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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
 

Α.1 Γενικά Φαρακτηριστικά  

 

Πολίτευμα Κοινοβουλευτική δημοκρατία 

Πλθκυςμόσ (2018) 3,72εκ. 

Πρωτεφουςα Τιφλίδα- πλθκυςμόσ πόλθσ  1,17εκ. 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ (δολ. ΘΠΑ) 2018 4.346 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ με όρουσ αγοραςτικισ 

δφναμθσ PPP (δολ. ΘΠΑ) 2018 11.600 

Θμερομθνία ζναρξθσ & λιξθσ οικονομικοφ ζτουσ 1η Ιανουαρίου- 31η Δεκεμβρίου  

Πηγή: Γεωργιανή ςτατιςτική υπηρεςία 

Ζ Γεσξγία γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξφκη κεηαμχ Γπηηθήο Αζίαο θαη Αλαηνιηθήο 
Δπξψπεο βξέρεηαη απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη γεηηληάδεη ζηα βφξεηα κε ηε Ρσζία,  ζην λφην 
κε  ηελ Σνπξθία θαη ηελ Αξκελία, θαη λνηηναλαηνιηθά κε ην Αδεξκπατηδάλ. 
 
Γηαζέηεη αθηνγξακκή 310 ρικ. ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, κε ζεκαληηθφηεξνπο  ιηκέλεο ην 
Βαηνχκη θαη ην Πφηη. 
 
Ζ νηθνλνκία ηεο Γεσξγίαο είλαη κηθξή κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξίπνπ 11.600 δνι. (ζε φξνπο 
ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο/ purchasing power parity) θαη ζπλνιηθφ πιεζπζκφ πεξίπνπ 
3,7 εθ. Δθ ησλ 3,72 εθ. πιεζπζκνχ ζηε ρψξα, 2,18 εθ. δηαβηεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη 1,54 
εθ. ζηελ χπαηζξν.   
 
Πξσηεχνπζα ηεο Γεσξγίαο είλαη ε Σηθιίδα. Άιιεο ζεκαληηθέο πφιεηο είλαη: Θνπηαΐζη (138 
ρηι.θάηνηθνη), Βαηνχκη (166 ρηι. θάηνηθνη), Ρνπζηάβη (128 ρηι. θάηνηθνη), Πφηη (41 ρηι. 
θάηνηθνη).  
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Α.2 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς 

 

Βαζικά μακποοικονομικά μεγέθη 

  2016 2017 2018 

Μεταβολι ΑΕΠ 2,80% 4,80% 4,70% 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ με 
όρουσ αγοραςτικισ 
δφναμθσ PPP (δολ. 
ΘΠΑ)  

9.978 10.663 11.429 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ 
(USD) 

3.857 4.047 4.346 

Ανεργία 14% 13,90% 12,70% 

Πλθκωριςμόσ ςτα τζλθ 
περιόδου % 

1,8 6,7 1,50% 

Δθμοςιονομικό 
ζλλειμμα (% ΑΕΠ) 

3,00% 2.9% 2.5% 

Χρζοσ δθμοςίου τομζα 
(% ΑΕΠ) 

42.4% 42.4% 42.2% 

Ακακάριςτο εξωτερικό 
χρζοσ / % ΑΕΠ 

110,4 114,4 109,5 

Συναλλαγματικά 
αποκζματα (διςεκ. 
USD)  2,8 3 3,3 

Ζλλειμμα Ιςοηυγίου 
Τρεχουςών 
Συναλλαγών % ΑΕΠ 

13.1 8.7 7.3 

   Πηγή: Geostat, ΔΝΤ 

 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Geostat, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ην 2018 αλήιζε 
ζε 4,7% έλαληη 4,8% ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ 
απνπιεζσξηζκέλνπ ΑΔΠ αλήιζε ζε 3,6% έλαληη 6,1% ην 2017.  Σν νλνκαζηηθφ ΑΔΠ αλήιζε 
ζε 41,07δηζεθ. ιάξη Γεσξγίαο (GEL) ην 2018, απμεκέλν 8,5% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ 
έηνπο.  
 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ δηάξζξσζε ηνπ ΑΔΠ ην 2018 (ζηνηρεία Geostat) θαηείραλ νη 
θάησζη δξαζηεξηφηεηεο: εκπφξην (17,0%), βηνκεραλία (17,0%), ππεξεζίεο κεηαθνξψλ θαη 
επηθνηλσληψλ (10,2%), θαηαζθεπέο (9,3%), δεκφζηα δηνίθεζε (8,2%) θαη γεσξγία-
δαζνθνκία θαη αιηεία (7,7%).  
 
Γπλακηθφηεξνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο ην 2018 απφ πιεπξάο πξαγκαηηθήο αχμεζεο ηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο, ήηαλ νη  ηνκείο: ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο (+13,5%), 
άιισλ θνηλνηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ (12,1%), μελνδνρείσλ θαη 
εζηίαζεο (9,7%), κεηαθνξψλ (9,4%), εμνξπθηηθνχ ηνκέα (7,6%), ππεξεζηψλ πγείαο θαη 
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θνηλσληθήο εξγαζίαο (6,2%), ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ- επηζθεπήο κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ (5,9%) θαη επηθνηλσληψλ (5,8%).  
 
Κείσζε πξαγκαηηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 3,1% θαηαγξάθεθε ζηνλ ηνκέα ησλ 
θαηαζθεπψλ.  
 
Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζπληζηά πεξίπνπ 40% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. Ζ γεσξγία 
ζπκβάιιεη ζηηο εμαγσγέο, κε θνπληνχθηα, νίλνπο θαη κεηαιιηθά λεξά.  
 
Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ γλσξίδεη αλάπηπμε ζηελ Γεσξγία. Σν 2018 επηζθέθηεθαλ ηε 
Γεσξγία ζπλνιηθά 8,3 εθ. επηζθέπηεο εθ ησλ νπνίσλ 4,7 εθ. ηνπξίζηεο1 (έλαληη 3,87 εθ. ην 
2017). Απνηέιεζκα ήηαλ ην 2018 ηα έζνδα απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ λα θαηαγξάςνπλ 
αχμεζε 21% ζε εηήζηα βάζε. 
 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία Geostat, θαηαγξάθεηαη πςειφηεξε απφ ηα πξνβιεπφκελα 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ξπζκφ αχμεζεο πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ 5% ηελ πεξίνδν Ηαλ.-
επη.2019.    
 
Σν α΄εμάκελν ηνπ 2019, ε ηζρπξή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ (+ 11,5% ζπγθξηηηθά κε ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν πεξαζκέλνπ έηνπο), θαη ε πηψζε ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ θαη ησλ 
εηζαγσγψλ αγαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
αχμεζε ζηηο εηζξνέο εκβαζκάησλ (+ 8%) θαη ηνπξηζκνχ (+ 7%), ζπλέβαιαλ ζε κείσζε ηνπ 
ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζε 6,2% ηνπ ΑΔΠ ην α΄εμάκελν ηνπ 
2019.  
 
Όζνλ αθνξά ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηε Γεσξγία, ζχκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά 
ζηνηρεία ηεο Geostat, ηελ πεξίνδν Ηαλ.-Ηνπλίνπ 2019 ε εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 
ζηε Γεσξγία αλήιζε ζε 473 εθ. δνι. κεησκέλε θαηά 35% ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηνπ 2018.  
 
Ο πςειφηεξνο πιεζσξηζκφο ηνλ Αχγνπζην 2019 (4,9% ζε εηήζηα βάζε) αληηθαηνπηξίδεη ηελ 
αχμεζε ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο, ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ δηνιίζζεζε 
ηεο ηζνηηκίαο ηνπ Γεσξγηαλνχ λνκίζκαηνο ιάξη (GEL) έλαληη ηνπ δνι. θαη ηνπ επξψ. 
 
Ζ ηζνηηκία ηνπ Ιάξη (GEL) έλαληη ηνπ δνι. θαηέγξαςε ζεκαληηθή κείσζε απφ ηνλ Ηνχιην 
έσο ηνλ Οθηψβξην αλεξρφκελε ζε επίπεδα πεξίπνπ 1$=3 ιάξη. Ζ άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ 
έλεθα ηεο πηψζεο ηεο αμίαο ηνπ ιάξη, νδήγεζε ηελ Θεληξηθή Σξάπεδα Γεσξγίαο ζε 
παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, απζηεξνπνίεζε πνιηηηθήο θαη κείσζε ηεο 
ππνρξέσζεο ηήξεζεο ειάρηζησλ απνζεκαηηθψλ ζε θαηαζέζεηο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο.  

