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Ι. Γενικά ζηοισεία για ηον αγποηικό ηομέα Γεωπγίαρ 

 
Η Γεωργία διακζτει 788.000 εκτάρια αγροτικισ γθσ, εκ των οποίων 488.000 εκτάρια 
καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ ι για κερμοκθπιακι παραγωγι και πολυετι φυτά 
(ςτοιχεία 2018). Οι βοςκότοποι και οι κεριςτικζσ εκτάςεισ ανζρχονται ςε 300.000 
εκτάρια.  Σο ποςοςτό αναξιοποίθτων καλλιεργιςιμων εκτάςεων ανιλκε ςε 160.000 
εκτάρια (33% επί των ςυνολικϊν αγροτικϊν εκτάςεων) το 2018.   
 

θμαντικότερεσ καλλιζργειεσ είναι: άμπελοσ, ςιτθρά, καλαμπόκι, κρικάρι,   πατάτεσ, 
εςπεριδοειδι, τςάι, οπωροκθπευτικά, και φουντοφκια. ταφφλια, μιλα, μανταρίνια, 
ροδάκινα και ξθροί καρποί αντιπροςωπεφουν ςυνολικά 88% των καλλιεργειϊν 
φροφτων τθσ Γεωργίασ, ενϊ τα ςταφφλια ςυνιςτοφν το 51% επί των ςυνολικϊν 
καλλιεργειϊν φροφτων. Η Γεωργία βαςίηεται ςτισ ειςαγωγζσ γάλακτοσ ςε ςκόνθ, τα 
προϊόντα κρζατοσ και τισ ειςαγωγζσ ςιταριοφ, και παράγει μικρζσ ποςότθτεσ 
φρζςκου γάλακτοσ για τθν εγχϊρια αγορά. 

 
Η ςυνειςφορά του αγροτικοφ τομζα ςτο ΑΕΠ ανιλκε ςε 8,4% το 2020 ζναντι 7,2% 
το 2019.   41% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ διαβιεί ςτθν φπαικρο (1,5 εκ. κάτοικοι).    
Ζνα αγροτικό νοικοκυριό κατζχει κατά μζςο όρο 1,4 εκτάρια γθσ.                          
 
Η απαςχόλθςθ ςτον αγροτικό τομζα είναι ιδιαίτερα υψθλι ςτθν φπαικρο.                        
Οι αυταπαςχολοφμενοι ςτον αγροτικό τομζα αντιπροςωπεφουν 34% του 
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ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ το 2019 (ςτοιχεία Geostat), ιτοι περίπου το 1/3 
του ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ1. 
 
Το προϊόν του αγροτικοφ τομζα (γεωργία, αλιεία, δαςοκομία) αυξικθκε 13% ςε 
ονομαςτικοφσ όρουσ το 2020 ανερχόμενο ςε 5,85 διςεκ. λάρι (τρζχουςεσ τιμζσ), ενϊ 
ςε πραγματικοφσ όρουσ θ αφξθςθ ανιλκε ςε ποςοςτό 4%. υγκριτικά με το 2019, το 
2020 αυξικθκε θ παραγωγι δθμθτριακϊν κατά 11%, λαχανικϊν κατά 8%, πεπονιϊν 
και τριφυλλιοφ για ηωοτροφι κατά 5% και 4% αντίςτοιχα. Η παραγωγι θλίανκου, 
φαςολιϊν και τριφυλλιοφ πολυετοφσ καλλιζργειασ μειϊκθκε κατά 27%, 12% και 
10% αντίςτοιχα. 
 
φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Geostat το 2020 οι καλλιζργειεσ μονοετών φυτών 
ανιλκαν ςε 209.900 εκτάρια.Οι καλλιζργειεσ καλαμποκιοφ κατζχουν το μεγαλφτερο 
μερίδιο μονοετϊν καλλιεργειϊν κατζχοντασ 82.400 εκτάρια, οι καλλιζργειεσ ςίτου: 
47.400 εκτάρια, κρικαριοφ: 25.300 εκτάρια, πατάτασ, λαχανικϊν και πεπονοειδϊν: 
31.500 εκτάρια και άλλων μονοετϊν καλλιεργειϊν: 16.900 εκτάρια.  

