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1 Οικονομύα Γεωργύασ 

1.1 Επιςκόπηςη τησ γεωργιανόσ οικονομύασ  

Πλθκυςμόσ (2020) 

3,71εκ. εκ των οποίων 2,19 εκ. διαβιεί 

ςε αςτικζσ περιοχζσ και 1,52 εκ. ςτθν 

φπαικρο. 

Πρωτεφουςα Σιφλίδα- πλθκυςμόσ πόλθσ  1,18εκ. 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ (δολ. ΗΠΑ) 2020 4.275 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ με όρουσ αγοραςτικισ δφναμθσ 

PPP (δολ. ΗΠΑ) 2020 15.142 

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

Διάρκωςθ ΑΕΠ Γεωργίασ 2020 %         Πθγι: Geostat       

 
Ο τομζασ υπθρεςιϊν ςυνιςτά το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ Γεωργιανισ οικονομίασ: 60,8% 
του ΑΕΡ το 2019.                                     
Κυριότεροι κλάδοι μεταποίθςθσ Γεωργίασ από πλευράσ κφκλου εργαςιϊν (2019): 
τρόφιμα/ποτά, χαλυβουργεία, εργαλειομθχανζσ, ορυχεία (ςυμπεριλαμβανομζνου 
μαγγανίου και χαλκοφ), οινοποιεία.  
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1.1.1 Η δομό τησ οικονομύασ- ςύνθεςη ΑΕΠ 

 
Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτθν διάρκρωςθ του ΑΕΡ το 2020 (προςωρινά ςτοιχεία 
Geostat) κατείχαν οι κάτωκι κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων: Εμπόριο & επιδιορκϊςεισ 
οχθμάτων (14,5%), και οι υπθρεςίεσ διαχείριςθσ ακινιτων (11,7%) και ακολουκοφν 
θ βιομθχανία (10,8%), οι καταςκευζσ (8,9%), γεωργία-δαςοκομία και αλιεία (8,4%), 
θ δθμόςια διοίκθςθ (7,4%), μεταφορζσ (5,9%) και χρθματοοικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ/αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ (4,9%).   
 

Σύνθεζη ΑΕΠ ανά κςπιόηεπη οικονομική δπαζηηπιόηηηα-2020 
 

       Τρέτοσσες τιμές σε εκ. λάρι 
 

Ανά κυριόηερη οικονομική δραζηηριόηηηα 
2019 2020* 

Ππυηογενήρ ηομέαρ (γευπγία, κςνήγι, δαζοπονία, 
αλιεία)  

3203 3641 

Εξόπςξη 
596 873 

Μεηαποίηζη 
4367.8 4692.5 

ηλεκηπιζμόρ,  θςζικό αέπιο  
1009 970.4 

Παποσή ύδπεςζηρ, αποσέηεςζηρ, διασείπιζηρ 
αποβλήηυν 

350.5 304.7 

Παπαγυγή πποφόνηυν από νοικοκςπιά για 
αςηοκαηανάλυζη 

44.8 54 

Καηαζκεςέρ 
3680.8 3847.5 

Εμπόπιο σονδπικό/λιανικό 
6161 6280.8 

Κλάδορ θιλοξενίαρ και εζηίαζηρ 
2223 1320.9 

Μεηαθοπέρ 
2838.4 2543 

Επικοινυνίερ 
1323.8 1323.6 

Φπημαηοοικονομικέρ ςπηπεζίερ & αζθαλιζηικέρ 
ςπηπεζίερ 

2181 2127 

Δπαζηηπιόηηηερ εμποπίαρ ακινήηυν  
4945.9 5058.2 

Διοικηηικέρ ςπηπεζίερ 
606.7 398.2 

Επιζηημονικέρ, ηεσνικέρ, επαγγελμαηικέρ 
δπαζηηπιόηηηερ 

1113 950.7 

Δημόζια διοίκηζη 
2992 3195 

Εκπαίδεςζη 
1883 2009.5 

Τέσνερ & τςσαγυγία 
1509.7 1296.3 

Υγεία & κοινυνικέρ ςπηπεζίερ 
1795.9 2006.3 

AEΠ ζε βαζικέρ ηιμέρ εκ. λάπι  
43137.8 43266.5 

ΑΕΠ ζε ηιμέρ αγοπάρ  
49252.7 49407.3 

Πηγή: GEOSTAT , * Προκαταρκτικά στοιχεία  

Ο τουριςμόσ γνϊριςε ςτακερι άνοδο ζωσ το 2019 όπου ο κλάδοσ είχε φτάςει το 
8,1% του ΑΕΡ, αλλά επλιγθ ςοβαρά από τθν κρίςθ που προκλικθκε από τθν 
πανδθμία COVID-19. Τα ζςοδα από τον τουριςμό ανιλκαν ςε 541,7 εκ. δολ. το 2020 
ζναντι 3,27 διςεκ. δολ. περίπου το 2019.  
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Πςον αφορά τον τομζα του εμπορίου (14,5% του ΑΕΡ το 2020), ο κφκλοσ εργαςιϊν 
των επιχειριςεων χονδρικοφ, λιανικοφ εμπορίου και επιςκευισ οχθμάτων μειϊκθκε 
5% ζναντι των επιπζδων του 2019 ανερχόμενοσ ςε 40,6 διςεκ. λάρι.  
 
O κφκλοσ εργαςιϊν των επιχειριςεων κλάδου ξενοδοχείων & εςτίαςθσ επλιγθ 
ςθμαντικά από τθν κρίςθ του  COVID19 με πτϊςθ 41% ζναντι των επιπζδων του 
2019 ανερχόμενοσ ςε μόλισ 1,22 διςεκ. λάρι.  
 
Αναφορικά με τον τομζα ακινιτων (real estate 11,7% του ΑΕΡ το 2020) ο κφκλοσ 
εργαςιϊν εταιρειϊν του κλάδου εμπορίασ ακινιτων υπζςτθ πτϊςθ 16% το 2020 
ανερχόμενοσ ςε 1,27 διςεκ. λάρι.  
 
Από τθν άλλθ, αφξθςθ εν μζςω πανδθμίασ κατζγραψε ο αγροτικόσ τομζασ θ 
ςυνειςφορά του οποίου ςτο ΑΕΡ ανιλκε το 2020 ςε 8,4% ζναντι 7,2% το 2019.                  
Ο αγροτικόσ τομζασ απαςχολεί περίπου 55% του εργατικοφ δυναμικοφ κυρίωσ μζςω 
καλλιζργειασ για αυτοκατανάλωςθ. 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.  
 

1.1.2 Εξϋλιξη  βαςικών οικονομικών μεγεθών 

 
Σφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία τθσ Geostat καταγράφθκε πτϊςθ  πραγματικοφ 
ΑΕΡ  6,2% το 2020, θ μεγαλφτερθ από το 1994. Σε πραγματικοφσ όρουσ, θ 
οικονομικι ςυρρίκνωςθ ανζρχεται ςε 11%, αν λθφκεί υπόψθ ότι το 2019 το 
πραγματικό ΑΕΡ κατζγραφε αφξθςθ 5%.  
 
Μείωςθ πραγματικισ προςτικζμενθσ αξίασ καταγράφθκε το 2020 ςτουσ τομείσ:  
(i) φιλοξενίασ/εςτίαςθσ :37,9%, (ii) διοικθτικϊν υπθρεςιϊν: 37,9%, (iii) μεταφορϊν/  
αποκικευςθσ:22,3%, (iii) ψυχαγωγίασ και τεχνϊν: 18,9%, (iv) 
επιςτθμονικϊν/τεχνικϊν δραςτθριοτιτων:18,4%, (v) εμπορίου & επιςκευϊν 
οχθμάτων:5,6%, (vi) χρθματοοικονομικϊν & αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων:5%, (vii) 
καταςκευϊν: 4,7%. 
 
Αφξθςθ πραγματικισ προςτικζμενθσ αξίασ καταγράφθκε ςτουσ τομείσ:                             
(i) υγείασ/κοινωνικισ εργαςίασ :7,9%,  (ii) γεωργίασ/δαςοκομίασ/αλιείασ: 3,6%. 
 
To 2020 το ΑΕΡ ςε τρζχουςεσ τιμζσ ανιλκε ςε 49,4 διςεκ. λάρι (15,9 διςεκ. δολάρια 
ΗΡΑ).  
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Πίνακασ 1: Βαςικά οικονομικά μεγζκθ Γεωργίασ  

  2017 2018 2019 2020 

Oνομαςτικό ΑΕΠ 
διςεκ. USD 

16,2 17,6  17,7 15,9 

Μεταβολι 
πραγματικοφ ΑΕΠ 

4,8% 4,8% 5% -6,2 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ 
(USD) 

4359 4722 4696 4275 

Ανεργία % 21,6 19,2 17,6 18,5 

Πλθκωριςμόσ ςτα τζλθ 
περιόδου % 

6,7 1,5  7 2,4 

Δθμοςιονομικό 
ζλλειμμα (% ΑΕΠ) 

 

-3 -2.1 -2,1 -9,3 

Ακακάριςτο χρζοσ 
γενικισ κυβ/ςθσ (% 

ΑΕΠ) 

38,6 37,5 40,4 60,6 

Ακακάριςτο εξωτερικό 
χρζοσ / % ΑΕΠ 

106,6 101,3  106,6 127,7 

Ιςοηφγιο τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν % ΑΕΠ 

-8,1  - 6,8 - 5,5 -12,3 

υναλλαγματικά 
αποκζματα (διςεκ. 

USD)  

3 3,3  3,5 3,9 

ΑΞΕ/ % ΑΕΠ 12,2 7,4  7,5 3,9 

Βαςικό επιτόκιο (κατά το 
μινα Δεκζμβριο κάκε ζτουσ) 

   9 8 

υναλλαγματικι ιςοτιμία 
λάρι-ευρϊ (ςτισ 31/12 του 

ζτουσ) 

   3,2095 

 

4,0233 

 

υναλλαγματικι ιςοτιμία 
λάρι-δολ. 

   2,8677 

 

3,2766 

 

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

Οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ του κορωνοϊοφ επζφεραν ςθμαντικό πλιγμα 
ςτον τουριςμό πρωτίςτωσ 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.   
 
Το κόςτοσ των δφο lockdown για τθν οικονομία το 2020 εκτιμάται ςε περίπου  1 
διςεκ. λάρι (Gel) με απϊλεια δθμοςιονομικϊν εςόδων που ιςοδυναμοφςαν ςε 
περίπου 2% του ΑΕΡ.  Οι τρζχουςεσ δθμόςιεσ δαπάνεσ αυξικθκαν κατά 5% του ΑΕΡ 
το 2020 εςτιάηοντασ ςε κοινωνικζσ και οικονομικζσ παροχζσ και επιδοτιςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ 
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Το πραγματικό ΑΕΠ κατζγραψε πτϊςθ 6,8% το 4ο τρίμθνο του 2020 ζναντι 
αντίςτοιχθσ περιόδου 2019 και ςυνολικά για το ζτοσ κατά 6,2% κυρίωσ εξαιτίασ τθσ 
πτϊςθσ των εςόδων από τον τουριςμό κατά 83% κακϊσ και τθν πτϊςθ ςτισ κακαρζσ 
εξαγωγζσ.  
 
Σο ποςοςτό ανεργίασ το 4ο τρίμθνο του 2020 αυξικθκε ςτο υψθλότερο επίπεδο 
των τελευταίων ετϊν ανερχόμενο ςε 20,4% κακϊσ το lockdown ζπλθξε ιδιαίτερα 
τθν απαςχόλθςθ. Συνολικά το 2020 το ποςοςτό ανεργίασ ανιλκε ςε 18,5% ζναντι 
17,6% το προθγοφμενο ζτοσ.  
 
Ράνω από το 1/3 των απαςχολουμζνων δεν μποροφςε να εργαςτεί κατά το πρϊτο 
lockdown Μαρτίου 2020, ενϊ ζωσ τισ αρχζσ Ιουνίου το ιμιςυ εξ' αυτϊν επζςτρεψε 
ςτθν εργαςία του. Ραρά ταφτα και το βϋ τρίμθνο 2020 χάκθκαν πάνω από 8% κζςεισ 
εργαςίασ, ενϊ και οι μιςκοί μειϊκθκαν 11% ςε πραγματικοφσ όρουσ ςυγκριτικά με 
τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2019.  
 
H Ραγκόςμια Τράπεηα εκτιμά ότι θ οικονομικι κρίςθ κα μποροφςε να επιφζρει 
αφξθςθ ςτο ποςοςτό τθσ ζνδειασ ζωσ και 2,8 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το 2020 (με 
βάςθ ιςοτιμία αγοραςτικισ δφναμθσ 3,20 δολ. θμερθςίωσ PPP 2011) ι ζωσ 4,6 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ με βάςθ το εκνικό όριο φτϊχειασ το 20201.  
 
