθσ (8,8%).  
 
Μείωςθ πραγματικισ προςτικζμενθσ αξίασ καταγράφθκε ςτουσ τομείσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ (2,7%) και χρθματοοικονομικϊν & αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν (2,1%).  
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Το εμπόριο & επιςκευι οχθμάτων καταλαμβάνει ςτακερά το  μεγαλφτερο μερίδιο 
από πλευράσ κφκλου εργαςιϊν, τάςθ που ςυνεχίςτθκε και το 2019 με τα αυτοκίνθτα 
να αποτελοφν πρϊτο εξαγωγικό προϊόν τθσ Γεωργίασ (686,7 εκ. δολ.).                                
Η επανεξαγωγι αυτοκινιτων αυξικθκε 68,2% το 2019 ςυγκριτικά με το 2018 
ςυνιςτϊντασ 18,2% επί των  ςυνολικϊν εξαγωγϊν τθσ χϊρασ. 
 

Ο τουριςμόσ αποτελεί ςθμαντικό κλάδο τθσ οικονομίασ ςυνειςφζροντασ κακαρά 
ζςοδα από τουριςτικζσ υπθρεςίεσ 3,26 διςεκ. USD το 2019 οποία ςυνιςτοφν 18,4% 
του ΑΕΡ τθσ Γεωργίασ. Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των ταξιδιωτικϊν ειςπράξεων κατζγραψε 
επιβράδυνςθ ανερχόμενοσ ςε 3% το 2019 (ζναντι +21% το 2018), γεγονόσ που 
αποδίδεται ςε μείωςθ των τουριςτϊν από ωςία εξαιτίασ τθσ αναςτολισ από  
8/7/2019 των πτιςεων ωςικϊν αεροπορικϊν εταιρειϊν προσ Γεωργία.  Ραρά 
ταφτα, ο αρικμόσ τουριςτϊν το 2019 ανιλκε ςε 5,08 εκ. αυξθμζνοσ 7,7%. 
Κυριότερεσ χϊρεσ προζλευςθσ διεκνϊν επιςκεπτϊν ςτθ Γεωργία το 2019 ιταν: 
Αηερμπαϊτηάν (1,52 εκ. επιςκζπτεσ), ωςία (1,47 εκ. ), Αρμενία (1,36 εκ.), Τουρκία 
(1,15 εκ.).   
 
Πςον αφορά τον καταςκευαςτικό κλάδο, θ αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν του 
οφείλεται κυρίωσ ςτον μεγάλο αρικμό κτιρίων που οικοδομικθκαν ςτθ χϊρα.                       
Η πλειοψθφία εξ' αυτϊν  χτίςτθκε το 2016 (θ ςυνολικι επιφάνεια που 
ολοκλθρϊκθκε ανιλκε ςε 2,4 εκ. τ.μ.).   29% των νζων οικοδομϊν ζχει ανεγερκεί 
ςτθν Τιφλίδα και ακολουκεί το Καχζτι με 16%. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Geostat, ο 
κφκλοσ εργαςιϊν ςτον καταςκευαςτικό κλάδο το 2019 ανιλκε ςε 8,3 διςεκ. λάρι 
αυξθμζνοσ 16% ζναντι του 2018, εκ των οποίων θ καταςκευι κτιρίων ανιλκε ςε 
4,19 διςεκ. λάρι (+20% ζναντι του 2018) και  καταςκευι οδικϊν υποδομϊν ςε 2,1 
διςεκ. λάρι (+33% ζναντι του 2018).    Το 2019 τζκθκαν ςε ιςχφ νζοι τεχνικοί 
κανονιςμοί για τθν παραγωγι δομικϊν υλικϊν (τςιμζντου, μεταλλικϊν 
κουφωμάτων, θλεκτρικϊν καλωδίων και πλαςτικϊν ςωλινων). Τζκθκαν επίςθσ ςε 
ιςχφ νζοι τραπεηικοί κανονιςμοί αυςτθροποίθςθσ των κριτθρίων δανειςμοφ οποίοι 
εκτιμάται ότι κα ζχουν επίδραςθ και ςτθ χοριγθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων.  
 
Ο αγροτικόσ τομζασ απαςχολεί περίπου 55% του εργατικοφ δυναμικοφ μζςω 
καλλιζργειασ για αυτοκατανάλωςθ. Η ςυνειςφορά αγροτικοφ τομζα & αλιείασ ςτο 
ΑΕΡ ανιλκε ςε 7,2% το 2019 (ζναντι 7,8% το 2018). Σθμαντικότερεσ καλλιζργειεσ 
είναι: άμπελοσ, ςιτθρά, καλαμπόκι, κρικάρι,  θλίανκοσ, πατάτεσ, εςπεριδοειδι, τςάι, 
οπωροκθπευτικά, και τα φουντοφκια. Ο αγροτικόσ και ο τομζασ μεταποίθςθσ 
τροφίμων υπολείπονται ςθμαντικά ςε ςφγκριςθ με τθν ανάπτυξθ άλλων τομζων τθσ 
οικονομίασ. Ωςτόςο, τα τελευταία ζτθ ςθμειϊνεται αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 
ςτον αγροτικό  τομζα. Βαςικό ηθτοφμενο για τα επόμενα ζτθ είναι θ διαφοροποίθςθ 
του αγροτοδιατροφικοφ τομζα με ειςαγωγι δραςτθριότθτων που εκτείνονται πζραν 
τθσ αγροτικισ παραγωγισ ςτθν μεταποίθςθ-επεξεργαςία και θ εμπορευματοποίθςθ 
αγροτικϊν προϊόντων.  
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1.1.2 Εξϋλιξη  βαςικών οικονομικών μεγεθών 

 
Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Geostat, ο ρυκμόσ αφξθςθσ του πραγματικοφ ΑΕΡ το 2019 

ανιλκε ςε  5,1% ανιλκε ςε 4,7% ζναντι 4,8% το προθγοφμενο ζτοσ, ενϊ το ποςοςτό 

μεταβολισ του αποπλθκωριςμζνου ΑΕΡ ανιλκε ςε 6,6%.  Το ονομαςτικό ΑΕΡ 

ανιλκε ςε 17,7 διςεκ. δολ. το 2019.  

Πορεία ΑΕΠ 2018 
 

 2019*  

ΑΕΠ ζε ηπέσοςζερ ηιμέρ διζεκ. Λάπι Γευπγίαρ (GEL) 44,59  50 

 πςθμόρ ανάπηςξηρ ππαγμαηικού ΑΕΠ 4,8  5,1 

% μεηαβολήρ αποπληθυπιζμένος ΑΕΠ 4,4  6,6 

Καηά κεθαλήν ΑΕγσΠ (ζε ηπέσοςζερ ηιμέρ), GEL  11.968  13.428 

Καηά κεθαλήν ΑΕγσΠ (ζε ηπέσοςζερ ηιμέρ), USD 4.722  4.763 

Ονομαζηικό ΑΕΠ διζεκ. Δολ.  17,59  17,73 

 Πηγή: GEOSTAT , * Προκαταρκτικά στοιχεία  

Ρίνακασ 1: Βαςικά οικονομικά μεγζκθ Γεωργίασ  

  2015 2016 2017 2018 2019* 

Oνομαςτικό ΑΕΡ 
διςεκ. USD 

14.9 15.1 16.2 17.6  17.7 

Μεταβολι 
πραγματικοφ ΑΕΡ 

3,00% 2.9% 4.8% 4.8% 5.1 

Κατά κεφαλιν ΑΕΡ 
(USD) 

4013 4062 4359 4722 4763 

Ανεργία 14.1% 14.0% 13.9% 12.7%  11.6% 

Ρλθκωριςμόσ ςτα τζλθ 
περιόδου % 

4.9% 1.8% 6.7% 1.5%  7.0% 

Δθμοςιονομικό 
ζλλειμμα (% ΑΕΡ) 

 

-2.3 -2.7 -3 -2.1 -2 

Χρζοσ δθμοςίου τομζα 
(% ΑΕΡ) 

   41.3 42.7 

Ακακάριςτο εξωτερικό 
χρζοσ / % ΑΕΡ 

102.4% 105.2% 106.6% 101.2%  105.0% 

Ιςοηφγιο τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν % ΑΕΡ 

      - 6,8 - 5,1 

Συναλλαγματικά 
αποκζματα (διςεκ. 

USD)  

2.5 2.8 3.0 3.3  3.5 

ΑΞΕ/ % ΑΕΡ 11.6% 10.9% 12.1% 7.2%  7.1% 
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Βαςικό επιτόκιο (κατά το 
μινα Δεκζμβριο κάκε ζτουσ) 

      7,00 9 

Συναλλαγματικι ιςοτιμία 
λάρι-ευρϊ (ςτισ 31/12 του 

ζτουσ) 

      3,0701 3,2095 

Συναλλαγματικι ιςοτιμία 
λάρι-δολ. 

      2,6766 2,8677 

Ρθγζσ: National Bank of Georgia, Geostat, IMF *Προκαταρκτικά ςτοιχεία ή εκτιμήςεισ 

Ο πλθκωριςμόσ αυξικθκε ςε 7% ςτα τζλθ του 2019, ςθμαντικά υψθλότερα  από τον 
ςτόχο του 3% τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ, εξαιτίασ τθσ διολίςκθςθσ του λάρι το 
δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ και τθν επιδείνωςθ των οικονομικϊν προςδοκιϊν.  
Άνοδοσ του πλθκωριςμοφ καταγράφθκε ιδίωσ το μινα Οκτϊβριο ςε επίπεδα 6,9%, 
εξαιτίασ των υψθλότερων τιμϊν ςτα τρόφιμα και τθν διολίςκθςθ τθσ ονομαςτικισ 
ιςοτιμίασ του λάρι. Ρροκειμζνου να ςυγκρατιςει τισ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ, θ 
Κεντρικι Τράπεηα αφξθςε το επιτόκιο πολιτικισ ςτο 9%, ενϊ προχϊρθςε και ςε 
πωλιςεισ ξζνου ςυναλλάγματοσ. 
 
Το εκνικό νόμιςμα τθσ Γεωργίασ λάρι ςθμείωςε διολίςκθςθ ςε ονομαςτικοφσ και 
πραγματικοφσ όρουσ ζναντι του δολαρίου (κατά 7,9% και 5,3% αντίςτοιχα τον 
Δεκζμβριο του 2019 ςυγκριτικά με τον Δεκζμβριο του 2018).  
 

Το επίπεδο ανεργίασ το 2019 ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Geostat μειϊκθκε κατά 1,1% 
και ανιλκε ςτο 11,6%, που ςυνιςτά ιςτορικό χαμθλό.  Η μείωςθ τθσ ανεργίασ 
εντοφτοισ δεν ςχετίηεται με αφξθςθ του αρικμοφ κζςεων εργαςίασ αλλά με μείωςθ 
του εργατικοφ δυναμικοφ. Ειδικότερα, το 2019, ο οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ 
αποτελοφςε το 62,9% του πλθκυςμοφ ςε θλικία εργαςίασ (θλικίασ 15 ετϊν και άνω) 
ζναντι ποςοςτοφ 63,9% το 2018. Συγκριτικά με το 2019, τόςο το ποςοςτό 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ όςο και το ποςοςτό απαςχόλθςθσ μειϊκθκαν κατά 1 
και 0,2 % αντίςτοιχα. 
 
Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Geostat, το μζςο μθνιαίο ειςόδθμα ανά νοικοκυριό 
ανιλκε ςε 1.175 λάρι Γεωργίασ (περίπου 410 δολ.), ενϊ το μζςο μθνιαίο κατά 
κεφαλι ειςόδθμα ςε 336 λάρι Γεωργίασ (περίπου 117 δολ.).  
 
Βαςικζσ πθγζσ ειςοδιματοσ για τουσ πολίτεσ τθσ Γεωργίασ, ιταν θ μιςκωτι εργαςία 
ςε ποςοςτό 48,7%, οι ςυντάξεισ/επιδόματα ςε ποςοςτό 19%, θ αυταπαςχόλθςθ ςε 
ποςοςτό 11,4%, θ πϊλθςθ γεωργικϊν προϊόντων ςε ποςοςτό 6,2% , οι δωρεζσ ςε 
ποςοςτό 8,8%  και τα εμβάςματα από το εξωτερικό ςε ποςοςτό 4,7%.  
 
Αντιςτοίχωσ, θ μζςθ μθνιαία δαπάνθ ανά νοικοκυριό ανιλκε ςε 1.146 λάρι 
(περίπου 400 δολ.), ενϊ θ μζςθ κεφαλι δαπάνθ ανιλκε ςε 327 λάρι (περίπου 114 
δολ.).  Η διάρκρωςθ δαπανϊν των Γεωργιανϊν νοικοκυριϊν το 2019 διαμορφϊκθκε 
ωσ ακολοφκωσ: 

 Τρόφιμα-ποτά-καπνικά προϊόντα: 37,8%  

 Λοιπζσ καταναλωτικζσ δαπάνεσ: 15% 

 Κατοικία, υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ: 12,9% 

 Υγεία: 11,8% 

 Μεταφορζσ: 12% 



 

6 

 

 Ζνδυςθ/υπόδθςθ: 4,2% 

 Οικιακά  είδθ: 3,6% 

 Εκπαίδευςθ: 2,8% 
 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ GEOSTAT, το 4ο τρίμθνο του 2019 ο μζςοσ μθνιαίοσ 
μιςκόσ ανιλκε ςε 1.319 λάρι Γεωργίασ (περίπου 461 δολ.).  
 
Σθμαντικι πρόκλθςθ παραμζνει θ αντιμετϊπιςθ των ειςοδθματικϊν ανιςοτιτων και 
του επιπζδου τθσ φτϊχειασ ιδίωσ ςτθν φπαικρο: Η αφξθςθ του μζςου ειςοδιματοσ 
των νοικοκυριϊν υπολείπεται τθσ αφξθςθσ του ΑΕΡ επί ςειρά ετϊν από το  2015.  
 
Με βάςθ τα ςτοιχεία Geostat για το επίπεδο τθσ φτϊχειασ το 2019, περίπου 19,5% 
του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ διαβιεί κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ, επίπεδο κατά 
0,6% μειωμζνο ςυγκριτικά με το 2018 αν και παράλλθλα καταγράφεται μικρι 
μείωςθ ςτο ςυνολικό πλθκυςμό τθσ χϊρασ (3.716.900 τθν 1/1/2020). 23,7% του 
πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο διαβιεί κάτω από το όριο φτϊχειασ και το ποςοςτό ςτισ 
αςτικζσ περιοχζσ ανζρχεται ςε 16,4%. 
 
Στο πεδίο τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ τα μεςοπρόκεςμα δθμοςιονομικά 
προγράμματα Γεωργίασ βαςίηονται ςτθ διατιρθςθ του κακαροφ χρζουσ ςε επίπεδα 
κάτω από 45% του ΑΕΡ ςφμφωνα με τισ επιταγζσ Ρρογράμματοσ ΔΝΤ. 
 
Το ζλλειμμα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ανιλκε ςε 3,3% του ΑΕΡ το 2019 
ενιςχφοντασ τθν εγχϊρια ηιτθςθ.  
 