 

Παπαγωγή εηήζιων καλλιεπγειών 
 (σιλιάδερ ηόνοι) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Σηηάρη 125,6 126,6 97,9 107,1 100,6 102,4 

Κρηζάρη 40,9 47,2 43,9 57,7 53,5 45,4 

Βρώκε 5,1 6,5 3,7 4,7 3,0 2,3 

Καιακπόθη 184,6 243,7 142,5 194,2 207,1 255,0 

Φαζόιηα 5,5 5,8 5,7 5,8 5,9 5,2 

Ηιίαλζος  4,3 3,2 2,2 3,0 2,6 1,9 

Παηάηες 186,5 249,0 180,1 237,5 194,7 208,6 

Λαταληθά 152,3 141,7 125,9 142,2 161,1 176,1 

Εκ των οποίων:             

Λάτανα, κοσνοσπίδια, μπρόκολα 21,8 19,7 17,4 18,5 29,3 29,5 

Χόρηα 13,4 7,7 7,9 7,4 7,5 6,7 

Τοκάηες 58,1 54,1 49,9 51,7 62,6 69,5 

Αγγούρηα 22,2 18,7 23,0 33,0 30,4 32,8 

Φαζοιάθηα - 4,5 2,9 3,5 3,9 4,5 

Μειηηδάλες 4,5 4,2 2,6 3,7 4,4 4,1 

Πηπερηές 2,6 5,2 4,8 5,8 7,1 8,2 

Παληδάρηα 4,3 2,5 2,1 2,1 2,3 3,7 

Καρόηα 2,6 1,8 1,2 1,9 1,2 1,6 

Κρεκκύδηα 12,8 18,5 9,1 8,9 8,9 11,6 

Σθόρδα 5,5 2,9 3,5 4,6 2,1 2,7 

Λοηπά ιαταληθά 4,6 1,9 1,5 1,1 1,4 1,1 

                                                 
1
 θμειϊνεται ότι με τθν αλλαγι υπολογιςμοφ των απαςχολουμζνων ςτθ γεωργία το 2020 από τθν 

Geostat οι κάτοικοι τθσ υπαίκρου με μικρό κλιρο που παριγαν για ιδιοκατανάλωςθ δεν 
ςυγκαταλζγονται πλζον ςτουσ απαςχολοφμενουσ ςτον αγροτικό τομζα οι οποίοι για να λογιςτοφν 
πρζπει να πωλοφν τουλάχιςτον 50% τθσ ςοδειάσ τουσ. 



3 

 

Πεπολοεηδή 72,5 72,8 80,1 70,2 79,9 83,6 

Εκ των οποίων:             

Καρπούζια 60,7 60,0 68,0 57,4 67,6 71,3 

Πεπόνια 9,6 9,6 9,0 8,2 9,1 9,0 

Κολοκύθες 2,1 3,2 3,1 4,5 3,3 3,3 

Τρηθύιιη (Hay) εηήζηας θαιιηέργεηας 
γηα δφοηροθή  9,4 5,9 7,4 9,2 10,0 10,4 

Τρηθύιιηα ποισεηούς θαιιηέργεηας 51,8 49,2 48,9 49,9 45,7 41,0 

Πηγή: Γεωργιανή τατιςτική Τπηρεςία, GEOSTAT 

 
Όςον αφορά τισ πολυετείσ καλλιζργειεσ: Σο 2020 θ παραγωγι μθλοειδϊν ανιλκε 
ςε 102.100 τόνουσ κατά 93,4% αφξθςθ ζναντι του 2019, θ παραγωγι 
πυρθνόκαρπων: 60.700 τόνουσ (αφξθςθ 57,6%), θ παραγωγι ξθρϊν καρπϊν:40.800 
τόνουσ (+32%), θ παραγωγι υποτροπικϊν φροφτων: 22.300 (+9,9%) και θ παραγωγι 
εςπεριδοειδϊν:56.800 τόνοι (μείωςθ 11% ζναντι του 2019).  Η παραγωγι 
ςταφυλιϊν αυξικθκε 7,8% το 2020 ανερχόμενθ ςε 316.900 τόνουσ.  