 
Ζ δηνιίζζεζε ηνπ Ιάξη πξνθάιεζε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 6,9% ην κήλα Οθηψβξην.  
 
Οη εμειίμεηο ζην πεξηθεξεηαθφ θαη ην δηεζλέο θαη πεξηθεξεηαθφ νηθνλνκηθφ/εκπνξηθφ 
πεξηβάιινλ επηδξνχλ ζηηο καθξννηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Γεσξγίαο. Σν ΓΛΣ πξνβιέπεη  
αχμεζε  ΑΔΠ γηα ην 2019 ζην 4,6%, θαη επίπεδν πιεζσξηζκνχ 5,4% ζηα ηέιε ηνπ 2019.                              
Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά πεξίπνπ 2 
εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ αλεξρφκελν ζε 6% ηνπ ΑΔΠ ην 2019.  
 

                                                           
1
 κριτήριο η διαμονή με 3-4 διανυκτερεφσεις 
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Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη ε  Γεσξγία ζα επηηχρεη ξπζκφ αλάπηπμεο 4,7% ην 2020 
κε παξάγνληεο αλάπηπμεο ηελ δήηεζε εμαγσγψλ θαη ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο.  
 
Πποβλέτειρ ΓΝΤ για ποπεία μακποοικονομικών δεικηών Γευπγίαρ 2019-2020 

  2018 2019 2020 

Μεταβολι 
πραγματικοφ ΑΕΠ 

4,7 4,6 4,8 

Πλθκωριςμόσ (ετιςιοσ 
μ.ο.) 

2,6 4,2 3,8 

Ιςοηυγίο Τρεχουςών 
Συναλλαγών (% ΑΕΠ) -7,7 -5,9 -5,8 

   Πηγή: World Economic Outlook, IMF,2019 
 

Σν ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2020 πξνβιέπεη έιιεηκκα 
2,7% επί ηνπ ΑΔΠ θαη ηξέρνπζεο δαπάλεο ζην 23% ηνπ ΑΔΠ.  
 
Ζ Γεσξγία θαηαηάρζεθε 7ε ζηελ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο "Doing Business 
2020"   πνπ κεηξά ηνπο δείθηεο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κεηαμχ 190 ρσξψλ. 
πγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ε θαηάηαμε ηεο Γεσξγίαο ππνρψξεζε κία ζέζε. 
  
Δηδηθφηεξα κε βάζε ηελ Έθζεζε, ε Γεσξγία είρε ζπλνιηθή επίδνζε 83,7 βειηησκέλε θαηά 
0,2 κνλάδεο ζπγθξηηηθά κε  ην πξνεγνχκελν έηνο κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε λα ζεκεηψλεηαη 
ζηνλ δείθηε έλαξμεο επηρείξεζεο. ε επηκέξνπο βαζηθνχο δείθηεο Γεσξγία έιαβε 21ε ζέζε 
φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, 15ε ζηελ πξφζβαζε ζε πηζηψζεηο, 64ε 
ζηελ επίιπζε πησρεχζεσλ, 5ε ζηελ θαηαρψξηζε αθηλήησλ, 45ε  ζην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην 
θαη 12ε ζηελ επηβνιή ζπκβάζεσλ.   
 
Ζ θαηάηαμε ηεο Γεσξγίαο κε βάζε ην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο (Global 
Competitiveness Index 2019) ππνρψξεζε ζηελ 74ε ζέζε έλαληη 66εο ζέζεο ην 2018.  
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Β. ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Β.1 Θεσμικό πλαίσιο  

 
χκθσλα κε ηε γεσξγηαλή λνκνζεζία, επελδπηήο ζεσξείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή 
ν δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ επελδχεη ζηε Γεσξγία. 
 
Ο Λφκνο πεξί πξνψζεζεο θαη εγγπήζεσλ ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνζηαηεχεη 
ηνπο αιινδαπνχο επελδπηέο γηα κηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ κεηαγελέζηεξε λνκνζεζία ε 
νπνία κπνξεί λα κεηαβάιεη ηνπο φξνπο ησλ επελδχζεψλ ηνπο.  
 
Ωο επελδχζεηο ζεσξνχληαη φια ηα είδε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πλεπκαηηθψλ 
δηθαησκάησλ πνπ επελδχνληαη γηα ηελ απφθηεζε θεξδψλ απφ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα 
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην έδαθνο ηεο Γεσξγίαο.  
 
Οη αμίεο απηέο ή δηθαηψκαηα κπνξεί λα είλαη: 
• ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
• θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία   
• δηθαηψκαηα κίζζσζεο γεο θαη ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
παξαρψξεζεο), δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, άδεηεο, ηερλνγλσζία.  
• άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν. 
 

Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών 

 

Οη κε θάηνηθνη Γεσξγίαο  δχλαληαη λα θαηαρσξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο σο 
γεσξγηαλά λνκηθά πξφζσπα ή σο ππνθαηαζηήκαηα ή αληηπξνζσπείεο αιινδαπψλ 
εηαηξεηψλ.  
 
Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεσξγία δηέπεηαη απφ ην λφκν πεξί επηρεηξεκαηηψλ 
(1994). Ο λφκνο απηφο ξπζκίδεη ηηο νξγαλσηηθέο θαη λνκηθέο κνξθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ είλαη: 
 
Α. Aτομικι επιχείρθςθ  (Individual Entrepreneur) 
Πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζε έλα θπζηθφ πξφζσπν. Απηή είλαη ε απινχζηεξε 
θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απαληάηαη 
πεξηζζφηεξν ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 
Γηα ηελ εγγξαθή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, απαηηνχληαη: 
• Αίηεζε 
• Σαπηφηεηα 
• Απφδεημε πιεξσκήο ηέινπο γηα ηελ ππεξεζία εγγξαθήο. 
Σα ίδηα έγγξαθα απαηηνχληαη θαη απφ ηνπο αιινδαπνχο πνιίηεο πνπ επηιέγνπλ λα 
εγγξαθνχλ σο αηνκηθή επηρείξεζε.  
 
Β. Ομόρρυκμθ Εταιρεία (Joint Liability company) 
Γ. Ετερρόρυκμθ Εταιρεία (Limited partnership) 
Δ. Εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ  (Limited Liability Company) 
Ε. Aνώνυμθ Εταιρεία (Joint Stock Company) 
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ΣΤ. Συνεταιριςμόσ (Cooperative) 
 
Η. Yποκατάςτθμα (Branch) 
Έλα ππνθαηάζηεκα βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί πέξα απφ ηνλ ηφπν εγγξαθήο (έδξα) ηεο 
ηδξπηηθήο ηνπ εηαηξείαο. Γελ έρεη θαζεζηψο ρσξηζηήο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Σν 
ππνθαηάζηεκα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαζέηεη ε ηδξπηηθή εηαηξεία. Ζ 
ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο δελ απαηηεί θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο. Τπνθαηάζηεκα 
αιινδαπήο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλν ζηελ Δζληθή Τπεξεζία Γεκνζίνπ 
Κεηξψνπ (National Agency of Public Registry). Ζ εγγξαθή απαηηεί αίηεζε ηεο αιινδαπήο 
εηαηξείαο θαη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κε ηελ απφθαζε ηεο εηαηξείαο λα δηνξίζεη 
δηεπζπληή ηνπ λένπ ππνθαηαζηήκαηνο. 
 
Θ. Αντιπροςωπεία (μόνιμθ εγκατάςταςθ για φορολογικοφσ ςκοποφσ) 
Ζ Αληηπξνζσπεία (Representation) ή κφληκε εγθαηάζηαζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 
(Permanent Establishment for Tax Purposes) είλαη παξφκνηα κε ην ππνθαηάζηεκα 
δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο ηδξπηηθήο εηαηξείαο θαη 
δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα λνκηθνχ πξνζψπνπ. Όπσο ην ππνθαηάζηεκα, ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο 
εμνπζίεο πνπ ηεο έρεη αλαζέζεη ε ηδξπηηθή εηαηξεία. Τπάξρεη, σζηφζν, θάπνηα δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη ηεο αληηπξνζσπείαο, θαζψο ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη λα 
εθπξνζσπεί θαη λα ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ηδξπηηθήο εηαηξείαο πέξα απφ ηελ 
εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ππνθαηαζηήκαηνο. Κηα άιιε δηαθνξά κεηαμχ ππνθαηαζηήκαηνο 
θαη αληηπξνζσπείαο είλαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ πξέπεη 
λα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην απηφ. Σν ππνθαηάζηεκα εγγξάθεηαη ζηελ Δζληθή Τπεξεζία 
Γεκνζίνπ Κεηξψνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ηεο Γεσξγίαο (National Agency of Public 
Registry). Ζ αληηπξνζσπεία (κφληκε εγθαηάζηαζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο) είλαη 
εγγεγξακκέλε ζηελ Τπεξεζία Φνξνινγίαο (Revenue Service) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
ηεο Γεσξγίαο. 
 

Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας 

 

Γηα ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απαηηείηαη εγγξαθή ηνπ επηρεηξεκαηία/ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία Γεκφζηνπ Κεηξψνπ 
(www.napr.gov.ge, δηεχζπλζε: # 2 St. Nikoloz / N.Chkeidze, Tbilisi, 0102) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηθαηνζχλεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην κεηξψν εηαηξεηψλ, φζν 
θαη εγγξαθή ηεο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Κεηά ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 
λνκνζεζίαο, ε θαηαρψξεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη απινπζηεπζεί, έρνπλ πεξηνξηζηεί 
ηα εκπφδηα θαη έρεη θαζηεξσζεί ε αξρή ηεο «ππεξεζίαο κηαο ζηάζεο» . Γελ ππάξρεη 
ειάρηζηε απαίηεζε γηα ηδξπηηθφ θεθάιαην (charter). Γελ ππάξρεη επίζεο απαίηεζε λα 
ππάξρεη εηαηξηθή ζθξαγίδα, σζηφζν, πνιιέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα απνθηήζνπλ 
ζθξαγίδα. 
 
Ζ εγγξαθή επηρεηξεκαηηψλ/λνκηθψλ πξνζψπσλ ζπλεπάγεηαη ηελ έθδνζε αλαγλσξηζηηθνχ 
αξηζκνχ, θαζψο θαη απνζπάζκαηνο απφ ην κεηξψν επηρεηξεκαηηψλ θαη  λνκηθψλ πξνζψπσλ 
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.  
 
Σα απαηηνχκελα έγγξαθα γηα ηελ εγγξαθή εηαηξεηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην link ηνπ 
Θέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ "Public Service Hall"  http://www.psh.gov.ge/main/menus/2 
 

http://www.napr.gov.ge/
http://www.psh.gov.ge/main/menus/2
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Β.1.3 Σραπεζικό σύστημα- πιστώσεις προς επιχειρήσεις  

 

Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ απνηειείηαη απφ ην 
Λφκν γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Γεσξγίαο, ην Λφκν πεξί δξαζηεξηνηήησλ ησλ εκπνξηθψλ 
ηξαπεδψλ θαη ηνπο ζπλαθείο εθαξκνζηηθνχο θαλνληζκνχο. 
 
Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Γεσξγίαο έρεη εηζάγεη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ 
έλαληη ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ, εληζρχνληαο ην πεδίν επνπηείαο πνπ δηελεξγεί κε 
ελίζρπζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 
 
Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Γεσξγίαο είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα 
ηελ επνπηεία πνηθίισλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά, ήηνη εκπνξηθέο 
ηξάπεδεο, πηζησηηθέο ελψζεηο, κηθξνρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, κνλάδεο εκβαζκάησλ 
θαη γξαθεία αληαιιαγήο λνκηζκάησλ, θαζψο θαη ηεο αγνξάο ηίηισλ. 
 
Οη γεσξγηαλέο ηξάπεδεο βαζίδνληαη ζηελ θεθαιαηαθή ζπκκεηνρή αιινδαπψλ κεηφρσλ. 
ηξαηεγηθνί επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ/ πεξηθεξεηαθψλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ (EBRD, IFC θ.α.) είλαη παξφληεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 
ηεο Γεσξγίαο.  
 
Αλαιπηηθνί δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη δηαζέζηκνη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Γεσξγίαο: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=109 
 
Ο πιήξεο θαηάινγνο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γεσξγία είλαη δηαζέζηκνο  ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Γεσξγίαο : 
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403 
 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπηρεηξήζεσλ παξέρεη γξακκέο πίζησζεο  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
έιιεηςεο καθξνπξφζεζκσλ πηζηψζεσλ ζε κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηε 
Γεσξγία.  Ζ ΔΣΔπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφζβαζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε κέζσ δηαζθάιηζεο επάξθεηαο ελδηάκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (intermediated 
financing) ζε ζπλεξγαζία κε Γεσξγηαλά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  
 
Σα δάλεηα ηεο ΔΣΔπ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο 
αθνξνχλ επξχ θάζκα ηνκέσλ θαη  επί ηνπ παξφληνο δηαηίζεληαη κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ 
ηδξπκάησλ:  Bank of Georgia, ProCredit Bank Georgia, Credo Bank θαη TBC Bank. Θαηά ηελ 
πεξίνδν 2007-2019, ηα δάλεηα ηεο ΔΣΔπ πξνο ηηο ηνπηθέο ηξάπεδεο δηνρεηεχζεθαλ ζηελ 
παξνρή πηζηψζεσλ γηα πεξίπνπ 1.300 επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ.  
 
Ζ ΔΣΔπ ζα απμήζεη επίζεο ηα πξντφληα επηκεξηζκνχ επελδπηηθνχ ξίζθνπ θαη 
δξαζηεξηφηεηεο "capacity building", θπξίσο κέζσ ησλ δχν λέσλ πξνγξακκάησλ ηεο ζηε 
Γεσξγία:  
 

 DCFTA Initiative East/ Ζ πξσηνβνπιία απηή εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ εγρψξηα θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403
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ζηα πξφηππα πνπ ζέηεη ε Δκβαζπκέλε θαη Οινθιεξσκέλε πκθσλία Διεχζεξνπ 
Δκπνξίνπ (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement – DCFTA) ΔΔ-Γεσξγίαο.  

 

 InnovFin – EU Finance for Innovators/ Σν InnovFin απνηειείηαη απφ 
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαιχπηνληαο νιφθιεξε ηελ 
αιπζίδα αμίαο ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ζηήξημε επελδχζεσλ κηθξψλ θαη 
κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηε Γεσξγία. 

 
Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία EIB ζηε Γεσξγία ζηνλ ηζηφηνπν: 

https://www.eib.org/en/publications/the-european-investment-bank-in-georgia 
 

 

Β.1.4 Καθεστώς ιδιοκτησίας 

  

Σα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο δηαζθαιίδνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ην χληαγκα. Δηδηθφ 
θεθάιαην ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα δηέπεη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη πξνβιέπεη δηάθνξεο 
κνξθέο ηδηνθηεζίαο, απφθηεζεο, αμηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πεξηνπζίαο.   
 
Ζ κεηαβίβαζε ηδηνθηεζίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Αζηηθφ Θψδηθα.                    
Σν αθίλεην πεξηιακβάλεη  ην νηθφπεδν καδί κε ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο απηνχ. Γηα 
αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο  είλαη απαξαίηεηε ε θαηαρψξηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Γεκνζίνπ Κεηξψνπ ηεο Γεσξγίαο είλαη 
αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ θαηαρψξηζε ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ επί αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο. 
 
Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο γηα κε θαηνίθνπο Γεσξγίαο φζνλ αθνξά 
ηελ  απφθηεζε αγξνηηθήο γεο.  Toλ Ηνχιην 2019 ηέζεθε ζε ηζρχ Οξγαληθφο Λφκνο "πεξί 
ηδηνθηεζίαο αγξνηηθήο γεο", ν νπνίνο πξνβιέπεη ηηο πεξηπηψζεηο θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ 
ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη  κεηαβίβαζε ηδηνθηεζίαο επί αγξνηηθήο γεο ζε αιινδαπά θπζηθά 
πξφζσπα θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηα νπνία ν πιεηνςεθηθφο κέηνρνο είλαη 
αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν ή/θαη λνκηθφ πξφζσπν εγγεγξακκέλν ζην εμσηεξηθφ. 
 

