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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΙΦΛΙΔΑ 
 

Κλάδος Υποδομών 

Υπέρβαση του προϋπολογισμού του 2022 για το Υπουργείο 
Υποδομών 

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υποδομών της Γεωργίας 

υπερέβη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2022 κατά 104,1 εκ.GEL 
(39 εκ. USD), φθάνοντας στο 103,5% αυτού. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Υποδομών δαπάνησε, το 2022, 3,79 δισ.GEL 
(1,42 δισ. USD) σε έργα υποδομής, υπερβαίνοντας κατά 565,6 εκ.GEL 
(211,5 εκ. USD) τον αρχικά εγκριθέντα προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα: 
Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων - 1.954,9 εκ. GEL (105% του προϋπολογισμού), 
Ταμείο Δημοτικής Ανάπτυξης - 630,3 εκ. GEL (101% του 
προϋπολογισμού), United Water Supply Company of Georgia LLC - 445,2 
εκ. GEL (101% του προϋπολογισμού), Solid Waste Management Company 
LLC - 30,7 εκ. GEL (100% του προϋπολογισμού). 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου, για το 2022, ήταν κατά 23% 
υψηλότερος σε σχέση με το 2021, ενώ το 2023 θα είναι κατά 12% 
υψηλότερος σε σχέση με το 2022, ανερχόμενος στα 3,331 δισ.GEL (1,25 
δισ. USD).  
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1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, 

παρακαλείσθε όπως αναφέρεται η 

πηγή. 

2. Οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο παρόν 
Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο 
από επίσημες πηγές (Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική 
Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και 
δημοσίων φορέων κ.ά.), όσο και από 
ειδήσεις σε διάφορα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟEY 
Τιφλίδας διατηρεί επιφυλάξεις ως προς 
τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις 
οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 

Αύξηση 72% στις οικοδομικές άδειες 

Το 2022 εκδόθηκαν στη Γεωργία συνολικά 10.822 οικοδομικές άδειες, 
κατά 72% περισσότερες σε σχέση με το 2021. Το 77,2% των αδειών 
αφορούσε σε τέσσερις περιοχές της χώρας, και συγκεκριμένα: Τιφλίδα 
(51,9%), Mtskheta-Mtianeti (10,5%), Kvemo Kartli (8,4%), Imereti (6,4%). 

Εντός του 2022 ολοκληρώθηκαν, συνολικά, 2.654 κτηριακές 
εγκαταστάσεις διαφόρων τύπων (αύξηση 13,1% σε σχέση με το 2021), με 
το 36,6% να βρίσκεται στην Τιφλίδα, το 11,8% στην κεντροανατολική 
περιοχή Mtskheta-Mtianeti, 11,2% στην ανατολική περιοχή Kakheti και 
9,1% στην περιοχή Imereti. 

Επέκταση του λιμένα Poti 

Η εταιρεία διαχείρισης του λιμένα του Poti APM Terminals, 
θυγατρική της δανέζικης Maersk, σχεδιάζει την επέκτασή του, 
επενδύοντας περίπου 250 εκ. USD, δεδομένου ότι η ροή των 
φορτίων στο λιμάνι του Poti έχει αυξηθεί σημαντικά. Το έργο 
επέκτασης θα περιλαμβάνει την κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 
1.800 μέτρων, κρηπιδώματος βάθους 13,5 μέτρων, προκυμαίας 
πολλαπλών χρήσεων μήκους 400 μέτρων που θα υποστηρίζει τη 
φόρτωση/εκφόρτωση ξηρού φορτίου χύδην, ενώ το νέο 
αγκυροβόλιο θα έχει δυνατότητα αγκυροβόλησης πλοίων 
χωρητικότητας 9.000 TEU. 
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Δάνειο 50,6 εκ. ευρώ από την EBRD για την 
αναβάθμιση των σταθμών του μετρό στην Τιφλίδα 

Στις 11/1, η EBRD ενέκρινε τη χορήγηση δανείου ύψους 50,6 

εκ. ευρώ για την ανακαίνιση και αναβάθμιση 12 από τους 23 

σταθμούς του μετρό της Τιφλίδας. Σε αυτό το ποσό 

περιλαμβάνονται 5 εκ. ευρώ ως επιχορήγηση από το Πράσινο 

Ταμείο για το Κλίμα (Green Climate Fund). Σύμφωνα με τον 

Αντιδήμαρχο της Τιφλίδας, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται 