Οι εξαγωγζσ υπθρεςιϊν ςθμείωςαν πτϊςθ πάνω από 60% ζνεκα του lockdown 
ςτον τουριςμό με κατάρρευςθ των τουριςτικϊν εςόδων, οδθγϊντασ ςε ζλλειμμα 
τθσ τάξθσ του 12,3% επί του ΑΕΡ ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν.  
 
Εκτόσ από κατάρρευςθ των εςόδων από τον τουριςμό, το εξωτερικό εμπόριο 
αγακϊν επθρεάςτθκε ςθμαντικά, με μείωςθ ςυνολικοφ όγκου εμπορίου κατά 15%, 
πτϊςθ εξαγωγϊν κατά 12% και ειςαγωγϊν κατά 16%.  
 
Η ειςροι ξζνων άμεςων επενδφςεων ςτθ Γεωργία κατζγραψε επίςθσ ςθμαντικι 
πτϊςθ κατά 52,9% το 2020 ςφμφωνα με τα προκαταρκτικά ςτοιχεία τθσ Geostat.  
 
Από τισ αρχζσ μζχρι τα τζλθ του 2020 θ ιςοτιμία του λάρι διολίςκθκε κατά 14% 
ζναντι του δολαρίου και κατά  25% ζναντι του ευρϊ, εξαιτίασ τθσ γενικότερθσ 
οικονομικισ αβεβαιότθτασ και τθσ πτϊςθσ ςτισ ξζνεσ επενδφςεισ και τισ εξαγωγζσ. 
 
Μόνθ κετικι εξζλιξθ, ιταν θ αφξθςθ τθσ ειςροισ εμβαςμάτων το 2020 κατά 8,8% 
ςυγκριτικά με τα επίπεδα του 2019.  
 
Το δθμοςιονομικό ζλλειμμα ανιλκε ςε επίπεδα 9,3% του ΑΕΡ εξαιτίασ τθσ πτϊςθσ 
των φορολογικϊν εςόδων και των αυξθμζνων αντικυκλικϊν δαπανϊν ςτο πλαίςιο 
του «πακζτου» δθμοςιονομικϊν κινιτρων.  
 

                                                           
1
 World Bank Group: ‘COVID-19 & Human Capital: Europe & Central Asia Economic Update’ , Fall 

2020. 
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Τα μζτρα ςτιριξθσ που ζλαβε θ Γεωργιανι κυβζρνθςθ (ςυνολικοφ φψουσ περί τα 2 
διςεκ. λάρι) για ενίςχυςθ υγειονομικοφ τομζα, του επιχειρθματικοφ τομζα με 
επιτάχυνςθ κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν, αναςτολι καταβολισ φόρων, ταχείεσ 
επιςτροφζσ ΦΡΑ και κλαδικά μζτρα ςτιριξθσ ςε περιςςότερεσ πλθττόμενεσ 
επιχειριςεισ κακϊσ και οι υψθλότερεσ κοινωνικζσ δαπάνεσ, λειτοφργθςαν 
υποςτθρικτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ του οικονομικοφ ςoκ.  
 
Η δθμοςιονομικι ςτιριξθ ςε φυςικά πρόςωπα και επιχειριςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ του κόςτουσ τθσ πανδθμίασ ανιλκε ςε 3,8% του ΑΕΡ, ενϊ και οι 
κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ του κράτουσ ανιλκαν ςε 8,6% του ΑΕΡ κυρίωσ εξαιτίασ 
δαπανϊν για καταςκευι υποδομϊν μεταφοράσ. Επιπλζον, διπλαςιάςτθκαν οι 
επιςτροφζσ ΦΡΑ από 615 εκατ. λάρι το 2019 ςε 1,04 διςεκ. λάρι το 2020.  
 
Τον Δεκζμβριο του 2020 θ μεταβολι του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι ανιλκε ςε 2,4% 
ζναντι του Δεκ. 2019. Ο μζςοσ όροσ του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι το 12αμθνο του 
2020 ανιλκε ςε 5,2% .  

Το βαςικό επιτόκιο τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ μειϊκθκε ςτο 8%, εντοφτοισ ο ρόλοσ 
των παραδοςιακϊν νομιςματικϊν εργαλείων περιορίςτθκε εξαιτίασ των 
επιπτϊςεων ςτθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τον πλθκωριςμό και το υψθλό επίπεδο 
δολαριοποίθςθσ τθσ οικονομίασ.  
 
Τα διεκνι ςυναλλαγματικά αποκζματα τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Γεωργίασ 
αυξικθκαν 11,5% ζναντι του 2019 ανερχόμενα ςε 3,9 διςεκ. δολ. ΗΡΑ κυρίωσ λόγω 
παροχισ χρθματοδότθςθσ από διεκνείσ δωρθτζσ.  
 
Η Κεντρικι Τράπεηα τθσ Γεωργίασ προχϊρθςε ςε πϊλθςθ ςυνολικά 916 εκ. δολ. 
ΗΡΑ ςτθν αγορά ξζνου ςυναλλάγματοσ το 2020 για τθν ςτιριξθ του λάρι και κατ' 
επζκταςθ τθν αποκλιμάκωςθ των πλθκωριςτικϊν πιζςεων. 
 
Το λάρι διολίςκθςε κατά 5,6 και 7,4% (ςε ετιςια βάςθ) ςε ονομαςτικοφσ και 
πραγματικοφσ όρουσ. 
 
Η κεφαλαιοποίθςθ του τραπεηικοφ τομζα παρζμεινε ςε γενικζσ γραμμζσ επαρκισ 
παρά τθν αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και τθν αναδιάρκρωςθ των 
δανείων.  Τα απομειωμζνα περιουςιακά ςτοιχεία ('non performing loans' ςφμφωνα 
με τον οριςμό τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Γεωργίασ) ςχεδόν διπλαςιάςτθκαν ωσ 
ποςοςτό επί των ςυνολικϊν δανείων από 4,4% το 1ο τρίμ. του 2020 ςε 8,2% το 4ο 
τριμ. του 2020, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ ςυναλλαγματικισ αςτάκειασ του λάρι. 
Ραράλλθλα θ επίπτωςθ των lockdown και θ αναςτολι δανειακϊν πλθρωμϊν, 
επζφεραν αφξθςθ των δανείων που αναδιαρκϊκθκαν κατά 18% το 4ο τριμ. του 
2020.   
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1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 

 
Πίνακασ 2: Εξωτερικό εμπόριο Γεωργίασ 

         Aξία ςε εκ. USD 

  2016 2017 2018 2019 2020* 

Εξαγωγζσ 
αγακϊν FOB  

(αξία) 

2117 2.745 3.379 3 798 3.343,4 

Ειςαγωγζσ 
αγακϊν CIF  

(αξία) 

7.341 8.052 9.361 9.519 8.052,9 

Εμπορικό 
ιςοηφγιο 

(αξία) 

-5.224 -5.311 -5.982 -5.720,8 -4.709 

Εξαγωγζσ 
υπθρεςιϊν 

(αξία) 

3.313 3.990 4.490,1 4.600,5 1.585,87 

Ειςαγωγζσ 
υπθρεςιϊν 

(αξία) 

1.736 1.965,8 2.246,3 2.424,6 1.455,9 

Ιςοηφγιο 
υπθρεςιϊν 

(αξία) 

1.577 2.024 2.243,8 2.175,8 129,96 

* προςωρινά ςτοιχεία 

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

υπηρεςιών πηγή είναι η National Bank of Georgia.  

                 

Σφμφωνα με προκαταρκτικά ςτοιχεία τθσ Geostat, ο όγκοσ εξωτερικοφ εμπορίου 
αγακϊν τθσ Γεωργίασ ανιλκε ςε 11,34 διςεκ. USD, μειωμζνοσ 14,8% ςυγκριτικά με 
το 2019. Οι εξαγωγζσ ανιλκαν ςε 3,34 διςεκ. USD κατά 12% μειωμζνεσ ζναντι του 
2019, ενϊ οι ειςαγωγζσ ανιλκαν ςε 8 διςεκ. USD  ςθμειϊνοντασ πτϊςθ 15,9%.  Το 
ζλλειμμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου ανιλκε ςε 4,67 διςεκ. USD το 2020 με το 
ποςοςτό του επί του όγκου εμπορίου να ανζρχεται ςε 41,1%. 
 
Από πλευράσ εξαγωγϊν κατά κατθγορίεσ χωρϊν το 2020, θ ΕΕ ςυνιςτοφςε 21,5% επί 
των ςυνολικϊν εξαγωγϊν Γεωργίασ, οι χϊρεσ ΚΑΚ 45,2% και οι λοιπζσ χϊρεσ 
33,4%.Από πλευράσ ειςαγωγϊν, θ ΕΕ ςυνιςτοφςε 24%, οι χϊρεσ ΚΑΚ 29,9% και οι 
λοιπζσ χϊρεσ 46,1%. 
 
Σθμαντικότεροι εμπορικοί εταίροι Γεωργίασ από πλευράσ όγκου εμπορίου το 2020, 
ιταν θ Τουρκία (1,59 διςεκατομμφρια δολάρια), θ ωςία (1,32 διςεκατομμφρια 
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δολάρια) και θ Κίνα (1,18 διςεκατομμφρια δολάρια). Συνολικά, το μερίδιο των δζκα 
ςθμαντικότερων εμπορικϊν εταίρων επί του όγκου εξωτερικοφ εμπορίου τθσ 
Γεωργίασ ανιλκε ςε 70,4% το 2020. 
 
Η Κίνα ιταν ςθμαντικότερθ αγορά προοριςμοφ για τισ Γ/εξαγωγζσ αγακϊν το 2020 
ανερχόμενεσ ςε 477,2 εκατομμφρια δολάρια (ι 14,3% επί των ςυνολικϊν εξαγωγϊν 
τθσ χϊρασ), ςθμειϊνοντασ  αφξθςθ 130% ζναντι του 2019. Ακολουκοφν το 
Αηερμπαϊτηάν (441,3 εκατομμφρια δολάρια) και θ ωςία (441,1 εκατομμφρια 
δολάρια). 
 
Σθμαντικότεροι προμθκευτζσ τθσ Γ/αγοράσ όςον αφορά τισ ειςαγωγζσ,  ιταν θ 
Τουρκία (1,4 διςεκατ. USD), θ ωςία (888,4 εκ.USD) και θ Κίνα (709 εκ. USD). 
 
Σθμαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα από πλευράσ αξίασ το 2020 ιταν: 
• Μεταλλεφματα χαλκοφ: 729,4 εκ. USD ι 21,8% επί των  ςυνολικϊν εξαγωγϊν 
• Αυτοκίνθτα : 404,1 εκ. USD (12,1% επί των ςυνολικϊν εξαγωγϊν) 
• Σιδθροκράματα : 247,3 εκ. USD (7,4% των ςυνολικϊν εξαγωγϊν) 
 
Πίνακασ 3 Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα Γεωργίασ 2020 

 

Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα 
2020*  

Αξία εκ. 
δολ.  

% επί ςυνόλου 
εξαγωγϊν % Μετ. 20/19  

Μεταλλεφματα & ςυμπυκνϊματα 729,4 21,8 12,3 

Αυτοκίνθτα 404,1 12,1 -44,9 

ιδθροκράμματα 247,3 7,4 -18,5 

Κραςιά 210,2 6,3 -5,6 

Οινοπνευματϊδθ ποτά 132,2 4 3,8 

Νερά 116,5 3,5 -12,7 

Φάρμακα ςυςκευαςμζνα  99 3 -42,6 

Χρυςόσ 97,5 2,9 34 

Φουντοφκια 94 2,8 40,9 

 Μεταλλεφματα πολφτιμων μετάλλων   89,98 2,7 751,3 

Ρθγι: Geostat *προςωρινά ςτοιχεία 

 

Σθμαντικότερα ειςαγόμενα προϊόντα το 2020 ιταν: 
• Αυτοκίνθτα : 759,47 εκ. USD  ι 9,5% των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν 
• Μεταλλεφματα και ςυμπυκνϊματα χαλκοφ: 533,5 εκ.δολάρια (6,7% των 
ςυνολικϊν ειςαγωγϊν) 
• Ρετρζλαιο και λάδια πετρελαίου: 498,5 εκ. δολάρια (6,2% των ςυνολικϊν 
ειςαγωγϊν με αξία μειωμζνθ 34,2% ζναντι του 2019).  
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Πίνακασ 4 Κυριότερα ειςαγόμενα προϊόντα Γεωργίασ 2020 

 Κυριότερα ειςαγόμενα προϊόντα 
2020* 

Αξία εκ. 
δολ.  