Ο προχπολογιςμόσ του 2020 προζβλεπε αφξθςθ δαπανϊν για εκπαίδευςθ και 
κοινωνικζσ παροχζσ, και από τθν άλλθ αμετάβλθτο επίπεδο ςτισ ςυνολικζσ 
πρωτογενείσ δαπάνεσ.  
 
Το δθμοςιονομικό ζλλειμμα ανιλκε ςε 2% του ΑΕΡ το 2019 (ςτοιχεία Κεντρικισ 
Τράπεηασ Γεωργίασ).  
 
Τα τελευταία ζτθ το δθμόςιο χρζοσ παρζμεινε ςε ςτακερά επίπεδα κάτω από 45% 
του ΑΕΡ. Το ακακάριςτο δθμόςιο χρζοσ κατζγραψε αφξθςθ 0,2% επί του ΑΕΡ κατά 
μ.ο. τθν τριετία 2016-2019, ανερχόμενο ςε 42,7% του ΑΕΡ το 2019. Το ςκζλοσ των 
κατακζςεων  αυξικθκε με τον ίδιο ρυκμό.  Η δθμοςιονομικι πεικαρχία και θ 
ςυςςϊρευςθ κρατικϊν κατακζςεων, ςτο πλαίςιο του διακανονιςμοφ EFF ςυντζλεςε 
ςε μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθν ενίςχυςθ των κρατικϊν αποταμιεφςεων.  
 
Το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ανιλκε ςε ιςτορικά χαμθλό 
επίπεδο  5,1% του ΑΕΡ, ενϊ το ιςοηφγιο χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν (financial 
account) επιδεινϊκθκε κατά 0,5% του ΑΕΡ ανερχόμενο ςε 5,5% του ΑΕΡ.  
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1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 

 
Αξιόλογθ μείωςθ ελλείμματοσ ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν καταγράφθκε 
το 2019 παρά τθν επιβράδυνςθ αφξθςθσ των τουριςτικϊν εςόδων. Το ζλλειμμα 
τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν μειϊκθκε ςε 5,1% ΑΕΡ το 2019 (ζναντι 7% το 2018) λόγω  
ιςχυρισ αφξθςθσ ςτισ εξαγωγζσ, τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και τα εμβάςματα.  
 
Ρίνακασ 2: Εξωτερικό εμπόριο Γεωργίασ 

         Aξία ςε εκ. USD 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

Εξαγωγζσ 
αγακϊν FOB  

(αξία) 

2204 2113 2.735,00 3 355.7 3 769.4 

Ειςαγωγζσ 
αγακϊν CIF  

(αξία) 

7300.3 7294.6 7 943.0 9 136.5 9 151.2 

Εμπορικό 
ιςοηφγιο 

(αξία) 

-5095.6 -5181.5 -5.207 -5 780.7 -5 381.8 

Εξαγωγζσ 
υπθρεςιϊν 

(αξία) 

3,154.6 3,368.7 3.975 4.482 4.586,3 

Ειςαγωγζσ 
υπθρεςιϊν 

(αξία) 

1,683.0 1,736.0 1961 -2.241 -2.424,7 

Ιςοηφγιο 
υπθρεςιϊν 

(αξία) 

1,471.6 1,632.7 2.014 2.241 2.161,6 

* προςωρινά ςτοιχεία 

Πηγζσ: για το εμπόριο αγαθών πηγή των δεδομζνων είναι η Geostat, για το εμπόριο 

υπηρεςιών πηγή είναι η National Bank of Georgia.  

                 

Αναλυτικότερα, ςε ότι αφορά το εμπόριο αγακϊν, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ 
Geostat, αφξθςθ κατζγραψε ο όγκοσ εμπορίου το 2019 κατά  3,4% ςυγκριτικά με το 
προθγοφμενο ζτοσ, ανερχόμενοσ ςε 12,9 διςεκ. δολάρια ΗΡΑ. 
 
Οι ςυνολικζσ εξαγωγζσ αγακϊν τθσ Γεωργίασ το 2019 ςθμείωςαν αφξθςθ 12% 
ανερχόμενεσ ςε 3,76 διςεκ. δολάρια ΗΡΑ.  Η αξία των εξαγωγϊν εξαιρουμζνων των 
επανεξαγωγϊν ανιλκε  ςε 2,33 διςεκ. δολ. αυξθμζνθ 5% ζναντι του 2018.  
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Οι ειςαγωγζσ ανιλκαν ςε 9,15 διςεκ. δολ., μειωμζνεσ 0,16% ςε ςφγκριςθ με το 
2018. Χάρθ ςτθν υψθλότερθ αφξθςθ των εξαγωγϊν και τθν μικρι μείωςθ των 
ειςαγωγϊν, το ζλλειμμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου μειϊκθκε ανερχόμενο ςε 5,38 
διςεκ. το 2019 ζναντι 5,78 διςεκ. το 2018.  

Κυριότερεσ χϊρεσ προοριςμοφ των εξαγωγϊν Γεωργίασ το 2019 ιταν το 

Αηερμπαϊτηάν, θ ωςία και θ Αρμενία με τισ δφο πρϊτεσ να απορροφοφν 13,2% των 

ςυνολικϊν εξαγωγϊν αντίςτοιχα και θ Αρμενία το 10,9 %. Σθμαντικότερθ αφξθςθ 

Γεωργιανϊν εξαγωγϊν καταγράφθκε το 2019 προσ τισ αγορζσ Αρμενίασ και 

ουμανίασ κατά 47,9% και 207,7% αντίςτοιχα. 73,3% των Γεωργιανϊν εξαγωγϊν 

διοχετεφκθκε ςτισ δζκα ςθμαντικότερεσ αγορζσ προοριςμοφ.  

Από πλευράσ ΕΕ, ςθμαντικότερεσ αγορζσ προοριςμοφ των εξαγωγϊν αγακϊν τθσ 

Γεωργίασ ιταν θ ουμανία και θ Βουλγαρία.  

 

Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα 
2019*  

Αξία εκ. 
δολ.  

% επί 
ςυνόλου 

εξαγωγϊν % Μετ. 19/18  

Αυτοκίνθτα 686,7 18.2 68.2 

Μεταλλεφματα & ςυμπυκνϊματα 651,5 17.3 29.2 

Σιδθροκράμματα 302.9 8 - 14.1 

Κραςιά 222,9 5.9 13.2 

Φάρμακα ςυςκευαςμζνα  172.46 4.6 17.2 

Νερά 133.5 3.5 21.2 

Οινοπνευματϊδθ ποτά 129.2 3.4 0.1 

 Λιπάςματα  94.84 2.5 3.1 

Χρυςόσ 72.8 1.9 4.3 

Φουντοφκια 66.69 1.8 - 4.3 

Λοιπά προϊόντα 1237 32.8 - 3 

Ρθγι: Geostat *προςωρινά ςτοιχεία 
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Ρίνακασ 3 : Εξαγωγζσ Γεωργίασ κατά ευρείεσ κατθγορίεσ προϊόντων                                                                                     

         Σε σιλ. δολ. 

 
2015 2016 2017 2018 2019* 

% μετ. 
19/18 

Σφνολο 
Eξαγωγϊν 

2.204.188,6 2.113.044,3 2.735.778,5 3.355.712,2 3.769.429,1 12 

εκ των οποίων 

Τξόθηκα & πνηά 573.287,2 643.462,0 698.108,1 760.161,5 792.970,7 4 

Εθόδηα γηα ηε 
κεηαπνίεζε 

πνπ δελ 
πξνζδηνξίδνληαη 

αιινύ 

886.391,7 884.711,0 1.199.340,4 1.424.599,0 1.550.195,5 9 

Καύζηκα 136.748,3 62.903,6 109.485,2 70.955,7 25.340,4 -64 

Κεθαιαηνπρηθά 
αγαζά πιελ 
εμνπιηζκνύ 
κεηαθνξώλ 

61.427,9 52.881,2 95.697,9 122.392,9 126.593,8 3 

Εμνπιηζκόο 
κεηαθνξώλ 

251.315,7 207.454,6 297.844,5 504.155,4 822.430,4 63 

θαηαλαιωηηθά 
αγαζά πνπ δελ 

πξνζδηνξίδνληαη 
αιινύ 

288.710,2 239.402,5 328.393,2 462.758,2 443.560,6 -4 

Αγαζά πνπ δελ 
πξνζδηνξίδνληαη 

αιινύ 
6.307,6 22.229,4 6.909,0 10.689,5 8.337,8 -22 

Ρθγι: Geostat *προςωρινά ςτοιχεία 

Από πλευράσ ειςαγωγϊν αγακϊν κυριότεροι εταίροι το 2019 ιταν θ Τουρκία 

(17,8% των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν), θ ωςία (10,8%) και θ Κίνα (9,5%). Από πλευράσ 

ειςαγωγϊν το ποςοςτό των δζκα κυριότερων εμπορικϊν εταίρων ανιλκε ςε  65,8% 

επί των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν Γεωργίασ.   

 Κυριότερα ειςαγόμενα προϊόντα 
2019* 

Αξία εκ. 
δολ.  

% επί 
ςυνόλου 

εξαγωγϊν % Μετ. 19/18 

Ρετρζλαιο και λάδια πετρελαίου 756.9 8.4 - 12.4 

Αυτοκίνθτα 653.6 7.2 6.5 

Μεταλλεφματα & ςυμπυκνϊματα 603.6 6.7 52.2 

Φάρμακα ςυςκευαςμζνα  355.4 3.9 4.8 

Αζρια πετρελαίου & άλλα αζρια 328.5 3.6 12.8 

Τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ 211.9 2.3 7.1 

Σιτάρι & ςμιγάδι 105.08 1.2 - 8.5 

Τςιγάρα, καπνικά προϊόντα 104.8 1.2 - 43.9 

καινοφργια ελαςτικά πεπιεςμζνου αζρα 90.87 1 12.3 

Ηλεκτρικι ενζργεια 78.32 0.9 3.4 

Λοιπά προϊόντα 5773 63.7 - 3.4 

Ρθγι: Geostat *προςωρινά ςτοιχεία 



 

10 

 

Ρίνακασ 4: Ειςαγωγζσ Γεωργίασ  κατά ευρείεσ κατθγορίεσ προϊόντων 

                Σε σιλ. δολ. 

 
2015 2016 2017 2018 2019* 

% μετ. 
19/18 

Σφνολο 
Ειςαγωγϊν 

7.300.150,3 7.293.932,2 7.943.025,4 9.136.460,4 9.151.210,7 0,2 

εκ των 
οποίων       

Τξόθηκα & πνηά 905.577,5 866.016,5 963.923,6 1.020.096,7 1.019.797,5 0,0 

Εθόδηα γηα ηε 
κεηαπνίεζε 

πνπ δελ 
πξνζδηνξίδνληαη 

αιινύ 

1.872.887,5 1.883.684,7 2.130.399,9 2.451.093,3 2.658.929,7 8,5 

Καύζηκα 1.205.666,1 1.005.734,7 1.148.136,1 1.307.254,2 1.236.827,0 -5,4 

Κεθαιαηνπρηθά 
αγαζά πιελ 
εμνπιηζκνύ 
κεηαθνξώλ 

1.183.044,6 1.312.463,3 1.231.787,8 1.491.112,5 1.390.812,8 -6,7 

Εμνπιηζκόο 
κεηαθνξώλ 

761.887,4 819.187,0 917.053,5 1.094.740,9 1.192.378,2 8,9 

θαηαλαιωηηθά 
αγαζά πνπ δελ 

πξνζδηνξίδνληαη 
αιινύ 

1.350.760,5 1.395.764,4 1.534.905,1 1.663.301,3 1.642.636,9 -1,2 

Αγαζά πνπ δελ 
πξνζδηνξίδνληαη 

αιινύ 
20.326,7 11.081,6 16.819,5 108.861,5 9.828,7 -91,0 

Ρθγι: Geostat  *προςωρινά ςτοιχεία 

Ο όγκοσ εμπορίου με τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ανιλκε ςε 3,14 διςεκ. USD το 2019 
μείωςθ 2,8% ζναντι του 2018). Οι εξαγωγζσ από τθ Γεωργία προσ τα κράτθ μζλθ τθσ 
ΕΕ αυξικθκαν κατά 12% ανερχόμενεσ ςε 819,3 εκ. USD, ενϊ οι ειςαγωγζσ ανιλκαν 
ςε 2,33 διςεκ. USD το 2019, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 7%. Το μερίδιο των χωρϊν τθσ ΕΕ  
ανιλκε ςε 21,7% επί ςυνόλου των γεωργιανϊν εξαγωγϊν και ςε 25,5% επί ςυνόλου 
των ειςαγωγϊν τθσ χϊρασ. 
 
Ο όγκοσ εμπορίου με τθν Κοινοπολιτεία Ανεξαρτιτων Κρατϊν  αυξικθκε κατά 1,8% 
φκάνοντασ τα 4,44δις. δολάρια. Οι εξαγωγζσ τθσ Γεωργίασ ςτισ χϊρεσ τθσ ΚΑΚ 
ςθμείωςαν αφξθςθ 20% ανερχόμενεσ ςε 2 διςεκ. USD, ενϊ οι ειςαγωγζσ από ΚΑΚ 
μειϊκθκαν 9,5% φκάνοντασ τα 2,43διςεκ. USD.   Το μερίδιο των χωρϊν ΚΑΚ ανιλκε 
ςε 53% επί ςυνόλου των γεωργιανϊν εξαγωγϊν και 27% επί ςυνόλου ειςαγωγϊν 
τθσ χϊρασ. 
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Με βάςθ τα ςτοιχεία Geostat θ Ελλάδα μεταξφ των χωρϊν ΕΕ κατατάςςεται 15θ 
ςθμαντικότερθ αγορά προοριςμοφ των εξαγωγϊν τθσ Γεωργίασ το 2019 και 13οσ 
ςθμαντικότεροσ προμθκευτισ τθσ Γεωργιανισ αγοράσ (με βάςθ τα ςτοιχεία 
Geostat). Επί ςυνόλου ειςαγωγϊν Γεωργίασ θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 30θ κζςθ, 
ενϊ από πλευράσ επί ςυνολικϊν εξαγωγϊν Γεωργίασ, θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 
45θ κζςθ. 
 
Ρίνακασ 5: 10 Σθμαντικότεροι προοριςμοί εξαγωγϊν αγακϊν Γεωργίασ και θ κζςθ τθσ 
Ελλάδασ 2019 

Κατάταξθ Χϊρα 
Αξία 

εξαγωγϊν 
(χιλ.δολ.) 

% ςτο 
ςφνολο 

%μετ. 
19/18 

1 Αηερμπαϊτηάν 498.194,7 13,2 -0,76 

2 ωςία 497.207,0 13,2 13,9 

3 Αρμενία 413.279,8 10.9 48 

4 Βουλγαρια 284.107,3 7,5 9.8 

5 Ουκρανία 245.478,9 6,5 39,8 

6 Κίνα 227.629,5 6 14,9 

7 Τουρκία 202.352,8 5,4 -13,3 

8 ουμανία 177.962,9 4,7 207,7 

9 ΗΡΑ 131.838,9 3,5 -17,6 

10 Ουημπεκιςτάν 89.112,1 2,4 10,7 

45 ….Ελλάδα 3.877,7 0,1 19,8 

   *Ρροςωρινά ςτοιχεία, Ρθγι: Geostat 

Ρίνακασ 6: 10 Σθμαντικότεροι προμθκευτζσ Γεωργίασ και θ κζςθ τθσ 
Ελλάδασ 2019    

Κατάταξθ Χϊρα 
Αξία 

ειςαγωγϊν 
(χιλ.δολ.) 