σε 3-4 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι η Τιφλίδα ήταν μία από τις 

πρώτες πόλεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα "Πράσινες 

Πόλεις", της EBRD και που ανέπτυξε ένα σχέδιο δράσης για την 

"Πράσινη Πόλη" (Green City Action Plan). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τιφλίδας, κ. Kakha 

Kaladze, η χρηματοδότηση της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης 

(ADB) με 16 εκ. USD για τη βελτίωση της προσβασιμότητας 

στους σταθμούς του μετρό, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα 

πρότυπα και τις απαιτήσεις για τα ΑΜΕΑ, θα ενθαρρύνει 

επιπλέον τη χρήση των ΜΜΜ και τη βιώσιμη κινητικότητα.  

Κλάδος Ενέργειας 
 

Στόχος της Κυβέρνησης η Γεωργία να 

καταστεί κόμβος μεταφορών, ενέργειας, 

οικονομικών συναλλαγών και τεχνολογίας 

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας, κ. 

Irakli Garibashvili, η πλεονεκτική γεωγραφική θέση 

της χώρας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, 

σε συνδυασμό με τις συμφωνίες ελεύθερων 

συναλλαγών με ΕΕ και Κίνα, έδωσαν, το 2022, νέα 

ώθηση στην ανάπτυξη διεθνών έργων υποδομής. Ως 

σημαντικότερο έργο υποδομής, σύμφωνα με τον 

γεωργιανό Πρωθυπουργό, θεωρείται η κατασκευή 

ενός λιμανιού βαθέων υδάτων στην Anaklia στη 

Μαύρη Θάλασσα. Σημαντική είναι, επίσης, η 

ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των 

σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς η δυναμικότητά 

τους θα πρέπει να συμβαδίζει με τη σχεδιαζόμενη 

ροή αγαθών που θα διέρχονται από τους διαδρόμους 

που διέρχονται την Γεωργία. Ο κ. Garibashvili 

ανέφερε συγκεκριμένα τη σιδηροδρομική γραμμή 

Μπακού-Τιφλίδας-Καρς, η οποία είναι κατά 86% 

ολοκληρωμένη, ενώ βάσει συμφωνίας, το 

Αζερμπαϊτζάν θα διαθέσει επιπλέον 100 εκ. USD για 

την ολοκλήρωσή της και την εμπορική της 

λειτουργία το 2024. 

Η απευθείας σύνδεση του δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας της Γεωργίας με αυτό της ΕΕ αποτελεί 

έργο ιστορικής σημασίας, σύμφωνα με τον 

Πρωθυπουργό, ενώ η ανάπτυξη ίδιων παραγωγικών 

δυνατοτήτων, μέσω της κατασκευής αιολικών, 

ηλιακών, υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών 

σταθμών, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην 

ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια της χώρας. 

Επιπροσθέτως, η Γεωργία σχεδιάζει το 2023, 

σύμφωνα με τον κ. Garibashvili, να ξεκινήσει την 

εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής για τη μετατροπή 

της χώρας σε οικονομικό κόμβο της ευρύτερης 

περιοχής. Η συγκεκριμένη στρατηγική αναπτύχθηκε 

το 2022 από την εταιρεία συμβούλων Rothschild, 

και οι λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν σε 

μεταγενέστερο στάδιο. 

Τέλος, η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του ψηφιακού 

διαδρόμου Ευρώπης-Ασίας, εξετάζει το ενδεχόμενο 

μετατροπής του πρώην κτιρίου του κοινοβουλίου 

στο Kutaisi σε τεχνολογικό κόμβο (IT hub).  
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Από 1/1 εισαγωγή 

μόνο πετρελαίου 

κίνησης EURO-5 

Από 1/1, τέθηκε σε ισχύ το 

διάταγμα της Κυβέρνησης 

για την εισαγωγή στη 

Γεωργία μόνο πετρελαίου 

κίνησης που πληροί τις 

προδιαγραφές του προτύπου 

Euro-5. 