% επί 
ςυνόλου 

εξαγωγϊν % Μετ. 20/19 

Αυτοκίνθτα 759,47 9,5 -31,4 

Μεταλλεφματα & ςυμπυκνϊματα 533,49 6,7 -11,6 

Πετρζλαιο και λάδια πετρελαίου 498,47 6,2 -34,2 

Φάρμακα ςυςκευαςμζνα  327,1 4,1 -7,9 

Αζρια πετρελαίου & άλλα αζρια 294,57 3,7 -10,2 

Σθλεφωνικζσ ςυςκευζσ 164,69 2,1 -22,3 

ιτάρι & ςμιγάδι 107,98 1,3 -0,9 

Σςιγάρα, καπνικά προϊόντα 88,9 1,1 -15,4 

Μεταλλεφματα πολφτιμων μετάλλων   77,14 1 1.106 

Μθχανοκίνθτα οχιματα εμπορευματικϊν 
μεταφορϊν 72,02 0,9 -0,4 

Ρθγι: Geostat *προςωρινά ςτοιχεία 

Πίνακασ 5: 10 θμαντικότεροι προοριςμοί εξαγωγϊν αγακϊν Γεωργίασ και θ κζςθ τθσ 
Ελλάδασ 2020* 

Κατάταξθ Χϊρα 
Αξία 

εξαγωγϊν 
(χιλ.δολ.) 

% ςτο 
ςφνολο 

%μετ. 20/19 

1 Κίνα 
      477.256,4  

 
14 

130,0 

2 Αηερμπαϊτηάν 
      441.293,2  

 
13 

-13,2 

 

3 ωςία 
      441.105,0  

 
13 -11 

4 Βουλγαρία 
      312.735,6  

 
9,3 4,3 

5 Ουκρανία 
      217.524,3  

 
6,5 -13,3 

6 Τουρκία 
      190.571,8  

 
5,7 -5,8 

7 Αρμενία  
      187.481,5  

 
5,6 -56,7 

8 Ελβετία 

         

106.802,8  

 

3,2 29,4 

9 Ιςπανία 
        83.751,7  

 
2,5 81,9 
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10 ΗΡΑ 
        80.040,3  

 
2,4 -39,5 

42 ….Ελλάδα 

             

5.865,8  

 

0,18 51 

*Ρροςωρινά ςτοιχεία, Ρθγι: Geostat 

Πίνακασ 6: 10 θμαντικότεροι προμθκευτζσ Γεωργίασ και θ κζςθ τθσ Ελλάδασ 
2020    

Κατάταξθ Χϊρα 
Αξία 

ειςαγωγϊν 
(χιλ.δολ.) 

% ςτο 
ςφνολο 

%μετ. 20/19 

1 Τουρκία 

     

1.407.581,3  

 

17,5 
-13,0 

 

2 ωςία 
       888.445,8  

 
11 -9 

3 Κίνα 
       709.078,8  

 
8,8 -17,4 

4 ΗΡΑ 
       555.878,9  

 
6,9 -18 

5 Αηερμπαϊτηάν 
       513.207,0  

 
6,3 -8,2 

6 Αρμενία 
       422.400,7  

 
5,2 57,8 

7 Γερμανία 
       406.831,0  

 
5 -18,9 

8 Ουκρανία 
       390.508,7  

 
4,8 -6 

9 Ιταλία 
       183.336,6  

 
2,3 -19,8 

10 Βραηιλία 

       162.770,1  

 
2 38,6 

32 ….Ελλάδα  
41.424,8           

 
0,5 -36,3 

*Ρροςωρινά ςτοιχεία, Ρθγι: Geostat 
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1.1.4 Άμεςεσ ξϋνεσ επενδύςεισ 
 

Η ειςροι ξζνων άμεςων επενδφςεων ςτθ Γεωργία κατζγραψε πτϊςθ κατά 52,9% το 
2020 ανερχόμενθ ςε 616,9 εκ. Δολάρια ΗΡΑ (3,9% του ΑΕΡ) ςφμφωνα με τα 
προκαταρκτικά ςτοιχεία τθσ Geostat. Η μείωςθ των ΞΑΕ κατά 294,6 εκ. δολ. 
αποδίδεται από τθν Geostat ςτθν μεταβίβαςθ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ 
επιχειριςεων από μθ-κατοίκουσ ςε κατοίκουσ Γεωργίασ.  
 
Σθμαντικότερθ ειςροι ξζνων άμεςων επενδφςεων καταγράφθκε  ςτον  
χρθματοπιςτωτικό τομζα:400,3 εκατομμφρια δολάρια ΗΡΑ 64,9% του ςυνόλου) και 
ακολουκεί ο τομζασ  εξόρυξθσ:101,5 εκατ. δολ. ΗΡΑ (16,5% του ςυνόλου) και 
τομζασ ακινιτων:71,8 εκατ. δολ. (11,6% του ςυνόλου).  
 
 Αποεπζνδυςθ καταγράφθκε ςτον τομζα ξενοδοχείων/εςτίαςθσ (-221,5 
εκατομμφρια δολάρια ΗΡΑ), οποία αποδίδεται από τθν Geostat ςτθν μεταβίβαςθ 
του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ επιχειριςεων του κλάδου από μθ-κατοίκουσ ςε 
κατοίκουσ Γεωργίασ.  
 

Πίνακασ 7: Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ ςτθ Γεωργία 

ποσά σε εκ. USD 

  2016 2017 2018 2019 2020* 

ΞΑΕ -

ετιςιεσ 

ροζσ 

1.652 1.978 1.306 1.310,8 

 

616,86 

Ρθγι: Geostat  * προςωρινά ςτοιχεία 

Σθμαντικότεροι επενδυτζσ το 2020: Μεγ.Βρετανία: 307,8 εκατομμφρια δολάρια, 
Ολλανδία: 172,1 εκατομμφρια δολάρια, Τουρκία:108,1 εκατομμφρια δολάρια και 
ΗΡΑ: 93,3 εκατομμφρια δολάρια. 
 
Οι ςθμαντικότερεσ χϊρεσ  προζλευςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων ςτθ Γεωργία το 
2020 παρουςιάηονται ωσ ακολοφκωσ:      
                                                                                    ποζά ζε εκ. δολ. 

 

2020* 

φνολο          

616,86 

 

εκ των οποίων 

Μ.Βρετανία      307,8 

Ολλανδία 172,09 

Τουρκία 108,08 

ΗΡΑ 93,3 

Μάλτα 27,6 

Λουξεμβοφργο 26,5 



 

12 

 

ωςία 25,5 

Γερμανία 23,7 

Δανία 22 

Ιράκ 17,6 
Πηγή: Geostat *προκαταρκτικά ςτοιχεία 
 
Το ποςοςτό των άμεςων ξζνων επενδφςεων προζλευςθσ ΕΕ ανιλκε ςε 47,2%  

 
Σο απόκεμα ΞΑΕ ςτθ Γεωργία κατά τθν 31/12/2020 (FDI stock προκαταρκτικά 
ςτοιχεία) ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Geostat αποτιμικθκε 18,59 διςεκ. δολ. εκ 
των οποίων : 
 (i) 5,9 διςεκ. δολ. θ αξία του αποκεμάτων ΞΑΕ από ΕΕ (με κυριότερουσ επενδυτζσ 
Ολλανδία: 1,73 διςεκ. δολ., Κφπρο: 1,05διςεκ. δολ, Λουξεμβοφργο: 963,3 εκ. δολ., 
Μάλτα: 508,32εκ. δολ.)   
 (ii) 4,72 διςεκ. δολ. αποκεμάτων ΞΑΕ από ΚΑΚ (με κυριότερουσ επενδυτζσ 
Αηερμπαϊτηάν: 3,99 διςεκ. δολ και ωςία: 387,4 εκ. δολ.)  
 (iii) 7,75 διςεκ. δολ. αποκεμάτων ΞΑΕ από λοιπζσ χϊρεσ (με κυριότερουσ 
επενδυτζσ Μ.Βρετανία: 2,42 διςεκ. δολ, Τουρκία:1,23 διςεκ. δολ., Ηνωμζνα Αραβικά 
Εμιράτα: 913,89 εκ. δολ., Κίνα: 698,6 εκ. δολ και ΗΡΑ: 642,36 εκ. δολ.).  
 
Η Γεωργία ζχει ςθμειϊςει αξιόλογθ πρόοδο ςτθν άρςθ αρκετϊν εμποδίων ςτθν 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και κατατάςςεται 7θ με βάςθ τον δείκτθ Doing 
Business τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ το 2020. Εντοφτοισ, όπωσ επιςθμαίνεται ςτθν 
επικεϊρθςθ τθσ επενδυτικισ πολιτικισ Γεωργίασ από τον ΟΟΣΑ (OECD investment 
policy review) και ςτθν ετιςια ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ Συμφωνίασ Σφνδεςθσ ΕΕ -
Γεωργίασ (EU's annual Association Implementation Report on Georgia)2 απαιτείται 
περαιτζρω πρόοδοσ Γεωργίασ ςτουσ εξισ τομείσ για βελτίωςθ του επενδυτικοφ και 
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ: 
• ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ των όρων τθσ DCFTA ΕΕ-Γεωργίασ ςχετικά με το 
ρυκμιςτικό πλαίςιο για τον ανταγωνιςμό και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
• ςυνζχιςθ των προςπακειϊν για ςυςτθμικι μεταρρφκμιςθ του δικαςτικοφ 
ςυςτιματοσ. 
• βελτιϊςεισ ςτθ νομικι και κεςμικι υποδομι που αφοροφν εναλλακτικζσ 
υπθρεςίεσ επίλυςθσ διαφορϊν (λχ διαιτθςία).  
• αποςαφινιςθ των κριτθρίων, των όρων και τθσ διαδικαςίασ δια τθσ οποίασ οι 
αλλοδαπζσ εταιρείεσ μποροφν να πραγματοποιιςουν επενδφςεισ ςε γεωργικζσ 
εκμεταλλεφςεισ. 
• ολοκλιρωςθ τθσ εναρμόνιςθσ του ςυςτιματοσ προςταςίασ και επιβολισ των 
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και του ςυςτιματοσ προςταςίασ και 
ποιοτικοφ ελζγχου των γεωγραφικϊν ενδείξεων ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ. 
  

                                                           
2
 OECD Investment Policy Reviews: Georgia (published 15.12.2020) link: 

https://www.oecd.org/countries/georgia/oecd-investment-policy-reviews-georgia-0d33d7b7-en.htm  

και 2021 European Union's Annual Association Implementation Report on Georgia, 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92853/2021-association-implementation-

report-georgia_en 

 



 

13 

 

 

1.1.5 Iςοζύγιο πληρωμών 

 

Η κρίςθ του κορωνοϊοφ επζφερε κατακόρυφθ πτϊςθ εςόδων από τον τουριςμό, 
ςθμαντικι διεφρυνςθ ελλείμματοσ ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, και 
αφξθςθ εξωτερικοφ χρζουσ.  
 

Το ζλλειμμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν το 2020 υπερδιπλαςιάςτθκε ζναντι του 2019 
ανερχόμενο ςε 12,3% του ΑΕΡ. Η αφξθςθ οφείλεται ςτθν μείωςθ των τουριςτικϊν 
εςόδων κατά 83% ζναντι του προθγοφμενου ζτουσ, θ οποία εν μζρει μόνο 
αντιςτακμίςτθκε από βελτίωςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου ζνεκα πτϊςθσ των 
ειςαγωγϊν και αξιόλογθσ αφξθςθσ των κακαρϊν εμβαςμάτων κατά 28% ζναντι του 
2019.  
 
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Γεωργίασ, το 
2020 το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν υπερδιπλαςιάςτθκε 
ανερχόμενο ςε 2 διςεκ. δολ.(6,1 διςεκ. λάρι) ι 12,3% του ΑΕΡ, ζναντι επιπζδων  891 
εκ. δολ. ι 5,1% του ΑΕΡ το 2019.  
 
Η μείωςθ των τουριςτικϊν εςόδων φψουσ 2,7 διςεκ. δολ. το 2020 και θ 
διολίςκθςθ του γεωργιανοφ εκνικοφ νομίςματοσ κατά 15% ιταν μεταξφ των κφριων 
παραγόντων επιδείνωςθσ του ιςοηυγίου πλθρωμϊν.  Τα ζςοδα από τον τουριςμό 
ανιλκαν ςε 541,7 εκ. δολ. το 2020 ζναντι 3,269 διςεκ. δολ. το 2019 
 
Το πλεόναςμα του ιςοηυγίου χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν ανιλκε ςε 5,5% 
του ΑΕΡ ελαφρϊσ μειωμζνο ζναντι του 2019 ςε όρουσ δολαρίου. Η ςθμαντικι 
επιδείνωςθ ςτισ κακαρζσ ΞΑΕ (μείωςθ 40% ζναντι του 2019) και οι κακαρζσ εκροζσ 
χαρτοφυλακίου εν μζρει αντιςτακμίςτθκαν από τθν χρθματοδότθςθ διεκνϊν 
δωρθτϊν (λχ τα δάνεια/project loans προσ τθν κυβζρνθςθ αυξικθκαν 39% ζναντι 
του 2019).  
 
Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Γεωργίασ, θ ειςροι εμβαςμάτων 
ςτθ Γεωργία το 2020 ανιλκε ςε 1,88 διςεκ. δολ. αυξθμζνθ  8,8% ςυγκριτικά με το 
προθγοφμενο ζτοσ.  Η ωςία παραμζνει θ ςθμαντικότερθ χϊρα αποςτολισ 
εμβαςμάτων προσ Γεωργία (363,9 εκ. δολ.), αν και το ποςοςτό τθσ μειϊκθκε κατά 
15% ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Ακολουκεί θ Ιταλία  (297,6 εκ. δολ.), θ 
Ελλάδα  (219,14 εκ. δολ.), οι ΗΡΑ (218, 36 εκ.), το Ιςραιλ (156, 8εκ.) και θ Τουρκία 
(106,73 εκ.). 
 
Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Γεωργίασ, το εξωτερικό 
χρζοσ του δθμόςιου τομζα ςτισ 31/12/2020 αποτιμικθκε ςε 9,7 διςεκ. δολ. (31,9 
διςεκ. λάρι) ι 61,3% του ΑΕΡ, εκ του οποίου το χρζοσ γενικισ κυβζρνθςθσ ανιλκε 
ςε 7,4 διςεκ. δολ. (24,3 διςεκ. λάρι) ι 46,8% του ΑΕΡ. Η αφξθςθ του εξωτερικοφ 
χρζουσ ευρφτερου δθμόςιου τομζα ανιλκε ςε 22,7% ζναντι επιπζδων 2019 εκ του 
οποίου το εξωτερικό χρζοσ γενικισ κυβζρνθςθσ αυξικθκε κατά 30% περίπου.  
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Σφμφωνα με ςτοιχεία του Γ/Υπουργείο Οικονομικϊν το χρζοσ Γεωργίασ προσ 
διεκνείσ οργανιςμοφσ αυξικθκε 27,6% το 2020 ανερχόμενο ςε πάνω από 5 διςεκ. 
δολ. ΗΡΑ. Ο μεγαλφτεροσ πιςτωτισ τθσ χϊρασ ιταν θ Ραγκόςμια Τράπεηα 
ςυνολικζσ δανειακζσ πιςτϊςεισ 2,1 διςεκ. δολ. το 2020 (+ 9,5% ςε ςφγκριςθ με το 
2019). 
 
Σο ςυνολικό ακακάριςτο εξωτερικό χρζοσ τθσ Γεωργίασ ςτισ 31/12/2020 ανιλκε ςε 
20,3 δις. δολ. (66,5 διςεκ. λάρι) αντιπροςωπεφοντασ 127,7% του ετιςιου ΑΕΠ 
ζναντι επιπζδων 18,6 διςεκ. δολ. (53,4 διςεκ. λάρι) ςτισ 31/12/2019 (105,1% του 
ΑΕΡ 2019).  
 
Η κακαρι διεκνισ επενδυτικι κζςθ (IIP) τθσ Γεωργίασ ανιλκε ςε -24,8 διςεκ. δολ. 
ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2020 (-156,3% του ΑΕΡ), ςθμειϊνοντασ επιδείνωςθ κατά 955,7 
εκ. δολ. ςε ςχζςθ με τα επίπεδα ςτισ 30/09/2019. 
 
  



 

15 

 

 

1.2 Υποδομϋσ (Ενϋργεια, Μεταφορϋσ, Υψηλό Τεχνολογύα) 

 

Η βελτίωςθ τθσ ςυνδεςιμότθτασ Γεωργίασ με τισ παγκόςμιεσ αλυςίδεσ αξίασ μζςα 
από υποδομζσ μεταφορϊν/επικοινωνιϊν/ενζργειασ ςυνιςτά κομβικό ςθμείο για τθν 
ενίςχυςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ χϊρασ3.  
 
Σφμφωνα με τθ βάςθ δεδομζνων του ΟΟΣΑ 4  ςτθ Γεωργία 171 μεγάλα ζργα 
υποδομισ βρίςκονται ςε φάςθ ςχεδιαςμοφ ι υλοποίθςθσ ςυνολικισ αξίασ 23,1 
διςεκ. δολ.: (i) Τα ενεργειακά ζργα αντιπροςωπεφουν 50,4% εκ του ςυνόλου (αξίασ 
11,6 διςεκ. δολ.) και  (ii) τα ζργα μεταφορϊν ςυνιςτοφν 43,9% (10,1 διςεκ. δολ.).         
(iii) Τα ζργα διαχείριςθσ υδάτινων πόρων ςυνιςτοφν 5,% (αξίασ 1,1 διςεκ. δολ) και 
(iv) τα βιομθχανικά ζργα ςυνιςτοφν 0,5% (155 εκ.δολ.) επί των ςυνολικϊν 
επενδφςεων τομζα υποδομϊν Γεωργίασ.  
 
Τποδομζσ μεταφορϊν 
Η Γεωργία κατατάςςεται 119θ με βάςθ τον δείκτθ Logistics Performance Index 
γεγονόσ που υποδθλϊνει τθν ανάγκθ βελτίωςθσ των υποδομϊν μεταφορϊν τθσ 
χϊρασ.  
 
Πςον αφορά τον τρόπο διενζργειασ εγχϊριων εμπορευματικϊν μεταφορϊν 
παρατθρείται μια μετατόπιςθ υπζρ των οδικϊν μεταφορϊν (ςτοιχεία Geostat 
2020): Ενϊ το 2005, το 91% των εμπορευματικϊν μεταφορϊν τθσ χϊρασ, 
μετροφμενο ςε τονοχιλιόμετρα, μετακινικθκε ςιδθροδρομικϊσ, ζωσ το 2019 το 
μερίδιο των ςιδθροδρόμων μεταφορϊν μειϊκθκε ςτο 75% (2,9 διςεκ. tkm), ενϊ το 
μερίδιο των οδικϊν μεταφορϊν αυξικθκε ςτο 18% (0,7 διςεκ. tkm).  
 
Επί ςυνολικοφ όγκου ςιδθροδρομικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν ςτθ χϊρα, 47% 
αποτελεί transit διζλευςθ, οι ειςαγωγζσ ςυνιςτοφν το 25%, οι εξαγωγζσ 10% και οι 
εγχϊριεσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ ςυνιςτοφν 18%5.  
 
Τα ζργα υποδομισ μεταφορϊν τθσ Γεωργίασ ςε διάφορεσ φάςεισ ςχεδιαςμοφ και 
καταςκευισ ανζρχονται ςε περίπου 10,1 διςεκ.δολ. και αποτελοφνται κυρίωσ από 
δρόμουσ (65,8% αξίασ περίπου 6,6 διςεκ.δολ.) και λιμενικά ζργα (24,7% αξίασ 2,5 
διςεκ.δολ.).Οι επενδφςεισ ςτουσ ςιδθροδρόμουσ και ζργα 
διαμεταφοράσ/intermodal είναι ςυγκριτικά μικρότερεσ (8,7% ι 2,1 διςεκ.δολ. και 
0,8% ι 83 εκ. δολ. αντίςτοιχα).  
 

                                                           
3
 OECD (2021) 'Sustainable Infrastructure for Low-carbon Development in the EU Eastern 

Partnership : Hotspot Analysis and Needs Assessment' - Sustainable Infrastructure Investment in 

Georgia', https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c1b2b68d-en/1/3/5/index.html?itemId=/content/publication/c1b2b68d-

en&_csp_=b2ed2bc3635515c8393d1271467ab9f6&itemIGO=oecd&itemContentType=book  
4
 OECD databases June 2020. 

5
 UNESCAP (2018), Capacity Building Workshop on Facilitation of International Railway 

Transport, https://www.unescap.org/sites/default/files/Country_Georgia_Railways.pdf. 

https://doi.org/10.1787/c1b2b68d-en
https://doi.org/10.1787/c1b2b68d-en
https://www.unescap.org/sites/default/files/Country_Georgia_Railways.pdf
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Η Γεωργία ζχει διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ ςυνδζςεισ με τθν Αρμενία, το Αηερμπαϊτηάν 
και τθν Τουρκία.Το 2017 εγκαινιάςτθκε θ λειτουργία τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ 
Μπακοφ-Τιφλίδασ-Καρσ.  
 
Η Γεωργία ςυμμετζχει ςτο διακαςπιακό διαμετακομιςτικό διάδρομο 'Trans-
Caucasus Transit Corridor' ςυνδζoντασ τθν Καςπία (λιμάνι Αλάτ κοντά ςτο Μπακοφ) 
και τθ Μαφρθ Θάλαςςα: λιμζνεσ Ρότι και Βατοφμι και ενδεχομζνωσ μελλοντικά ζνα 
νζο λιμάνι βακζων υδάτων ςτθν Ανάκλεια). 
 
Στον οδικό τομζα, θ υλοποίθςθ του διεκνοφσ αυτοκινθτοδρόμου Ανατολισ-Δφςθσ 
'East-West Highway' βρίςκεται ςε εξζλιξθ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ζωσ το 
2023.  Άλλοι διεκνείσ οδικοί διάδρομοι που διζρχονται ςτθ Γεωργία: 
-o διάδρομοσ ανατολισ-δφςθσ από Τιφλίδα προσ Τουρκία. 
-ο διάδρομοσ βορρά-νότου από τθ ωςία προσ Αρμενία μζςω Γεωργίασ. 
 
Ενϊ οι διεκνείσ οδικζσ ςυνδζςεισ βρίςκονται ςε καλό γενικά επίπεδο, οι 
περιφερειακοί/ τοπικοί δρόμοι χρειάηονται αναβάκμιςθ προκειμζνου να βελτιωκεί 
θ εγχϊρια ςυνδεςιμότθτα.  
 
Η Γεωργία είναι 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, 
CAREC Corridor 2 και ο μεςαίοσ διακαςπιακόσ διάδρομοσ διεκνϊν μεταφορϊν 
(Middle Corridor Trans-Caspian International Transport Route, μαηί με το 
Αηερμπαϊτηάν και το Καηακςτάν). 
 
Συνεργάηεται με το Αηερμπαϊτηάν και το Ιράν για τθ δθμιουργία του διαδρόμου 
"South-West Transport  Corridor".   
 
Η Γεωργία 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. 
 
Σφμφωνα με τον δείκτθ ςυνδεςιμότθτασ Liner Shipping Connectivity Index, ο οποίοσ 
αξιολογεί τθν ςυμμετοχι ςε παγκόςμια δίκτυα τακτικϊν γραμμϊν καλάςςιων 
μεταφορϊν από 0 ζωσ 100, θ Γεωργία ζλαβε 6 το 20206. 
 
Η ςφμβαςθ ανάμεςα ςτθν κυβζρνθςθ και τθν ανάδοχο κοινοπραξία Anaklia 
Development Consortium για το ζργο καταςκευισ λιμζνοσ βακζων υδάτων 
Ανάκλειασ (για ελλιμενιςμό πλοίων container χωρθτικότθτασ 10.000 TEU) -θ πρϊτθ 
φάςθ καταςκευισ οποίου ςχεδιαηόταν ζωσ το 2020- ακυρϊκθκε το 2020, λόγω 

                                                           
6
 UNCTAD (2021), Handbook of Statistics: Maritime Transport 

Indicators, https://stats.unctad.org/handbook/MaritimeTransport/Indicators.html. 

https://stats.unctad.org/handbook/MaritimeTransport/Indicators.html
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κακυςτεριςεων ςτθν προςζλκυςθ επενδυτϊν ςτο ζργο και διαφορϊν ανάμεςα 
ςτθν κοινοπραξία και τθν κυβζρνθςθ. Η κοινοπραξία ανάπτυξθσ του ζργου "Anaklia 
Development Consortium" και ο B. Meyer εκ των βαςικϊν επενδυτϊν ςτο ζργο 
ανακοίνωςαν (30/7/2020) ότι υπζβαλαν χωριςτζσ αγωγζσ για διεξαγωγι διαιτθςίασ 
κατά του Γ/δθμοςίου.Η κυβζρνθςθ τθσ Γεωργίασ τερμάτιςε επίςθμα τθ ςφμβαςθ με 
τθν Anaklia Development Consortium ςτισ 9/1/2020. Η κυβζρνθςθ ζχει ανακοινϊςει 
ότι κα αναηθτιςει νζο επενδυτικό ςχιμα για τθν υλοποίθςθ του ζργου με 
μελλοντικι προκιρυξθ.  
 
Ραράλλθλα, το 2020 ανακοινϊκθκαν ιδιωτικά επενδυτικά ςχζδια ςε λιμζνεσ Πότι: 
 
-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 
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. Σφμφωνα με 
τθν PACE Group  θ πρϊτθ φάςθ καταςκευισ κα ολοκλθρωκεί το γϋτρίμθνο του 2021. 
Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ ανζρχεται ςε 93 εκ. δολ. εκ των οποίων 50 εκ. με 
δάνειο τθσ OPIC και 43 εκ. δολ. ςυμμετοχι (equity contribution) τθσ PACE Group .  
 
