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1. Πορεία Οικονομίας- δημοσιονομικά 

 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

Σε πρόσφατες δηλώσεις του (5/7/17), ο Αναπληρωτής Γεν. Δ/ντής του ΔΝΤ κ. Tao Zhang, 

ανέφερε οτι η Γεωργία πρέπει να συνεχίσει πρός την κατευθυνση των διαρθρωτικών 

μεταρυθμίσεων τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για τη βελτίωση της ρευστότητας στην 

οικονομία, την θωράκισή της απο αστάθμιτους εξωγενείς παράγοντες και την αύξηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων. Το ΔΝΤ υποστηρίζει το τριετές διαρθρωτικό πρόγραμμα της Γεωργίας 

($285 εκ.) για το οποίο θα υπάρξουν 6 αξιολογήσεις. Το πρόγραμμα στοχευει στον 

περιορισμό των κρατικών δαπανών, στην βελτίωση των εσόδων, στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών και στην αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων 

επενδύσεων. Εκτιμά, τέλος, οτι η οικονομία της Γεωργίας θα έχει ρυθμό ανάπτυξης 3,5% το 

2017 και περίπου 4% το 2018.    

 
Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ 5,1% – α’ τριμ. 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γεωργίας (GeoStat), το ΑΕΠ της 

χώρας σημείωσε αύξηση κατά 5,1% κατά το Α’ τριμ. του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο του 

2016. Τομείς που επηρέσαν θετικά αυτή την εξέλιξη αποτέλεσαν οι εξαγωγές και ο 

τουρισμός. Κλάδοι που σημείωσαν αύξηση ήταν οι κατασκευές (21,6%), οι τουριστικές 

υπηρεσίες και η εστίαση (9%), η μεταποίηση (8%) και οι μεταφορές (5,2%). Σε σχετικές του 

δηλώσεις, ο Αναπλ. Υπουργός Οικονομίας κ. Ν. Javakhadze ανέφερε οτι οι αναπτυξιακοί 

δείκτες είναι ιδιαίτερα θετικοί ενώ, σημπλήρωσε, οι εξαγωγές και τα εμβάσματα εξωτερικού 

σημείωσαν αύξηση 28,7% και 24,2% αντίστοιχα για την περίοδο Ιαν.-Μαιος 2017.   

Η σύνθεση του ΑΕΠ της χώρας διαμορφώνεται ώς εξής : βιομηχανικός τομέας 16,6%, 

εμπόριο 15,3%, μεταφορές και επικοινωνίες 11,4%, κατασκευές 9,6%, γεωργία – αλιεία 9%, 

δημόσιος τομέας 7,8%, υγεία – κοινωνική προστασία 6,2%, κτηματομεσιτικός κλάδος 5,7%. 

 

Πληθωρισμός  7,1% (Ιούνιος 2017) 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο ετήσιος πληθωρισμός κινήθηκε με ρυθμό 

7,1% τον Ιούνιο τ.έ., σημειώνοντας πτώση κατά 0,4% σε σχέση με τον Μαιο 2017  και παρά 

την άυξηση τιμών που σημειώθηκε σε σειρά προιόντων (τρόφιμα – ποτά +9,5%, μεταφορές 

+15%, καπνά και αλκοολούχα +18%).  Σημειώνεται ότι, ο στόχος της Κυβέρνησης για τον 

πληθωρισμός για το 2017 είναι 4%.  Τον Μάιο τ.ε, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη 

βιομηχανια (ΡΡΙ) ανήλθε, σε ετήσια βάση, στο 9,4%. Στον ρυθμό αυτό, συνέβαλαν η αύξηση 

του κόστους βιομηχανικής παραγωγής (9%), ενέργειας (7,8%) και εξόρυξης μεταλευμάτων 

(22%).  

 

Εξωτερικό χρέος – 108% του ΑΕΠ 

Η Κεντρική Τράπεζα της Γεωργίας ανακοίνωσε οτι έως τέλος Μαρτίου τ.έ, το εξωτερικό χρέος 

της χώρας ξεπέρασε το 108% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση και ανήλθε στα 15,7 δις. δολάρια, το 

94% του οποίου είναι σε ξένα νομίσματα. Το χρέος του δημοσίου πλησίασε τα 7 δις. δολ. 