Η Κυβέρνηση έλαβε αρχές 

του 2021, αυτή την απόφαση 

προκειμένου να μειώσει το 

επίπεδο της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 

Υπουργείο Περιβαλλοντικής 

Προστασίας και Γεωργίας 

επεξεργάζεται σχέδιο 

τροποποίησης του Κώδικα 

Διοικητικών Παραβάσεων, 

βάσει του οποίου 

προβλέπεται έλεγχος των 

εκπομπών ρύπων των 

οχημάτων. 

 

 

 

 

 

 

Νέο αιολικό πάρκο 

στη δυτική Γεωργία 

Στις 9/1, τo Υπουργικό 

Συμβούλιο ενέκρινε τη 

συμφωνία με την Adjara 

Energy 2007 LLC για την 

κατασκευή αιολικού πάρκου 

ισχύος 50 MW στην περιοχή 

Imereti της δυτικής 

Γεωργίας, με δυναμικότητα 

παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας της τάξεως των 

180,89 εκ. kWh ενώ η 

απαιτούμενη επένδυση 

εκτιμάται σε 66 εκ. USD.   

Κατασκευή πολυλειτουργικής "Πράσινης Πόλης" στο 

Kobuleti 

Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης του έργου, που υλοποιεί η εταιρεία 

τσεχικών συμφερόντων Green Resort, θα κατασκευαστεί, στο Kobuleti, στις 

ακτές της Μαύρης Θάλασσας, μια πολυλειτουργική "πράσινη πόλη" 

έκτασης 180 στρεμμάτων, στην οποία θα επενδυθούν 500 εκ. GEL (185,5 

εκ. USD). 

Το έργο Green City (www.greenresort.cz) θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

την κατασκευή εμπορικού κέντρου, χώρου στάθμευσης για 500 

αυτοκίνητα, ελικοδρομίου, γηπέδου γκολφ, γηπέδων ποδοσφαίρου, 

γηπέδων τένις, πισινών και άλλων ζωνών αναψυχής. Επίσης, σχεδιάζεται να 

κατασκευαστεί ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών 250 δωματίων και ένα 

κέντρο spa. 

Στην κατασκευή του Green City θα χρησιμοποιήσουν ενεργειακά 

αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον δομικά υλικά, ενώ θα υπάρχουν 

όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες, όπως σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων και ηλιακές μπαταρίες. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας ιαπωνικός επενδυτικός όμιλος έχει 

εκφράσει ενδιαφέρον να επενδύσει στο «Green City».  

Αίτηση στην Παγκόσμια Τράπεζα για διάθεση πρόσθετης 

χρηματοδότησης 75 εκ. USD για το υποθαλάσσιο καλώδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας στη Μαύρη Θάλασσα 

Ο Υπουργός Οικονομικών της Γεωργίας, κ. Lasha Khutsishvili 

ανακοίνωσε στις 9/1, ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποβάλει αίτηση 

στην Παγκόσμια Τράπεζα για διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 

με 75 εκ. USD για το έργο του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής 

ενέργειας στη Μαύρη Θάλασσα. Το συγκεκριμένο ποσό θα 

χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση μελέτης της γεωφυσικής και 

γεωτεχνικής δομής του βυθού της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και για την 

ενίσχυση της χερσαίας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην 

επικράτεια της Γεωργίας. 

Σύμφωνα με τον κ. Khutsishvili, η Μελέτη Σκοπιμότητας του έργου 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023, ενώ στα επόμενα στάδια της 

υλοποίησης του έργου, στόχος είναι να συμμετέχουν και διεθνείς εταίροι.  
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Ανάπτυξη σταθμού ηλιακής ενέργειας από την Masdar 

Στις 15/1, στο πλαίσιο της "Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης" στο Άμπου 

Ντάμπι, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Romeo Mi-

kautadze, ο Διευθυντής του Georgian Energy Development Fund, κ. Jaba 

Khmaladze και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εμιρατινής κρατικής εταιρείας 

Masdar, κ. Mohamed Jameel Al Ramahi, συζήτησαν θέματα που άπτονται 

της κατασκευής του σταθμού ηλιακής ενέργειας Akhali Samgori. 

Ο συγκεκριμένος σταθμός θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 96 MW, που 

σημαίνει περίπου 196,7 εκ. kWh επιπλέον παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

ετησίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, η ηλεκτρική ενέργεια που θα 

παράγεται θα αντιστοιχεί στο ~6,4% της μέσης ετήσιας εισαγωγής της 

χώρας (βάσει της κατανάλωσης του 2020). 