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 APM Terminals Poti ςχεδιάηει τθν επζκταςθ του λιμζνοσ του Ρότι (Poti Sea Port).  
Η επζκταςθ κα περιλαμβάνει τθν καταςκευι ενόσ νζου λιμζνα βακζων υδάτων, το 
οποίο κα δφναται διαχειρίηεται φορτία 50 εκ. τόνων και δφο εκ. ιςοδφναμων 
μονάδων είκοςι ποδιϊν (TEUs) ετθςίωσ αφότου ολοκλθρωκεί. Το κόςτοσ τθσ 
επζνδυςθσ ςτθν πρϊτθ φάςθ επζκταςθσ εκτιμάται ςε 250 εκ. δολάρια με 
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου 24-30 μινεσ. Το πρϊτο ςτάδιο αναμζνεται 
να ολοκλθρωκεί το δεφτερο τρίμθνο του 2022, εφόςον λθφκοφν όλεσ οι 
απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ Γεωργιανζσ αρχζσ για το ζργο.   Τον Οκτϊβριο 
του 2020, οι εταιρείεσ APM Terminals Poti (APMT) και Poti New Terminals 
Corporation (PNTC) υπζγραψαν ςυμφωνία για τθν από κοινοφ ανάπτυξθ νζασ 
εγκατάςταςθσ χφδθν φορτίου ςτθν βόρεια πλευρά του καλάςςιου λιμζνα Poti. 
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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 των ΑΡΕ ςυνιςτοφν βαςικζσ 
προκλιςεισ για τον ενεργειακό τομζα Γεωργίασ.   

 
Η θλεκτροπαραγωγι ςτθ Γεωργία βαςίηεται κυρίωσ ςε υδροθλεκτρικά φράγματα, 
τα οποία παράγουν το 75% τθσ ιςχφοσ τθσ χϊρασ. Εντοφτοισ, θ εγκατεςτθμζνθ 
ικανότθτα παραγωγισ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ αντιπροςωπεφει μόνο ζνα 
ποςοςτό του υδροθλεκτρικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ: Επί του παρόντοσ αξιοποιείται 
22% από τθν πλευρά δυναμικότθτασ και 17% από πλευράσ παραγωγισ (Υπουργείο 
Οικονομίασ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ τθσ Γεωργίασ, 2019). 
 
Το φυςικό αζριο αντιπροςωπεφει το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ υπόλοιπθσ 
παραγωγισ ενζργειασ τθσ Γεωργίασ και είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό το χειμϊνα όταν 
τα υδροθλεκτρικά φράγματα τθσ χϊρασ ζχουν μειωμζνθ παραγωγι. Ο μεγαλφτεροσ 
υδροθλεκτρικόσ ςτακμόσ τθσ χϊρασ, Enguri  παράγει το ζνα τρίτο του ςυνόλου τθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ Γεωργία. 
 

Αν και θ Γεωργία ζχει περιοριςμζνα εγχϊρια αποκζματα πετρελαίου και φυςικοφ 
αερίου, αρκετοί ςθμαντικοί αγωγοί διζρχονται από τθ Γεωργία: 
 
(i) Πςον αφορά τθ διαμετακόμιςθ πετρελαίου, ο αγωγόσ Μπακοφ-Σιφλίδα-Σςεϊχάν 
(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. 
 
(ii) 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).  
 
(iii) Από τθ Γεωργία διζρχεται ο υπό υλοποίθςθ Νότιοσ Διάδρομοσ Φυςικοφ Αερίου 
(Southern Gas Corridor), που μεταφζρει φυςικό αζριο από το αηερικό κοίταςμα 
Shah Deniz II ςτθν Ευρϊπθ. Πρϊτο 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.  
 
Επ' ευκαιρία λειτουργίασ του Νοτίου Διαδρόμου ΦΑ (τζλθ Δεκεμβρίου 2020) μετά 
και τθν εμπορικι λειτουργία του TAP, ο Ρρωκυπουργόσ τθσ Γεωργίασ G.Gakharia 
τόνιςε τθ ςθμαςία του Νοτίου Διαδρόμου για τθν ενεργειακι αςφάλεια, 
επιςθμαίνοντασ ότι αναβακμίηεται ο διαμετακομιςτικόσ ρόλοσ Γεωργίασ ςε διεκνζσ 
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επίπεδο πλζον και όχι μόνο ςε περιφερειακό αναφορικά με τθ διαφοροποίθςθ των 
ενεργειακϊν πθγϊν τθσ Ευρωπαϊκισ αγοράσ.  Μζςω του Νοτίου Διαδρόμου, θ  
Γεωργία δφναται να προμθκευτεί ζωσ 500 εκ. κ.μ.  ετθςίωσ ςε προνομιακζσ τιμζσ.  
 
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 Ρωςία προσ τθν Αρμενία μζςω του αγωγοφ που διζρχεται 
μζςω Γεωργίασ, ςυνίςτανται ςε χρθματικι καταβολι. Η ςυμφωνία επεκτάκθκε και  
για τθ διετία 2019 και 2020.  
 
Γεωργία προςβλζπει ςε δυνατότθτα μελλοντικισ διαμετακόμιςθσ φ.α. από το 
Τουρκμενιςτάν μζςω των ςχεδίων για τον Διακαςπιακό αγωγό ΦΑ (Transcaspian 
Gas Pipeline/ΣCP) και White Stream7. 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.   
 
Στο πλαίςιο ςυμμετοχισ τθσ Γεωργίασ ςτθν Ενεργειακι Κοινότθτα ςθμειϊνεται8 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. 
 
Το 2017, θ Γεωργία ανζλαβε τθν υποχρζωςθ να απελευκερϊςει τθν αγορά 
ενζργειασ μετά τθν ζνταξθ τθσ ςτθν Ενεργειακι Κοινότθτα. Στα τζλθ του 2019 
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. 
 
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.  
 
Η περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ παραμζνει προτεραιότθτα 
για τθ Γεωργία, όπωσ προβλζπεται και ςτο ςχζδιο μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ 
ανάπτυξθσ χαμθλϊν εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου (Long-Term Low-Emission 
Development Strategy), ϊςτε το μερίδιο παραγωγισ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ να 
ανζλκει ςε τουλάχιςτον 85% τθσ οικιακισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

                                                           
7
 Georgian Oil & Gas Corporation,  https://www.gogc.ge/en/project/trans-caspian-pipeline-and-white-

stream-projects/33 
8
 βλ. σχ. το link της Ενεργειακής Κοινότητας: https://www.energy-

community.org/implementation/Georgia/GAS.html 

https://www.energy-community.org/implementation/Georgia/GAS.html
https://www.energy-community.org/implementation/Georgia/GAS.html
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κακϊσ και θ εγκατάςταςθ 150 MW θλεκτροπαραγωγισ από αιολικι ενζργεια ζωσ το 
20309.  
 
Η Γεωργία διακζτει επίςθσ αξιόλογεσ δυνατότθτεσ και ςτθν παραγωγι ανανεϊςιμθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ πλθν υδροθλεκτρικισ: Το δεκαετζσ ςχζδιο ανάπτυξθσ δικτφου 
τθσ Γεωργίασ για τθν περίοδο 2020-2030 επιδιϊκει να προςκζςει επιπλζον 1.330 
MW παραγωγικισ ικανότθτασ από αιολικι ενζργεια ςτο μίγμα τθσ 
θλεκτροπαραγωγισ ζωσ το 2030, ενϊ και οι εκνικοί δείκτεσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 
(SDG) κζτουν ςτόχο 30% για το μερίδιο των ΑΡΕ ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ 
(θλεκτροπαραγωγι από υδροθλεκτρικι, γεωκερμικι, θλιακι πθγι, βιοκαφςιμα και 
απόβλθτα). 
 
Τα ζργα ενεργειακισ υποδομισ που βρίςκονται ςε διάφορεσ φάςεισ ςχεδιαςμοφ 
και καταςκευισ ανζρχονται ςε περίπου 11,6 διςεκ. δολ. Εξ αυτϊν τα ζργα 
θλεκτροπαραγωγισ κατζχουν το μεγαλφτερο μερίδιο (89%, αξίασ 10,4 διςεκ. δολ.) 
και  ζπονται τα ζργα μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ (701 εκ. 
δολάρια, 6%) και δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και παραγωγισ (upstream) 
υδρογονανκράκων (550 εκ. δολάρια ΗΡΑ, 5%). 
 
Ράνω από το 91% των ζργων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ κατ 'αξία και το 90% 
κατά χωρθτικότθτα αφοροφν τθν υδροθλεκτρικι ενζργεια, ενϊ οι αιολικζσ μονάδεσ 
(ςυνιςτοφν 5,5% κατ' αξία και 5% κατά χωρθτικότθτα), ενϊ τα φωτοβολταϊκά ζργα 
(1,6% κατ' αξία, 0,4% κατά χωρθτικότθτα) αντιπροςωπεφουν πολφ μικρότερα 
μερίδια επί ςυνόλου ζργων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι μονάδεσ κερμικισ 
παραγωγισ ενζργειασ με φυςικό αζριο αποτελοφν το 1,5% των ζργων παραγωγισ 
ενζργειασ κατ 'αξία και το 4% κατά χωρθτικότθτα. 
 
Επί του παρόντοσ, πάνω από 100 ζργα υδροθλεκτρικισ ενζργειασ ςε διάφορα 
ςτάδια ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ςυνολικισ δυναμικότθτασ 3.545 MW αναμζνεται 
να προςτεκοφν ςτο Γεωργιανό ςφςτθμα ιςχφοσ (Georgian State Electrosystem, 
2020). Ρολλά εξ' αυτϊν είναι μικρά υδροθλεκτρικά ζργα τα οποία εφόςον 
ςχεδιαςτοφν και λειτουργιςουν ςωςτά δφνανται να ςυμβάλουν ςτο δυναμικό 
ανανεϊςιμθσ ενζργειασ τθσ χϊρασ με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
ςυγκριτικά με υδροθλεκτρικά ζργα μεγάλθσ κλίμακασ. 
 

  

                                                           
9
 United States Agency for International Development (2017), Enhancing Capacity for Low Emission 

Development Strategies (EC-LEDS) Clean Energy Program: Georgia’s Low Emission Development 

Strategy (LEDS), USAID, Washington DC, https://www.decisionwaregroup.com/assets/wi-172_2017-

09-14-georgia-s-low-emission-develdevelopment-strategy_eng.pdf. 

https://www.decisionwaregroup.com/assets/wi-172_2017-09-14-georgia-s-low-emission-develdevelopment-strategy_eng.pdf
https://www.decisionwaregroup.com/assets/wi-172_2017-09-14-georgia-s-low-emission-develdevelopment-strategy_eng.pdf


 

21 

 

Διαχείριςθ υδάτινων πόρων 

Η Γεωργία ιδθ αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ προκλιςεισ όςον αφορά το απόκεμα και 
τθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, ενϊ υπάρχουν ανθςυχίεσ ότι, μακροπρόκεςμα, 
θ Γεωργία κα επθρεαςτεί από τθν κλιματικι αλλαγι με ςθμαντικι μείωςθ των 
πλεοναςμάτων που διακζτει ςε υδατικό δυναμικό.  Το γεγονόσ αυτό κα επιφζρει 
ςθμαντικι επίδραςθ ςτο οικοςφςτθμα και ςτο ενεργειακό ςφςτθμα Γεωργίασ. Ήδθ θ 
χϊρα αντιμετωπίηει ςθμαντικι μεταβλθτότθτα ςτισ βροχοπτϊςεισ και ςτθν 
επιφανειακι απορροι των υδάτων, ηθτιματα που αναμζνεται να εντακοφν τα 
επόμενα ζτθ.  
 
Τα ζργα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων που ζχουν προγραμματιςτεί και βρίςκονται 
υπό καταςκευι ανζρχονται ςε 1,1 διςεκ. δολ. και εςτιάηονται κυρίωσ ςε ζργα 
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ (91%), ενϊ μόνο ζνα ζργο αξίασ 100 εκ. δολ.  
επικεντρϊνεται ςτθν βελτίωςθ τθσ άρδευςθσ και αποχζτευςθσ ςτισ επιλζξιμεσ 
περιοχζσ του ζργου (Ραγκόςμια Τράπεηα). Στα ζργα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 
περιλαμβάνεται ζνα πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από τθν Αςιατικι Τράπεηα 
Ανάπτυξθσ για περαιτζρω αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 
ςε αςτικά κζντρα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πόλθσ Telavi (ADB, 2020).  
 