 

Ζωικό κεθάλαιο (ζηα ηέλη ηος έηοςρ, σιλιάδερ ζώα) 

  2017 2018 2019 2020 

Βοοεηδή  909,7  878,9  869,5  925,8 

εκ των οποίων:         

άλφ ηφλ 2 εηώλ  541,5  518,4  501,4  512,9 
Αγειάδες γαιαθηοπαραγφγής θαη 

βοσβάιηα  477,4  458,0  441,8  450,8 

Χοίροη  150,7  163,2  155,5  165,7 

Ακλοερίθηα  907,0  869,5  891,5  946,5 

εκ των οποίων:         

Πρόβαηα  855,9  819,1  841,9  896,2 

Ποσιερηθά (τηιηάδες)  8 386,0 8 110,9 9 466,4 10 146,5 

Μειίζζηα (τηιηάδες θσυέιες)  240,6  257,8  257,3  228,5 

Πηγή: Γεωργιανή τατιςτική Τπηρεςία, GEOSTAT 

 

Στον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ, αφξθςθ καταγράφθκε το 2020 ςτθν παραγωγι 
μαλλιοφ κατά 6%, αυγϊν και γάλακτοσ κατά 2% και 1% αντίςτοιχα, ενϊ θ παραγωγι 
κρζατοσ παρζμεινε αμετάβλθτθ. H παραγωγι προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ 
διαμορφϊκθκε το 2020: κρζασ ςε 69.400 τόνουσ, γάλα: 569 εκ. λίτρα, αυγά: 674,5 
εκ. τεμάχια, μαλλί: 1.900 τόνοι, μζλι:  2.400 τόνοι. 

 

Σο 2020 οι εξαγωγζσ αγροδιατροφικών προϊόντων το 2020 ανιλκαν ςε 942 εκ. 
δολ. ζναντι 889 εκ. δολ. το 2019. Οι ειςαγωγζσ ανιλκαν ςε 1,208 διςεκ. δολ. ζναντι 
1,25 διςεκ. το 2019. Σο εμπορικό ιςοηφγιο ιταν ελλειμματικό κατά 266 εκ. δολ. το 
2020.   
 
Κυριότερα εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα Γεωργίασ το 2020:  

 Οίνοσ (CN2204): 210 εκ. δολ,  

 Οινοπνευματϊδθ ποτά (2208):132 εκ. δολ,   
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 Φουντοφκια (0802): 94 εκ. δολ 

 Εςπεριδοειδι (0805):27 εκ. δολ 

 Κρζασ βοοειδϊν (0202) και βοοειδι ηϊντα (0102): 40 εκ. δολ. 
 

Η Ρωςία αποτελοφςε παραδοςιακά εξαγωγικι αγορά των αγροτικϊν προϊόντων 
Γεωργίασ, εντοφτοισ με τθν υπογραφι τθσ ολοκλθρωμζνθσ και εμβακυμζνθσ 
ςυμφωνίασ ελεφκερου εμπορίου ΕΕ-Γεωργίασ (DCFTA, 2014) ξεκίνθςε ζνασ 
εξαγωγικόσ προςανατολιςμόσ και προσ τθν αγορά τθσ ΕΕ κατόπιν των απαραίτθτων 
εγκρίςεων με βάςθ τα υγειονομικά/φυτοχγειονομικά standard που κζτει θ  DCFTA. 

 
Σο δεκαετζσ ςχζδιο ανάπτυξθσ του αγροτικοφ τομζα 2021-2030 του Τπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Περιβάλλοντοσ, κζτει ωσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθν ενίςχυςθ 
του δείκτθ επάρκειασ ςε βαςικά αγροτικά προϊόντα και τθν αξιοποίθςθ του 
εξαγωγικοφ δυναμικοφ Γεωργίασ ςε αγροτικά προϊόντα ϊςτε το εμπορικό ιςοηφγιο 
των  αγροδιατροφικϊν προϊόντων το 2030 να μετατραπεί ςε πλεοναςματικό. 
Ειδικότερα τίκενται οι εξισ ςτόχοι:  

 οι ετιςιεσ καλλιζργειεσ ςπορόφυτων (annual crops) να ανζλκουν από 210 
χιλιάδεσ εκτάρια το 2020 ςε 362 χιλ. το 2030.  