(46,5% του ΑΕΠ), του ιδιωτικού τομέα ξεπέρασε τα 2,5 δις. δολ. (17,5% του ΑΕΠ) ενώ, 

παράλληλα, το χρέος του τραπεζικού τομέα ανήλθε στα 3,2 δις. δολ. (22,3% του ΑΕΠ).      

 
Συναλλαγματικά αποθέματα – 3 δις.$ (Ιούνιος 2017) 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Γεωργίας, τα καθαρά διεθνή 

συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν, τον Ιούνιο τ.έ., κατά 3,5%, σε ετήσια βάση, κατά 

4,5% σε σχέση με τον Μάιο 2017 και ανήλθαν, συνολικά στα 2,8 δις. Δολ. ΗΠΑ.  
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Ισοτιμίες ξένων νομισμάτων - $US: 2,4 Gel // Euro: 2,7 Gel  

Η Κεντρική Τράπεζα, στις προσπάθειές της να διατηρήσει την ισοτιμία του εθνικού 

νομίσματος (Lari - GEL) με το δολάριο στα επίπεδα του 2,40 Lari, εξακολουθεί να 

παρεμβαίνει αγοράζοντας 70 εκ. δολ. τον Ιούνιο 2017. Έτσι, τον Ιούνιο 2017, οι επίσημες 

ισοτιμίες του Lari με ξένα νομίσματα ήταν : 

$US: 2,40     Euro: 2,73    British Pound: 3,08    Turkish lira: 0,65       

 

Ψηφιακά νομίσματα 

Σε δημοσίευμα του οικονομικού περιοδικού FORBES GEORGIA, ο αριθμός χρηστών του 

ψηφιακού νομίσματος Bitcoin (BTC) στη Γεωργία αυξήθηκε, τα τελευταία 2 έτη, κατά 400% 

(unique IDs). Το εν λόγω «νόμισμα» είναι ψηφιακά κρυπτογραφημένο και συνεπώς οι 

συναλλαγές σε αυτό δεν μπορούν να ελεγχθούν λογιστικά. Ειδικοί εκτιμούν ότι οι 

Γεωργιανοί καταναλωτές πραγματοποιούν τόσο μικρές όσο και πολύ μεγάλες συναλλαγές σε 

bitcoins ενώ ήδη έχουν την δυνατότητα συναλλαγών και στο ανταγωνιστικό ή, κατά άλλους, 

συμπληρωματικό litecoin το οποίο επιτρέπει συναλλαγές απ’ ευθείας μεταξύ των χρηστών 

(open source, Ρ2Ρ). Σημειώνεται ότι, η «ισοτιμία» bitcoin ανερχόταν, στις αρχές Ιουλίου τ.ε, 

στα 2.370 δολ. ΗΠΑ  και  2.070 Ευρώ.    

 
Εισόδημα / κατανάλωση 

Σε πρόσφατη έρευνα (σε όλη τη χώρα) της γνωστής γεωργιανής εταιρείας ερευνών IPM 

Research, αναφέρεται ότι τα νοικοκυριά δαπανούν το 36% των ετήσιων καθαρών 

εισοδημάτων τους στην αγορά τροφίμων. Εάν, δε, συνυπολογιστούν και οι δαπάνες για 

οργανισμούς κοινής ωφέλειας (11%) και φόρων ακινήτων (12%), το ποσοστό  πλησιάζει το 

60% των εισοδημάτων τους. Αντίστοιχα, δαπάνες 8,7% των εισοδημάτων τους αφορά τις 

μεταφορές, 8% για την υγεία, 7,5% για αγορά αλκοόλ και τσιγάρων, 7% για τηλεπικοινωνίες, 

7% για εκπαίδευση και 2,4% για ψυχαγωγία.  