Τψθλι 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 
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 2020", 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.  
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1.3 Οικονομικϋσ προβλϋψεισ 2021 
 

Ζνεκα τθσ οικονομικισ ανάκαμψθσ που καταγράφθκε το βϋ τρίμθνο 2021, οι 
πρόςφατεσ εκτιμιςεισ ΔΝΤ για το ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ Γεωργιανισ οικονομίασ το 
2021 ανακεωρικθκαν προσ τα πάνω ςε 7,7% (ζναντι προθγοφμενθσ πρόβλεψθσ για 
ρυκμό 3,5%). Η ιςχυρι αφξθςθ των εμβαςμάτων και των εξαγωγϊν κακϊσ και οι 
ενδείξεισ μιασ ταχφτερθσ από τα αναμενόμενα ανάκαμψθ του τουριςμοφ ςτθρίηουν 
τθν ανάκαμψθ και παράλλθλα τθ μείωςθ του ελλείμματοσ τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, 
ςυγκριτικά με τα επίπεδα του 2020.  
 
Επιςθμαίνεται, εντοφτοισ, ότι παραμζνουν ςθμαντικά οικονομικά ρίςκα: Η εξζλιξθ 
τθσ πανδθμίασ κα μποροφςε να απαιτιςει πρόςκετα περιοριςτικά μζτρα ςτθν 
οικονομικι δραςτθριότθτα μειϊνοντασ τθν ηιτθςθ εξωτερικοφ. Επιπροςκζτωσ, 
κακυςτεριςεισ ςτο εμβολιαςτικό πρόγραμμα κα μποροφςαν να επιβραδφνουν τθν 
ανάκαμψθ. Ρολιτικι αβεβαιότθτα κα μποροφςε να επιδεινϊςει τθν αςτάκεια του 
λάρι και να ανακόψει τθν πτωτικι τάςθ του πλθκωριςμοφ και να μειϊςει 
βραχυπρόκεςμα τθ ηιτθςθ. Μια άτακτθ διολίςκθςθ του λάρι κα μποροφςε να κζςει 
ςε κίνδυνο τθν χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα δεδομζνου του υψθλοφ επιπζδου 
δολλαροποίθςθσ τθσ οικονομίασ και τθσ ανοδικισ τάςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων 
δανείων. Από τθν άλλθ, εφόςον πετφχουν οι προςπάκειεσ ελζγχου του Covid, κα 
ςυντελοφςαν ςε ταχφτερθ και πιο εφρωςτθ ανάκαμψθ με άνοδο ηιτθςθσ και 
διευρυμζνθ δθμοςιονομικι ςτιριξθ.  
 
ΔΝΤ επιςθμαίνει ότι χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ εξαιτίασ του αντίκτυπου τθσ κρίςθσ 
COVID-19 αναμζνεται να κορυφωκοφν και το 2021, προκαλϊντασ αφξθςθ του 
δθμόςιου χρζουσ, το οποίο εντοφτοισ είναι εκτεκειμζνο ςτο ςυναλλαγματικό ρίςκο. 
Το δθμόςιο χρζοσ Γεωργίασ παραμζνει βιϊςιμο μεςοπρόκεςμα. Το δθμόςιο χρζοσ 
ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ αναμζνεται να προςεγγίςει του 61% το 2021 και από εκεί να 
αρχίςει να αποκλιμακϊνεται με τθν προοπτικι να προςεγγίςει το 57% το 2021 
πλθςίον του δθμοςιονομικοφ ςτόχου.  Αν και οι κρατικζσ κατακζςεισ προβλζπονται 
ςε 2,9% του ΑΕΡ παρζχοντασ ζνα πρόςκετο "μαξιλάρι" ρευςτότθτασ, ο 
δθμοςιονομικόσ χϊροσ είναι εξαιρετικά περιοριςμζνοσ για χαλάρωςθ 
δθμοςιονομικισ πολιτικισ, υπογραμμίηοντασ τθν ανάγκθ δθμοςιονομικισ 
ςτακεροποίθςθσ (fiscal consolidation) το 2021, προκειμζνου να αποφευχκεί 
απότομθ δθμοςιονομικι προςαρμογι τθν διετία 2022-2023.  
 
Τα ζςοδα από τον τουριςμό αναμζνεται να ανακάμψουν ςτα επίπεδα προ κρίςθσ 
του 2019, το 2024.  
 
Υπουργόσ Οικονομίασ Γεωργίασ N.Turnava εκτιμά ότι θ ανάπτυξθ Γ/οικονομίασ 
αναμζνεται να προςεγγίςει το 8% λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάκαμψθ που 
ςθμειϊκθκε τον Απρίλιο και τον Μάϊο 2021, γεγονόσ που κα αναςτρζψει τθν 
οικονομικι ςυρρίκνωςθ του 2020. Επιςιμανε ότι κφρια προτεραιότθτα είναι θ 
μείωςθ του επιπζδου ζνδειασ ςε 15% το 2025 και ακολοφκωσ ςε 10% το 2030.             
Για τθν διατιρθςθ εντοφτοισ υψθλϊν ρυκμϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ είναι 
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ςθμαντικι θ αφξθςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ και των εξαγωγϊν με πρόγραμμα τθν 
προςεχι πενταετία τον διπλαςιαςμό των εξαγωγϊν και τθσ εγχϊριασ επάρκειασ 
κατά τουλάχιςτον 20%.  
 
Ο Ρρωκυπουργόσ τθσ Γεωργίασ I.Garibashvili  εκτίμθςε ότι ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ 
Γ/οικονομίασ κα ανζλκει ςε 7,7% εφζτοσ και το ονομαςτικό ΑΕΡ κα ανζλκει ςε 57,2 
διςεκ. λάρι (περίπου 18,1 διςεκ. δολ.) λαμβάνοντασ υπόψθ τον ρυκμό αφξθςθσ του 
ΑΕΡ κατά 45% το μινα Απρίλιο και 25% το μινα Μάϊο τ.ε. ζναντι αντίςτοιχων μθνϊν 
προθγοφμενου ζτουσ.  
 
Ραγκόςμια Τράπεηα προβλζπει ρυκμό ανάπτυξθσ Γ/οικονομίασ 6% για το 2021 και 
5% το 2022.  Η οικονομικι ανάκαμψθ Γεωργίασ υπόκειται ςε πικανά ρίςκα που 
αφοροφν ολόκλθρθ τθν περιφζρεια Ανατολικισ Ευρϊπθσ και Κεντρικισ Αςία και 
ςχετίηονται με ενδεχόμενθ επιδείνωςθ τθσ πανδθμίασ, αυςτθρότερθ 
μακροοικονομικι πολιτικι (ςυςταλτικι δθμοςιονομικι πολιτικι), άνοδο πολιτικισ 
αβεβαιότθτασ και ευρφτερων γεωπολιτικϊν εντάςεων, αλλά και τισ προοπτικζσ του 
διεκνοφσ εμπορίου και των επενδφςεων.  
 
Η πανδθμία κατζςτθςε προφανι τθν υψθλι εξάρτθςθ τθσ Γ/οικονομίασ από τον 
τομζα των υπθρεςιϊν, ιδίωσ τον τουριςμό, γεγονόσ που καταδεικνφει τθν ανάγκθ 
για μεγαλφτερθ διαφοροποίθςι τθσ ϊςτε να ενιςχυκεί ςυνακόλουκα και θ 
ανκεκτικότθτά τθσ.  Η μείωςθ επίςθσ των δφο ελλειμμάτων –δθμοςιονομικοφ και 
ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν- κα είναι βαςικόσ παράγοντασ για τθν 
οικονομικι ςτακεροποίθςθ τθσ χϊρασ.  
 
Οι διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ για διαφοροποίθςθ τθσ οικονομίασ και αφξθςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ κα είναι απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςθ μιασ διαρκοφσ και 
ςυμπεριλθπτικισ οικονομικισ ανάκαμψθσ. Οι βραχυπρόκεςμεσ προτεραιότθτεσ 
ςυνίςτανται ςτθν κζςθ ςε ιςχφ του νζου πτωχευτικοφ δικαίου και τθν εκπαιδευτικι 
μεταρρφκμιςθ που κα ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 
αναντιςτοιχίασ δεξιοτιτων με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ αυξάνοντασ τελικά 
τθν απαςχόλθςθ, τθν παραγωγικότθτα και τουσ μιςκοφσ ςτθν περίοδο μετά τθν 
πανδθμία.  
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1.4 Διεθνεύσ Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Γεωργύασ  

Η Γεωργία είναι μζλοσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου από το 2000 και ζχει 
ςτενι ςυνεργαςία με τθν ΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ρολιτικισ Γειτονίασ τθσ ΕΕ 
με τισ χϊρεσ Ανατολικισ Εταιρικισ Σχζςθσ (EAP). 
 
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 προωκείται ςταδιακι 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.  
 
Το 2017 θ Γεωργία και το ΔΝΤ ςυνιψαν τριετι (2017-2020) διευρυμζνθ ςυμφωνία 
ςτο πλαίςιο τθσ διευρυμζνθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ (EFF) 10 .  
To  Εκτελεςτικό Συμβοφλιο του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Εκτελεςτικό Συμβοφλιο 
ενζκρινε τθν επζκταςθ του προγράμματοσ  κατά ζνα ζτοσ ζωσ τισ 11/4/2021. 
 

                                                           
10

 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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Τον Μάιο του 2020, το ΔΝΤ ενζκρινε ςτιριξθ προσ τθ Γεωργία για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ πανδθμίασ COVID-19. Η εκταμίευςθ τθσ δθμοςιονομικισ ςτιριξθσ (περίπου 200 
εκ. δολ.) βοικθςε τισ αρχζσ να ανταποκρικοφν ςτισ επείγουςεσ ιατρικζσ και 
κοινωνικοοικονομικζσ ανάγκεσ που προκάλεςε θ πανδθμία. Η Γεωργία ζλαβε επίςθσ 
πρόςκετθ ςτιριξθ από τθν Αςιατικι Τράπεηα Ανάπτυξθσ (Asian Development Bank), 
τθν Αςιατικι Επενδυτικι Τράπεηα Υποδομϊν (Asian Infrastructure Investment Bank), 
τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ, τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα 
Επενδφςεων, τθ Γερμανία μζςω τθσ KfW, τθν Γαλλία μζςω του Agence Française de 
Développement και τθν Ραγκόςμια Τράπεηα. 
 

1.5 Οικονομικό ςυνεργαςύα ΕΕ-Γεωργύασ 
  

Η ΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ Ρρωτοβουλίασ Team Europe κινθτοποίθςε  περίπου 1,5 διςεκ. 
λάρι με νζουσ πόρουσ αλλά και ανακατανομζσ υφιςτάμενων πόρων προκειμζνου να 
ςυνδράμει τθ Γεωργία να αντιμετωπίςει τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ COVID-19.        
Εξ' αυτϊν 1 διςεκ. λάρι αφορά βοικεια για τθ διαςφάλιςθ τθσ μακροοικονομικισ 
ςτακερότθτασ και το οικονομικό ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Γεωργίασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ. 2/3 αυτοφ του ποςοφ είναι 
επιχορθγιςεισ και το υπόλοιπο δανειακζσ πιςτϊςεισ με ευνοϊκό επιτόκιο.  
 
Η ΕΕ παρείχε επίςθσ ςε ςυνεργαςία με τον ΡΟΥ υγειονομικό και ιατρικό υλικό προσ 
τθ Γεωργία κακϊσ και οικονομικι ςυνδρομι προσ οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των 
πολιτϊν για παροχι βοικειασ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων εν μζςω πανδθμίασ.  
 
Για τθ ςτιριξθ τθσ οικονομικισ ανάκαμψθσ τθσ Γεωργίασ, θ ΕΕ πρόβλεψε: 
- παροχι περί τα 200 εκ. λάρι μζςω διεκνϊν χρθματοδοτικϊν κεςμϊν (EIB, EBRD) 
και τθν KfW για τθν διευκόλυνςθ παροχισ δανείων ςε επιχειριςεισ κυρίωσ μζςω 
εγχϊριων τραπεηικϊν ιδρυμάτων.  
- παροχι 60 εκ. λάρι ςε ςτοχευμζνεσ επιδοτιςεισ ςε τοπικό επίπεδο ςτο πλαίςιο 
υφιςτάμενων ζργων τθσ ΕΕ ςτθ χϊρα με ςτόχο τθν τόνωςθ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, τουριςμοφ, περιφερειακισ ανάπτυξθσ 
και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.  
  
Το 2020 ςυμφωνικθκε νζο πρόγραμμα μακροχρθματοδοτικισ ςυνδρομισ τθσ ΕΕ 
(ΜΧΣ 150 εκ. ευρϊ) προσ τθ Γεωργία με όρουσ που επικεντρϊνονται ςτθ βελτίωςθ 
τθσ διακυβζρνθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων μεταρρυκμίςεων ςτον τομζα 
δικαιοςφνθσ, τθ διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν, τθν αγορά εργαςίασ και τθν 
ενεργειακι απόδοςθ. Το Κοινοβοφλιο τθσ Γεωργίασ ενζκρινε το νζο πρόγραμμα τον 
Σεπτζμβριο 2020.  
 