 οι καλλιζργειεσ πολυετϊν φυτϊν (perennial crops) από 125 χιλ. εκτάρια να 
ανζλκουν ςε 196 χιλ. το 2030. 

 θ παραγωγι προϊόντων φυτικισ προζλευςθσ να ανζλκει ςε 2,3 εκ. τόνουσ 
(ετιςια φυτά) και 1,4 εκ. τόνουσ για πολυετι φυτά (ζναντι 0,9 εκ. τόνουσ και 
0,6 εκ. τόνουσ αντίςτοιχα το 2020).  

 θ παραγωγι χοιρινοφ κρζατοσ και πουλερικϊν από 64 χιλ. τόνουσ το 2020 να 
ανζλκει ςε 129 χιλ. τόνουσ το 2030 (δείκτθσ επάρκειασ από 64% το 2020 ςε 
82% το 2030). 

 θ παραγωγι γάλακτοσ να ανζλκει από 569 εκ. λίτρα το 2020 ςε 787εκ. λίτρα 
το 2030 (δείκτθσ επάρκειασ από 81% το 2020 ςε 108% το 2030).  

Δυνατότθτα υποκατάςταςθσ ειςαγωγών με εγχώρια παραγωγι  

 

2019 2020 2030 

Παπαγωγή  

(Χιλ. ηόνοι) 

Ειζαγωγέρ  

(εκ. δολ.)  

Ειζαγωγέρ 

(Χιλ. ηόνοι) 

Ππόζθεηη 

εγχώπια 

παπαγωγή  

(χιλ. ηόνοι)  

Αξία 

(εκ. δολ.)  

 

Πουλερικά, χοιρινό, κατά 

κεφαλή 
63.2 106.9 75.2 65.4 100.5 

 

Κατεψυγμένα ψάρια 
2.5 25.3 14.8 13.5 47.25 

 

Δημητριακά 
100.6 108 490.9 313.3 68.9 

 

Καλαμπόκι 
207.1 24.1 118.7 359.1 71.8 

 

Λαχανικά 
151.5 32.9 102.8 140.7 46.4 

Σύνολο  524.9 297.2 802.4 892 334.9 

Πηγή: 10 years plan (2021-2030) Ministry of Agriculture and Environmental Protection of Georgia, 
July 2021 
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ΙΙ. Ανάγκερ εκζςγσπονιζμού αγποηικού ηομέα & οι ανάγκερ ζε 
μησανολογικό εξοπλιζμό 

 
Βαςικό ηιτθμα του αγροτικοφ τομζα Γεωργίασ ςυνιςτά θ χαμθλι παραγωγικότθτα2.  
 

Μέζη απόδοζη θςηών εηήζιαρ καλλιέπγειαρ 

(ηόνοι ανά εκηάπιο γηρ) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Σηηάρη  2,6 2,6 2,2 2,5 2,3 2,2 

Κρηζάρη 1,8 2,0 2,0 2,2 2,1 1,9 

Βρώκε - 1,7 1,7 1,6 1,3 1,5 

Αραβόζηηος 1,7 2,6 1,8 2,7 2,8 3,1 

Φαζόιηα 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 1,0 

Ηιίαλζος  0,7 0,9 0,5 1,0 1,1 0,8 

Παηάηες 8,3 12,3 9,0 12,5 11,8 13,1 

Λαταληθά 6,9 8,2 7,3 8,8 10,0 11,1 

Εθ ηφλ οποίφλ:             

Λάταλα, θοσλοσπίδηα, κπρόθοια - 23,1 20,9 29,9 33,0 27,8 

Τοκάηες - 9,9 9,8 11,0 13,4 14,3 

Αγγούρηα - 9,2 9,7 12,4 10,4 13,3 

Κρεκκύδηα - 8,5 6,0 6,7 6,7 7,1 

Σθόρδα - 2,9 3,1 3,3 2,4 3,1 

Πεπολοεηδή  22,0 22,0 25,8 24,4 25,1 28,5 

Εθ ηφλ οποίφλ:             