 

Β.1.5 Εργασιακό καθεστώς 

  

Ζ κηζζνδνζία θαη ην επίπεδν ηνπ κηζζνχ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο.                    
Ο κέζνο κεληαίνο κηζζφο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεσξγηαλήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 
αλήιζε ζε 1.068 ιάξη Γεσξγίαο ην 2018 (πεξίπνπ 359 δνι.). Αμηνζεκείσηεο απνθιίζεηο 
πθίζηαληαη ζην επίπεδν κέζνπ κηζζνχ ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο επίζεο 
θαη κεηαμχ επηκέξνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο. Οη κηζζνί εληφο ηεο Γεσξγίαο θαηαβάιινληαη 
κφλν ζην εζληθφ λφκηζκα (ιάξη, GEL). Δπί ηνπ παξφληνο ε λνκνζεζία δελ θαζνξίδεη επίπεδν 
θαηψηαησλ κηζζψλ. 
 
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο επί ηνπ κηζζνχ αλέξρεηαη ζε 20% ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ.          
Ζ παξαθξάηεζε θφξνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε.   
 
Απφ 1/1/2019 ην ζσξεπηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα (accumulated pension system) είλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο λνκίκσο απαζρνινχκελνπο θάησ ησλ 40 εηψλ, κε απηφκαηε 
ειεθηξνληθή εγγξαθή ηνπο ζην λέν ζχζηεκα. Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαζψο θαη 
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο άλσ ησλ 40 εηψλ, ε εγγξαθή ζην πξφγξακκα είλαη εζεινληηθή. 

https://www.eib.org/en/publications/the-european-investment-bank-in-georgia
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Σν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα ζπλεηζθνξάο "2 + 2 + 2": Θάζε εξγαδφκελνο, ν 
εξγνδφηεο θαη ην θξάηνο ζα ζπλεηζθέξνπλ 2% επί ηνπ αθαζάξηζηνπ χςνπο κηζζνχ ηνπ 
εξγαδνκέλνπ ζηνλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ. 
 
εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ην λφκν, ην επίπεδν ζπλεηζθνξάο ηνπ θξάηνπο δηακνξθψλεηαη ζε: 
-2% εθφζνλ νη εηήζηεο απνδνρέο ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη κηθξφηεξεο απφ 24.000 ιάξη (GEL) 
ή  
-1% εθφζνλ νη εηήζηεο απνδνρέο ηνπ εξγαδνκέλνπ θπκαίλνληαη απφ 24.001 έσο 60.000 
ιάξη.  
 
Όζνλ αθνξά ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ζα θαηαζέηνπλ 4% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη ην 
θξάηνο ζα ζπκπιεξψλεη κε πνζνζηφ 2%. 
 
Ο Δξγαηηθφο θψδηθαο  νξίδεη ηελ ειάρηζηε ειηθία απαζρφιεζεο (16 έηε), ηηο ψξεο εξγαζίαο 
(40 αλά εβδνκάδα) θαη ηελ εηήζηα άδεηα (24 εκεξνινγηαθέο εκέξεο). Άιια δεηήκαηα 
ζρεηηθά κε ηνπο κηζζνχο θαη ην σξάξην εξγαζίαο ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη 
ηνπ εξγαδνκέλνπ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θψδηθα Δξγαζίαο (Ηνχιηνο 2013), θαζνξίδνπλ ηνπο 
ιφγνπο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Ο Θψδηθαο θαζνξίδεη επίζεο ηελ ακνηβή 
απνρψξεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηε ιήμε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηεο. 
 
Ο Δξγαηηθφο Θψδηθαο θαζνξίδεη ηνπο βαζηθνχο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην 
σξάξην εξγαζίαο, ηνλ ηφπν εξγαζίαο, ηε ζέζε θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο, ην χςνο ηνπ 
κηζζνχ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ, ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη ηελ ακνηβή ηεο,  ηηο άδεηεο 
θαη ηηο απνδνρέο. Ο θψδηθαο θαζνξίδεη επίζεο ην σξάξην εξγαζίαο γηα ηνπο αλήιηθνπο 
ειηθίαο 16 έσο 18 εηψλ, νπνίν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 36 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν Δξγαηηθφο Θψδηθαο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 
είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα:  

https://matsne.gov.ge/en/document/view/1155567?publication=8 
 
Σνλ Κάξηην 2018, ςεθίζηεθε ν Λφκνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία. 
 
 

Β.2 τρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Γεωργίας 

 

Γηα ηελ είζνδν ζηελ γεσξγηαλή αγνξά ειιεληθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε θιάδνπο 
ελδηαθέξνληνο (βι. θαησηέξσ), νη ελδηαθεξφκελεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ θαη’ 
αξράο: 

 λα ζηαζκίζνπλ ηνλ πθηζηάκελν αληαγσληζκφ ζηελ Γεσξγηαλή αγνξά απφ 
ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο, ήηνη κεηαμχ άιισλ Σνπξθία (δνκηθά πιηθά θαη 
θαηαζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο), Σνπξθία, Γεξκαλία, Οπγγαξία, Γαιιία 
(θαξκαθεπηηθά), ειαηνθνκηθά (Ηηαιία, Ηζπαλία).  

 λα ελνπνηήζνπλ, θαηά ην δπλαηφ, ηελ εμαγσγηθή πξνζπάζεηα  κέζσ ησλ θιαδηθψλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ελψζεψλ ηνπο ή ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
δεκηνπξγήζνπλ επρεξέζηεξεο πξνυπνζέζεηο «δηείζδπζεο» ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ κε αμηψζεηο (πνζφηεηα, αληαγσληζηηθέο ηηκέο, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

https://matsne.gov.ge/en/document/view/1155567?publication=8
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πξντφλησλ έλαληη αληαγσληζκνχ) ζηελ εδψ αγνξά, αιιά θαη κε εθαιηήξην ηελ 
γεσξγηαλή αγνξά λα πεηχρνπλ είζνδν ζε γεηηνληθέο αγνξέο Λ.Θαπθάζνπ.  

 
Απαξαίηεηε είλαη ε αλεχξεζε γεσξγηαλνχ εηαίξνπ -ζε πξψηε θάζε ηνπιάρηζηνλ- γηα 
είζνδν ζηελ αγνξά: Δηζαγσγέα, δηαλνκέα, αληηπξφζσπν φζνλ αθνξά εκπφξην αγαζψλ, είηε 
ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο (joint venture) ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πινπνίεζε 
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ή ηελ αλάπηπμε κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο γεσξγηαλφο 
εηαίξνο πξέπεη λα δηαζέηεη αμηφινγε θαη ζηαζεξή παξνπζία ζηελ αγνξά.  
 
Ζ είζνδνο ζηελ αγνξά γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο δχλαηαη επηηεπρζεί θαη κέζσ ηεο κεζφδνπ 
δηθαηφρξεζεο (franchise) θαη πάιη, σζηφζν, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κε γεσξγηαλφ εηαίξν 
αμηφινγε παξνπζία ζηελ αγνξά. 
 
 

Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα 

 

Σν επίπεδν εηζνδήκαηνο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ θπκαίλεηαη ζε ρακειά 
επίπεδα, γεγνλφο πνπ απνηειεί παξάγνληα θαηαλαισηηθήο πξνηίκεζεο, ζε πξντφληα  
ρακειφηεξσλ ηηκψλ (ηνπξθηθήο θπξίσο θαη θηλεδηθήο πξνέιεπζεο).  
 
Σν κέζν κεληαίν εηζφδεκα ησλ γεσξγηαλψλ λνηθνθπξηψλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 370Δπξψ εθ 
ησλ νπνίσλ ην 41,4% θαηεπζχλεηαη ζε δαπάλεο γηα αγνξά βαζηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο & κε 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ.  
 
Παξά ηαχηα, νη θαηαλαισηέο ησλ αλεξρφκελσλ κεζαίσλ εηζνδεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ, είλαη 
δηαηεζεηκέλνη λα επηιέμνπλ ηελ αγνξά ελφο αθξηβφηεξνπ πξντφληνο γηα ην νπνίν γλσξίδνπλ 
ηελ πνηνηηθή ηνπ αλσηεξφηεηα ζε ζρέζε κε άιια θζελφηεξα νκνεηδή. Απηφ επηβεβαηψλεηαη 
άιισζηε θαη απφ ηελ θαιή εηθφλα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη ησλ 
πεηξειαηνεηδψλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.  
 