Η πρϊτθ δόςθ τθσ νζασ ΜΧΣ (75 εκ. ευρϊ), κακϊσ και θ δεφτερθ δόςθ τθσ 
προθγοφμενθσ ΜΧΣ (25 εκ. ΕΕ) εκταμιεφκθκαν ςτισ 25 Νοεμβρίου 2020 για ςτιριξθ 
του ιςοηυγίου πλθρωμϊν και αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων δθμοςιονομικϊν αναγκϊν 
τθσ χϊρασ. Ειδικότερα:  
 (i) 25 εκ. ευρϊ προιλκαν από τθν τελευταία εκταμίευςθ του προθγοφμενου 
προγράμματοσ ΜΧΣ (είχε εγκρικεί τον Απρίλιο του 2018) και αποτελείται από 
δάνεια 20 εκ. ευρϊ και επιχοριγθςθ 5 εκ. ευρϊ. Οι όροι πολιτικισ που είχαν 
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ςυμφωνθκεί και εκπλθρϊκθκαν για τθν εκταμίευςθ τθσ 2θσ δόςθσ  αφοροφςαν 
μεταρρυκμίςεισ ςτθ διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν, ςτον χρθματοπιςτωτικό 
τομζα, ςτισ κοινωνικζσ πολιτικζσ και τισ πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ και το 
επιχειρθματικό περιβάλλον. 
 
(ii) 75 εκ. ευρϊ προιλκαν από το νζο πρόγραμμα ΜΧΣ που ανακοινϊκθκε τον 
Απρίλιο του 2020 και αποςκοπεί ςτον περιοριςμό των οικονομικϊν επιπτϊςεων τθσ 
πανδθμίασ.  Η εκταμίευςθ τθσ επόμενθσ δόςθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΜΧΣ 
εναπόκειται ςτθν εκπλιρωςθ όλων των όρων αιρεςιμότθτασ που ζχουν τεκεί.  
 
Συνολικά από το 2008, θ ΕΕ ζχει παράςχει τζςςερα προγράμματα 
μακροχρθματοδοτικισ βοικειασ προσ τθ Γεωργία. 
 
Στθν ετιςια ζκκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ ςφνδεςθσ ΕΕ-Γεωργίασ 2020 
(Association Implementation Report on Georgia) επιςθμαίνονται -μεταξφ άλλων- τα 
εξισ κζματα που άπτονται εφαρμογισ τθσ DCFTA ΕΕ-Γεωργίασ ςτα οποία Γεωργία 
απαιτείται ςθμειϊςει περαιτζρω πρόοδο11: 
-Ειςαγωγι  ενιαίου νομικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία των καταναλωτϊν.  
-Συνζχιςθ τθσ εναρμόνιςθσ τθσ νομοκεςίασ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςφμφωνα με 
το κεκτθμζνο τθσ ΕΕ. Τον Ιοφλιο 2020, το Κοινοβοφλιο ενζκρινε τροπολογίεσ βάςει 
των οποίων ζνασ νζοσ ανεξάρτθτοσ και αμερόλθπτοσ φορζασ - υπεφκυνοσ για τισ 
προςφυγζσ ςε ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ υποβολισ προςφορϊν - υπό ςφςταςθ 
βρίςκεται ςυμφϊνωσ προσ τισ απαιτιςεισ τθσ DCFTA. 
-Συνζχιςθ υλοποίθςθσ των προβλζψεων τθσ DCFTA για τον ανταγωνιςμό: Γεωργία 
τροποποίθςε τον νόμο περί ανταγωνιςμοφ ωσ προσ τουσ διαδικαςτικοφσ κανόνεσ 
και μθχανιςμοφσ ελζγχου των επιχειρθματικϊν ςυγκεντρϊςεων, κακϊσ και τθν 
διαρκρωτικι δομι τθσ Υπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ. 
-Πςον αφορά τθν προςταςία  δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (IPR), θ 
Γεωργία ζχει προωκιςει μεταρρυκμίςεισ για εναρμόνιςθ του Γ/νομικοφ πλαιςίου 
περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ προσ τα οριηόμενα ςτθ Συμφωνία Σφνδεςθσ ΕΕ-
Γεωργίασ. Το εκνικό ςφςτθμα "ανάλωςθσ/ εξάντλθςθσ" δικαιϊματοσ όςον αφορά τα 
εμπορικά ςιματα πρζπει να προςαρμοςτεί με βάςθ τουσ όρουσ τθσ DCFTA. 
-Ανακεϊρθςθ του νομικοφ πλαιςίου για το ςφςτθμα προςταςίασ και ελζγχου 
ποιότθτασ των γεωγραφικϊν ενδείξεων ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ.  
  

                                                           
11

 2021 European Union's Annual Association Implementation Report on Georgia, 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92853/2021-association-implementation-

report-georgia_en 



 

27 

 

 

2 Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Ελλϊδασ – Γεωργύασ 

2.1 Διμερϋσ εμπόριο 

 
Σφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο όγκοσ διμεροφσ εμπορίου 
Ελλάδασ-Γεωργίασ το 2020 ανιλκε ςε 66,2 εκατομμφρια ευρϊ μειωμζνοσ κατά 24% 
περίπου ςυγκριτικά με το 2019. 
 
Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ τθ Γεωργία ανιλκαν ςε 60,5 εκ. ευρϊ το 2020 
μειωμζνεσ κατά 26,5% ζναντι του 2019, αποτυπϊνοντασ τισ επιπτϊςεισ τθσ 
πανδθμίασ ςτθ ηιτθςθ ειςαγωγϊν Γεωργίασ ιδίωσ ςε καφςιμα που ςυνιςτά και το 
ςθμαντικότερο εξαγωγικό προϊόν τθσ χϊρασ μασ προσ Γεωργία.  
 
Οι ειςαγωγζσ από τθ Γεωργία ανιλκαν ςε 5,6 εκ, ευρϊ, αυξθμζνεσ κατά 31% ζναντι 
του 2019 λόγω αυξθμζνων ειςαγωγϊν ςε ακατζργαςτο αργίλιο (7601) και άλευρων 
ιχκυρϊν και κρζατοσ ακατάλλθλων προσ ανκρϊπινθ κατανάλωςθ (2301).  
 
Το εμπορικό ιςοηφγιο ιταν πλεοναςματικό κατά 54,86 εκατομμφρια ευρϊ το 2020.  
 

Πίνακασ 8: Εμπορικό ιςοηφγιο Ελλάδασ –Γεωργίασ  

 2016 2017 

 

2018 2019 

 

2020* 

Ελληνικέρ 

Εξαγωγέρ αγαθών 

ππορ Γεωπγία  

61.430.321 

 

127.773.909 

 
134.987.092 82,405,717 60.546.839 

Ειζαγωγέρ 

αγαθών από 

Γεωπγία  

11.655.767 
3.592.279 

 
2.739.396 4,332,358 5.677.762 

Εμποπικό 

Ιζοζύγιο   

49.774.554 

 
124.181.630 132.247.696 78,073,359 54.869.077 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.- επεξεργαςία δική μασ 

 

Κυριότερα εξαγόμενα ελλθνικά προϊόντα ςτθ Γεωργία το 2020 ιταν τα 

πετρελαιοειδι / καφςιμα (2710) που αντιπροςωπεφουν περίπου το 64% των 

ςυνολικϊν ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςτθ Γεωργία, αλλά υπόκεινται ςε ςθμαντικζσ 

μεταβολζσ κατ' αξία και κατά ποςότθτα  από ζτοσ ςε ζτοσ. 
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Πίνακασ 9: Κυριότερεσ Ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθ Γεωργία -2020 Αξία ςε Ευρϊ 

 CN4 

 

Πξντφλ 2020* % κεη.  20/19 

% επί 

ζπλνιηθήο 

αμίαο 

εμαγσγψλ 

2020  

2710' 

Πεηξειαηνεηδή  

 

39.076.419 

 -34 64 

3004' 

Φάξκαθα ζπζθεπαζκέλα  

 6,086,176 -1 10 

6309' 

Δλδχκαηα θαη θισζηνυθαληνπξγηθά 

κεηαρεηξηζκέλα 

 6,004,980 36 10 

3208' 

Υξψκαηα επίρξηζεο θαη βεξλίθηα κε 

βάζε ζπλζεηηθά πνιπκεξή 1,008,109 -22 2 

3209' Υξψκαηα θαη βεξλίθηα 530,180 27 0.88 

* προςωρινά ςτοιχεία Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.- επεξεργαςία δική μασ 

Κυριότερα ειςαγόμενα προϊόντα από τθ Γεωργία ςτθ χϊρα μασ το 2020 ιταν:  

Πίνακασ 10: Κυριότερεσ ειςαγωγζσ από Γεωργία- 2020 Αξία ςε Ευρϊ 

 CN4 

 

Πξντφλ 2020* 

% κεη.  

20/19 

% επί 

ζπλνιηθήο αμίαο 

εηζαγσγψλ απφ 

Γεσξγία 2020  

7601' Αξγίιην ζε αθαηέξγαζηε κνξθή 1,693,880 

Δεν 

καταγράυονται 

εισαγωγές τοσ 

προϊόντος το 

2019  30 

2301' 

Αιεχξηα, ζθφλεο απφ θξέαο, 

παξαπξντφληα ζθαγίσλ, ςάξηα 

αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε 

δηαηξνθή  975,966 

Δεν 

καταγράυονται 

εισαγωγές τοσ 

προϊόντος το 

2019 17 

3102' 

Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά 

`αδσηνχρα 630,751 -50 11 

0802' 

Άιινη θαξπνί κε θέιπθνο, λσπνί ή 

μεξνί 497,423 33 9 

7801' Μφιπβδνο ζε αθαηέξγαζηε κνξθή 460,373 -43 8 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.- επεξεργαςία δική μασ 
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Σφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία τθσ Geostat: 
- θ χϊρα μασ απορρόφθςε 0,18% επί των ςυνολικϊν εξαγωγϊν Γεωργίασ το 2020, 
ενϊ ςυνιςτά 14ο ςθμαντικότερθ αγορά προοριςμοφ των Γ/εξαγωγϊν μεταξφ των 
χωρϊν ΕΕ. 
- οι ειςαγωγζσ από Ελλάδα ςυνιςτοφν 0,5% επί των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν Γεωργίασ, 
ενϊ μεταξφ των χωρϊν μελϊν ΕΕ, θ χϊρα μασ ςυνιςτά 14ο ςθμαντικότερο 
προμθκευτι Γ/αγοράσ. 
 

Σθμειϊνονται οι αποκλίςεισ που παρατθροφνται ανάμεςα ςτα ςτοιχεία τθσ Geostat 
ςυγκριτικά με τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ. αλλά και τθν EUROSTAT, θ οποία αποδίδεται 
ενδεχομζνωσ ςε διαφορζσ που ακολουκεί ςτθ μεκοδολογία υπολογιςμοφ θ Geostat 
και διερευνάται από τθν ΕΕ.  
 

2.2 Ελληνικϋσ επενδύςεισ ςτη Γεωργύα- Επιχειρηματικό 

δραςτηριότητα ελληνικών επιχειρόςεων 
 

Από τθ χϊρα μασ καταγράφεται–ςφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία τθσ Geostat- 

ειςροι ΞΑΕ φψουσ 1,53 εκ. δολ. το 2020 (ζναντι 1,28 εκ. το 2019). 

Σο απόκεμα ΑΞΕ ςτθ Γεωργία από τθ χϊρα μασ ςτισ 31/12/2020 αποτιμικθκε ςε  
8,26εκ. δολ.  

Πίνακασ 11: Επενδφςεισ τθσ Ελλάδασ ςτθ Γεωργία       

Ποζά ζε εκ.δολ.  2019 2020* 
Εηήζιερ ποέρ 1,28 

 

1,53 

 
Απόθεμα stock - FDI position 

(αποηίμηζη καηά ηην 31/12 ηος 
έηοςρ) 

7,27 

 

8,26 

 

Ρθγι: Geostat *προςωρινά ςτοιχεία 

O αρικμόσ των ελλθνικϊν ςυμφερόντων εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθ 
Γεωργία είναι μικρόσ με αντικείμενο δραςτθριοποίθςθσ κυρίωσ τον τομζα του 
εμπορίου (τρόφιμα, δομικά υλικά) και τθσ ναυτιλίασ.  
 
Τα ΕΛ.ΡΕ. ζχουν ςυμφωνία με τον ενεργειακό όμιλο Wissol για διανομι των 
καυςίμων με τθν επωνυμία ΕΚΟ ςτο δίκτυο πρατθρίων καυςίμων τθσ Wissol.  
 