Καρπούδηα 26,1 25,2 31,2 30,9 31,2 33,8 

Πεπόληα 11,3 13,7 12,4 13,3 12,4 13,8 

Τρηθύιιη (Hay) εηήζηας θαιιηέργεηας 
γηα δφοηροθή  4,3 3,6 3,4 4,4 4,5 4,2 

Τρηθύιιηα ποισεηούς θαιιηέργεηας 4,7 3,7 3,7 3,6 3,8 4,0 

Πηγή: Γεωργιανή τατιςτική Τπηρεςία, GEOSTAT 

 
φμφωνα με αναλυτζσ τθσ αγροτικισ οικονομίασ, το μικρό μζγεκοσ του κλιρου και 
θ ζλλειψθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςυνιςτοφν βαςικοφσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ 
για επίτευξθ υψθλότερθσ αποδοτικότθτασ ςτον αγροτικό τομζα.  θμαντικό επίςθσ 
ηιτθμα είναι θ ζλλειψθ ειδικευμζνου προςωπικοφ και θ χαμθλι παραγωγικότθτα 
των απαςχολουμζνων ςτθ γεωργία.  Η ζλλειψθ γθσ ςυνιςτά αναςταλτικό παράγοντα 
ςτθν ανάπτυξθ οικονομιϊν κλίμακασ ςτον αγροτικό τομζα, ενϊ και οι ξζνεσ 
επενδφςεισ ςτον τομζα παραμζνουν περιοριςμζνεσ εξαιτίασ περιοριςμϊν 
απόκτθςθσ αγροτικισ γθσ από αλλοδαποφσ.  
 
Η αγροτικι καλλιζργεια ςτθ Γεωργία υςτερεί ακόμα ςθμαντικά ςτθ χριςθ 
ςφγχρονου αγροτοτεχνικοφ  εξοπλιςμοφ παραγωγισ και εργαλείων, γεγονόσ που 

                                                 
2
 φμφωνα με τον Οργανιςμό Σροφίμων και Γεωργίασ του ΟΗΕ (FAO), θ μζςθ απόδοςθ καλλιεργειϊν φροφτων 

ανά εκτάριο ςτθ Γεωργία είναι 4 τόνοι φροφτων ανά εκτάριο. τθν Αρμενία, θ αντίςτοιχθ απόδοςθ ανζρχεται 
ςτουσ 11 τόνουσ, ςτθν Σουρκία: 17 τόνοι και ςτο Αηερμπαϊτηάν: 12 τόνοι. 
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επθρεάηει ςαφϊσ τθν ποιότθτα των προϊόντων και τθν αποδοτικότθτα των 
εργαςιϊν. Βαςικόσ αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθ χριςθ αποδοτικότερων, 
ςφγχρονων -πλθν όμωσ και δαπανθρότερων- εξοπλιςμϊν παραγωγισ ςυνιςτά ο 
κατακερματιςμόσ των παραγωγϊν ςε μικρό κλιρο και οι περιοριςμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ δυνατότθτεσ αγοράσ εξοπλιςμοφ και πρόςβαςθσ ςε 
δανειακοφσ πόρουσ αγοράσ/ leasing εξοπλιςμοφ.   
 
Ανάγκεσ εντοπίηονται ςε ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και μθχανιματα, ιτοι μεταξφ 
άλλων ςφγχρονα άροτρα, περιςτροφικζσ κεριςτικζσ μονάδεσ, καλλιεργθτικζσ 
μθχανζσ, χλοοκοπτικά, ςυλλζκτεσ ςανοφ, ςυςκευζσ επεξεργαςίασ φροφτων, 
μθχανιματα ςποράσ,  ςφγχρονα αρδευτικά ςυςτιματα, μθχανζσ ςποράσ 
καλαμποκιοφ, φαςολιϊν, πατάτασ, ςκαπτικά εξαγωγισ πατάτασ, και μθχανιματα 
ςποράσ γθσ.   
 
θμαντικι εξζλιξθ ςυνιςτά και θ ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ ςε κερμοκιπια θ οποία 
αναδείχκθκε ιδίωσ και εν μζςω τθσ πανδθμίασ covid19 για τθν παραγωγι 
οπωροκθπευτικϊν.  
 