 

Γ. ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΜΟΛΟΓΗΗ 
Ο θνξνινγηθφο θψδηθαο πξνβιέπεη έμη ηχπνπο θφξσλ, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζε δχν 
νκάδεο  σο εμήο: 
• Οη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Γεσξγίαο: Φφξνο 
Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, Φφξνο Δηαηξηθψλ Θεξδψλ, Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(ΦΠΑ), Δηδηθνί Φφξνη Θαηαλάισζεο & Γαζκνί. 
• Οη ηνπηθνί θφξνη πνπ εηζάγνληαη βάζεη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ησλ θνξέσλ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο (δήκνη). Πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
 
Σα ηξέρνληα επίπεδα ηεο θνξνινγίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

Δίδορ Φόπος Δπίπεδο 
 

Φόπορ εηαιπικών κεπδών 
(corporate profit tax) 

15% 

Φόπορ ειζοδήμαηορ θςζικών 
πποζώπων ( personal income 
tax) 

20% 
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Φόπορ πποζηιθέμενηρ αξίαρ 
(VAT) 

18% 

Σε οπιζμένα αγαθά επιβάλλεηαι ειδικόρ θόπορ καηανάλυζηρ (excise 
tax) 

Φόπορ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ Έσο 1% 
 
 
Σνλ Ηνχιην 2019 ηέζεθαλ ζε ηζρχ λέεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ θψδηθα.                                
 
 
 

Γ.1 υμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 

 

Ζ Γεσξγία έρεη ζπλάςεη πκθσλία Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο κε 56 ρψξεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρψξαο καο.  Βι. ζρεη. ηζηφηνπν Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
Γεσξγίαο: 

https://mof.ge/en/5128#6 
 

Γ.2 Υορολογία Υυσικών προσώπων 

 

Οη ππφρξενη θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη θπζηθά πξφζσπα, θάηνηθνη θαη κε θάηνηθνη 
Γεσξγίαο.  Φπζηθφ πξφζσπν πνπ κέλεη ζηε Γεσξγία γηα πεξηζζφηεξεο απφ 183 εκέξεο ζε 
νπνηαδήπνηε ζπλερή ρξνληθή πεξίνδν 12 εκεξνινγηαθψλ κελψλ ζεσξείηαη θάηνηθνο, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ δηπισκαηψλ, ππαιιήισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πξνζψπσλ πνπ 
εμππεξεηνχλ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο μέλσλ ρσξψλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 
Σν αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηδηψηεο κε ηε κνξθή κηζζνχ ή άιισλ 
παξνρψλ απφ Γεσξγηαλέο πεγέο θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 20%. 
 
Σν αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε νηθηζηηθψλ αθηλήησλ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 
5%. 
 
Έλαο κεκνλσκέλνο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο κηθξήο επηρείξεζεο 
(Micro Business), εάλ ην εηήζην εηζφδεκά ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 30.000 ιάξη Γεσξγίαο 
(11.600 δνι. ) ή κηα Κηθξή Δπηρείξεζε εάλ ην εηήζην εηζφδεκά ηεο δελ ππεξβαίλεη ηα 
500.000 GEL (183.000 δνιάξηα ΖΠΑ) θαη εθηειεί κφλν ην είδνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε θαλνληζηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
 
Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππάγεηαη ζε θαζεζηψο πνιχ κηθξήο επηρείξεζεο (Micro Business) 
δελ θαηαβάιιεη θφξν εηζνδήκαηνο. 
Σν εηζφδεκα κηαο κηθξήο επηρείξεζεο θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 1%. 
 
 

Γ.3 Υορολόγηση Επιχειρήσεων 

 

Τπφρξενη θαηαβνιήο θφξνπ εηαηξηθψλ θεξδψλ (corporate profit tax) είλαη εηαηξείεο πνπ 
έρνπλ θνξνινγηθή έδξα ζηε Γεσξγία, ελψ νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ θφξν 
κφλν εάλ ην εηζφδεκά ηνπο πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεσξγία (εηζφδεκα απφ 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θεθαιαηαθά θέξδε, έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, έζνδα απφ κεξίζκαηα, θαη άιια έζνδα). Σφζν νη μέλεο φζν θαη νη εγρψξηεο 

https://mof.ge/en/5128#6
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εηαηξείεο πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεσξγία αλαιακβάλνπλ ηηο ίδηεο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. 
 

 
χκθσλα κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ θψδηθα απφ 1/1/2017 ν θφξνο εηαηξηθψλ 
θεξδψλ ζπλάδεη κε ην «εζζνληθφ θνξνινγηθφ κνληέιν», πξνβιέπνληαο απαιιαγή απφ ηνλ 
θφξν, ηκήκαηνο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ ηα θέξδε απηά δαπαλψληαη γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θνξνινγείηαη εθείλν ην ηκήκα ησλ 
θεξδψλ πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηαβνιή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο. 
 
Κέρξη ηνλ Ηαλ.2023, ην λέν θαζεζηψο θνξνιφγεζεο εηαηξηθψλ θεξδψλ δελ ζα εθαξκφδεηαη 
ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νξγαληζκνχο κηθξνρξεκαηνδφηεζεο, 
πηζησηηθέο ελψζεηο, θαη εθδφηεο δαλείσλ φπσο νξίδνληαη κε βάζε ην Λ. γηα ηελ Δζληθή 
Σξάπεδα ηεο Γεσξγίαο.  
 
Σν λέν ζχζηεκα θνξνινγίαο θεξδψλ ηζρχεη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ ζηε Γεσξγία 
θαζψο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεσξγία κέζσ 
κφληκεο εγθαηάζηαζεο (permanent establishment) θαη ε θνξνινγεηέα βάζε πεξηιακβάλεη: 
-ηα δηαλεκεκέλα θέξδε 
-δαπάλεο ή άιιεο πιεξσκέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
- δσξεάλ παξάδνζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ή / θαη κεηαθνξά θεθαιαίσλ 
-έμνδα αληηπξνζψπεπζεο (representation expenses) πνπ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ 
θαζνξίδεη ν θνξνινγηθφο θψδηθαο.  
 
 

Γ.4. Δασμοί - Ειδικότεροι φόροι 

 

Οη δαζκνί εηζαγσγήο αλέξρνληαη ζε επίπεδα 0%, 5% ή 12% αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ 
αγαζψλ πξνο εηζαγσγή.    Γηα ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν 
απαηηνχληαη ηα αθφινπζα έγγξαθα:  (i) θνξησηηθή/έγγξαθν γηα ηε κεηαθνξά, (ii) 
ζπκθσλία αγνξάο, (iii) ε απαηηνχκελε άδεηα/ έγθξηζε γηα ηελ εηζαγσγή εθφζνλ ηνχηε 
απαηηείηαη γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ.  
 

ΦΠΑ 
Σα εηζαγφκελα αγαζά  ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηνλ Φνξνινγηθφ Θψδηθα. 
Ο ζπληειεζηήο ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε 18% επί αμίαο ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ. 
 

Διδικόρ Φόπορ Καηανάλυζηρ 
Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο επηβάιιεηαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αγαζψλ ζχκθσλα κε 
ηνλ Φνξνινγηθφ Θψδηθα. 
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Γ.5 Ειδικές Οικονομικές ζώνες 

 

χκθσλα κε ην Λφκν πεξί "Διεχζεξσλ Βηνκεραληθψλ Εσλψλ", ε βηνκεραληθή δψλε 
ζπλίζηαηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο  ειεχζεξσλ δσλψλ πνπ πξνβιέπεη ε ηεισλεηαθή λνκνζεζία 
ηεο Γεσξγίαο, εληφο νπνίσλ εθαξκφδνληαη επλντθφ θνξνινγηθφ θαη ηεισλεηαθφ ζχζηεκα.      
Ο Λφκνο νξίδεη επίζεο θαη ηνλ θαηάινγν ησλ κε επηηξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ FIZ, 
φπσο επίζεο θαη ηα αγαζά πνπ απαγνξεχεηαη λα  εηζαρζνχλ ζηελ FIZ. 
 
Eπί ηνπ παξφληνο ζηε Γεσξγία ιεηηνπξγνχλ ειεχζεξεο βηνκεραληθέο  δψλεο: ζην Θνπηαΐζη 
(“HUALING KUTAISI FREE INDUSTRIAL ZONE” θαη “KUTAISI FREE INDUSTRIAL 
ZONE /Managed by LLC Georgian International Holding”, ζην Πφηη (POTI FREE 
INDUSTRIAL ZONE) θαη ζηελ Σηθιίδα. 
 
Οη εηαηξείεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηηο δψλεο θαη έρνπλ ην status  επηρείξεζεο ΔΒΕ 
απνιαχνπλ θνξνινγηθά νθέιε σο πξφζζεην θίλεηξν, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ππφθεηληαη ζε 
απινπζηεπκέλνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο.  
 