Κατασκευή πάρκου 

αιολικής ενέργειας στο 

Skra 

Η εταιρεία International 

Energy Corporation, 

θυγατρική της GIG Holding 

(www.gig.ge) σχεδιάζει την 

κατασκευή πάρκου αιολικής 

ενέργειας στο χωριό Skra 

(Shida Kartli) του Δήμου 

Gori. Η εκτιμώμενη 

εγκατεστημένη ισχύς του 

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 

είναι 20,7 MW και η 

εκτιμώμενη ετήσια 

παραγωγή είναι 85,23 εκ. 

kWh. Η επένδυση 

αναμένεται να ανέλθει σε 

23,3 εκ. USD.  

Το 2023 θα ξεκινήσει η κατασκευή νέας γραμμής 

ηλεκτρικής ενέργειας Γεωργίας - Τουρκίας 

Εντός του 2023, σχεδιάζεται να ξεκινήσει η κατασκευή των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Tskaltubo-Akhaltsikhe και Akhaltsikhe -Tortum (Τουρκία), η οποία θα στοιχίσει, περίπου, 62 εκ. ευρώ και 

συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ENIP (Energy Network Improvement Programme)και την 

Γερμανία μέσω της KfW. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα εκτελεστούν από την ινδική εταιρεία KEC International Limited, ενώ τις 

υπηρεσίες επίβλεψης-μηχανικού έχει αναλάβει η γερμανική εταιρεία συμβούλων Fichtner GmbH. Κατά το 

πρώτο στάδιο θα κατασκευαστεί η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Tskaltubo-Akhaltsikhe (500 kV, 

μήκους 103 χλμ) και κατά το δεύτερο στάδιο η γραμμής μεταφοράς Akhaltsikhe-Tortum (400 kV, μήκους 34 

χλμ.). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025. 



5 

Συμμετοχή 

καταρινής εταιρείας 

στο project «New 

Life of Tskaltubo»  

Σύμφωνα με τον Υπουργό 

Οικονομίας και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, κ. Levan Dav-

itashvili, η καταρινή 

κατασκευαστική εταιρεία 

Golden Tower Group & Con-

tracting (www.gttc.co) 

εξαγόρασε 5 ακίνητα στην 

περιοχή του Tskaltubo στη 

δυτική Γεωργία 

καταβάλλοντας, περίπου, 12 

εκατ. GEL (4,49 εκ. USD). Η 

Golden Tower Group & Con-

tracting θα αναλάβει να 

δημιουργήσει υψηλού 

επιπέδου υποδομές 

φιλοξενίας, αναψυχής και 

ευεξίας σε μια επένδυση που 

θα ανέλθει στα 35 εκ. GEL 

(13 εκ. USD). 

Οι συγκεκριμένες υποδομές 

αποτελούν μέρος του project 

"New Life of Tskalubo" που 

στοχεύει να μετατρέψει τα 

πρώην σανατόρια της 

περιοχής σε ένα σύγχρονο 

θέρετρο spa. Σύμφωνα με το 

γενικό σχέδιο ανάπτυξης 

θέρετρου, που εκπονήθηκε 

από την δανέζικη εταιρεία 

BAU Design 

(www.baudesign.dk), οι 

εγκαταστάσεις στο 

Tskaltubo θα μπορούν να 

δέχονται έως και 350.000 

επισκέπτες ετησίως. 

Διάφορα Επιχειρηματικά Νέα 

 

100% μέτοχος της Georgian Railway η Κυβέρνηση της 

Γεωργίας 

Ανακοινώθηκε στις 23/12/22 στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ότι η 

Κυβέρνηση της Γεωργίας απέκτησε το 100% των μετοχών της Georgian Rail-

way. Μέχρι τότε, η Georgia Railway ανήκε εξ ολοκλήρου στο κρατικό Part-

nership Fund, ωστόσο, παρότι  η εταιρεία ήταν εμμέσως κρατική 

επιχείρηση, δεν έλαβε ποτέ χρηματοδότηση από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

Η Georgian Railway για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 

2022 κατέγραψε κέρδη ύψους 507 εκ. GEL (189 εκ. USD), σημειώνοντας 

αύξηση του 11% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021. 