% ςτο 
ςφνολο 

%μετ. 
19/18 

1 Τουρκία 1.614.495,6 17,8 9.6 

2 ωςία 976.117,4 10,8 4,5 

3 Κίνα 858.524,5 9,5 3 

4 Αηερμπαϊτηάν 556.570,6 6,2 -6 

5 Γερμανία 448.795,5 5 2,7 

6 ΗΡΑ 424.196,9 4,3 -19,4 

7 Ουκρανία 415.565,4 4,6 
 

8 Αρμενία 267.519,3 3 -20,2 

9 Ιταλία 226.597,9 2,5 -2,3 

10 Ιαπωνία 
       

214.157,7  2,34 -0,5 

30 ….Ελλάδα 65.051,5 0,7 -28 

*Ρροςωρινά ςτοιχεία, Ρθγι: Geostat 



 

12 

 

1.1.4 Άμεςεσ ξϋνεσ επενδύςεισ 
 

Οι ειςροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων (ΑΞΕ) ςτθ Γεωργία ςθμειϊνουν επιβράδυνςθ 
ιδθ από τα μζςα του 2018, εν μζρει εξαιτίασ τθσ ολοκλιρωςθσ των επενδφςεων για 
το ζργο αγωγοφ φυςικοφ αερίου South Caucasus Pipeline expansion.  
 
Οι ειςροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων το 2019 ανιλκαν ςε 1,26 διςεκ. δολάρια, 
οριακά αυξθμζνεσ 0,2% ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. 
 

Ρίνακασ 5: Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ ςτθ Γεωργία- ετιςιεσ ειςροζσ 

ποςά ςε χιλ. USD 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

ΞΑΕ -

ετιςιεσ 

ροζσ 

 

1.729.087,9 

 

1.650.327,6 1.962.613,5 1.265.236,1 1.267.724,4 

Ρθγι: Geostat  * προςωρινά ςτοιχεία 

 
Με βάςθ τα ςτοιχεία για τθν εξζλιξθ των κακαρϊν ειςροϊν ΑΞΕ κατά τομείσ τθν 
περίοδο 2016-2019 προκφπτει ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό αυτϊν αφορά τουσ 
τομείσ μεταφορϊν (21,6%), τον χρθματοπιςτωτικό (15,7%) και τθσ ενζργειασ (12%). 

Το 2019 ο χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ προςζλκυςε το μεγαλφτερο μερίδιο κακαρϊν 
ειςροϊν ΑΞΕ (20,6%) και ακολουκεί ο τομζα τθσ ενζργειασ (15,3%) και ξενοδοχείων 
και εςτίαςθσ (12,4%).   

 

Σθμαντικότερθ αφξθςθ ειςροϊν το 2019 ςυγκριτικά με τα επίπεδα ειςροϊν τθν 
τριετία 2016-2018 καταγράφθκε ςτον τομζα φιλοξενίασ/εςτίαςθσ (αφξθςθ 55%), 
ακολουκεί ο τομζασ επικοινωνιϊν (42%) και εξόρυξθσ (26%). Οι τομείσ που 
κατζγραψαν ςθμαντικότερθ μείωςθ ειςροϊν ςε ςχζςθ με τον μ.ο. τριετίασ 2016-
2018, ιταν τα ακίνθτα (πτϊςθ 124%), οι μεταφορζσ (μείωςθ 83%) και ο 
καταςκευαςτικόσ (πτϊςθ 32%). 

 
Το ποςοςτό των επανεπενδεδυμζνων κεφαλαίων ανιλκε ςε 48,3% των ςυνολικϊν 

ΑΞΕ (612,5 εκ. δολ.). 
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Οι ςθμαντικότερεσ χϊρεσ  προζλευςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων ςτθ Γεωργία το 
2019 παρουςιάηονται ωσ ακολοφκωσ:     ποζά ζε εκ. δολ. 

 

2019* 

Σφνολο          1.267 

εκ των οποίων 

Μ.Βρετανία      247,8 

Τουρκία 236,5 

Ιρλανδία 132,7 

ΗΡΑ 99 

Ραναμάσ 78,1 

Ολλανδία 52,9 

ωςία 50,5 

Κίνα 40,4 

Ιαπωνία 39,2 

Λοιπζσ χϊρεσ 290,5 
Πηγή: Geostat *προκαταρκτικά ςτοιχεία 
 
 
Το ποςοςτό των άμεςων ξζνων επενδφςεων προζλευςθσ ΕΕ ανιλκε ςε 47,2%  

Το απόκεμα ΞΑΕ ςτθ Γεωργία κατά τθν 31/12/2019 (προκαταρκτικά ςτοιχεία) 

αποτιμικθκε 19,1 διςεκ. δολ. εκ των οποίων 8.6 διςεκ. δολ. θ αξία του αποκζματων 

ΞΑΕ από ΕΕ, 4.74διςεκ. από ΚΑΚ και 5,42 διςεκ. από λοιπζσ χϊρεσ.  

 

1.1.5 Iςοζύγιο πληρωμών 

 
Το 2019  ςθμειϊκθκε περιοριςμόσ ελλείμματοσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν, θ οποία υποςτθρίχκθκε από τον ταχφτερο ρυκμό αφξθςθσ των 
εξαγωγϊν αγακϊν, τθν επιβράδυνςθ του ρυκμοφ αφξθςθσ των ειςαγωγϊν το 2019    
και τισ χαμθλότερεσ τιμϊν πετρελαίου.  
 
Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των ταξιδιωτικϊν ειςπράξεων κατζγραψε επιβράδυνςθ 
ανερχόμενοσ ςε 3% το 2019 (ζναντι +21% το 2018), γεγονόσ που αποδίδεται ςε 
μείωςθ των τουριςτϊν από ωςία εξαιτίασ τθσ αναςτολισ από  8/7/2019 των 
πτιςεων ωςικϊν αεροπορικϊν εταιρειϊν προσ Γεωργία.  
 
Ραρά ταφτα, ο αρικμόσ τουριςτϊν το 2019 ανιλκε ςε 5,08 εκ. αυξθμζνοσ 7,7%, με 
τα κακαρά ζςοδα από τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ ςε 3,26 διςεκ. USD, που 
αντιπροςωπεφουν το 18,4% του ΑΕΡ τθσ Γεωργίασ. Κυριότερεσ χϊρεσ προζλευςθσ 
διεκνϊν επιςκεπτϊν ςτθ Γεωργία το 2019 ιταν: Αηερμπαϊτηάν (1,52 εκ. επιςκζπτεσ), 
ωςία (1,47 εκ. ), Αρμενία (1,36 εκ.), Τουρκία (1,15 εκ.).   
 
Το πλεόναςμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν μεταβιβάςεων ςυνζτεινε επίςθσ ςτον 
περιοριςμό του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν Οι πιςτϊςεισ 
ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν μεταβιβάςεων αυξικθκαν 2,2% ζναντι του 2018 
ανερχόμενεσ ςε 1,53 διςεκ. δολάρια ΗΡΑ.  
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Αφξθςθ των ςυνολικϊν εμβαςμάτων προσ Γεωργία κατά 9,6 % ςθμειϊκθκε το 2019 
αν και ςε μικρότερο ρυκμό ζναντι του 2018 (αφξθςθ 14,5%). Σφμφωνα με ςτοιχεία 
τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Γεωργίασ, το ςυνολικό φψοσ των εμβαςμάτων ανιλκε 
ςε 1,73 διςεκ. δολ. Κυριότερεσ χϊρεσ προζλευςθσ: ωςία (428,9 εκ.), Ιταλία (239,2 
εκ.), Ελλάδα (192,5 εκ.), ΗΡΑ (178,4 εκ.). 
 
Οι κακαρζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ανιλκαν ςε 986 εκατομμφρια δολάρια ΗΡΑ 
ζναντι 928 εκ. το 2018.  
 
Σφμφωνα με ςτοιχεία του Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Γεωργίασ, το ακακάριςτο 
εξωτερικό χρζοσ τθσ Γεωργίασ ανιλκε ςε 18,6 διςεκ. δολ. ςτισ 31/12/2019 ι 105,1% 
του ΑΕΡ ζναντι 101,2% το 2018. Αφξθςθ του ακακάριςτου εξωτερικοφ χρζουσ κατά 
729 εκ. δολ. ςθμειϊκθκε το 4ο τριμ. του 2019. Το εξωτερικό χρζοσ του δθμόςιου 
τομζα ανιλκε ςε 7,9 δις. USD ι 44,4% του ΑΕΡ, εκ του οποίου το χρζοσ γενικισ 
κυβζρνθςθσ ανιλκε ςε 32,3% του ΑΕΡ. Το εξωτερικό χρζοσ του τραπεηικοφ τομζα 
ανιλκε ςε 4.5 διςεκ. δολ. (25,4% του ΑΕΡ). Το χρζοσ από διεταιρικά δάνεια 
ανιλκαν ςε 3,3 διςεκ. ι 18,6% του ΑΕΡ. 
 
Η κακαρι διεκνισ επενδυτικι κζςθ (IIP) τθσ Γεωργίασ ανιλκε ςε -23.79 διςεκ. δολ. 

ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2019 ζναντι -22,76 διςεκ. ςε ςχζςθ με τθν 30/09/2019. 

Τα ακακάριςτα διεκνι αποκζματα (GIR) ςτα τζλθ του 2019 ανιλκαν ςε 3,5 δις. 
δολ. ζναντι 3,3διςεκ. το 2018.  
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1.2 Υποδομϋσ (Ενϋργεια, Μεταφορϋσ, Υψηλό Τεχνολογύα) 
 

Υποδομζσ μεταφορϊν 

Η Γεωργία διακζτει τζςςερα λιμάνια (Βατοφμι, Ρότι, Kulevi και Supsa), 3 διεκνι 
αεροδρόμια (Τιφλίδα, Κουταΐςι και Βατοφμι), ζνα  αεροδρόμιο εςωτερικϊν 
αερογραμμϊν (Mesti), ςιδθροδρομικό δίκτυο 2.084 χλμ και οδικό δίκτυο (εκ των 
οποίων 1450 χλμ διεκνείσ αυτοκινθτόδρομοι), οποία χριηουν αναβάκμιςθσ και 
εκςυγχρονιςμοφ.  

Η Γεωργία μζλοσ του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ Ευξείνου Ρόντου και 
ςυμμετζχει ςε Διεκνείσ Μεταφορικοφσ Διαδρόμουσ και πλαίςια ςυνεργαςίασ, όπωσ 
TRACECA, LAPIS LAZULI, ο Διεκνισ Διάδρομοσ Βαλτικισ-Μαφρθσ Θάλαςςασ. Διακαισ 
φιλοδοξία τθσ είναι να ςυμμετζχει ςτο νζο δρόμο μετάξθσ. 
 
Συνεργάηεται με το Αηερμπαϊτηάν και το Ιράν για τθ δθμιουργία του διαδρόμου 
"South-West Transport  Corridor".  Συμμετζχει επίςθσ ςτισ διεργαςίεσ για τθ 
δθμιουργία του Μεταφορικοφ και Διαμετακομιςτικοφ Διαδρόμου Ρερςικοφ Κόλπου 
- Μαφρθσ Θάλαςςασ.   

Τον Μάρτιο 2019 ζλαβε χϊρα ςτο Βουκουρζςτι τετραμερισ ςυνάντθςθ των ΥΡΕΞ 
Γεωργίασ, ουμανίασ, Αηερμπαϊτηάν και Τουρκμενιςτάν κατά τθν οποία υπογράφθκε 
κοινι διλωςθ για ανάπτυξθ διεκνοφσ διαδρόμου εμπορευματικϊν μεταφορϊν 
Μαφρθσ Θάλαςςασ-Καςπίασ Θάλαςςασ. 
 

Το 2017 εγκαινιάςτθκε θ λειτουργία τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ Μπακοφ-
Τιφλίδασ-Καρσ.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία του Υπουργείου Οικονομίασ τθσ Γεωργίασ, ο ςυνολικόσ όγκοσ 
εμπορευματικϊν φορτίων  που διακινικθκε μζςω τθσ χϊρασ ανιλκε ςε 42,3 εκ. 
τόνουσ το 2019, αυξθμζνοσ κατά 1,2 εκ. τόνουσ ςε ςφγκριςθ με το 2018. 
 
Ο όγκοσ φορτίων που επεξεργάςτθκαν οι λιμζνεσ και παράκτιοι τερματικοί ςτακμοί 
τθσ Γεωργίασ ανιλκε ςε 17,2 εκ. τόνοι, αυξθμζνοσ κατά 2,1 εκ. τόνουσ ςε ςφγκριςθ 
με το 2018. 31,4 εκ. τόνοι φορτίου μεταφζρκθκαν δια ςιδθροδρόμων. Ο όγκοσ 
φορτίων που μεταφζρκθκαν οδικϊσ ςθμείωςε κάμψθ από 25,5 εκ. τόνουσ ςε 24,9 
εκ.  τόνουσ το 2019.  
 
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ επιβατικϊν μεταφορϊν με όλα τα μζςα μεταφοράσ το 2019 
ανιλκε ςε 412,2 εκατομμφρια, αυξθμζνοσ κατά 11 εκ. ςε ςχζςθ με το 2018. Εξ' 
αυτϊν 404 εκ. ιταν  οδικζσ επιβατικζσ μεταφορζσ, 5,2 εκ. αεροπορικζσ επιβατικζσ 
μεταφορζσ και 3 εκ. ςιδθροδρομικζσ επιβατικζσ μεταφορζσ.  
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Υποδομζσ μεταφορϊν 

Στθ Γεωργία υπό υλοποίθςθ βρίςκονται τα κάτωκι οδικά ζργα με χρθματοδότθςθ 
διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν κεςμϊν:          
- Διεκνισ αυτοκινθτοδρόμοσ Ανατολισ-Δφςθσ “East-West Highway” και ειδικότερα 
οι οδικζσ υποδομζσ ςτθ κζςθ Rikoti και  
- οδικόσ άξονασ Βορρά-Νότου και ειδικότερα το τμιμα Kvesheti-Kobi. 
 
Το ενδεικτικό επενδυτικό ςχζδιο δράςθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ- Ραγκόςμιασ 
Τράπεηασ για επενδφςεισ προτεραιότθτασ ςε υποδομζσ μεταφορϊν ςτισ χϊρεσ 
ανατολικισ εταιρικισ ςχζςθσ ςε ςχζςθ με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορϊν, 
προβλζπει όςον αφορά τθ Γεωργία δυνθτικζσ επενδφςεισ ςε 18 ζργα ςυνολικισ 
δαπάνθσ 3,41 διςεκ. ευρϊ εκ των οποίων οριςμζνα προσ υλοποίθςθ  
βραχυπρόκεςμθ (ζωσ το 2020) και άλλα ςε πιο μακροπρόκεςμο ορίηοντα (ζωσ το 
2030).    
 