Σημειώνεται ότι, τον Μάρτιο τ.έ, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ήταν περί τα 1000 

GEL (Lari) ή περίπου 370 Ευρώ ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το κατά 

κεφαλήν εισόδημα ανήλθε το 2016 στα 4.000 δολ. ΗΠΑ.   

 

 

2. Ανάπτυξη / οικονομική δραστηριότητα 

 
Περιφερειακή ανάπτυξη – πόλη Kutaisi (περιφέρεια Imereti) 

Στις 6/7 τ.έ, ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας κ. G. Kvirikashvili εγκανίασε τη νέα εθνική οδό 

Zestaponi – Kutaisi – Samtredia συνολικού μήκους 57 χλμ, παρουσία μελών του υπουργικού 

συμβουλίου και του ΥΦΥΠΕΞ της Ιαπωνίας καθώς το έργο συγχρηματοδοτήθηκε απο την 

Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας της Ιαπωνίας (Japan International Cooperation Agency). Ο 

Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη σημασία που έχει για την Κυβέρνηση η περιφερειακη 

ανάπτυξη της χώρας, τόνισε πως η πόλη Kutaisi (200 χιλ. κάτ.,  220 χλμ. Ανατολικά της 

Τιφλίδας) θα αποτελέσει τον σημαντικότερο οικονομικό και αναπτυξιακό κόμβο της χώρας 

και, προς την κατευθυνση αυτή, είναι σε εξέλιξη σειρά έργων όπως η κατασκευη νέων 

εθνικών οδών και σιδηροδρομικών δικτύων, η επέκταση του διεθνούς αεροδρομίου του 

Kutaisi και η κατασκευη εκεί μεγάλου διμετακομιστικού κέντρου, η κατασκευη του 

Πανεπιστημίου και Κέντρου Ερευνών και Επιστημών Kutaisi, με τη ενεργη συνεργασία και 

συμμετοχή του Πολυτεχνείου του Μονάχου, συνολικού προυπολογισμού 1 δις. δολ., και, 

τέλος, η κατασκευη νέου λιμένος και ελευθερης ζώνης εμπορίου στην Anaklia, στα παράλια 

της Μ. Θάλασσας (Anaklia Deep Sea Port project (http://www.anakliadevelopment.com) το 

70% της οποίας θα έχει ολοκληρωθεί το 2020. 
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Τομείς οικονομίας – έρευνα της PwC 

Στο πλαίσιο της Εμβαθυμένης και Ολοκληρωμένης Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου της ΕΕ 

με την Γεωργία, η εταιρεία συμβούλων PwC δημοσιοποίησε έρευνά της για τους κλάδους της 

Γεωργιανής οικονομίας οι οποίοι παρουσιάζουν επενδυτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης της 

Γεωργίας και χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του 

Η. Βασιλείου1.   Οι κλάδοι και προϊόντα που αναγνωρισθήκαν στην έρευνα είναι : παραγωγή, 

εμπορία και εξαγωγές βατόμουρων, φράουλας και μελιού, επεξεργασίας φρούτων και 

λαχανικών, οίνου, δομικών υλικών, ηλεκτρικών καλωδίων, έτοιμου ενδύματος και μεταξιού.  

Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν εντός τ.έ μετά την πλήρη και 

λεπτομερέστερη ανάλυση των στοιχείων. Εκτιμάται ότι  
θα «εντοπιστούν» τελικά 3 κλάδοι / προϊόντα στόχοι για τα οποία θα επιδιωχθεί η 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων.         
 
Στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου  (Ιανουάριος – Μάιος 2017)  

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Γεωργίας περιόδου 

Ιανουαρίου – Μαΐου 2017, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 29% σε σχέση με το 

αντίστοιχο 5μηνο ‘16 και ήταν αξίας 1 δισ. $. Ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών κατά την 

ίδια περίοδο ήταν 10,8% και ήταν αξίας 2,9 δισ.$. Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα της Γεωργίας 

ανήλθε στο 1,9 δις.$. και διευρύνθηκε κατά 3,4% ενώ ο όγκος εμπορίου είναι αυξημένος 

κατά 15% με βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρες ΚΑΚ (+36%) και ΕΕ (+15%). Οι 

εξαγωγές με ιδιαίτερη αύξηση ήταν των προϊόντων χαλκού, αλκοολούχων, οίνου και 

αυτοκινήτων ή μέρη αυτών. Οι κυριότερες εισαγωγές αφορούσαν πετρελαιοειδή και 

ορυκτέλαια, προϊόντων χαλκού, σιτηρών, φαρμακευτικών προϊόντων και ηλεκτρονικών 

(συσκευές κινητής τηλεφωνίας).       