ε πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ απφ κηα επηρείξεζε κε θαζεζηψο ΔΒΕ πξνο άιιε 
εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηε Γεσξγία  (πιελ έηεξεο επηρείξεζεο εληφο δψλεο) θαηαβάιιεηαη  
θφξνο  4% επί ησλ εζφδσλ απφ ηελ παξνρή ησλ αγαζψλ.  
 

 

Γ.6. Ζώνες για δραστηριότητες Επικοινωνιών/Πληροφορικής (Virtual zone) 

Λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ θιάδν πιεξνθνξηθήο, 
δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα θαζεζηψο Virtual Zone. Σν θαζεζηψο απηφ ζπλίζηαηαη ζε 
άδεηα (έγθξηζε) άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε Δηθνληθή Εψλε θαη ηα 
πξντφληα ινγηζκηθνχ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο ππαγφκελνπο ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο 
απαιιάζζνληαη απφ: α) ηνλ θφξν επί ησλ θεξδψλ γηα παξαδφζεηο πξντφλησλ εθηφο 
Γεσξγίαο  β) ηνλ ΦΠΑ επί παξαδφζεσλ πξντφλησλ εθηφο Γεσξγίαο  γ) ηνλ θφξν εμαγσγήο.  
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Δ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Δ.1 Κίνητρα Επενδύσεων 

 

Γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, ε  Γεσξγία παξέρεη αληαγσληζηηθά επίπεδα 
ζπληειεζηψλ θφζηνπο (επίπεδα θνξνινγίαο, αμία αθηλήησλ, θφζηνο ππεξεζηψλ θνηλήο 
σθέιεηαο).  χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (2017-2018 World Bank Report), ε 
Γεσξγία θαηαηάζζεηαη 3ε κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ηελ ειάρηζηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε 
παγθνζκίσο κε  ζπλνιηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή  ζε επίπεδα πεξίπνπ 9,9%.  
 
Σνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηε ρψξα:  ηνπξηζκφο/ αλάπηπμεο 
αθηλήησλ, ελέξγεηα (πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, έξεπλα θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ, 
αλάπηπμε ππφγεηαο εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ αεξίνπ), εμφξπμε, κεηαπνίεζε (θαιιπληηθά, 
ρεκηθά, δνκηθά πιηθά θ.α.), αγξνηνδηαηξνθηθφο, ππνδνκέο κεηαθνξψλ θαη εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο (logistics), θαζψο θαη ν ηνκέαο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο.  
 
Αλαιπηηθφο θαηάινγνο κε δεκφζηα θαη ηδησηηθά επελδπηηθά έξγα ζηε ρψξα γηα ηελ 
ελεκέξσζε ελδηαθεξφκελσλ επελδπηψλ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα: 
https://drive.google.com/file/d/1aobWOjtZX37vpX1ecDdxoqWQiXy2g5PN/vie
w 
 
ηελ πξνζπάζεηα γηα πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα  ηδξχζεθαλ ζηελ ρψξα λέα 
ηδησηηθά θαη δεκφζηα επελδπηηθά Σακεία γηα επελδπηηθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο.  
 
Ζ θξαηηθή ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ παξέρεηαη κέζσ ηνπ νξγαληζκνχ "Enterprise Georgia", 
ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επελδπηηθήο δηαδηθαζίαο.                               
Σν "Enterprise Georgia", παξέρεη δσξεάλ ππεξεζίεο  ζηνπο επελδπηέο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο επελδπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπο ζπλδξάκεη ζηελ επηθνηλσλία κε θξαηηθνχο θνξείο. 
Έρεη δχν ζπληζηψζεο: ηνλ ηνκέα Δμαγσγψλ/ "Enterprise Georgia - Export" θαη ηνλ ηνκέα 
Δπελδχζεσλ/ "Enterprise Georgia - Investments", ε νπνία ζπληζηά ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο. 
 

Παξαηίζεηαη πιεξνθφξεζε γηα ηξέρνληα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 
επελδχζεσλ:  
Πηγή: http://investingeorgia.org/en/keysectors/government-incentives 
 
Ι. Ππόζβαζη ζε σπημαηοδόηηζη μέζυ ηος Ππογπάμμαηορ "Produce in Georgia" 
θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ζηήξημε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο. Κέζα ζηήξημεο:  
(α) Eπηδφηεζε επηηνθίνπ (Interest rate co-financing) γηα ην δάλεην ή ην αληηθείκελν 
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηα δχν πξψηα έηε. 
(β) Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο: ζπγρξεκαηνδφηεζε θφζηνπο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, 
αλάιπζε εμαγσγηθήο αγνξάο, b2b matching, αλάπηπμε δεμηνηήησλ, δηαρείξηζε πνηφηεηαο, 
ηππνπνίεζε θιπ. 
 
Όξνη επηιεμηκφηεηαο γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα: 
(i)Σνπιάρηζηνλ 80% ηνπ δαλείνπ λα δηνρεηεχεηαη γηα  δεκηνπξγία κέζσλ παξαγσγήο 
(αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο). 
(ii) Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 150.000 έσο 5.000.000 GEL. 
(iii) Ζ αμία ηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 100.000 έσο 
5.000.000 GEL. 

https://drive.google.com/file/d/1aobWOjtZX37vpX1ecDdxoqWQiXy2g5PN/view
https://drive.google.com/file/d/1aobWOjtZX37vpX1ecDdxoqWQiXy2g5PN/view
http://investingeorgia.org/en/keysectors/government-incentives
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(iv) Σν ηειηθφ πξντφλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
 
II. Μησανιζμόρ εγγςοδόηηζηρ δανείυν Ππογπάμμαηορ "Produce in Georgia" 
ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 
-Αζθάιηζε δαλείνπ - έσο 70% ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ 
-Ζ κέγηζηε δηάξθεηα εγγχεζεο - 10 έηε 
 
Όξνη επηιεμηκφηεηαο : 
(i) Πνζφ δαλείνπ  έσο 2 000 000 GEL. 
(ii)Eπηιέμηκνη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: Κεηαπνίεζε, μελνδνρεηαθφο ηνκέαο, 
ειεθηξνπαξαγσγή, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο/θέληξα θαηάξηηζεο, εμαγσγή 
ππεξεζηψλ, έξεπλα θαη αλάπηπμε. 
(iii) Οη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εγγχεζεο δαλείνπ θαη θαζέλαο απφ ηνπο ζπλ-
δαλεηνιήπηεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: ν κέζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 εθαη. GEL θαη νη 
ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο (θαηά ηελ ιεςε πίζησζεο) δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα 8 εθαη. GEL. 
 
ΙΙΙ. Ππόγπαμμα "HOST IN GEORGIA" 
θνπφο ε αλάπηπμε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. Κεραληζκνί ζηήξημεο: 
-Δπηδφηεζε επηηνθίνπ (interest rate co-financing) δαλείνπ γηα ηα δχν πξψηα έηε. 
-Παξνρή ηερληθήο  βνήζεηαο: πγρξεκαηνδφηεζε θφζηνπο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, 
business matching, εγθαηάζηαζε ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, αλάπηπμε δεμηνηήησλ, 
δηαρείξηζε πνηφηεηαο, ηππνπνίεζε θιπ. 
 
Πξνβιέπεηαη επίζεο ε παξνρή ζηήξημεο εγθαηάζηαζεο δηεζλψλ μελνδνρεηαθψλ brands κε 
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηέινπο δηθαηφρξεζεο ή ησλ ηειψλ εθκεηάιιεπζεο/ royalty ζε γηα 
ζχκβαζεηο δηθαηφρξεζεο κε δηεζλείο μελνδνρεηαθνχο νίθνπο.  
 
Δπίζεο, ην κπαηικό επενδςηικό ηαμείο “Partnership Fund” ζπγρξεκαηνδνηεί 
ηδησηηθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Γεσξγία  ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, 
αθηλήησλ & ηνπξηζκνχ, κεηαπνίεζεο, αγξνηνδηαηξνθηθφ, ππνδνκέο θαη εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο (logistics) . Σν Σακείν επελδχεη ζε εκπνξηθά βηψζηκα έξγα παξέρνληαο 
ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (equity financing) θαη δάλεηα  
(subordinated/senior). H ζπκκεηνρή ηνπ Σακείνπ αλέξρεηαη έσο θαη ην 49% ηνπ ζπλφινπ 
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ έξγνπ (project total equity). 
 
Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηηο κνξθέο ζηήξημεο ζηελ ηζηνζειίδα: 
www.fund.ge  
 
Άιια επελδπηηθά ηακεία ζηε Γεσξγία: 
JSC “Georgian Energy Development 
Fund” –ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο 
 

www.gedf.com.ge 

Georgian Co-Investment Fund  
www.gcfund.ge 
 

GAZELLE FINANCE www.gazellefinance.com 
 

http://www.fund.ge/
http://www.gedf.com.ge/
http://www.gcfund.ge/
http://www.gcfund.ge/
http://www.gcfund.ge/
http://www.gazellefinance.com/
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Υορολογικά κίνητρα-καθεστώς διεθνούς εταιρείας (international company regime) 

 
To θαζεζηψο δηεζλνχο εηαηξείαο απνλέκεηαη ζε εηαηξείεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηε 
Γεσξγία νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην 
εμσηεξηθφ. Ζ δηεζλήο εηαηξεία απνιαχεη θνξνινγηθά νθέιε ζην πιαίζην ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
 
Δηδηθφηεξα, ε δηεζλήο εηαηξεία απνιαχεη επλντθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο: 
(α) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο δηεζλνχο εηαηξείαο πξνο κε θαηνίθνπο Γεσξγίαο 
απαιιάζζεηαη απφ ηνλ ΦΠΑ · 
(β) Ζ δ.ε. εμαηξείηαη απφ ηελ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο (property tax). 
(γ) H δ.ε. δελ ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά θφξν θπζηθψλ πξνζψπσλ επί ησλ κηζζψλ πνπ 
θαηαβάιιεη ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί.  
(δ) Δηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ αιινδαπνχο ππεθφνπο, πνπ είλαη κφλν θάηνηθνη Γεσξγίαο, 
απφ απαζρφιεζε ηνπο ζηε δ.ε. απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ. 
(ε) Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο δ.ε. είλαη 5%. 
(ζη) Σα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηε δ.ε. δελ θνξνινγνχληαη ζηελ πεγή ηνπ 
εηζνδήκαηνο. 
(δ) Γηεζλήο εηαηξεία πνπ πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζηε Γεσξγία, 
δηθαηνχηαη λα απνκεηψζεη ηελ ππνρξέσζή ηεο επί ηνπ θφξνπ εηαηξηθψλ θεξδψλ απνθηψληαο 
θνξνινγηθή πίζησζε (tax credit). Φνξνινγηθή πίζησζε (tax credit) ρνξεγείηαη ζε δ.ε. γηα ηα 
αθφινπζα είδε δαπαλψλ: 
-Γαπάλεο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (R&D). 
-Θαηαβνιή κηζζψλ ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ Γεσξγηαλή ππεθνφηεηα θαη είλαη 
θάηνηθνη Γεσξγίαο.  
 

 

Δ.2 Ιδιωτικοποιήσεις 

 

Δθ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Γεσξγίαο γηα ην 2020 είλαη ε 
ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θξαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 
φπσο θηίξηα, εξγνζηάζηα θαη άιιεο κνλάδεο, ηδίσο ζηελ πεξηθέξεηα, ψζηε λα απμεζνχλ ηα 
έζνδα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
 
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ην 2019 ήηαλ ε ηδησηηθνπνίεζε 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζίνπ χςνπο  60 εθαη. GEL (20,15 εθαη. δνι. / 18,45 εθαη. 
Δπξψ), ζηφρνο νπνίνο ζχκθσλα κε δειψζεηο  ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Λ.Σurnava 
επηηεχρζεθε.  
 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, ηα έζνδα πνπ εηζέξεπζαλ ζηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019 αλήιζαλ ζε 73 εθαηνκκχξηα 
GEL (24,52 εθαηνκκχξηα δνιάξηα / 22,45 εθ. Δπξψ). 
 
Δληφο Λνεκβξίνπ η.ε. ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ζα αλαθνηλψζεη θαηάινγν κε 100 θξαηηθά 
θηίξηα πξνο ηδησηηθνπνίεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ απφ επελδπηέο. Σν θφζηνο ησλ 
θηηξίσλ ππεξβαίλεη ηα 100 εθαη. GEL (13,5 εθαη. Γνιάξηα / 12,2 εθαη. Δπξψ) φπσο δήισζε 
ε Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο.  
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Δ.3 Πιστοληπτική ικανότητα Γεωργίας 

 

Αξιολόγηζη πιζηοληπηικήρ ικανόηηηαρ Γευπγίαρ από διεθνείρ οίκοςρ: 
Standard&Poor's BB stable (Οθη.2019) 
Κoody's Ba2 stable (επ. 2019) 
Fitch Ratings BB stable (Aπγ.2019) 
 

Οκάδα ηερληθψλ θιηκαθίσλ  ηνπ Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΛΣ) νινθιήξσζε 
απνζηνιή ζηελ Σηθιίδα 23 Οθησβξίνπ -4 Λνεκβξίνπ γηα εμέηαζε ηεο πέκπηεο επηζθφπεζεο 
ηεο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη ηεο Γηεπξπκέλεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο 
(Extended Fund Facility). 
 
Όπσο δήισζε ε επηθεθαιήο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ θα Vera Martin νη Γεσξγηαλέο αξρέο 
θαη ε νκάδα ηνπ ΓΛΣ θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία ζε επίπεδν ηερληθψλ θιηκαθίσλ (staff-level 
agreement) ζρεηηθά κε ηελ πέκπηε επηζθφπεζε ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
Γεσξγίαο, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δηεπξπκέλε ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε ηνπ ΓΛΣ 
θαη ηελ παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά έλα έηνο.  Ζ ζπκθσλία πξφθεηηαη λα ηεζεί πξνο 
έγθξηζε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ΓΛΣ θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ζχλνδνο νπνίνπ 
πξνγξακκαηίδεηαη γηα εμέηαζε απηήο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019.  
 
Κε ηελ νινθιήξσζε έγθξηζεο ηεο ζα δηαηεζνχλ ζηε Γεσξγία 30 εθαη. εηδηθψλ ηξαβεθηηθψλ 
δηθαησκάησλ (Special Drawing Rights, νπνία αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 41,6 εθ. δνιάξηα), 
ψζηε ην ζχλνιν ησλ εθηακηεχζεσλ γηα ηε Γεσξγία ζην πιαίζην ηνπ EFF λα αλέιζνπλ ζε 180 
εθαη. SDR (πεξίπνπ 249,5 εθ.  δνιάξηα). 
 
 
Σν ΓΛΣ πξνβιέπεη ξπζκφ αλάπηπμεο γηα ηε Γεσξγηαλή νηθνλνκία 4,6% ην  2019 θαη 4,3% ην 
2020.Ζ Γεσξγία παξακέλεη επάισηε ζε εμειίμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ νηθνλνκηθνχ 
πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ απαηηεί κηα δηαξθή επειημία ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, 
ζπγθέληξσζε απνζεκαηηθψλ ζπλαιιάγκαηνο, ζπλεηή λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 
πνιηηηθή θαη πνιηηηθή γηα έλαλ εχξσζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. 
 
ΓΛΣ επηζεκαίλεη φηη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ απνξξένπλ απφ θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπκθσλίεο 
αγνξάο ελέξγεηαο, ζα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο.                 
Ζ έγθαηξε ζέζπηζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εμπγίαλζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, 
ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ζα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ "αληνρή" ηεο 
νηθνλνκίαο.  
 
Ζ ζπλέρηζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο ππνδνκέο θαη ε ζπλεπήο πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ  
ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε πξνεξρφκελε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηε δεκηνπξγία 
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κηα αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο. Ζ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
κεηαξξχζκηζεο ζα ζπκβάιεη ζηαδηαθά ζε  δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ κηζζψλ. Σν επεξρφκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο πησρεχζεηο θαη 
νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ θεθαιαηαγνξά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπληαμηνδνηηθή 
κεηαξξχζκηζε, ζα ζπκβάινπλ ζε θηλεηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ. 

 

Σε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Γεσξγίαο ζηε βαζκίδα «ΒΒ», κε ζηαζεξή 
πξννπηηθή, επηβεβαίσζε ε Fitch Ratings (πεγή: https://www.fitchratings.com/site/pr/10085993). 