Τα κυριότερα εξ αυτϊν παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 
Κζντρο εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 
ςτο Κουταΐςι 

πρόταςθ χρθματοδότθςθσ από 
Asian Development Bank (ADB) 

Κόςτοσ ζργου 61,5 εκ. ευρϊ 

Γζφυρα Grigoleti-Poti Χρθματοδοτικι δζςμευςθ ADB Κόςτοσ ζργου 25 εκ. ευρϊ 
 

Καταςκευι αυτοκινθτόδρομου 
Grigoleti- Κοbuleti 
 

Χρθματοδοτικι δζςμευςθ 
European Investment Bank 

Κόςτοσ ζργου 101 εκ. ευρϊ 

Καταςκευι νζασ 
παρακαμπτιριασ οδοφ 
Βατουμίου- Σάρπι (ςφνορα με 
Τουρκία)  

Χρθματοδοτικι δζςμευςθ ADB Κόςτοσ ζργου 115 εκ. ευρϊ 

Εμπορευματικόσ τερματικόσ 
ςτακμόσ αερολιμζνοσ Κουταΐςι 

Ρροτεινόμενθ χρθματοδότθςθ 
με ΣΔΙΤ 

Κόςτοσ ζργου 61,5 εκ. ευρϊ 

Καταςκευι τμιματοσ  
Chumateleti-Argveti του 
διεκνοφσ αυτοκινθτόδρομου  
Ανατολισ -Δφςθσ  
 

Χρθματοδοτικι δζςμευςθ από 
EIB/WB/ADB,JICA  

Κόςτοσ ζργου 1 διςεκ. ευρϊ 

Κζντρο εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 
Tbilisi Kumisi  

Ρροτεινόμενθ χρθματοδότθςθ 
από European Investment Bank 

Κόςτοσ ζργου 78,3 εκ. ευρϊ 

Αυτοκινθτόδρομοσ Rustavi - 
Red Bridge 
 

Ρροτεινόμενθ χρθματοδότθςθ 
από European Investment Bank 

Κόςτοσ ζργου 115εκ.ευρϊ  

Δρόμοσ Algeti-Sadakhlo.  
 

Ρροτεινόμενθ χρθματοδότθςθ 
από European Investment Bank 

Κόςτοσ ζργου 90 εκ. ευρϊ 

Sadakhlo Friendship bridge 
 

Χρθματοδοτικι δζςμευςθ από 
EBRD 

Κόςτοσ ζργου 6 εκ. ευρϊ. 

 
Ραράλλθλα, ανακοινϊκθκαν ιδιωτικά επενδυτικά ςχζδια ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ 
ςε λιμζνεσ Ρότι και Βατοφμι.  
 
-Ειδικότερα, υπεγράφθ ςυμφωνία παροχισ δανείου 50 εκ. δολ. από τον 
Αμερικανικό Οργανιςμό Υπεράκτιων Ιδιωτικϊν Επενδφςεων ("Overseas Private 
Investment Corporation") και τον επιχειρθματικό όμιλο "PACE Group" για 

http://agenda.ge/en/news/2017/71
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καταςκευι νζου τερματικοφ ςτακμοφ ςτο Ρότι.   Ο τερματικόσ ςτακμόσ βρίςκεται 
ςτθν περιοχι του πρϊθν ναυπθγείου του Ρότι (New Port Zone), ο οποίοσ 
εξαγοράςτθκε από τον όμιλο PACE (2013). Ο νζοσ τερματικόσ ςτακμόσ τθσ PACE κα 
είναι ζκταςθσ 25 εκταρίων. Ρρόκειται να γίνουν εργαςίεσ λιμενικισ εμβάκυνςθσ, 
ϊςτε ο ςτακμόσ να μπορεί να υποδεχκεί πλοία μεταφορικισ δυναμικότθτασ ζωσ 50 
χιλιάδεσ τόνουσ. Ο κφκλοσ εργαςιϊν του τερματικοφ ςτακμοφ εκτιμάται ότι κα 
ανζλκει ςε 2,5 εκ. τόνουσ χφδθν και κφριου φορτίου και 100.000 TEU. 
 
Ο τερματικόσ ςτακμόσ τθσ PACE ιδθ διαχειρίηεται διάφορεσ μορφζσ φορτίων 
κυρίωσ ορυκτά λιπάςματα από το Τουρκμενιςτάν και άλλεσ χϊρεσ τθσ Κ.Αςίασ, ενϊ 
ςτο παρελκόν (2015-2017) είχε υποδεχκεί τουσ ςωλινεσ τθσ BP για το ζργο 
καταςκευισ του νοτίου διαδρόμου φυςικοφ αερίου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ 
εκςυγχρονιςμοφ του, ο ςτακμόσ κα μπορεί να υποδεχκεί και χθμικά λιπάςματα.  
 
-Η εταιρεία αμερικανικϊν ςυμφερόντων "Tramo" με τθν εταιρεία "Wondernet 
Express Investment Group" υπζγραψαν ςυμφωνία κοινισ επζνδυςθσ για τθν 
καταςκευι τερματικοφ διαμετακομιςτικοφ ςτακμοφ πολλαπλϊν μεταφορϊν ςτο 
λιμάνι Bατουμίου. Ρρόκειται για ζναν νζο τερματικό ςτακμό ορυκτϊν λιπαςμάτων 
ςυνολικοφ κόςτοσ 20 εκ. δολ.  Με βάςθ το ζργο, ςχεδιάηεται θ δθμιουργία ενόσ 
"διαδρόμου" εφοδιαςτικισ αλυςίδασ  από τισ χϊρεσ τθσ Κ.Αςίασ προσ τουσ λιμζνεσ 
τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ μζςω του Αηερμπαϊτηάν και τθσ Γεωργίασ, κακϊσ θ 
"Wondernet Express" ζχει ιδθ υπογράψει ςυμφωνίεσ με τουσ Γεωργιανοφσ 
Σιδθροδρόμουσ,  τον λιμζνα Βατουμίου, τθν εταιρεία ςιδθροδρόμων του 
Αηερμπαϊτηάν και τον λιμζνα Μπακοφ. Ο τερματικόσ ςτακμόσ ζχει ςχεδιαςτεί για 
τθν αποκικευςθ 60.000 τόνων  λιπάςματοσ.  
 
Ππωσ ανακοίνωςε το Γεωργιανό Υπουργείο Υποδομϊν θ Κοινοπραξία Ανάπτυξθσ 
του επενδυτικοφ ζργου (λιμζνασ βακζων υδάτων, ειδικι οικονομικι ηϊνθ και smart 
city) τθσ Ανάκλεια  δεν κατόρκωςε να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ μζχρι τθν 
31θ Δεκεμβρίου 2019  για κινθτοποίθςθ ιδίων κεφαλαίων 120 εκ. δολαρίων και 
προςκόμιςθ ςυμφωνίασ λιψθσ δανείου 400 εκ. δολ. από διεκνι τραπεηικά 
ιδρφματα, κακϊσ επίςθσ ςυμφωνία με εργολθπτικζσ εταιρείεσ για τθν καταςκευι  
τθσ πρϊτθσ φάςθσ του ζργου.  Ωσ εκ τοφτου, τον Ιανουάριο 2020 θ Γεωργιανι 
κυβζρνθςθ αποφάςιςε τον τερματιςμό τθσ ςυμφωνίασ με τθν Κοινοπραξία.  
 
 
 
Ενζργεια 

Η μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από τισ ειςαγωγζσ καυςίμων (φυςικοφ 
αερίου/πετρελαίου), θ χριςθ ποιοτικότερων και λιγότερο ρυπογόνων καυςίμων 
κίνθςθσ και θ προςζλκυςθ επενδφςεων ςτον τομζα υδροθλεκτρικισ ενζργειασ και 
των ΑΡΕ (αιολικι και θλιακι ενζργεια) ςυνιςτοφν βαςικζσ προκλιςεισ για τον 
ενεργειακό τομζα Γεωργίασ.   

 

Το 2017, θ Γεωργία ανζλαβε τθν υποχρζωςθ να απελευκερϊςει τθν αγορά 
ενζργειασ μετά τθν ζνταξθ τθσ ςτθν Ενεργειακι Κοινότθτα. Στα τζλθ του 2019 
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κεςμοκετικθκε το Γεωργιανό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ (Georgian Energy Exchange) 
για τθ ρφκμιςθ τθσ προςφοράσ και διανομισ ενεργειακϊν πόρων, διευρφνοντασ τισ 
επιλογζσ παρόχου για τουσ καταναλωτζσ. Σφμφωνα με τθν Γεωργιανι υκμιςτικι 
Ενζργειασ και Υδάτων το 2020 κα είναι μια περίοδοσ μετάβαςθσ και το 2021 θ 
αγορά κα απελευκερωκεί πλιρωσ με πλιρθ διαχωριςμό  των δραςτθριοτιτων 
παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ ενζργειασ. 

 

Επίςθσ θ Γεωργία ζχει αναλάβει τθν υποχρζωςθ για επιτζλεςθ προόδου ςτθν  
υλοποίθςθ μζτρων ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο πλαίςιο ςυμμετοχισ τθσ ςτθν 
Eνεργειακι Κοινότθτα.  
 
Ο όμιλοσ επενδυτικϊν ςυμμετοχϊν "Georgia Capital" εξαγόραςε τθν μονάδα 
αιολικισ ενζργειασ "Qartli Wind Farm" και τθν εταιρεία "Hydrolea Ltd 1 
καταβάλλοντασ 14,4 εκατ. δολ. για το ςτακμό Qartli (ιςχφσ 20,6MW) και 23,3 εκ. 
δολ. για τθν Hydrolea'. Εκτόσ των ανωτζρω, θ "Georgia Capital" ζχει ςτθν ιδιοκτθςία 
τθσ υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ ςε λειτουργία ςυνολικισ ιςχφοσ 220 MW κακϊσ και  
αιολικά και υδροθλεκτρικά ζργα ςε φάςθ ανάπτυξθσ ςυνολικισ ιςχφοσ ζωσ 350MW. 
 
Το 2019 και ςτισ αρχζσ του 2020 τζκθκαν ςε λειτουργία ςτθ χϊρα 9 υδροθλεκτρικοί 
ςτακμοί, ςυνολικισ ιςχφοσ 72 MW. Οι μεγαλφτεροι ιταν οι Mestiachala 1 και 2 
(ςυνολικισ ιςχφοσ 50 MW) και οι υπόλοιποι είναι μικρζσ υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ  
μζςθσ δυναμικότθτασ 3,5MW. Επιπλζον, ο ςτακμόσ παραγωγισ κερμικισ ενζργειασ 
Gardabani-2 ιςχφοσ 230MW τζκθκε ςε λειτουργία το 2019. 
 
Η εγχϊρια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ αυξικθκε 1,4% το 2019 και ζφταςε τα 
12,8TWh το 2019. Ραρά το μικρότερο ρυκμό αφξθςθσ τθσ κατανάλωςθσ, οι 
ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ παραγωγι κερμικισ ενζργειασ (thermal) 
αυξικθκαν κατά 7,8% και 34,3% αντίςτοιχα το 2019. Η εν λόγω αφξθςθ ςχετίηεται 
με τθ μείωςθ κατά 10,1% ςτθν παραγωγι υδροθλεκτρικισ ενζργειασ εξαιτίασ 
δυςμενϊν υδρολογικϊν ςυνκθκϊν. Το 2019, το μερίδιο παραγωγισ υδροθλεκτρικισ 
ενζργειασ ςτθ ςυνολικι προςφορά ενζργειασ κατζγραψε ιςτορικό χαμθλό 
δεκαετίασ ανερχόμενο ςε 66,3%. 

Η αυξανόμενθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ προοπτικι  απελευκζρωςθσ τθσ 
αγοράσ ενζργειασ και θ αφξθςθ των τιμϊν θλεκτρικισ ενζργειασ ζχουν καταςτεί 
επενδυτικά κίνθτρα ςτον τομζα θλεκτρικισ ενζργειασ. Τθν περίοδο 2019-2022, 
προγραμματίηεται θ ολοκλιρωςθ 25 υδροθλεκτρικϊν μονάδων (HPP) με 
εγκατεςτθμζνθ ιςχφ άνω των 610 MW, ετιςια παραγωγι 2,3 TWh και ςυνολικι 
επζνδυςθ άνω του 1 δις. USD. Εντοφτοισ κα απαιτθκοφν ζωσ και 1.000 MW 
επιπρόςκετθσ παραγωγικισ δυνατότθτασ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ, προκειμζνου 
να  καλυφκεί θ αυξανόμενθ εγχϊριασ κατανάλωςθσ μζχρι το 2023. 

                                                           
1  Η  "Hydrolea" διακζτει τζςςερισ υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ (3 ςε λειτουργία 
ςυνολικισ ιςχφοσ 21MMW και 1 ζργο Greenfield 19MW). 
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Η ειςαγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ αυξικθκε κατά 7,8% το 2019 ανερχόμενθ τα 
1,6TWh. Για πρϊτθ φορά το 2019 καταγράφθκε ειςαγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ  
τουσ μινεσ Ιοφλιο-Αφγουςτο.  

Το Γεωργιανό κακεςτϊσ λειτουργίασ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ προβλζπει 
διαςυνοριακι δυναμικότθτα μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, δικαιϊματα 
εξαγωγισ θλεκτριςμοφ από Γεωργία προσ Τουρκία, κακϊσ και διαμετακόμιςθ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από το Αηερμπαϊτηάν ςτθν Τουρκία.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Geostat το μερίδιο του φυςικοφ αερίου ςτο ςυνολικό 
ιςοηφγιο ενεργειακϊν πόρων ςυνιςτά περίπου το 40%. 

Σφμφωνα με τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ μεταφοράσ φυςικοφ αερίου, 2,59 bcm 
φυςικοφ αερίου διοχετεφκθκε ςτθν αγορά τθσ Γεωργίασ το 2019, 
ςυμπεριλαμβανομζνων 853 Mm3 από το πεδίο Shah Deniz, 1.568 Mm3 από τθν 
SOCAR, 163 Mm3 από τθν GazExport (ωςικι Ομοςπονδία) και 9 Mm3 από 
εγχϊριουσ παραγωγοφσ. Ρερίπου 874 Mm3 φ.α. καταναλϊκθκε από νοικοκυριά, 
678 Mm3 για παραγωγι ενζργειασ και 892 Mm3 από τον εμπορικό τομζα. 

 

Με βάςθ ςυμφωνία ανάμεςα ςτον Γεωργιανό Υπουργό Ενζργειασ και τθ Gazprom 
(2016), το 2018 τα τζλθ διαμετακόμιςθσ για τθ Γεωργιανι πλευρά για τθ μεταφορά 
φυςικοφ αερίου από τθ ωςία προσ τθν Αρμενία μζςω του αγωγοφ που διζρχεται 
μζςω Γεωργίασ, ςυνίςτανται ςε χρθματικι καταβολι.  