 
Εξαγωγές προϊόντων αλιείας στην ΕΕ 

Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, η Ε.Επιτροπή θα 

εντάξει την Γεωργία στις χώρες που μπορούν να εξάγουν στις χώρες μέλη της ΕΕ προϊόντα 

αλιείας με προέλευση την Μαύρη Θάλασσα, αναγνωρίζοντας έτσι την πρόοδο εφαρμογής 

ευρωπαϊκών κανονισμών, προτύπων και φυτουγειονομικών ελέγχων από τις αρχές της 

χώρας. Το 2016, οι εξαγωγές αλιευμάτων της Γεωργίας ήταν αξίας 30 εκατ. δολαρίων και η 

μόνη χώρα προορισμού τους ήταν η Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, μπορούν να εξαχθούν 

στην ΕΕ μέλι και μαλλί (wool) προέλευσης Γεωργίας.  

 

Εξαγωγές οίνου 

Η Εθνική Υπηρεσία Οίνου της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές οίνων ήταν αξίας 70 εκ. 

$ και σημείωσαν αύξηση 60% κατά το Α’ εξαμ. 2017, σε σχέση με το Α’ εξαμ. 2016.  Οι 

κυριότεροι προορισμοί ήταν η Ρωσία (+90%), η Κίνα (+104%), η Ουκρανία (+30%), η Πολωνία 

(+13%) και το Καζακστάν ενώ αυξητικά κινήθηκαν οι εξαγωγές στην ΕΕ και ΗΠΑ.  

 

Τουρισμός  

Σε δηλώσεις της, η πρόεδρος της επιτροπής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κα. Tamar 

Khulordava, ανέφερε πως από την ημέρα άρσης των θεωρήσεων (visa free regime program), 

                                                           

1
 The Good Governance Fund (UK Department of International Development) supports a series of governance and economic reform 

initiatives, aimed at building stability, reducing poverty and increasing prosperity, in Ukraine, Georgia, Moldova, Serbia and Bosnia and 

Herzegovina (BiH). The fund focus on areas such as: anti-corruption; improving the business environment; judicial reform; key sector 

reforms, strengthening the rule of law; and supporting an independent media.  
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38.000 Γεωργιανοί πολίτες ταξίδεψαν σε χώρες της ΕΕ και σε 113 δεν επετράπη η είσοδος. 

Εκτιμάται, δε, ότι η ζήτηση τουριστικών πακέτων από Γεωργιανούς για χώρες της ΕΕ θα 

συνεχίζει να αυξάνεται, παρά  την αύξηση του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων.   

Από την άλλη πλευρά, ο Οργανισμός Τουρισμού της Γεωργίας, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός 

ξένων τουριστών στη χώρα τον Ιούνιο τ.έ. ανήλθε στα 670 χιλ. άτομα και ήταν αυξημένος 

κατά 30% σε σχέση με τον Ιούνιο ’16. Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017, οι συνολικές 

διεθνείς αφίξεις στη Γεωργία ξεπέρασαν τα 3 εκατ. άτομα (αύξηση 14% σε σχέση με την ίδια 

περίοδο ’16) εκ των οποίων οι τουριστικές αφίξεις (παραμονή στη χώρα πάνω από 24 ώρες) 

αφορούσαν 1,3 εκατ. άτομα (αύξηση 30%). Οι επισκέπτες προέρχονταν κυρίως από το 

Αζερμπαϊτζάν (+7,5%), την Αρμενία (+16%), την Τουρκία (-16%) και Ρωσία (+30%). 