Αρχίηει επίςθσ να κερδίηει ςιγά-ςιγά ζδαφοσ και θ χριςθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν για 
τθν αποδοτικότερθ και υψθλότερθσ ποιότθτασ καλλιζργεια.   
 
Η ειςαγωγι ςφγχρονων 'ζξυπνων κλιματικά' μεκόδων γεωργικισ καλλιζργειασ και θ 
ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν τεχνικι πλθροφόρθςθ, ςυγκαταλζγονται ςτισ βαςικζσ 
προτεραιότθτεσ τθσ ςτιριξθσ που παρζχει θ ΕΕ και ο FAO ςτουσ Γεωργιανοφσ 
αγρότεσ/παραγωγοφσ. Προςφάτωσ επιλζχκθκε μια κερμοκθπιακι μονάδα 
παραγωγισ μαρουλιοφ ςτο χωριό Koghoto ωσ μονάδα επίδειξθσ (demonstration 
farm) από τον FAO, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ENPARD που χρθματοδοτείται 
από τθν ΕΕ. Οι ειδικοί του FAO χρθςιμοποίθςαν μεκόδουσ ςτάγδθν άρδευςθσ, 
επίςτρωςθσ και διαμόρφωςθσ κερμοκθπίου ςτο πλαίςιο των 'ζξυπνων κλιματικά 
γεωργικϊν πρακτικϊν'.  
 
Αναφορικά με τθν παραγωγι γαλακτοκομικϊν, ςτθ Γεωργία, το μεγαλφτερο 
ποςοςτό του παραγόμενου γάλακτοσ παράγεται από μικροφσ παραγωγοφσ.                         
Ο τομζασ πρζπει να υποςτθριχκεί οικονομικά και να προςαρμοςτεί ςτισ ςφγχρονεσ 
πρακτικζσ, ενϊ οι μονάδεσ επεξεργαςίασ γάλακτοσ -μικρομεςαίεσ ςτθν πλειοψθφία 
τουσ- καλοφνται να προςαρμοςτοφν ςτα πρότυπα αςφάλειασ τροφίμων που 
ιςχφουν τόςο ςτθν εγχϊρια αγορά αλλά και ςτθν εξαγωγικι αγορά τθσ ΕΕ.  
 
Αγροτικόσ εξοπλιςμόσ ειςάγεται κυρίωσ από Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Γερμανία, Δανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ,  Σουρκία, Ιςραιλ. Ειςάγεται επίςθσ και 
μεταχειριςμζνοσ αγροτομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ.  
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Παρακζτουμε ςτοιχεία τθσ Geostat για τθν πορεία ειςαγωγών αγροτικοφ 
εξοπλιςμοφ ςτθ Γεωργία  

Ποςά ςε χιλ. δολ. ΗΠΑ 
 

     Κωδ. 
 

2016 2017 2018 2019 2020* 
8201 Γεωργικά εργαλεία χειρόσ 

            880,6  
            

789,3  
            

812,6         1.033,6            970,7  

8432 Μθχανζσ, ςυςκευζσ και μθχανιματα 
γεωργικά, κθπευτικά ι δαςοκομικά για 

τθν προπαραςκευι ι τθν κατεργαςία του 
εδάφουσ          4.622,3  

         
6.305,6  

         
6.459,9         6.109,8         9.795,7  

8433 Μθχανζσ, ςυςκευζσ για τθ ςυγκομιδι ι 
τον αλωνιςμό των γεωργικών προϊόντων          3.691,8  

         
4.608,3  

         
7.722,7         5.809,7         5.801,6  

8434 Αμελκτικζσ μθχανζσ και μθχανζσ και 
ςυςκευζσ γαλακτοκομίασ             854,1  

         
2.823,7  

         
1.490,2            640,4            894,2  

8435 Πιεςτιρεσ και πιεςτιρια, πατθτιρια και 
ανάλογεσ μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν 

παραςκευι κραςιοφ, μθλίτθ, χυμών 
φροφτων ι παρόμοιων ποτών          1.939,6  

         
6.783,3  

         
9.202,3         5.981,0         7.655,5  

8436  Άλλεσ μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθ 
γεωργία, τθν κθπουρικι, τθ δαςοκομία, 