Πςον αφορά τθ διαμετακόμιςθ πετρελαίου, ο αγωγόσ Μπακοφ-Τιφλίδα-Τςεϊχάν 
(BTC) ζχει δυναμικότθτα μεταφοράσ περίπου 1,2 εκατ. βαρζλια αργοφ πετρελαίου 
θμερθςίωσ από τθν Καςπία  προσ τθν Ευρϊπθ, μζςω Γεωργίασ και Τουρκίασ. Αργό 
πετρζλαιο μεταφζρεται ςε αγορζσ τθσ Δφςθσ, από τον αγωγό Μπακοφ – Σοφπςα.  
Ρετρζλαιο τθσ Καςπίασ μεταφζρεται και ςιδθροδρομικϊσ προσ τα λιμάνια Ρότι και 
Βατοφμι. 

Ραράλλθλα προσ τον BTC, εκτείνεται  ο αγωγόσ Νοτίου Καυκάςου (SCP), ο οποίοσ 
άρχιςε να λειτουργεί το 2007 και τροφοδοτεί με φυςικό αζριο τθ Γεωργία και τθν 
Τουρκία από το πεδίο Shah Deniz (Stage 1).  

Από τθ Γεωργία διζρχεται ο υπό υλοποίθςθ Νότιοσ Διάδρομοσ Φυςικοφ Αερίου 
(Southern Gas Corridor), που κα μεταφζρει φυςικό αζριο από το αηερικό κοίταςμα 
Shah Deniz II ςτθν Ευρϊπθ. Ρρϊτο ςκζλοσ του Νοτίου Διαδρόμου ςυνιςτά θ 
επζκταςθ του υφιςτάμενου αγωγοφ SCPΧ -South Caucasus Pipeline Expansion από 
το Αηερμπαϊτηάν ςτθ Γεωργία, με επζκταςθ δυναμικότθτασ μεταφοράσ κατά 16 bcm 
ετθςίωσ φυςικοφ αερίου ςτα ςφνορα Γεωργίασ-Τουρκίασ, το δεφτερο ςκζλοσ τον 
αγωγό ΤΑΝΑP-Trans Anatolian Pipeline (Τουρκία) και τελευταίο ςκζλοσ τον 
Διαδριατικό αγωγό ΤΑP.  
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To ςκζλοσ του αγωγοφ TANAP από τα ςφνορα Τουρκίασ-Γεωργίασ ζωσ το Εςκιςεχίρ 
εγκαινιάςτθκε ςτισ 12/6/2018, και θ πρϊτθ εμπορικι παράδοςθ φυςικοφ αερίου 
ςτθν Τουρκία πραγματοποιικθκε ςτισ 30/6/2018 βάςει χρονοδιαγράμματοσ2.  

Με τθ λειτουργία του SCPX θ Γεωργία κα δφναται να προμθκευτεί περί τα 1 διςεκ. 
κ.μ. ςε προνομιακζσ τιμζσ.  

Γεωργία προςβλζπει ςε δυνατότθτα μελλοντικισ διαμετακόμιςθσ φ.α. από το 
Τουρκμενιςτάν μζςω του ςχεδίου για τον Διακαςπιακό αγωγό ΦΑ (Transcaspian 
Gas Pipeline/ΤCP). Η κρατικι "Georgian Oil and Gas Corporation JSC" ζχει αποκτιςει 
το 10% των μετοχϊν των εταιρειϊν "W-Stream Caspian Pipeline Company Ltd" και 
"White Stream Ltd" αντίςτοιχα, οι οποίεσ προωκοφν τα ενεργειακά ςχζδια  
Transcaspian Gas Pipeline (TCP) και White Stream.   

Τον Αφγουςτο 2018 θ εταιρεία Georgian Oil and Gas Corporation και θ Γερμανικι 
τράπεηα KfW Development Bank υπζγραψαν ςυμφωνία για το ζργο καταςκευισ 
εγκαταςτάςεων υπόγειασ αποκικευςθσ φυςικοφ αερίου ςτθν περιοχι Samgori.  Η 
ςυμφωνία προβλζπει τθ διάκεςθ 150 εκ. ευρϊ για τθν υλοποίθςθ του ζργου 
υπόγειασ αποκικευςθσ φ.α.  Εκτόσ από τθν χρθματοδότθςθ τθσ KfW Development 
Bank, ςφμφωνα με τθν Georgian Oil and Gas Corporation κα ςυναφκεί το 2019 και 
δανειακι ςφμβαςθ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων.  Η χωρθτικότθτα τθσ 
υπόγειασ αποκικθσ ςχεδιάηεται να ανζλκει ςε 300 εκ. κ.μ φ.α (15% τθσ ετιςιασ 
κατανάλωςθσ τθσ χϊρασ).  Η ςυνολικι επζνδυςθ που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ 
του ζργου ανζρχεται μεταξφ 220-250 εκ. ευρϊ. 
 
Η Γεωργιανι υκμιςτικι Επιτροπι Ενζργειασ και Υδάτων  επιςθμαίνει ότι εκ των 
βαςικϊν προκλιςεων που αντιμετωπίηει ο Γεωργιανόσ τομζα φυςικοφ αερίου είναι 
ο υψθλόσ βακμόσ εξάρτθςθσ από ζναν προμθκευτι, θ ςαφϊσ κακοριςμζνθ 
εποχιακι τάςθ τθσ ηιτθςθσ με κορφφωςθ τθσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ και θ 
ανάγκθ για ςφγχρονθ υποδομι μεταφοράσ φ.α. με αυξθμζνεσ χωρθτικότθτεσ.  

Στο πλαίςιο ςυμμετοχισ τθσ Γεωργίασ ςτθν Ενεργειακι Κοινότθτα ςθμειϊνεται3 ότι 
ο ςτρατθγικόσ ρόλοσ τθσ Γεωργίασ ςτθ διαμετακόμιςθ φυςικοφ αερίου δφναται να 
αξιοποιθκεί για το άνοιγμα τθσ εγχϊριασ αγοράσ φ.α. τθσ Γεωργίασ, ϊςτε θ χϊρα να 
αποκτιςει πρόςβαςθ ςε περιςςότερο διαφοροποιθμζνεσ πθγζσ φ.α. και ζτςι να 
αντιμετωπίςει ευχερζςτερα τισ εποχιακζσ ανάγκεσ τθσ ηιτθςθσ, ειςάγοντασ 
περιςςότερο ανταγωνιςμό ςτθν αγορά. 
 
Υψθλι τεχνολογία 

Σθμαντικι πρόοδοσ ζχει ςθμειωκεί τα τελευταία χρόνια, μζςα από τθ δθμιουργία 
κεςμϊν ενίςχυςθσ των  νεοςφςτατων επιχειριςεων start-up, τθν καινοτομία και τθν  
εμπορευματοποίθςθ των αποτελεςμάτων ϋΕρευνασ & Ανάπτυξθσ. 

Η Γεωργία διακζτει ειδικευμζνο προςωπικό υψθλϊν προςόντων για τθ βιομθχανία 
θλεκτρονικϊν/ πλθροφορικισ ενϊ το επίπεδο των μιςκϊν δεν κυμαίνεται ςε υψθλά 

                                                           
2
 https://www.tanap.com/media/press-releases/tanap-is-ready-to-deliver-natural-gas-to-europe/ 

3
 βλ. σχ. το link της Ενεργειακής Κοινότητας: https://www.energy-

community.org/implementation/Georgia/GAS.html 

https://www.tanap.com/media/press-releases/tanap-is-ready-to-deliver-natural-gas-to-europe/
https://www.energy-community.org/implementation/Georgia/GAS.html
https://www.energy-community.org/implementation/Georgia/GAS.html
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επίπεδα. Τα τελευταία, δε, ζτθ θ Γεωργία ζχει δθμιουργιςει ελεφκερεσ ηϊνεσ 
εικονικοφ εμπορίου (free trade virtual zone), όπου οι εγγεγραμμζνεσ εταιρείεσ 
πλθροφορικισ/επικοινωνιϊν οποίεσ πωλοφν τα προϊόντα τουσ εκτόσ χϊρασ, 
απαλλάςςονται από τθ φορολογία ειςοδιματοσ. Η Γεωργία επιδιϊκει να καταςτεί 
IT hub ςτθν ευρφτερθ περιοχι Ν.Καυκάςου.  

Εκ των βαςικϊν  οργανιςμϊν ςτον τομζα ζρευνασ και καινοτομίασ ςτθ Γεωργία είναι 
ο Οργανιςμόσ Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ τθσ Γεωργίασ (Georgia Innovation and 
Technology Agency/GITA) και το Κδρυμα Shota Rustaveli National Science 
Foundation (NSF).  
 
Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ 
"Global Innovation Index 2019", οι ακακάριςτεσ δαπάνεσ για Ε&Α ςτθ Γεωργία 
ανζρχονται ςε 0,3% του ΑΕΡ (ςε ςχζςθ με τον μ.ο. ςτθν ΕΕ που ανζρχεται ςε 3%). 
 
Σφμφωνα με εκτιμιςεισ οικονομικϊν αναλυτϊν, μεταξφ των τρεχουςϊν 
προκλιςεων για τθ γεωργιανι οικονομία ςυγκαταλζγεται θ προαγωγι τθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ/ δια βίου μάκθςθσ για αντιμετϊπιςθ των ελλείψεων 
ειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και 
θ προϊκθςθ του τομζα βιομθχανικισ ζρευνασ και ανάπτυξθσ.  
 

1.3 Οικονομικϋσ προβλϋψεισ 2020 
 

Σφμφωνα με εκτιμιςεισ των διεκνϊν οικονομικϊν οργανιςμϊν ο αντίκτυποσ 
τθσ κρίςθσ του κορωνοϊοφ κα επιφζρει ςυρρίκνωςθ τθσ Γεωργιανισ οικονομίασ το 
2020: 

- ΔΝΤ εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΡ αναμζνεται να μειωκεί 4% το 2020. 
-EBRD προβλζπει αρνθτικό ρυκμό ανάπτυξθσ 5,5% το 2020 το μεγαλφτερο 

ποςοςτό μεταξφ των χωρϊν Ν.Καυκάςου, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ πτϊςθσ τθσ 
τουριςτικισ κίνθςθσ και κατά ςυνζπεια τθσ απϊλειασ τουριςτικϊν εςόδων τα οποία 
είναι εξαιρετικά ςθμαντικά για τθν οικονομία κακότι μόνο το περαςμζνο ζτοσ 
ιςοδυναμοφςαν με το 1/5 του ΑΕΡ τθσ χϊρασ. 

 
Οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ του κορωνοϊοφ επζφεραν πλιγμα ςτον 

τουριςμό πρωτίςτωσ (πτϊςθ τουριςτικϊν εςόδων τουλάχιςτον 65% το τρζχον ζτοσ) 
και ακολοφκωσ ςτο εμπόριο και ςτον καταςκευαςτικό κλάδο/αγορά real estate, 
υπθρεςίεσ δθλαδι που ςυνειςφζρουν ςθμαντικό ποςοςτό του ΑΕΡ τθσ χϊρασ και 
τροφοδοτοφν τθν απαςχόλθςθ.  Με βάςθ οριςμζνεσ πρϊτεσ εκτιμιςεισ θ μείωςθ 
του αρικμοφ απαςχολουμζνων το 2020 ζναντι των επιπζδων 2019 (1,69 εκ. 
απαςχολοφμενοι το 2019) αναμζνεται να ανζλκει ςε επίπεδα μεταξφ 10 με 15% με 
τθν απϊλεια κζςεων απαςχόλθςθσ να ανζρχεται μεταξφ 165.000 με 244.000. 

 
ΔΝΤ εκτιμά ότι κα προκφψει ζλλειμμα χρθματοδότθςθσ ςτο ιςοηφγιο 

πλθρωμϊν τθσ Γεωργίασ τθσ τάξθσ των 1,79 διςεκ. δολ. τθν διετία 2020-2021 το 
οποίο κα καλυφκεί τθ χρθματοδοτικι ςυνδρομι ΔΝΤ και διεκνείσ δωρθτζσ, κακϊσ 
αναμζνεται μείωςθ εξαγωγϊν, δραματικι πτϊςθ ςτον τουριςμό και μείωςθ 
ειςερχόμενων εμβαςμάτων που κα αυξιςουν το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 
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ςυναλλαγϊν ςε επίπεδα που το ΔΝΤ εκτιμά ςε 11,3% του ΑΕΡ το 2020.  Επίςθσ 
αναμζνεται μείωςθ ςτισ ειςροζσ ξζνων άμεςων επενδφςεων.Το ΔΝΤ προβλζπει ότι 
το δθμόςιο χρζοσ τθσ Γεωργίασ κα ανζλκει ςε 62,8% (του ΑΕΡ) το 2020.  

 
Η Γεωργία ζχει λάβει χρθματοδοτικι βοικεια από διεκνείσ δωρθτζσ για να 

δθμιουργιςει τα αποκζματα εκείνα ρευςτότθτασ ϊςτε να ανταποκρικεί ςτθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ του κορωνοϊοφ. Σφμφωνα με ςχετικζσ δθλϊςεισ του 
Υπουργοφ Οικονομικϊν Γεωργίασ I. Machavariani 1,5 διςεκ. δολ. που ζχουν 
ςυγκεντρωκεί από διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοφσ και άλλουσ δωρθτζσ κα διατεκοφν 
για το κυβερνθτικό ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ. 

 
 

1.4 Διεθνεύσ Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Γεωργύασ  

Η Συμφωνία Σφνδεςθσ ΕΕ-Γεωργίασ, οικονομικό ςκζλοσ τθσ οποίασ ςυνιςτά θ 
Εμβακυμζνθ και Ολοκλθρωμζνθ Συμφωνία Ελεφκερου Εμπορίου (Deep and 
Comprehensive Free Trade Agreement – DCFTA), τζκθκε ςε ιςχφ τον Ιοφλιο του 
2016, κατ’ εφαρμογι τθσ οποίασ θ  κυβζρνθςθ προωκεί τθν αξιοποίθςθ των οφελϊν 
από τθν ςταδιακι εναρμόνιςθ με τθν ΕΕ, μζςα από προϊκθςθ ανακατανομϊν 
κεφαλαίου και εργαςίασ ςε παραγωγικότερεσ βιομθχανίεσ, ανταγωνιςτικότερων 
επιχειριςεων, εναρμόνιςθ με τα ρυκμιςτικά πλαίςια τθσ ΕΕ, διευκόλυνςθ 
εμπορίου, μείωςθ των τεχνικϊν εμποδίων ςτο εμπόριο, προςταςία των 
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Το φιλελεφκερο εμπορικό κακεςτϊσ τθσ Γεωργίασ, παρζχει ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ 
όχι μόνο ςτθν γεωργιανι αγορά, αλλά και ςε αγορζσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, λόγω 
του «πλζγματοσ» διμερϊν ςυμφωνιϊν ελεφκερου εμπορίου, που ζχει ςυνάψει θ 
Γεωργία με Ουκρανία, Λευκορωςία,  Μολδαβία, Καηακςτάν, Κιργιςτάν, Τατηικιςτάν, 
Ουημπεκιςτάν και Τουρκμενιςτάν, κακϊσ και τισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ, ωςία, 
Τουρκία, Αηερμπαϊτηάν και Αρμενία. 

Από 1/1/2018 τζκθκε ςε ιςχφ θ Συμφωνία Ελεφκερου Εμπορίου Γεωργίασ-Κίνασ 
(υπεγράφθ ςτο Ρεκίνο το Μάϊο 2016). 