Αξιοσημείωτη αύξηση, αν και λιγότεροι αριθμητικά, σημείωσαν οι επισκέπτες από το Ιράν 

(+225%), Ουζμπεκιστάν (+163%) και Σαουδική Αραβία (+160%). Ο αριθμός των συνολικών 

αφίξεων από χώρες της ΕΕ ξεπέρασε τις 34.000 (+27%) με κυριότερες χώρες προέλευσης την 

Αυστρία (+54%), την Ολλανδία (+36%), το ΗΒ (+28%) και τη Γαλλία (+23%).   

Σημειώνεται ότι, ο τουρισμός συμβάλει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Γεωργίας κατά 7%, τα 

δε τουριστικά έσοδα, κατά το 2016, ανήλθαν στα 2,2 δις.$  (+12%).  

 

 

3. Ενέργεια 

 

Έργα ενεργειακών υποδομών  

Ο Υπουργός Ενέργειας κ. Kakha Kaladze παρουσίασε στα γεωργιανά ΜΜΕ (6/7/2017) τα 

αποτελέσματα της πρώτης πενταετίας του 10ετούς εθνικού προγράμματος κατασκευής 

ενεργειακών υποδομών στη χώρα. Έτσι, είναι σε εξέλιξη η αδειοδότηση και κατασκευή 145 

υδροηλεκτρικών έργων, δυναμικότητας 5.200 MW και συνολικής επένδυσης 5,8 δις. $. 

Ανάμεσα σε αυτά, βρίσκονται σε εξελιγμένο στάδιο κατασκευής  43 υδροηλεκτρικές 

μονάδες, δυναμικότητας 1.500 MW. Σημείωσε επίσης ότι, τα τελευταία 5 χρόνια, τεθήκαν σε 

λειτουργία 18 υδροηλεκτρικές μονάδες, 2 μονάδες καύσης φ.α και 1 αιολικό πάρκο, 

συνολικής  επένδυσης 1,2 δις.$ και δυναμικότητας 783 MW.  Σε εξέλιξη είναι, επίσης, ο 

εκσυγχρονισμός  και η αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής επένδυσης  500 εκατ.$ έως το 2025. Παράλληλα, έχουν 

κατασκευαστεί αστικά δίκτυα αγωγών φ.α σε μήκος 230 χλμ. εντός της χώρας, συνολικής 

επένδυσης 116 εκατ.$ ενώ σε εξέλιξη είναι η κατασκευή υπόγειου  σταθμού αποθήκευσης 

φυσικού αερίου χωρητικότητας 250 εκατ. κ.μ ο οποίος προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 

2020.   
 
Υδροηλεκτρικός σταθμός  (ΥΗΣ) Shuakhevi 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας «Adjaristsqali Georgia LLC», 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο τ.έ η κατασκευή της υδροηλεκτρικής μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας Shuakhevi (στα ΝΔ της χώρας), ισχύος 187 MW. Το εν λόγω έργο, το 

πρώτο στη χώρα με διεθνή χρηματοδότηση, συνολικού κόστους 420 εκ. δολ. ΗΠΑ, αποτελεί 

την μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα των ΑΠΕ στη Γεωργία (αλλά και στην περιοχή του 

Καυκάσου) τα τελευταία 50 χρόνια. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 

και για την ολοκλήρωσή της, απαιτήθηκε η κατασκευή 2 αποταμιευτήρων, σειράς 

φραγμάτων και σηράγγων μεταφοράς υδάτων συνολικού μήκους 38 χλμ. Εκτιμάται ότι το 

έργο θα ενισχύσει περαιτέρω το ενεργειακό ισοζύγιο της Γεωργίας, βελτιώνοντας, 

παράλληλα, την ενεργειακή ασφάλειά της. Ποσοστό 40,5% της επένδυσης προήλθε από το 

εταιρικό σχήμα της  Norway Clean Energy Invest με την ινδική Tata Power. Το υπόλοιπο 

59,5% χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
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(EBRD – 90 εκ.$), την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB – 90 εκ.$) και την Διεθνή Εταιρεία 

Χρηματοδοτήσεων (IFC,70 εκ.$).  