Υποχρεωτική 

εφαρμογή HACCP 

από 1/6 για τα 

αρτοποιεία 

Οι επιχειρήσεις 

αρτοποιίας στη Γεωργία 

θα πρέπει να 

εφαρμόσουν                            το σύστημα Hazard Analysis and Critical Control Points 

(HACCP) από την 1/6. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή 

της Ένωσης Γεωργιανών Παραγωγών Σιταριού και Αλευριού, κ. Levan Si-

lagava, αν και οι αρτοπαραγωγοί και αλευρόμυλοι στην Γεωργία δεν 

διαθέτουν το πιστοποιητικό HACCP, πολλοί εξ αυτών έχουν πιστοποίηση ISO 

και χρησιμοποιούν ήδη προηγμένες τεχνολογίες στην παραγωγή, ως εκ 

τούτου η εφαρμογή του HACCP δεν θα αποτελέσει ζήτημα για τους αυτούς. 

           Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας στην Τιφλίδα 

                    από το ICC 

Στις 24/1, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) εγκαινίασε το Κέντρο Επιχειρηματικότητας της Τιφλίδας. 

Σκοπός του Κέντρου Επιχειρηματικότητας είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων της 

Γεωργίας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής του Καυκάσου, στο παγκόσμιο εμπορικό γίγνεσθαι, προκειμένου να 

τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας της 

Τιφλίδας θα πραγματοποιεί, μεταξύ άλλων, επιμορφωτικά προγράμματα, διαδικτυακά σεμινάρια, προγράμματα 

καθοδήγησης για startups, καθώς και εκδηλώσεις δικτύωσης με μεγάλες επιχειρήσεις και Funds. 

https://gttc.co/
https://www.baudesign.dk/
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Ενδεχόμενη δημιουργία data exchange hub από την Amazon 

Ο Υπουργός Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Levan Davitashvili, στο 

περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικόυ Φόρουμ στο Νταβός, είχε 

συνάντηση, στις 18/1, με τον Αντιπρόεδρο της Amazon, κ. Michael Funke. 

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η προοπτική δημιουργίας 

κέντρου ανταλλαγής δεδομένων (data exchange hubs) στη Γεωργία. 

Σύμφωνα με τον κ. Davitashvili, στόχος του Υπουργείου του είναι η 

εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου της Γεωργίας με το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο, ενώ ο Αντιπρόεδρος της Amazon ανάφερε ότι η εταιρεία του 

μπορεί να συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Γεωργίας, καθώς 

και στην σχετική εκπαίδευση του προσωπικού. 

Η Γεωργία διαθέτει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον στον κλάδο της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών, καθώς η ευκολία σύστασης εταιρείας, 

το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, η ύπαρξη 4 ελεύθερων βιομηχανικών 

ζωνών και η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, καθιστούν τη χώρα ελκυστική στη 

δημιουργία κέντρων ανταλλαγής δεδομένων.  

Η Indorama Corporation (www.indorama.com) , εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, εξαγόρασε το 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου του εργοστασίου Rustavi Azot (www.rustaviazot.ge) - ένα από τα μεγαλύτερα στην 

παραγωγή ορυκτών λιπασμάτων και βιομηχανικών χημικών στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου - από την 

εταιρεία JSC EU Investments. Η Indorama Corporation σχεδιάζει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της 

παραγωγής του εργοστασίου. 

Λειτουργία της 
ουκρανικής 

εταιρείας carshar-
ing GETMANCAR 

στη Γεωργία 

Η ουκρανική εταιρεία 

GETMANCAR 
(www.getmancar.com) 
αποφάσισε να παράσχει 
υπηρεσίες carsharing στη 
Γεωργία (μόνο σε 
Τιφλίδα και Βατούμι). Ο 
στόλος της GETMANCAR 
αποτελείται, προς το 
παρόν, από 20 
αυτοκίνητα Hyundai 
Elantra και θ αυξηθεί 
σταδιακά. Τα αυτοκίνητα 
είναι διαθέσιμα για 
ημερήσια, ωριαία ή 
ακόμη και για ανά λεπτό 
ενοικίαση. Σύμφωνα με 
τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Get-
mancar, κ. Taras Get-
mansky, η τεχνική 
υποστήριξη της 
υπηρεσίας στη Γεωργία 
παρέχεται από την ομάδα 
στην Ουκρανία.  Η Indorama Corporation εξαγόρασε το εργοστάσιο 

Rustavi Azot 

Απαγόρευση χρήσης πλαστικής σακούλας για ζύγιση προϊόντων 

Από 4/12/22 απαγορεύεται στη Γεωργία η χρήση πλαστικών σακουλών για τη ζύγιση προϊόντων στις αγορές. 