 

Στισ 28/6/2018 υπεγράφθ Συμφωνία Ελευκζρων Συναλλαγϊν Γεωργίασ -Χονγκ 
Κονγκ. Η κζςθ τθσ ςε ιςχφ ζγινε τον Φεβρουάριο του 2019. 
 
H Γεωργία είναι μζλοσ του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ Ευξείνου Ρόντου.  
 
Στον ενεργειακό τομζα, θ Γεωργία ζγινε Συμβαλλόμενο Μζροσ ςτθν Ενεργειακι 
Κοινότθτα τθν 1θ Ιουλίου 2017: Το ςχετικό Ρρωτόκολλο προςχϊρθςθσ προβλζπει 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ κεντρικϊν μεταρρυκμίςεων ςτον ενεργειακό τομζα 
ςφμφωνα με τθ Συμφωνία Σφνδεςθσ ΕΕ-Γεωργίασ, ςτουσ τομείσ του θλεκτριςμοφ και 
τθν αγορά φυςικοφ αερίου, ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τισ ΑΡΕ 
κακϊσ και τα ςυναφι με τθν ενζργεια περιβαλλοντικά standard. Το Ρρόγραμμα 
"EU4Energy" ενιςχφει τισ μεταρρυκμίςεισ ςτουσ ανωτζρω τομείσ.  
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Στισ 12/4/2017 θ Γεωργία και το ΔΝΤ ςυνιψαν τριετι (2017-2020) διευρυμζνθ 
ςυμφωνία ςτο πλαίςιο τθσ διευρυμζνθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ (EFF)4.  
 
Ραράλλθλα, θ κυβζρνθςθ τθσ Γεωργίασ ηιτθςε μακροοικονομικι χρθματοδοτικι 
ςυνδρομι (ΜΧΣ) από τθν ΕΕ (Ιοφνιοσ 2017). Με βάςθ το αίτθμα, θ Ευρ. Επιτροπι 
πρότεινε ςε Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και Συμβοφλιο τθ χοριγθςθ ΜΧΣ ςτθ Γεωργία 
ζωσ 45 εκατ. ευρϊ, εκ των οποίων 35 εκ. ευρϊ υπό μορφι δανείων και 10 εκ. ευρϊ 
υπό μορφι επιχορθγιςεων με ςκοπό τθ ςυνζχιςθ τθσ μακροοικονομικισ 
ςτακεροποίθςθσ τθσ χϊρασ και των μεταρρυκμίςεων.  Το Ευρ. Κοινοβοφλιο 
ενζκρινε (Μάϊοσ 2018) τθν παροχι μακροοικονομικισ βοικειασ φψουσ 45 εκ. ευρϊ 
για κάλυψθ μζρουσ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν τθσ Γεωργίασ για τθν περίοδο 
2017-2020.  
 
To  Εκτελεςτικό Συμβοφλιο του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου  ολοκλιρωςε 
(17/12/2019) τθν πζμπτθ επιςκόπθςθ του προγράμματοσ οικονομικισ 
μεταρρφκμιςθσ τθσ Γεωργίασ, ςτο πλαίςιο του διευρυμζνου ταμείου διευκόλυνςθσ 
(Extended Fund Facility). Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιςκόπθςθσ απελευκερϊνεται θ 
διάκεςθ 30 εκ. ειδικϊν τραβθκτικϊν δικαιωμάτων (Special Drawing Rights, οποία 
αντιςτοιχοφν ςε περίπου 41,4 εκ. δολάρια),  με αποτζλεςμα οι ςυνολικζσ 
εκταμιεφςεισ ςτο πλαίςιο του διακανονιςμοφ να ανζλκουν ςε 180 εκατομμφρια ΕΤΔ 
(περίπου 248,7 εκατομμφρια δολάρια). Το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο ενζκρινε επίςθσ 
τθν επζκταςθ του προγράμματοσ  κατά ζνα ζτοσ ζωσ τισ 11/4/2021. 
 

1.5 Οικονομικό ςυνεργαςύα ΕΕ-Γεωργύασ 

Η πρϊτθ ςφνοδοσ ςτο πλαίςιο διαλόγου υψθλοφ επιπζδου ΕΕ-Γεωργίασ για τον 
τομζα μεταφορϊν (EU-Georgia High Level Transport Dialogue) πραγματοποιικθκε 
ςτθν Τιφλίδα ςτισ 29/1/2019. Στθ ςφνοδο ςυηθτικθκε θ ςυνεργαςία ΕΕ-Γεωργίασ 
ςτον τομζα μεταφορϊν/κινθτικότθτασ, κακϊσ και ευρφτερα κζματα αναφορικά  με 
τθν ανάπτυξθ των διευρωπαϊκϊν δικτφων μεταφορϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ 
Εταιρικισ Σχζςθσ, θ ςτρατθγικι ΕΕ για τθ διαςφνδεςθ Ευρϊπθσ και Αςίασ, θ οδικι 
αςφάλεια και θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων αςτικϊν μεταφορϊν. 

Τον Μάρτιο 2019 θ Ευρωπαία Επίτροποσ για το Εμπόριο Cecilia Malmström, 
επιςκζφκθκε τθν Γεωργία  όπου είχε ςυναντιςεισ με τθν Ρρόεδρο Γεωργίασ, τον 
Ρ/Θ, τον Υπουργό Οικονομίασ, οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ πολιτϊν, ενϊ ςυμμετείχε 
ςε ςυνάντθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ με επιχειρθματικοφσ φορείσ.  κα Malstrom 
επιςιμανε τθν αναγκαιότθτα εφαρμογισ των όρων που κζτει θ DCFTA ςε καίριουσ 
τομείσ του εμπορίου και τθσ οικονομίασ, με προεξάρχοντεσ τθν εναρμόνιςθ του 
δικαίου των δθμοςίων ςυμβάςεων με τα πρότυπα τθσ ΕΕ, τουσ όρουσ υγειονομικϊν 
προτφπων/διατροφικισ αςφάλειασ και τθν αντιμετϊπιςθ των τεχνικϊν εμποδίων 
ςτο εμπόριο. Εξζφραςε ελπίδα τθσ ςυνεχιςκοφν οι κεςμικζσ μεταρρυκμίςεισ 
γεωργιανισ πλευράσ προσ υλοποίθςθ τθσ DCFTA ςθμειϊνοντασ ότι θ Γεωργία 
χρειάηεται μεν περιςςότερεσ επενδφςεισ από ΕΕ, εντοφτοισ πρζπει ακόμα να γίνουν 

                                                           
4
 Η διευρυμζνθ χρθματοδοτικι διευκόλυνςθ αντιπροςωπεφει το 100% τθσ ποςόςτωςθσ τθσ Γεωργίασ 

ςτο Ταμείο (210,4 εκατομμφρια ειδικά τραβθκτικά δικαιϊματα ι περίπου $ 285 εκ.) 
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προςπάκειεσ για περαιτζρω βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ και επενδυτικοφ 
κλίματοσ ςτθ χϊρα. 
 

Στο πλαίςιο τθσ Συνόδου Επιτροπισ Σφνδεςθσ ΕΕ-Γεωργίασ ςε ςφνκεςθ εμπορίου 
(EU-Georgia Association Committee in Trade Configuration, Τιφλίδα, 5-6 Δεκεμβρίου 
2019), ζγινε μια ςυνολικι επιςκόπθςθ τθσ εφαρμογισ DCFTA, ειδικότερα όςον 
αφορά κζματα ανταγωνιςμοφ, δθμοςίων ςυμβάςεων, του κεφαλαίου "εμπόριο και 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ", τελωνείων και διευκόλυνςθσ εμπορίου, υγειονομικϊν και 
φυτοχγειονομικϊν μζτρων, δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κ.α. 
 
 

2 Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Ελλϊδασ – Γεωργύασ 

2.1 Διμερϋσ εμπόριο 

 
Με βάςθ τα ςτοιχεία Geostat θ Ελλάδα μεταξφ των χωρϊν ΕΕ κατατάςςεται 15θ 
ςθμαντικότερθ αγορά προοριςμοφ των εξαγωγϊν τθσ Γεωργίασ το 2019 και 13οσ 
ςθμαντικότεροσ προμθκευτισ τθσ Γεωργιανισ αγοράσ (με βάςθ τα ςτοιχεία 
Geostat). Επί ςυνόλου ειςαγωγϊν Γεωργίασ θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 30θ κζςθ, 
ενϊ από πλευράσ επί ςυνολικϊν εξαγωγϊν Γεωργίασ, θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 
45θ κζςθ. 
 
Σφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο όγκοσ διμεροφσ εμπορίου 
Ελλάδασ-Γεωργίασ ανιλκε ςε 86,7 εκ. ευρϊ το 2019 καταγράφοντασ μείωςθ 37% 
ζναντι του προθγοφμενου ζτουσ .  
 
Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ανιλκαν ςε 82,4 εκ. ευρϊ ςθμειϊνοντασ κάμψθ 30% ζναντι 
του 2018 και οι ειςαγωγζσ από Γεωργία ανιλκαν ςε 4,33 εκ. αυξθμζνεσ 58% ζναντι 
του προθγοφμενου ζτουσ. Το εμπορικό ιςοηφγιο ιταν πλεοναςματικό το 2019 για 
τθ χϊρα μασ κατά 78 εκ. ευρϊ ζναντι πλεονάςματοσ 132,2 εκ. ευρϊ το 
προθγοφμενο ζτοσ.   
 

Ρίνακασ 6: Εμπορικό ιςοηφγιο Ελλάδασ –Γεωργίασ  

Αξία ζε Εςπώ 

  2017 2018 
% 

μετ.18/17 2019 
%μετ. 
19/18 

Εξαγωγζσ 127.773.909 134.987.092 5,6 82.405.996 -39,0 

Ειςαγωγζσ 3.592.259 2.739.396 -23,7 4.332.609 58,2 

Πγκοσ εμπορίου 131.366.168 137.726.488 4,8 86.738.605 -37,0 

Εμπορικό 
ιςοηφγιο  124.181.650 132.247.696 6,5 78.073.387 -41,0 
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 2014 2015 2016 2017 
 

2018 

Εξαγωγζσ αγακϊν 130.608.451 73.556.703 61.430.321 
 

127.773.909 134.987.092 

Ειςαγωγζσ αγακϊν 10.483.569 10.458.824 11.655.767 3.592.279 
 

2.739.396 

Εμπορικό ιςοηφγιο 120.124.882 63.097.879 49.774.554 
 

124.181.650 132.247.696 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.- επεξεργαςία δική μασ 

Η μείωςθ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν καταγράφεται ωσ επί το πλείςτον ςτα 
πετρελαιοειδι (κωδ. 2710) που ςυνιςτοφν το ςθμαντικότερο εξαγϊγιμο προϊόν μασ 
ςτθ Γεωργία (περίπου 75% επί των ςυνολικϊν ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςτθ χϊρα). 
Σφμφωνα με ςτοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2019 καταγράφθκε μείωςθ ςτθν εξαγωγι άλλων 
λαδιϊν πετρελαίου (271019) 59% περίπου και αξία που ανιλκε ςε 38,8 εκ. ευρϊ.  
 
Αφξθςθ καταγράφεται το 2019 ζναντι του 2018 ςτισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ: 
φαρμάκων/κωδ. '300490'  (44% και αξία 3,3 εκ.), φαρμάκων που περιζχουν 
αντιβιοτικά/κωδ. '300420' (11,8% και αξία 2,8 εκ.), ελαφρϊν λαδιϊν πετρελαίου 
(κωδ. 271012, +0,4% και αξία 20,2 εκ.), μεταχειριςμζνων ενδυμάτων (κωδ.630900, 
+35% και αξία 4,4 εκ.) τςιμζντων /κωδ. '252310' (+144,8% και αξία 679 χιλ. ευρϊ), 
κονιαμάτων και ςκυροδεμάτων /κωδ. '382450' (+240% και αξία 570 χιλ. ευρϊ). 
Μείωςθ καταγράφθκε το 2019 ςτισ εξαγωγζσ μασ ράβδων και ειδϊν από αργίλιο 
(κωδ. 760429, -22,6% και αξία 920 χιλ. ευρϊ), χρωμάτων (κωδ.320810, -13,4% και 
αξία 765 χιλ.ευρϊ) και ανελκυςτιρων (κωδ.842810, -30,7% και αξία 429 χιλ.ευρϊ) 
 

Ρίνακασ 7: Κυριότερεσ Ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθ Γεωργία -2019 Αξία ςε Ευρϊ 

ΚΩΔ ΡΟΪΟΝ 2018 2019 
% επί 
ςυν. 

% μετ. 
19/18 

271019 Λάδια από πετρζλαιο. Αλλα 95.550.683 38.885.912 47 -59,3 

'271012' Ελαφρά λάδια και παραςκευάςματα 20.165.840 20.238.966 24,56 0,4 

'630900' Μεταχειριςμζνα ενδφματα, 3.273.880 4.419.543 5,4 35,0 

'300490' Φάρμακα 2.301.960 3.327.549 4,0 44,6 

'300420' 
Φάρμακα που περιζχουν 

αντιβιοτικά με μορφι δόςεων 
2.525.811 2.824.662 3,4 11,8 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.- επεξεργαςία δική μασ 

 

Κυριότερα ειςαγόμενα προϊόντα από τθ Γεωργία ςτθ χϊρα μασ το 2019 ιταν: νιτρικό 

αμμϊνιο (κωδ. 310230) αξίασ 1,25 εκ. ευρϊ (29% επί των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν), μόλυβδοσ 

ςε ακατζργαςτθ μορφι (κωδ. 780191 αξίασ 672 χιλ. ευρϊ ι 15,5% επί ςυνόλου ειςαγωγϊν 

από Γεωργία) και φουντοφκια (κωδ. 08022 αξίασ 352 χιλ. ευρϊ ι 8,1%) 
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Ρίνακασ 10: Κυριότερεσ ειςαγωγζσ από Γεωργία- 2019 Αξία ςε Ευρϊ 

ΚΩΔ. ΡΟΪΟΝ 2018 2019 % επί ςυν. 
% μετ. 
19/18 

'3102
30' 

Νιτρικό αμμϊνιο 580.723 1.254.132 28,9 115,9 

'7801
91' 

Μόλυβδοσ ςε ακατζργαςτθ 
μορφι 

Δεν καταγράφονται 
ειςαγωγζσ 

672.840 15,5 
 

'0802
22' 

Φουντοφκια Corylus spp., νωπά ι 
ξερά, χωρίσ κζλυφοσ, ζςτω και 

χωρίσ φλοφδα 
73.369 352.522 8,1 380 

'2009
89' 

Άλλοι 303.208 272.012 6,3 -10 

'2208
70' 

Ηδφποτα (λικζρ) 91.170 225.600 5,2 147 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.- επεξεργαςία δική μασ 

  

Σθμειϊνονται οι ςθμαντικζσ αποκλίςεισ που παρατθροφνται ανάμεςα ςτα ςτοιχεία 
τθσ Geostat ςυγκριτικά με τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ., θ οποία αποδίδεται ενδεχομζνωσ ςε 
διαφορζσ που ακολουκεί ςτθ μεκοδολογία υπολογιςμοφ θ Geostat.  
 