Σημειώνεται ότι, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στη Γεωργία υπερβαίνει κατά πολύ τις 

τρέχουσες ανάγκες της χώρας και προέρχεται κατά 75% από υδροηλεκτρικές μονάδες.  

 

Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Γεωργίας αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση, τον 

Μάιο τ.ε. Η Τουρκία  απορρόφησε το 42% των συνολικών εξαγωγών με βασικούς 

προμηθευτές την  Georgian Urban Energy (70%) και την Adjar Energy 2007 (23%). Οι 

εξαγωγές προς την Ρωσία (26% των συνολικών εξαγωγών) σημείωσαν πτώση 22,5% σε 

ετήσια βάση ενώ σταθερά έμειναν τα ποσοστά εξαγωγών προς Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν.   
 
 

4. Επενδύσεις, Επιχειρηματικές αποστολές,  

Διεθνείς οικονομικές σχέσεις και συνεργασίες 

 

 

Α’ Ελληνο-Γεωργιανό Επιχειρηματικό Φόρουμ (Technopark, Τιφλίδα, 9/6 τ.έ.) 

Στις 9 Ιουνίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στη Τιφλίδα το 1ο Εληνο-

Γεωργιανό Επιχειρηματικό Φόρουμ, στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής την οποία 

συνδιοργάνωσαν το ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ. Της ελληνικής αποστολής ηγήθηκε ο Υφυπουργός 

Εξωτερικών κ. Κουίκ, ο κ. Κ. Μπίτσιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και ο κ. Ν. 

Σοφιανός, Γεν. Γραμματέας του ΕΒΕΑ. Ο κ. ΥΦΥΠΕΞ πραγματοποίησε, παράλληλα, σειρά 

σημαντικών επαφών με στελέχη της Γεωργιανής Κυβέρνησης, μεταξύ άλλων με τον ΥΦΥΠΕΞ 

Γεωργίας κ. D. Jalaghania και τον Υφυπουργό Οικονομίας κ. G. Cherkezishvili. Επίσης, το 

Γεωργιανό Υπουργείο Δικαιοσύνης, διοργάνωσε ξενάγηση της επιχειρηματικής αποστολής 

στο Public Service Hall, η οποία αποτελεί μια υπηρεσία πρότυπο «μίας στάσης» της 

Γεωργιανής Κυβέρνησης για την ίδρυση επιχειρήσεων.  

Το φόρουμ διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Γεωργίας και 

κατά τη διάρκεια των εργασιών του τονίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι μεγάλες δυνατότητες 

ενίσχυσης των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, εστιάζοντας σε τομείς όπως 

των ΑΠΕ, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, των τροφίμων, των δομικών υλικών και των 

κατασκευών όπου η γεωργιανή πλευρά προσκάλεσε ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες 

όπως συμμετάσχουν σε προγράμματα υποδομών ύψους 3 δις. δολ. για την επόμενη τριετία.   

Σημειώνεται ότι, συμμετείχαν εκπρόσωποι 11 ελληνικών επιχειρήσεων2 οι οποίοι 
πραγματοποίησαν 50 προκαθορισμένες B2B συναντήσεις με εκπροσώπους 30 Γεωργιανών 

επιχειρήσεων.   

 

Άμεσες ξένες επενδύσεις στη Γεωργία 

Κατά το Α’ τρ. 2017, οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με το 

Α’ τρ. ’16 και ήταν αξίας 403 εκ. δολ. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Γεωργίας, οι κλάδοι των 

μεταφορών και επικοινωνιών συνεχίζουν να απορροφούν τις περισσότερες ξένες επενδύσεις 

(35% του συνόλου). Άλλοι επωφελούμενοι κλάδοι ήταν της αγοραπωλησίας ακινήτων και 

του χρηματοπιστωτικού τομέα.  