Μέχρι το τέλος του 2023 θα υπάρξει αυστηροποίηση της νομοθεσίας και για τις πλαστικές σακούλες για τα 

απορρίμματα. 

Στη Γεωργία περιορισμοί στη χρήση πλαστικών σακουλών μιας χρήσης εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά το 

2018, ενώ βάσει της γεωργιανής νομοθεσίας επιτρέπεται η παραγωγή και η πώληση μόνο βιοδιασπώμενων 

σακουλών. 

http://www.indorama.com
https://getmancar.com/
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Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Levan Davitashvili, η αμερικανική 

εταιρεία Venture Capital 500 Global, θα συμμετάσχει στη σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ύψους20 

εκ. USD για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Στο συγκεκριμένο Ταμείο θα συμμετάσχουν, μεταξύ 

άλλων, ο Οργανισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας με 5 εκ. USD, καθώς και η Bank of Georgia και το Ven-

ture Fund Isari (συμφερόντων Paulsen). 

Διάφορά Οικονομικά Νέα 
 

 

 

 

 

 

 

 

Θετικές προοπτικές για τον καταναλωτικό 

τομέα και την αγορά ακινήτων 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της TBC Capital, το 2022, ο 

κύκλος εργασιών του καταναλωτικού τομέα 

(προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, εστίαση, 

φαρμακεία, καύσιμα, ένδυση, υλικά ανακαίνισης, 

έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές) αυξήθηκε κατά 34%, 

προερχόμενος, κυρίως, από τον πληθωρισμό, τη 

μετανάστευση, την αύξηση της κινητικότητας, την 

ανάκαμψη του τουρισμού και τις πιο αποδοτικές 

οικονομικές δραστηριότητες. Επιπλέον, το 2022, το 

5% του συνόλου των καταναλωτικών δαπανών 

προήλθε από μετανάστες ενώ, το 2023, εκτιμάται ότι 

η συνεισφορά τους θα μειωθεί στο 3%. 

Συγκρατείται ότι το μερίδιο των μεταναστών στις 

δαπάνες, ειδικά σε τομείς που σχετίζονται με τη 

στέγαση, είναι αξιοσημείωτο. 

Η αγορά ακινήτων κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το 

2022, με τη μετανάστευση να έχει ισχυρή θετική 

συμβολή στους αυξημένους δείκτες της αγοράς. Το 

χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022, οι 

τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν κατά 15% και οι 

τιμές ενοικίασης κατά 70%. Για το ίδιο χρονικό 

διάστημα, το μερίδιο των μεταναστών σε πωλήσεις 

και ενοικιάσεις διαμερισμάτων στην Τιφλίδα ήταν 

5,5% και 32% αντίστοιχα. Για το 2023, εκτιμάται ότι 

το μερίδιο των μεταναστών στις πωλήσεις θα είναι 

11,5% και στις ενοικιάσεις 18%. Το 2024 αναμένεται 

μικρή διόρθωση στην αγορά ακινήτων.  

Νέο πρόγραμμα 0,49 δισ. USD για τα νηπιαγωγεία 

Στις 30/1, η Κυβέρνηση της Γεωργίας ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα ύψους 1,3 δισ. GEL (0,49 δισ. USD)

βάσει του οποίου θα χτιστούν 330 νέα νηπιαγωγεία και θα ανακαινιστούν 555 σε ολόκληρη τη χώρα. Τα 

νηπιαγωγεία αυτά θα πληρούν τις προδιαγραφές για πρόσβαση ΑΜΕΑ και θα διαθέτουν κατάλληλους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης θα υλοποιηθούν από το 

Δημοτικό Ταμείο Ανάπτυξης.  
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218 εκ. ευρώ το 

2022 από την EBRD 

στη Γεωργία 

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (EBRD) διέθεσε, 

το 2022, στη Γεωργία, 

συνολικά 218 εκ. ευρώ. 