2.2 Ελληνικϋσ επενδύςεισ ςτη Γεωργύα- Επιχειρηματικό 

δραςτηριότητα ελληνικών επιχειρόςεων 
 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Γεωργιανισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ, το 2019 
καταγράφεται ειςροι ελλθνικϊν ΑΞΕ ςτθ Γεωργία τθσ τάξθσ των 2,29 εκ. δολ. 
ζναντι ειςροισ 1,97 εκ. το 2018.  

Το απόκεμα ΑΞΕ ςτθ Γεωργία από τθ χϊρα μασ ςτισ 31/12/2019 αποτιμικθκε ςε  
8,1 εκ. δολ.  
 

Ρίνακασ 11: Επενδφςεισ τθσ Ελλάδασ ςτθ Γεωργία      

   Ποςά ςε χιλ. USD 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

οζσ -1.331,80 -479 675,7 1.972 2.295 

Απόκεμα - FDI 

position (κατά 

τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 

κάκε ζτουσ) 

3.886,70 3.558,90 4.093,42 6.216 8.116 

Ρθγι: Geostat *προςωρινά ςτοιχεία 

Τα ΕΛ.ΡΕ. ζχουν ςυνάψει ςυμφωνία με τον ενεργειακό όμιλο Wissol για τθ διανομι 
των καυςίμων με τθν επωνυμία ΕΚΟ ςτο δίκτυο πρατθρίων καυςίμων τθσ Wissol.  
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O αρικμόσ των ελλθνικϊν ςυμφερόντων εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθ 

Γεωργία είναι μικρόσ με αντικείμενο δραςτθριοποίθςθσ κυρίωσ τον τομζα του 

εμπορίου (τρόφιμα, δομικά υλικά, καλλυντικά προϊόντα) και τθσ ναυτιλίασ.  

 

2.3 Αποςτολό εμβαςμϊτων από Ελλϊδα 

Η χϊρα μασ κατατάςςεται ςτθ 3θ ςθμαντικότερθ κζςθ (πρϊτθ θ ωςία, δεφτερθ θ 
Ιταλία) όςον αφορά τθν αποςτολι εμβαςμάτων προσ Γεωργία. Ενδεικτικά, 
ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Γεωργίασ, τo 2019, οι ειςροζσ 
εμβαςμάτων από τθ χϊρα μασ ανιλκαν ςε 192,5 εκ. USD αυξθμζνα κατά 12,8% 
ζναντι του προθγοφμενου ζτουσ.  

 

2.4 Απολογιςμόσ δρϊςεων οικονομικόσ διπλωματύασ 2019 

 
Κατά το ζτοσ 2019 το Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδασ εντατικοποίθςε τθν ςυςτθματικι ροι 
πλθροφόρθςθσ προσ τθν ελλθνικι επιχειρθματικι κοινότθτα αναφορικά με τισ 
εξαγωγικζσ δυνατότθτεσ, τισ δυνατότθτεσ δθμιουργίασ κοινοπραξιϊν, τα περικϊρια 
διάκεςθσ ελλθνικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ και τουσ κλάδουσ ελλθνικοφ 
ενδιαφζροντοσ, μζςα από:  
-Επιςκόπθςθ κλάδων ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ (αγορά φαρμάκων, γαλακτοκομικϊν 
προϊόντων, ελαιολάδου & ελιϊν, λιανικό εμπόριο τροφίμων, διαχείριςθ 
υδάτων/επεξεργαςία λυμάτων). 
-Συςτθματικι ενθμζρωςθ για δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ και ηθτιςεισ ςυνεργαςίασ 
από εδϊ φορείσ τθσ αγοράσ. 
Για το ςκοπό αυτό αξιοποιικθκε θ διαδικτυακι πφλθ AGORA. 
 
Ραράλλθλα, το Γραφείο ΟΕΥ ςυνζβαλε ςτθν ανεφρεςθ εμπορικϊν ςυνεργατϊν ςτθν 
εδϊ αγορά για ελλθνικζσ επιχειριςεισ και ελλθνικοφσ επιμελθτθριακοφσ φορείσ,       
-κατόπιν ςυναφϊν αιτθμάτων τουσ-,  προβαίνοντασ ςτισ ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ 
match making ανά κλάδο και το ειδικότερο ελλθνικό ενδιαφζρον. Ειδικότερα: 
 -Συνδρομι Γραφείου ΟΕΥ ςτθν ευρφτερθ δυνατι προβολι επιχειρθματικϊν 
εκδθλϊςεων που πραγματοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα και τθν προςζλκυςθ εμπορικϊν 
επιςκεπτϊν από Γεωργία μεταξφ άλλων: Διεκνι Ζκκεςθ/Roadshow Γοφνασ 
Καςτοριάσ, Διεκνι Διαγωνιςμό Οίνου και Αποςταγμάτων Θεςςαλονίκθσ (19-
21/2/2019), δεφτερο AgriBusiness Forum για τθν υψθλι τεχνολογία ςτον αγροτικό 
τομζα (Σζρρεσ, 31/10-2/11/2019 ), του Συνεδρίου Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν: "12th 
International Conference on “Energy and Climate Change” (Ακινα,  9-11/10/2019) 
ςε πανεπιςτιμια και φορείσ εδϊ αγοράσ, Διεκνι ζκκεςθ τροφίμων "FOODEXPO 
2019" (Ακινα, 16-18/3/2019) FORUM SA.  
 -Επίςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ για τον Καταςκευαςτικό Κλάδο 
CAUCASUS BUILD (Τιφλίδα, 11-14 Απριλίου 2019) υπιρξε ςυμμετοχι από Ελλάδα 
μετά από πάροδο αρκετϊν ετϊν.  
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Δράςεισ που πραγματοποιικθκαν για επιχειρθματικι ςυνεργαςία  
 Α. Η υπογράφουςα με τθν Ρρόεδρο τθσ Ομοςπονδίασ Ελλθνικϊν Κοινοτιτων 
Γεωργίασ κα Ε.Κοτανίδθ, πραγματοποίθςαν ςυναντιςεισ (Τςάλκα, 7/6/2019) με 
εκπροςϊπουσ του φορζα υλοποίθςθσ προγράμματοσ  ΕΕ "EMBRACE TSALKA" για 
τθν περιφερειακι ανάπτυξθ τθσ Τςάλκασ (υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 
ENPARD/European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural 
Development), τον Διμαρχο Τςάλκασ κακϊσ και εκπροςϊπουσ των Ελλθνικϊν 
κοινοτιτων Τςάλκασ. Σκοπόσ ιταν θ ενθμζρωςθ αναφορικά με τισ δράςεισ του 
Ρρογράμματοσ κακϊσ και θ διερεφνθςθ δυνατοτιτων ανάπτυξθσ ελλθνικισ 
οικονομικισ/επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι τθσ Τςάλκασ.  
 
 Β. Το Γραφείο ΟΕΥ ςυμμετείχε ςτισ εναρκτιριεσ εκδθλϊςεισ (kick off)  των 
δφο ζργων Twinning ΕΕ με ελλθνικι ςυμμετοχι: 
I. Το ζργου “Strengthening capacities of the Service for Accounting, Reporting and 
Auditing in Georgia"  με φορζα υλοποίθςθσ τθν Ελλθνικι Επιτροπι Λογιςτικισ 
Τυποποίθςθσ και Ελζγχων ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Διεκνοφσ Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Δικαίου και δικαιοφχο αρχι τθν Γεωργιανι Υπθρεςία Εποπτείασ 
Λογιςτικισ, Λογιςτικϊν Εκκζςεων και Ελζγχων (Service for Accounting, Reporting 
and Auditing Supervision- SARAS). 
II.Τουζργου "Development of Incentive Based Regulation for Service Quality and Reg
ulatory Strategy to Support Roll-out of Smart Metering" με φορζα υλοποίθςθσ 
τθν κοινοπραξία των υκμιςτικϊν Αρχϊν Ενζργειασ Αυςτρίασ-Γαλλίασ-Ελλάδασ 
(Αυςτρία: lead partner, Ελλάδα-Γαλλία: junior partners) και δικαιοφχο αρχι τθ 
υκμιςτικι Επιτροπι Ενζργειασ και Φδρευςθσ. 
 
 Γ. Το Γραφείο ΟΕΥ ςυμμετείχε ςτθν εκδιλωςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ (round 
table) που οργάνωςε το EU-Georgia Business Council με τθν Ευρωπαία Επίτροπο 
Εμπορίου Cecilia  Malstrom και 65 περίπου γεωργιανζσ επιχειριςεισ (Tιφλίδα, 
19/3/2019) κακϊσ και ςτθν 3θ διοργάνωςθ του διεκνοφσ ςυνεδρίου "Tbilisi Silk 
Road Forum" (21-23 Οκτωβρίου 2019) για κζματα εμπορίου-μεταφορϊν-ενζργειασ-
διαςυνδεςιμότθτασ-περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. Στο Συνζδριο χϊρα μασ 
εκπροςϊπθςε ο Υφυπουργόσ Υποδομϊν και Μεταφορϊν κ. Γιάννθσ Κεφαλογιάννθσ. 
Συνζδριο αποτζλεςε εξαιρετικι ευκαιρία επαφϊν με γεωργιανζσ επιχειριςεισ και 
φορείσ ανωτζρω κλάδων.  
 
 Δ. Υπογράφουςα ςυμμετείχε απευκφνοντασ εναρκτιριο χαιρετιςμό ςτθν 
Ολυμπιάδα προπτυχιακϊν/ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν λογιςτικισ επιςτιμθσ: 
"Student Olympiad in Financial and Managerial Accounting"  που οργάνωςε το 
Κδρυμα "National Reforms Support Foundation for Accounting, Reporting and 
Auditing"  (University of Georgia, Τιφλίδα, 26/9/2019).  
 

 Ε.  Το Γραφείο ΟΕΥ ςυμμετείχε ςε ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ επιχειρθματικοφ 
ενδιαφζροντοσ: 12θ ςφνοδοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του European Business 
Association (ProCredit Bank , Τιφλίδα, 4/4/2019),Eτιςια Συνάντθςθ Στρογγυλισ 
Τραπζηθσ Γεωργιανοφ Επιμελθτθρίου και Βιομθχανίασ (Τιφλίδα,9/12/2019), 
Συνζδριο του EU-Georgia Business Council: "Black Sea - Georgia’s Opportunities and 
Challenges”  (Τιφλίδα, 6/12/2019), θμερίδα Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων 
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‘EU4Business in Georgia - EIB Group: From Access to Finance towards Inclusive 
Growth’’ (Τιφλίδα 18/12/2019). 
 

3 Συμπερϊςματα – προτϊςεισ 

3.1 Προοπτικό ανϊπτυξησ διμερούσ εμπορύου αγαθών και 

υπηρεςιών 

 
Αν και θ αγορά τθσ Γεωργίασ είναι μια μικρι καταναλωτικι αγορά  (3,7 εκ. 
πλθκυςμόσ) με περιοριςμζνο κατά κεφαλι ΑΕΡ (κατά κεφαλιν ΑΕΡ USD=4.763USD 
το 2019 με βάςθ ςτοιχεία τθσ Geostat), εντοφτοισ, παρουςιάηει αξιόλογεσ 
προοπτικζσ για αφξθςθ μεριδίου διάκεςθσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν προϊόντων/ 
υπθρεςιϊν ιδίωσ λόγω:  
 
Α. φιλελευκεροποιθμζνου κακεςτϊσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά για προϊόντα 
προζλευςθσ ΕΕ.  Σθμαντικι ςτο πλαίςιο αυτό είναι θ Συμφωνία Σφνδεςθσ ςτισ 
27/6/2014, θ οποία τζκθκε ςε ιςχφ από 1θσ Ιουλίου 2016. Η ςυμφωνία κεςπίηει ζνα 
προτιμθςιακό εμπορικό κακεςτϊσ (τον Εμβακυμζνο και Ολοκλθρωμζνο Χϊρο 
Ελεφκερου Εμπορίου, Deep and Comprehensive Free Trade Αrea– DCFTA), το οποίο 
ενιςχφει τθν αμοιβαία πρόςβαςθ ΕΕ και Γεωργίασ ςτισ εκατζρωκεν αγορζσ τουσ.  
 
Β. του ότι εξελίςςεται ςε διαμετακομιςτικό κζντρο ςτθν ευρφτερθ περιοχι και 
δφναται αποτελζςει «εφαλτιριο» για οικονομικι είςοδο και ςε άλλεσ αγορζσ Ν. 
Καυκάςου- Κεντρικισ Αςίασ (Αηερμπαϊτηάν, Αρμενία, ενδεχόμενωσ, δε, κ.α. χϊρεσ 
λχ Καηακςτάν). Σθμειωτζον, από 1/1/2018 τζκθκε ςε ιςχφ θ ςυμφωνία ελεφκερου 
εμπορίου τθσ Γεωργίασ με τθν Κίνα.  
 
Συνεπϊσ, κα πρζπει να ςτακμιςτεί θ αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων τθσ εδϊ 
αγοράσ από τισ ελλθνικζσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ ςτουσ κλάδουσ τροφίμων, 
αγροτικϊν τεχνολογιϊν, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, καταςκευϊν, με ςκοπό τθν 
ανάπτυξθ των δικτφων τουσ διανομισ/ προϊκθςθσ και logistics ςτον ευρφτερο 
Ν.Καφκαςο (Αρμενία, Αηερμπαϊτηάν), αλλά και τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ Αςίασ 
(Καηακςτάν, Ουημπεκιςτάν) οποίεσ γνωρίηουν δυναμικι ανάπτυξθ.  
 
Γ. Ρερικϊρια τοποκζτθςθσ ελλθνικϊν προϊόντων ςτθ Γεωργία, λαμβανομζνου 
υπόψθ αςφαλϊσ του υφιςτάμενου ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά υφίςταται ςτισ εξισ 
κατθγορίεσ προϊόντων: 
 

  



 

30 

 

Ρίνακασ 12: Ρροοπτικι ανάπτυξθσ διμεροφσ εμπορίου αγακϊν  

Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ 

(α) Αγροτικϊν προϊόντων/ τροφίμων:   εξαγωγζσ ελαιολάδου, νωπϊν & 
κατεψυγμζνων ιχκυθρϊν, τυροκομικϊν, 
ςνακ (μπιςκότα, υγιεινά ςνάκ αποξθραμζνα 
ςφκα). Ήδθ ςτθ γεωργιανι αγορά ζχει 
επιτευχκεί θ είςοδοσ νζων ελλθνικϊν 
προϊόντων διατροφισ (όςπρια, ΡΟΡ 
ελαιόλαδο). 