 

 

                                                           

2 Black Sea Trade & Develpment Bank, Steelmet SA – Viohalco Group, Grantex SA, Mathios Refractories,  

  Chromodomi, ΔΕΗ  Ανανεώσιμες ΑΕ., Silverway SA – Slevori, Kamaridis Global Wire SA, Efthimiadis Agrotechnology  

  Group,  Signa Energy, Papaioannou Nurseries 
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Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης - Asian Development Bank (ADB) 

Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει νέα οδικά και σιδηροδρομικά έργα στη 

περιοχή Borjomi στην κεντρική Γεωργία, ύψους 80 εκατ.$. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στο 

πλαίσιο της συνάντησης του Πρωθυπουργού κ. Giorgi Kvirikashvili με τον Γ.Δ/ντή Κεντρικής 

και Δυτικής Ασίας της τράπεζας  κ. Sean O’Sullivan στην Τιφλίδα στις 29/6 τ.έ. Η συνάντηση 

κάλυψε, παράλληλα, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα  των 4 

σημείων της Κυβέρνησης, η εκτέλεση των έργων υποδομής που συγχρηματοδοτούνται από 

την ADB αλλά και οι θετικές οικονομικές εξελίξεις της χώρας.  Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης 

δραστηριοποιείται στη Γεωργία τα τελευταία 10 χρόνια  και χρηματοδοτεί, ανάμεσα σε άλλα, 

έργα υποδομής και ανάπτυξης. Η συνολικές, δε, χρηματοδοτήσεις και τοποθετήσεις της 

τράπεζας σε κρατικά ομόλογα στη Γεωργία ξεπερνούν τα 2,2 δις. $.   

 

Επενδύσεις των ΗΑΕ στη πόλη Kvariati και στη Τιφλίδα  

Η εταιρεία Green Valley International Real Estate Group των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 

ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής ξενοδοχειακού συγκροτήματος στo προάστιο Kvariati στο 

Batumi στα παράλια της Μ. Θάλασσας. Η επένδυση, αφορά την κατασκευή 3 πολυτελών 

30όροφων κτηρίων μικτής χρήσης καθώς και χώρους αναψυχής, μαρίνα κλπ. Παράλληλα, η 

ίδια εταιρεία αναμένει την έκδοση άδειας κατασκευής συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών 

και ανάπλασης της περιοχής Tabakhmela, στα περίχωρα της Τιφλίδας.  Η συνολική επένδυση 

των ανωτέρω δύο κατασκευαστικών έργων αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκ. δολ.  

 

“University City” - Kutaisi 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Γεωργίας και Υπουργός Παιδείας και Επιστημών κ. 

A.Jejelava και ο Δ/ντης του φιλανθρωπικού ιδρύματος “CARTU” υπέγραψαν, στις 16/6 τ.έ. 

Μνημόνιο Συνεργασίας για την χρηματοδότηση της κατασκευής του “University City”, το 

οποίο προβλέπεται να είναι το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα και κέντρο ερευνών και 

καινοτομίας της χώρας στη πόλη Kutaisi (200 χλμ. δυτικά της Τιφλίδας). Στο έργο αυτό, το 

μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο της περιοχής του Καυκάσου, θα συμβάλει αποφασιστικά ως 

εκπαιδευτικός – ερευνητικός σύμβουλος το Πολυτεχνείο του Μονάχου (TUM), εκπρόσωπος 

του οποίου υπέγραψε, την ίδια ημέρα, Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Kutaisi. 

Το εν λόγω έργο είχε εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό κ. Kvirikashvili κατά την διάρκεια της 

επίσημης έναρξης εργασιών κατασκευής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Τιφλίδας (Μάιος 

2016). Η συνολική επένδυση και των δύο έργων θα ανέλθει στο 1 δις. δολάρια και θα 

χρηματοδοτηθούν πλήρως από το Ίδρυμα Cartu το οποίο δημιούργησε ο 

δισεκατομμυριούχος και πρώην Πρωθυπουργός κ. Bidzina Ivanishvili.      