Μεταξύ των έργων που 

χρηματοδότησε η ΕΤΑΑ το 

2022 ήταν: ανακαίνιση 

σχολείων (40 εκ. ευρώ), 

ανάπτυξη κεφαλαιαγορών 

(12 εκ. ευρώ), υποστήριξη 

εμπορίου (60 εκ. ευρώ), 

στήριξη ΜΜΕ (109 εκ. 

ευρώ).  

 

Από 1/1 οι εμπορικές 

τράπεζες της 

Γεωργίας θα 

χρησιμοποιούν τα 

Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομική

ς Αναφοράς 

Σύμφωνα με την Κεντρική 

Τράπεζα της Γεωργίας, από 

1/1 οι εμπορικές τράπεζες 

της χώρας θα χρησιμοποιούν 

τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. Με αυτόν τον 

τρόπο η λειτουργία του 

τραπεζικού τομέα θα είναι 

πιο κοντά στην ευρωπαϊκή 

πρακτική, καθώς θα 

διευκολύνεται η σύγκριση 

του υπολογισμού των 

αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών των εμπορικών 

τραπεζών και θα βελτιωθεί η 

χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. 

Αισιόδοξες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το 1ο τρίμηνο 

2023 

Σύμφωνα με τις αναλύσεις της Ένωσης Επιχειρήσεων Γεωργίας (Business 

Association Georgia), η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης εκ μέρους 

των επιχειρήσεων, για το 4ο τρίμηνο του 2022, βελτιώθηκε στους κλάδους 

των κατασκευών και των υπηρεσιών, ενώ επιδεινώθηκε στους κλάδους της 

βιομηχανίας και του εμπορίου σε σχέση με το 3ο τρίμηνο. Η πλέον θετική 

αξιολόγηση προήλθε από τις επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, 

δεδομένου ότι το 36% εξ αυτών κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και το 54,5% 

αύξηση των τιμών. 

Όσον αφορά τις επιχειρηματικές προσδοκίες για τους επόμενους έξι μήνες, 

ο δείκτης είναι θετικός για όλους τους κλάδους με τις πλέον αισιόδοξες 

προσδοκίες να καταγράφονται στον κλάδο των κατασκευών. Αναφορικά με 

τον αριθμό των εργαζομένων, το 35% των ερωτηθέντων εταιρειών δήλωσε 

ότι ο αριθμός αυξήθηκε κατά το 4ο τρίμηνο του 2022, ενώ όσον αφορά στις 

προσδοκίες για το 1ο τρίμηνο του 2023, το 32% των εταιρειών αναμένουν 

αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. 

Για τις πωλήσεις, καταγράφονται θετικές προσδοκίες για το 1ο τρίμηνο του 

2023, με τις πλέον θετικές να σημειώνονται πάλι στον κατασκευαστικό 

κλάδο. 

Επιπλέον, το 22% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα αύξησαν, 

κατά το 4ο τρίμηνο του 2022, τις τιμές πώλησης, ενώ, όσον αφορά στις 

προσδοκίες του 1ου τριμήνου του 2023, το 34% των ερωτηθέντων 

εταιρειών εκτιμά ότι θα υπάρξει επιπλέον αύξηση των τιμών πώλησης.  

Στα 5,98 εκ. USD ο προϋπολογισμός για τον τουρισμό στη 

περιοχή της Ατζαρίας  

Ο προϋπολογισμός της Διεύθυνσης Τουρισμού της περιοχής της 

Ατζαρίας, για το 2023, θα φτάσει τα 16 εκ. GEL (5,98 εκ. USD), καθώς το 

Βατούμι θα φιλοξενήσει το ευρωπαϊκό gala των World Travel Awards, 

καθώς αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου U21, που 

διοργανώνει από κοινού η Γεωργία και η Ρουμανία. 

Η ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού αποτελεί προτεραιότητα για την 

τοπική Κυβέρνηση της Ατζαρίας, γι αυτό το λόγο, ιδιαιτέρως στις ορεινές 

περιοχές της Ατζαρίας, η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη υποδομών θα 

είναι κατά 51% αυξημένη, ενώ η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 

τουριστικών υπηρεσιών έως και 43%.  