τθν πτθνοτροφία ι τθ μελιςςοκομία,           2.148,5  
         

1.801,1  
         

3.118,7         7.608,9         4.670,0  

8437  Μθχανζσ για το κακάριςμα, τθ διαλογι ι 
το κοςκίνιςμα των ςπόρων ι των 

οςπρίων          1.272,5  
         

1.077,3  
            

941,3         1.339,4            882,7  

8701  
Ελκυςτιρεσ  (Tractors)         

      21.893,3  
 

        
      30.325,9  

 

        
      38.108,0  

 

       
      

46.771,0  
 

       
      

47.360,7  
  

Πηγή: Geostat *προςωρινά ςτοιχεία  

 

 

Σα κρατικά προγράμματα που υλοποιοφνται μζςω του Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ 
Ζργων Γεωργίασ (Agriculture Project Management Agency APMA), όπωσ το 
'Preferential Agrocredit" "Plant the Future", πιςτωτικά προγράμματα κ.λπ., ςε ζνα 
βακμό μπορεί να ενιςχφςουν τθ ηιτθςθ των αγροτϊν για εξοπλιςμό και ειςροζσ από 
το εξωτερικό, όπωσ και τα ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα ΕΕ & FAO και το 
πρόγραμμα τθσ ΕΕ ENPARD (European Neighbourhood Programme for Agriculture & 
Rural Development ) που ενιςχφουν τισ δυνατότθτεσ των αγροτϊν ςτθν απόκτθςθ 
ςφγχρονου εξοπλιςμοφ.  

 

Σο Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Γεωργίασ ςυνεργαςία με το Τπουργείο 
Τποδομϊν δίνουν προτεραιότθτα ςτθν βελτίωςθ των αγροτικϊν υποδομϊν και ςε 
ςυνεργαςία με διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοφσ κεςμοφσ παρζχεται χρθματοδότθςθ 
για ανακαταςκευι αρδευτικϊν υποδομϊν.  

 

Από 1/9/2021 ξεκινά θ υλοποίθςθ προγράμματοσ του Τπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Γεωργίασ ςυνολικοφ φψουσ 50 εκ. λάρι για ςυγχρθματοδότθςθ 
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αγοράσ νζου (μθ μεταχειριςμζνου) μθχανολογικοφ εκςυγχρονιςμοφ των αγροτϊν 
με ςτόχο τθν ευρεία χριςθ νζων αγροτικϊν μθχανθμάτων ςτθ χϊρα 3.  
Επίςθσ, ςτο δεκαετζσ  ςχζδιο ανάπτυξθσ του αγροτικοφ τομζα 2021-2030 του 
Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Περιβάλλοντοσ προβλζπεται θ ενίςχυςθ τθσ 
χριςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ αγροτικζσ καλλιζργειεσ  (μζτρο ςυνολικοφ 
φψουσ 1,7 διςεκ. λάρι) κακϊσ και θ παροχι  τεχνικισ βοικειασ για εφαρμογι 
διεκνϊν προτφπων αςφάλειασ και ποιότθτασ αγροτικϊν προϊόντων (μζτρο 
ςυνολικοφ φψουσ 50 εκ. λάρι).  
 
 
 
Πηγέσ:    

 Geostat, Agriculture of Georgia 2020 

 Ministry of Agriculture & Environmental Protection of Georgia, Newsletter August 
2021,  

 Ministry of Agriculture & Environmental Protection of Georgia, 10 years plan (2021-
2030) July 2021 

 ISET Policy Institute- International School of Economics at Tbilisi State University 
AGRI Review,  https://iset-pi.ge/index.php/en/agri-review 

 
 

                                                 
3
 Σο ποςοςτό επιχοριγθςθσ εξαρτάται από το κόςτοσ του αγοραςκζντοσ εξοπλιςμοφ. Εάν το κόςτοσ του 

εξοπλιςμοφ κυμαίνεται ζωσ και 100.000 GEL, θ κρατικι επιχοριγθςθ ανζρχεται ςε 35%, αν κυμαίνεται από 100 
χιλιάδεσ και άνω θ επιδότθςθ ανζρχεται ςε 30%.  

 