 

2.3 Αποςτολό εμβαςμϊτων από Ελλϊδα 

 
H Eλλάδα ςυγκαταλζγεται ςτακερά μεταξφ των τριϊν ςθμαντικότερων χωρϊν 
αποςτολισ εμβαςμάτων ςτθ Γεωργία. Το 2020 από τθ χϊρα μασ προιλκε 11,6% 
(αξία 219,14 εκ. δολ. αυξθμζνθ 13,8% ζναντι του 2019) επί του ςυνολικοφ φψουσ 
ειςερχόμενων εμβαςμάτων ςτθ Γεωργία.  
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Ειςερχόμενα εμβάςματα ςτθ Γεωργία από Ελλάδα Ποςά ςε χιλιάδεσ δολ. ΗΠΑ 

2010 103.801 

2011 144.644 

2012 159.627 

2013 197.970 

2014 204.572 

2015 117.751 

2016 124.565 

2017 141.967 

2018 170.886 

2019 192.545 

2020 219.141 

Ρθγι: National Bank of Georgia 

 

2.4 Απολογιςμόσ δρϊςεων οικονομικόσ διπλωματύασ 2020 

 
- Αναφορικά με τθν παροχι ςυνδρομισ ςε ελλθνικζσ επιχειριςεισ, ςυνδζςμουσ και 
φορείσ, παρά τθν πανδθμία: (i) θ ροι αιτθμάτων προσ το παρ’ θμίν Γραφείο ΟΕΥ 
ιταν αναλογικά αυξθμζνθ με άριςτο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ, από πλευράσ 
ποιότθτασ επιχειρθματικισ πλθροφόρθςθσ και ανταπόκριςθσ με βάςθ το 
ερωτθματολόγιο ΙSO, (i) Γραφείο ΟΕΥ παρείχε ςτοχευμζνθ πλθροφόρθςθ ςε 
ελλθνικζσ επιχειριςεισ για αναηιτθςθ αξιόπιςτων ςυνεργατϊν ςε Γ/αγορά και 
πρόςβαςθσ τουσ ςτθν εδϊ αγορά ςε μια ςειρά κλάδων (προϊόντα διατροφισ, 
αγροτοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ, βιομθχανικόσ εξοπλιςμόσ, περιβαλλοντικι διαχείριςθ, 
καταςκευαςτικόσ κλάδοσ, φαρμακευτικά/καλλυντικά, τουριςτικζσ υπθρεςίεσ, 
υπθρεςίεσ κλάδου real estate/ επενδφςεων, εμπορικοφσ επιςκζπτεσ ςε on line 
events/ εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα.  
 
- Πςον αφορά τον ςτόχο προϊκθςθσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςε κλάδουσ 
ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ και δθ τρόφιμα, φάρμακα /φυτικά καλλυντικά, 
καταςκευαςτικόσ κλάδοσ και περιβαλλοντικζσ τεχνολογίεσ πραγματοποιικθκαν 
απρόςκοπτα από παρ’ θμίν Γραφείο ΟΕΥ (i) επαφζσ με ειςαγωγείσ/ δίκτυα διανομισ 
ελλθνικϊν προϊόντων, επαφζσ με εδϊ Επιμελθτιρια/Συνδζςμουσ, διεκνείσ 
χρθματοπιςτωτικοφσ κεςμοφσ (EIB, EBRD, OOΣΑ) αλλά και τθν εδϊ Αντιπροςωπεία 
ΕΕ  και μάλιςτα ςε διαρκι/ςυςτθματικι βάςθ, (ii) θ επικαιροποίθςθ κλαδικϊν 
μελετϊν εδϊ  αγοράσ ωσ άνω κλάδουσ αλλά και εκπόνθςθ ερευνϊν αγοράσ ςε 
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κλάδουσ που ηθτικθκαν από ελλθνικζσ επιχειριςεισ (αγορά ελαιολάδου, αγορά 
χυμϊν Γεωργίασ). 
 
- Αναφορικά με τθ ςυνδιοργάνωςθ από Ρρεςβεία μασ ςυνεδρίου/ επιχειρθματικοφ 
Forum με Γεωργιανό Επιχειρθματικό Φορζα τελικϊσ κατζςτθ εφικτόσ ο ςχεδιαςμόσ 
του για τον Μάρτιο 2021 και μάλιςτα με on-line μορφι. 
  
-Ραράλλθλα παραςχζκθκε κάκε υποςτιριξθ ςε προτάςεισ ελλθνικϊν φορζων ςε 
ζργα Twinning EE, αλλά και ςε ελλθνικζσ εταιρείεσ που ανζλαβαν ζργα ΕΕ. 
 
- Δφο ςθμαντικά ζργα διδυμοποίθςθσ τθσ ΕΕ με Ελλθνικι ςυμμετοχι 
ολοκλθρϊκθκαν ςτο τζλοσ του 2020 ςτουσ τομείσ τθσ λογιςτικισ/ελζγχου και τθσ 
ενζργειασ: (i) Το πρϊτο "strengthening capacities of the Service for Accounting, 
Reporting and Auditing Supervision in Georgia"  αφοροφςε τθν ενίςχυςθ των 
ικανοτιτων τθσ Υπθρεςίασ Λογιςτικισ, Αναφοράσ και Ελζγχου Εποπτείασ ςτθ 
Γεωργία και υλοποιικθκε από το Εποπτικό Συμβοφλιο Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν και 
Ελεγκτικϊν Ρροτφπων, το Κζντρο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου 
και τθν Υπθρεςία Λογιςτικισ, Αναφοράσ και Ελζγχου του Υπουργείου Οικονομικϊν 
τθσ Γεωργίασ. (ii) Η Ελλθνικι υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ «RAE» ςυμμετείχε ςε 
κοινοπραξία με τθν Αυςτριακι υκμιςτικι Αρχι «E-Control» και τθ Γαλλικι 
υκμιςτικι Επιτροπι Ενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του ζργου αδελφοποίθςθσ τθσ 
ΕΕ για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν και τθν ζξυπνθ μζτρθςθ ςτθ Γεωργία (Service 
Quality and Smart Metering in Georgia) με δικαιοφχο τον Γεωργιανό Εκνικι 
υκμιςτικι Επιτροπι Ενζργειασ και Υδάτων. 
 
-Γραφείο ΟΕΥ παρακολοφκθςε ςυςτθματικά όρουσ διζλευςθσ εμπορευματικϊν 
μεταφορϊν/ ειςαγωγισ προϊόντων ςτθν εδϊ αγορά κατά τθ διάρκεια τθσ 
πανδθμίασ και βριςκόταν ςε αγαςτι ςυνεργαςία με εδϊ Φορολογικι/Τελωνειακι 
Υπθρεςία και Εκνικι Υπθρεςία Τροφίμων Γεωργίασ για τθν παροχι ςχετικισ 
πλθροφόρθςθσ.  
 
-Το Γραφείο μασ ςυμμετείχε ςτισ ςυςκζψεισ των Οικονομικϊν Συμβοφλων ΕΕ εδϊ 
Ρρεςβειϊν K-M & Αντιπροςωπείασ ΕΕ για κζματα που άπτονται τθσ οικονομικισ 
ςυνεργαςίασ ΕΕ-Γεωργίασ. 
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3 Συμπερϊςματα – προτϊςεισ 

3.1 Προοπτικό ανϊπτυξησ διμερούσ εμπορύου αγαθών και 

υπηρεςιών 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ που επζφερε θ κρίςθ Covid, κακϊσ 
επίςθσ τισ ανάγκεσ και τα δεδομζνα εδϊ αγοράσ απαιτείται μια αναπροςαρμογι 
των κλάδων ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ: 
 

1) Ο τομζασ τθσ γεωργίασ/ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου,  ο εκςυγχρονιςμόσ του 
οποίου 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.  

 
 2) Ενεργειακι αποδοτικότθτα, τεχνολογίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων: Ρροτεραιότθτα δίδεται από προγράμματα διεκνϊν 
χρθματοπιςτωτικϊν κεςμϊν και τθν ΕΕ ςτθν εφαρμογι προτφπων ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ ςτισ καταςκευζσ και τον εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν διαχείριςθσ 
λυμάτων και ςτερεϊν αποβλιτων ςτθ Γεωργία. Ανωτζρω εξελίξεισ δθμιουργοφν 
ευνοϊκζσ δυνατότθτεσ δραςτθριοποίθςθσ ελλθνικϊν εταιρειϊν ανωτζρω κλάδων 
ενδεχομζνωσ ςε κοινοπραξία με άλλεσ ευρωπαϊκζσ ι και γεωργιανζσ εταιρείεσ. 
 
 3) 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. Εδϊ 
παρουςιάηονται δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ δραςτθριοποίθςθσ για τον 
τεχνικό/μελετθτικό κλάδο για ςυνεργαςία με  μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ/δικαιοφχουσ τζτοιων προγραμμάτων για τθν προμικεια του 
εξοπλιςμοφ που χρειάηονται από τθν Ελλάδα. 
 
 4) Εξαγωγικό εμπόριο: φαρμακευτικά/παραφαρμακευτικά, καλλυντικά 
προϊόντα, τρόφιμα (ιχκυθρά, γαλακτοκομικά).  
 

5) Ζρευνα και καινοτομία: Αξιοποίθςθ δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ από 
ελλθνικοφσ και γεωργιανοφσ φορείσ οικοςυςτιματοσ  καινοτομίασ ςτο πλαίςιο 
ερευνθτικϊν προγραμμάτων τθσ ΕΕ (όταν προβλεφκεί ςυμμετοχι Γεωργίασ ςε 
διάδοχο πρόγραμμα Horizon 2020) για κοινζσ δραςτθριότθτεσ Ε & Α. 
  



 

33 

 

 

Πίνακασ 12: Προοπτικι ανάπτυξθσ διμεροφσ εμπορίου αγακϊν  

Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ 

(α) Αγροτικϊν προϊόντων/ τροφίμων:   Ελαιόλαδο, νωπά/κατεψυγμζνα ιχκθρά, υγιεινά 
ςνάκ, φζτα και ελλθνικό γιαοφρτι, ηαχαρϊδθ.  

(β) Ιατροφαρμακευτικϊν/δερμοκαλλυντικϊν: 
 

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/ 
προςωπικισ φροντίδασ ελλθνικά προϊόντα 
(Αpivita, Septona, FreshLine) ζχουν ιδθ 
διαμορφϊςει ζνα μερίδιο αγοράσ.  

(γ) Δομικά υλικά:   Ανελκυςτιρεσ, προϊόντα αλουμινίου, 
τεχνουργιματα ςιδιρου/χάλυβα, 
θλεκτροτεχνικόσ εξοπλιςμόσ, χρϊματα και είδθ 
ςτεγανοποίθςθσ (λχ οικολογικά, με υψθλά 
standard), κακϊσ και είδθ 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, 
ποιοτικά χαρακτθριςτικά προϊόντων ζναντι ανταγωνιςμοφ) ςτθν εδϊ αγορά, αλλά 
και με εφαλτιριο τθν γεωργιανι αγορά να πετφχουν είςοδο ςε γειτονικζσ αγορζσ 
Ν.Καυκάςου.  
 
 

3.2 Προτϊςεισ δρϊςεων ενύςχυςησ εξωςτρϋφειασ 
 

-Οργάνωςθ επιχειρθματικϊν εκδθλϊςεων -ζςτω και διαδικτυακζσ/on-line- που 
κα αποτελζςουν πλαίςια b2b ςυναντιςεων επιχειριςεων από τισ δφο χϊρεσ.  
 
-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.   
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-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 κατάλογοσ που ακολουκεί είναι ενδεικτικόσ.  

1. Διιεληθέο Αξρέο 

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. Αξρέο Γεσξγίαο 

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

 

3. Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα/ Δπηρεηξεκαηηθνί χλδεζκνη 

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. Σξάπεδεο 

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. Γηνξγαλσηέο Δθζέζεσλ 

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

Expo Batumi    Τει: + 995 599 46 88 56               www.expobatumi.ge 

 

6. Ξελνδνρεία 

The Biltmore Hotel Tbilisi Τει: + 995 32 2727272  www.millenniumhotels.com 

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 

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/
http://www.radissonblu.com/
http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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Hotels & Preference Hualing TbilisiΤει: + 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. Γηπισκαηηθέο Απνζηνιέο 

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   ηει. + 995 (422) 27-35-10  https://investinbatumi.ge/ 

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

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 SAKPATENTI   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 

 

 

 

http://www.hotelspreference.ge/
http://www.ambassadori.com/
https://www.holidayinn.com/hotels/gb/en/reservation
https://www.marriott.com/hotels/travel/bussi-sheraton-batumi-hotel/
https://www3.hilton.com/en/hotels/georgia/hilton-batumi-BUSBTHI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6BUSBTHI
https://www3.hilton.com/en/hotels/georgia/hilton-batumi-BUSBTHI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6BUSBTHI
https://mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/ForeignEmbassiesMissionsGeorgia.aspx
http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/
tel://+995%20322%20960%20010%20(1663)/
http://www.rs.ge/
http://www.procurement.gov.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.gac.gov.ge/
http://www.napr.gov.ge/
http://www.sakpatenti.org.ge/
http://www.cbw.ge/
http://www.messenger.com.ge/
http://www.agenda.ge/
http://www.georgiatoday.ge/
http://www.investor.ge/