 

(β) Ιατροφαρμακευτικϊν: Φάρμακα-φαρμακευτικά είδθ (κωδ. 3004, 
3006). Στα ιατροφαρμακευτικά υφίςτανται 
αξιόλογα περικϊρια ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ 
τουσ ςτθ Γεωργία: Η καταναλωτικι δαπάνθ 
για φαρμακευτικά παρουςιάηει ςταδιακι 
αφξθςθ ςε ςυνάρτθςθ με τθν άνοδο του 
ειςοδθματικοφ επιπζδου και του ρυκμοφ 
αφξθςθσ του ΑΕΡ. Στο πλαίςιο αυτό, οι 
καταναλωτζσ ςτρζφονται  όλο και 
περιςςότερο και ςτα καλλυντικά με 
φυτικά/φυςικά ςυςτατικά, γεγονόσ που 
δθμιουργεί ευκαιρίεσ και για τα Ελλθνικά 
φυτικά καλλυντικά. Σθμειωτζον, ότι ςτα 
δερμοκαλλυντικά, προϊόντα φροντίδασ/ 
προςωπικισ υγιεινισ ελλθνικά προϊόντα 
(FreshLine, Septona) ζχουν ιδθ 
διαμορφϊςει ζνα μερίδιο αγοράσ.  

(γ) Δομικϊν υλικϊν:   Ανελκυςτιρεσ, προϊόντα αλουμινίου, 
τεχνουργιματα ςιδιρου/χάλυβα, 
θλεκτροτεχνικόσ εξοπλιςμόσ. Με τθν ζντονθ 
καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα ςτθ χϊρα, 
υπάρχουν περικϊρια διάκεςθσ για τισ 
ελλθνικζσ εξαγωγζσ χρωμάτων, ειδϊν 
ςτεγανοποίθςθσ (λχ οικολογικά, με υψθλά 
standard), προϊόντων ςιδιρου, κακϊσ και 
ειδϊν υγιεινισ. 

 

 
Για τθ ςυγκρότθςθ ενόσ μεριδίου αγοράσ των ελλθνικϊν προϊόντων ςτουσ 

ανωτζρω αναφερόμενουσ κλάδουσ, οι ενδιαφερόμενεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ 
οφείλουν αφενόσ  

(i) να ςτακμίςουν τον υφιςτάμενο ανταγωνιςμό ςτθν Γεωργιανι αγορά από 
υφιςτάμενουσ ςθμαντικοφσ προμθκευτζσ, ιτοι Τουρκία (δομικά υλικά και 
καταςκευαςτικζσ υπθρεςίεσ), ελαιοκομικά (Ιταλία, Ιςπανία). 

(ii) αφετζρου να ενοποιιςουν, κατά το δυνατό, τθν εξαγωγικι προςπάκεια  
μζςω των κλαδικϊν επιχειρθματικϊν ενϊςεϊν τουσ ι ςυςτάδων επιχειριςεων, 

προκειμζνου να δθμιουργιςουν ευχερζςτερεσ προχποκζςεισ «διείςδυςθσ» 
ελλθνικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν με αξιϊςεισ (ποςότθτα, ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, 
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ποιοτικά χαρακτθριςτικά προϊόντων ζναντι ανταγωνιςμοφ) ςτθν εδϊ αγορά, αλλά 
και με εφαλτιριο τθν γεωργιανι αγορά να πετφχουν είςοδο ςε γειτονικζσ αγορζσ 
Ν.Καυκάςου.  
 
 
Τομείσ ενδιαφζροντοσ για ανάπτυξθ ελλθνικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 
ςτθν εδϊ αγορά ςυνιςτοφν επίςθσ:  
 

(i) Ο τομζασ τθσ γεωργίασ/ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου,  ο εκςυγχρονιςμόσ 
ςυνιςτά επείγουςα προτεραιότθτα από εδϊ πλευράσ για βελτίωςθ των εξαγωγικϊν 
τθσ δυνατοτιτων και κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ, και ιδθ «τρζχουν» 
προγράμματα ΕΕ (ENPARD), FAO προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ: Τυποποίθςθ και 
προϊκθςθ αγροτικϊν προϊόντων, αςφάλεια και ποιότθτα τροφίμων, εκπλιρωςθ 
προτφπων φυτοχγείασ και κτθνιατρικισ υγείασ, όπωσ και θ προςταςία των 
Γεωγραφικϊν Ενδείξεων, παροχι αγροτοτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυνιςτοφν τομείσ 
που υπάρχουν δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ελλθνικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.  

 
(ii) Ο τομζασ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθσ περιβαλλοντικισ 

προςταςίασ ςτουσ οποίουσ θ Γεωργία πρζπει να προχωριςει: Ενεργειακι 
αποδοτικότθτα με εφαρμογζσ πζραν του τομζα κτιριακϊν υποδομϊν και ςτον 
τομζα τθσ μεταποίθςθσ, διαχείριςθ αποβλιτων, κακϊσ και «πράςινθ διαχείριςθ» 
ςτον τομζα των ναυτιλιακϊν μεταφορϊν (ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
λιμζνων, αςφάλεια ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν και 
εκτίμθςθ των επιπτϊςεϊν τουσ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και τα λιμάνια, ενζργεια 
και εναλλακτικά καφςιμα ςτισ ναυτιλιακζσ μεταφορζσ και τισ λιμενικζσ λειτουργίεσ.  

 
 (iii) Επιχειρθματικι ανάπτυξθ μικρομεςαίων επιχειριςεων: παροχι 

ςυμβουλευτικισ ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςε κζματα τυποποίθςθσ, 
πιςτοποίθςθσ και marketing. Άλλωςτε και το πρόγραμμα EU4Business προβλζπει 
παροχι τεχνικισ βοικειασ προσ Γεωργιανζσ ΜΜΕ ςτουσ εν λόγω τομείσ. 

 
 (iv) Η ζρευνα και καινοτομία με ζμφαςθ ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των 

προγραμμάτων ςυνεργαςίασ ΕΕ, όπωσ το HORIZON 2020 που θ Γεωργία ςυμμετζχει.  
 
 (v) Διερεφνθςθ δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ για ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν 

τουριςμοφ λχ οινοτουριςμόσ, προςκυνθματικόσ τουριςμόσ, πολιτιςτικόσ τουριςμόσ.  
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3.2 Προτϊςεισ δρϊςεων ενύςχυςησ εξωςτρϋφειασ 
 

Γπάζειρ για Δπισειπημαηικέρ Αποζηολέρ 

 Συνδρομι Γραφείου ΟΕΥ ςτθ διοργάνωςθ ςτοχευμζνων επιχειρθματικϊν 
αποςτολϊν που ενδεχομζνωσ οργανωκοφν από Ελλθνικοφσ 
επιχειρθματικοφσ φορείσ ι και ελλθνικζσ επιχειριςεισ ςε κλάδουσ ελλθνικοφ 
ενδιαφζροντοσ: εξαγωγικό εμπόριο, ναυτιλία/logistics, ενζργεια 
(ΑΡΕ/ενεργειακι απόδοςθ) ςε Τιφλίδα και Βατοφμι οποίο ςυνιςτά 
ςθμαντικό διαμετακομιςτικό κζντρο Γεωργίασ. Για το ςκοπό αυτό Γραφείο 
μασ ζχει καλλιεργιςει το ζδαφοσ για ςυνεργαςία με Επιμελθτιριο 
Βιομθχανίασ & Εμπορίου Ατηαρίασ (Βατοφμι), το Γεωργιανό Εμπορικό 
Επιμελθτιριο, το Επιχειρθματικό Συμβοφλιο ΕΕ-Γεωργίασ και το Εuropean 
Business Association με ςτόχο τον κακοριςμό ςτοχευμζνων και ουςιαςτικϊν 
b2b ςυναντιςεων για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ με εδϊ επιχειριςεισ/ 
φορείσ.  

 Συνδρομι Γραφείου ΟΕΥ ςτθν προβολι επιχειρθματικϊν εκδθλϊςεων που 
διεξάγονται ςτθν Ελλάδα και τθν προςζλκυςθ εμπορικϊν επιςκεπτϊν από 
Γεωργία (λχ εκδθλϊςεισ “partenariat” Enterprise Greece, διεκνείσ εκκζςεισ 
τθσ Helexpo-ΔΕΘ, διεκνείσ εκκζςεισ γοφνασ/ τροφίμων).  

 

Γπάζειρ για ηην Πποώθηζη Δξαγωγών και ανάπηςξη επισειπημαηικών 
ζςνεπγαζιών 

 Επαφζσ με δίκτυα διανομισ εδϊ αγοράσ τροφίμων, φαρμακευτικϊν προϊόντων, 
δομικϊν υλικϊν για διεφρυνςθ "χαρτοφυλακίου" τουσ με ελλθνικά προϊόντα. 

 Επικαιροποιθμζνεσ κλαδικζσ μελζτεσ ςτουσ ανωτζρω τομείσ ενδιαφζροντοσ για 
ενθμζρωςθ των ελλθνικϊν επιχειρθματικϊν ςυνδζςμων και επιχειριςεων 
αναφορικά με τισ ευκαιρίεσ επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ με τθν εδϊ αγορά 
μζςω εξαγωγϊν προϊόντων & υπθρεςιϊν, ςυμμετοχισ ςε τεχνικά ζργα, 
μεταφοράσ τεχνογνωςίασ.   

 Ραροχι ςυςτθματικισ ενθμζρωςθσ ςε ελλθνικοφσ κλαδικοφσ ςυνδζςμουσ για 
δυνατότθτεσ επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν ςτουσ τομείσ μεταφορϊν/ 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, με ςκοπό τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων 
ελλθνικισ πλευράσ για ςυνειςφορά ςτθν ανάπτυξθ του διαμετακομιςτικοφ 
εμπορίου και μεταφορϊν μζςω Γεωργίασ και Μαφρθσ Θάλαςςασ, από και προσ 
τισ περίκλειςτεσ οικονομίεσ τθσ Κεντρικισ Αςίασ. 

 Διατιρθςθ ςυνεχοφσ ροισ πλθροφόρθςθσ αναφορικά με χρθματοδοτικά 
εργαλεία, προκθρφξεισ και διαγωνιςμοφσ (i)προγραμμάτων ΕΕ & (ii) διεκνϊν 
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων (EBRD, Ραγκόςμια Τράπεηα, Ευρωπαϊκι 
Τράπεηα Επενδφςεων) για ζργα ςτθ Γεωργία ςε όλουσ τουσ προαναφερκζντεσ 
τομείσ ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ, με ςκοπό ελλθνικζσ επιχειρθματικζσ 
ςυμμετοχζσ ς’ αυτά.  
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3.3 Χρόςιμεσ διευθύνςεισ 
 

O καηάλογορ πος ακολοςθεί είναι ενδεικηικόρ.  

1. Δλληνικέρ Απσέρ 

Ειιεληθή Πξεζβεία    Τει: + 995 32 2914970 - 74 gremb.tbi@mfa.gr  

Γξαθείν ΟΕΥ Πξεζβείαο   Τει: + 995 32 2942858    ecocom-tbilisi@mfa.gr  

Πξνμεληθό Γξαθείν   Τει: + 995 32 2938981,  2941224 grcon.tbi@mfa.gr  

 

2. Απσέρ Γεωπγίαρ 

Πιήξεο Καηάινγνο ηωλ Υπνπξγείωλ ηεο Γεωξγίαο από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κπβέξλεζεο:  
http://www.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=124  

 

3. Δμποπικά & Βιομησανικά Δπιμεληηήπια/ Δπισειπημαηικοί ύνδεζμοι 

Georgian Chamber of Commerce and Industry Τει: + 995 32 2694747  www.gcci.ge 

 EU-Georgia Business Council                 Τει. +995 32 290 36 91        http://eugbc.net/ 

 Δuropean Business Association Georgia                 ηει. +995 599 25 66 55    http://www.eba.ge/en 

 Business Association of Georgia                               ηει. +995 32 2 202-215   https://bag.ge/en/home 

International Chamber of Commerce – Georgia Τει: +995 32 298 81 76   www.icc.ge 

Adjara Chamber of Commerce and Industry Τει: + 995 422 272841  www.acci.ge 

 

4. Σπάπεζερ 

National Bank of Georgia     Τει:  +995 32 240 6120         

www.nbg.gov.ge/ 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηωλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Γεωξγία είλαη δηαζέζηκε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο ηεο Γεωξγίαο:  

                                                  https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403&lng=eng 

 

5. Γιοπγανωηέρ Δκθέζεων 

Expo Georgia     Τει: + 995 32 2341100 www.expogeorgia.ge 

Geonet Expo (Expo Batumi)                 Τει: + 995  597 46 88 56  www.expobatumi.ge 

 

6. Ξενοδοσεία 

The Biltmore Hotel Tbilisi   Τει: + 995 32 272727 www.millenniumhotels.com 

mailto:gremb.tbi@mfa.gr
mailto:ecocom-tbilisi@mfa.gr
mailto:grcon.tbi@mfa.gr
http://www.gcci.ge/
https://bag.ge/en/home
tel:+995%2032%20238%2098%2033
tel:+995%2032%20238%2098%2033
tel:+995%2032%20238%2098%2033
http://www.icc.ge/
http://www.acci.ge/
http://www.expogeorgia.ge/
http://www.expobatumi.ge/
http://www.millenniumhotels.com/
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Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi   Τει: + 995 32 2402200 www.radissonblu.com 

Tbilisi Marriott Hotel    Τει: + 995 32 2779200 www.marriott.com 

Courtyard Marriott Tbilisi    Τει: + 995 32 2779100 www.marriott.com 

Hotels & Preference Hualing Tbilisi  Τει: + 995 32 2505025 www.hotelspreference.ge 

Hotel Ambassadori   Τει: + 995 32 2439494 www.ambassadori.com 

Holiday Inn Tbilisi   Τει: + 995 32 2300099 https://www.holidayinn.com/hotels/gb/en/reservation 

Sheraton Batumi   Τει: +995 422 229000 https://www.marriott.com/hotels/travel/bussi-sheraton-batumi-hotel/ 

Hilton Batumi    Τει: + 995 422 222299   https://www3.hilton.com/en/hotels/georgia/hilton-batumi-BUSBTHI/  

 

7. Γιπλωμαηικέρ Αποζηολέρ 

Επίζεκνο Καηάινγνο Δηπιωκαηηθώλ Απνζηνιώλ ζηελ Τηθιίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Εμωηεξηθώλ ηεο 

Γεωξγίαο: 

https://mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/ForeignEmbassiesMissionsGeorgia.aspx 

 

8. ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΑΛΛΟΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 

Enterprise Georgia       Τει: + 995 32 2960010                     www.enterprisegeorgia.gov.ge 

Ηnvest in Batumi        Τει. + 995 (422) 27-35-10  https://investinbatumi.ge/ 

Invest in Georgia      Τει: +995 322 960 010 (1663)           http://investingeorgia.org/en/georgia/taxation 

Revenue Service of Georgia     Τει: + 995 32 2299299                     www.rs.ge 

State Procurement Agency     Τει: + 995 32 248 48 22                     www.procurement.gov.ge 

 

National Statistics Office of Georgia Τει: + 995 32 2367210                  www.geostat.ge 

National Accreditation Center      Τει: + 995 32 2192233                www.gac.gov.ge 

National Agency for Public Registry    Τει: + 995 32 2405405           http://www.napr.gov.ge/ 

National Intellectual Property Center               Τει: + 995 32 2252533             www.sakpatenti.org.ge 

9. ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

 

Newspaper Caucasus Business Week      www.cbw.ge 

Newspaper The Messenger                www.messenger.com.ge 

News Portal Agenda       www.agenda.ge 

News Portal Georgia Today      www.georgiatoday.ge 

Business Portal Investor       www.investor.ge 
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