 
Επιχειρηματικό φόρουμ “Invest in Batumi” 

Στις 6 Ιουλίου τ.έ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης του Batumi 

διοργάνωσε επιχειρηματικό forum με την ευκαιρία της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας 

με τον οργανισμό προσέλκυσης επενδύσεων του Καζακστάν «Kazakh Invest”.  Ο στόχος της 

συνεργασίας των δύο φορέων είναι η προώθηση των Γεωργιανών εξαγωγών στο Καζακστάν  

αλλά και η προσέλκυση Καζακικών επενδύσεων στο προς ιδιωτικοποίηση τουριστικό 

θέρετρο «Goderzi resort» επί της Μ. Θάλασσας.  Σημειώνεται ότι, η περιοχή αυτή 

συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, ειδικά στον 

τουριστικό τομέα.  Χαρακτηριστικά, το 2016 οι ΑΞΕ στην περιφέρεια Ajara πλησίασαν τα 500 

εκ. $.  
 

--------------------------------------- 

Πηγές: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα της Γεωργίας, Υπουργεία, Γεωργιανά ΜΜΕ, Agenda.ge, 

Γεωργιανό Επιμελητήριο Εμπορίου & Βιομηχανίας, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, interpressnews.ge. κ.α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Α) Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Γεωργίας 2016 (ΕΛΣΤΑΤ) 
Το 2016, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γεωργία ήταν αξίας 61,4 εκ. ευρώ και σημείωσαν πτώση 

16,5% έναντι του 2015. Οι εξαγωγές της Γεωργίας προς την χώρα μας αυξήθηκαν κατά 11,4% σε 

σχέση με το 2015 και ήταν αξίας 11,6 εκ. ευρώ.  

Σημαντικότερα ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα : 

• Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (44,5 εκ. Ευρώ) 

• Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες (2,6 εκ. Ευρώ)  

• Φάρμακα (2,5 εκ. Ευρώ) 

• Κορούνδιο (2 εκ. Ευρώ) 

 

Σημαντικότερες εξαγωγές της Γεωργίας στην Ελλάδα: 

• Σιδηροκράματα (5,1 εκ. Ευρώ) 

• Λιπάσματα (2,9 εκ. Ευρώ) 

• Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξηροί (1,8 εκ. ευρώ) 

 

 

Β) Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις στη Γεωργία (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017) 

 
AGROBATUMI (Βατούμι, 20-22/10, 2017)  

αγροτικός εξοπλισμός & τεχνολογίες για τον αγροτικό τομέα  

http://agexbatumi.ge/en/index.html 

 

TBILISI HEALTH FORUM (Τιφλίδα, 26-28/10, 2017)  

3 παράλληλες ΔΕ τεχνολογιών υγείας και ιατρικού εξοπλισμού (Caucasus Health Care, Tbilisi Beauty 

και Tbilisi Dental Show).   

http://tbilisihealthforum.ge/?cat=4 

 

17TH AGRO FOOD DRINK TECH EXPO GEORGIA (Τιφλίδα, 20-22/11, 2017)  

η μεγαλύτερη ΔΕ αγροτικών προϊόντων τροφίμων και ποτών και  τεχνολογιών επεξεργασίας και 

συσκευασίας.  

http://agroexpo.ge/  
 

4th AQUATHERM TBILISI (Τιφλίδα, 8-9/12, 2017) 

υποστηρίζεται από την Reed Exhibitions (σειρές ΔΕ Aquatherm σε Τιφλίδα, Αθήνα, Μόσχα, Αλμάτι, 

Μπακού, Πράγα)   - οικιακής & βιομηχανικής θέρμανσης, κλιματισμού & εξαερισμού, διαχείρισης 

νερού, ύδρευσης & αποχέτευσης, ενέργειας και εξοπλισμού για εγκαταστάσεις σε σπα, σάουνες κλπ. 

http://www.expogeorgia.ge/events/aquatherm-tbilisi-2017/  

 

 

 

 

 

 

 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

Τιφλίδα 
37d  T.Tabidze st.  0179 Tbilisi, Georgia - Tel. +995 32 2942858   Fax: +995 32 2914980 

ecocom-tbilisi@mfa.gr     http://www.agora.mfa.gr/ge64 