 

https://www.fitchratings.com/site/pr/10085993
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Ζ αμηνιφγεζε  ζηεξίρζεθε ζηνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη ππεξβαίλνπλ ηνπο ζεκεξηλνχο δηάκεζνπο ζπληειεζηέο ηεο 
θαηεγνξίαο «ΒΒ» θαη ην ηζηνξηθφ αληνρήο ηεο Γεσξγηαλήο νηθνλνκίαο έλαληη ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηθψλ θιπδσληζκψλ. Ζ εκπηζηνζχλε ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή 
Γεσξγίαο εδξάδεηαη επίζεο ζην πξφγξακκα δηεπξπκέλεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ 
ΓΛΣ (EFF). Δληνχηνηο, ν εμσηεξηθφο ηνκέαο ηεο Γεσξγηαλήο νηθνλνκίαο παξνπζηάδεη 
αδπλακίεο ζε ζρέζε κε ηελ πιεηνςεθία νηθνλνκηψλ ηεο θαηεγνξίαο «ΒΒ». 
 
Οη αδπλακίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο παξακέλνπλ βαζηθή αδπλακία γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο Γεσξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ νίθν Fitch. Ζ απαίηεζε αθαζάξηζηεο εμσηεξηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη ζε  87,4% ησλ δηεζλψλ απνζεκαηηθψλ θαη αλακέλεηαη λα 
απμεζεί ην 2021, κε ηελ σξίκαλζε Δπξσνκνιφγνπ (Eurobond) χςνπο 500 δηζεθ. δνιαξίσλ. 
Ο δείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη αζζελέζηεξνο ζπγθξηηηθά κε ην επίπεδν άιισλ νηθνλνκηψλ 
ζηελ βαζκίδα θαη ην αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο (gross external debt GXD) είλαη δηπιάζην 
ζε ζρέζε κε ηνλ ηξέρνληα κέζν φξν βαζκίδαο «BB» αλεξρφκελν ζε 109,5% ηνπ ΑΔΠ ην 
2018. Ο νίθνο Fitch πξνβιέπεη φηη ην αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Γεσξγίαο ζα κεησζεί 
θάησ απφ ηα 100 % ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2021, ιφγσ ζηαζεξνπνίεζεο ησλ εηζξνψλ άκεζσλ 
μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 
 
Έλα αζζελέζηεξν Ιάξη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ ρξένπο γεληθήο 
θπβέξλεζεο ζην 45,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2019 (δηάκεζνο βαζκίδαο «ΒΒ» 44,6%).  Ο Fitch εθηηκά 
φηη ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη νη πνζνηηθνί ζηφρνη ηνπ ΓΛΣ ζα 
απνηειέζνπλ κηα "άγθπξα" ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή Γεσξγίαο, ψζηε ην ρξένο σο % ΑΔΠ 
λα αθνινπζήζεη θαζνδηθή ηάζε κεζνπξφζεζκα, ππνζηεξηδφκελε απφ κηα κέηξηα αλάθακςε 
ηεο ηζνηηκίαο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο.  
 
Γεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ ην κεγάιν κεξίδην ηνπ ρξένπο ζε μέλν λφκηζκα 
(77,9% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο), αλ θαη ε θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα απμήζεη ηηο εγρψξηεο 
εθδφζεηο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ έθζεζε ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο 
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.  
 

Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
Παξαηίζεηαη θαηάινγνο  ηζηφηνπσλ  πιεξνθφξεζεο  γηα ηξέρνληεο δηαγσληζκνχο  γηα έξγα 
ππνδνκψλ ζηε Γεσξγία: 
 

1. Υπουργείο 

Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ & 

Υποδομών- 

http://mrdi.omedialab.com/en/tenders 
Πεξηιακβάλεη links ζηνπο ηζηφηνπνπο δεκφζησλ δηαγσληζκψλ  
πνπ δηελεξγνχλ επηκέξνπο νξγαληζκνί κεηαμχ άιισλ: 
-Municipal Development Fund  
-Roads Department of Georgia 
-Solid Waste Management of Georgia 
 

2. State Procurement 

Agency 

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en 

3. ΕΒRD https://www.ebrd.com/work-with-

us/procurement/notices.html?1=1&filterCountry=Georgia&filterContract=Project%20goods,%20works%20and%20services&filterNoticeType

=General%20Procurement%20notices 

http://mrdi.omedialab.com/en/tenders
https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterCountry=Georgia&filterContract=Project%20goods,%20works%20and%20services&filterNoticeType=General%20Procurement%20notices
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterCountry=Georgia&filterContract=Project%20goods,%20works%20and%20services&filterNoticeType=General%20Procurement%20notices
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterCountry=Georgia&filterContract=Project%20goods,%20works%20and%20services&filterNoticeType=General%20Procurement%20notices
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4. European Investment 

Bank 

https://www.eib.org/en/projects/index.htm 

5. World Bank http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GE 

6. UNDP http://procurement-notices.undp.org/search.cfm [Search: GEORGIA] 
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/projects.html 
 

7. Municipal 

Development Fund of 

Georgia 

http://mdf.org.ge/?site-lang=en&site-path=tenders/current_tenders/ 

 

Σ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 
 

Αλ θαη ε αγοπά ηηρ Γευπγίαρ είλαη κηα κηθξή θαηαλαισηηθή αγνξά  (3,7 εθ. πιεζπζκφο) 
κε πεξηνξηζκέλν θαηά θεθαιή ΑΔΠ (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ USD=4.346USD ην 2018 κε βάζε 
ζηνηρεία ηεο Geostat), εληνχηνηο, παξνπζηάδεη αμηφινγεο πξννπηηθέο γηα αχμεζε ηνπ 
κεξηδίνπ δηάζεζεο ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ ιφγσ: 
 (α) Αναπηςξιακήρ δςναμικήρ εγσώπιαρ οικονομίαρ, ζηόσεςζηρ ζε ανώηεπα 
ειζοδημαηικά κλιμάκια & ανεπσόμενερ μεζαίερ ειζοδημαηικέρ καηηγοπίερ.  
 (β) Φιλελεςθεποποιημένο καθεζηώρ ππόζβαζηρ ζηην αγοπά για πποφόνηα 
πποέλεςζηρ ΔΔ.  
 εκαληηθή ζην πιαίζην απηφ είλαη ε πκθσλία χλδεζεο ζηηο 27/6/2014, ε νπνία 
ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1εο Ηνπιίνπ 2016. Ζ ζπκθσλία ζεζπίδεη έλα πξνηηκεζηαθφ εκπνξηθφ 
θαζεζηψο (ηνλ Δκβαζπκέλν θαη Οινθιεξσκέλν Υψξν Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ, Deep and 
Comprehensive Free Trade Αrea– DCFTA), ην νπνίν εληζρχεη ηελ ακνηβαία πξφζβαζε ΔΔ 
θαη Γεσξγίαο ζηηο εθαηέξσζελ αγνξέο ηνπο.  
 (γ) ηνπ φηη εμειίζζεηαη ζε διαμεηακομιζηικό κένηπο ζηην εςπύηεπη πεπιοσή 
και δύναηαι αποηελέζει «εθαληήπιο» για οικονομική είζοδο και ζε άλλερ αγοπέρ 
Ν. Καςκάζος- Κενηπικήρ Αζίαρ (Αδεξκπατηδάλ, Αξκελία, ελδερφκελσο, δε, θ.α. ρψξεο 
ιρ Θαδαθζηάλ). εκεησηένλ, απφ 1/1/2018 ηέζεθε ζε ηζρχ ε ζπκθσλία ειεχζεξνπ εκπνξίνπ 
ηεο Γεσξγίαο κε ηελ Κίνα.  

 

Ζ άλνδνο ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ηε δηεηία 2017-2018 πξέπεη λα ζπλερηζζεί αιιά θαη λα 
εληζρπζεί με πεπαιηέπυ διεύπςνζη ηος σαπηοθςλακίος ηυν ελληνικών εξαγυγών 
αγαθών/ςπηπεζιών.  

 

  

https://www.eib.org/en/projects/index.htm
http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GE
http://procurement-notices.undp.org/search.cfm
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/projects.html
http://mdf.org.ge/?site-lang=en&site-path=tenders/current_tenders/
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Δηδηθφηεξα, πεξηζψξηα ηνπνζέηεζεο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηε Γεσξγία, ιακβαλνκέλνπ 
ππφςε αζθαιψο ηνπ πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά πθίζηαηαη ζηηο εμήο 
θαηεγνξίεο πξντφλησλ: 
 

Σ.1 Κλάδος τροφίμων 

Δμαγσγέο ειαηνιάδνπ, λσπψλ & θαηεςπγκέλσλ ηρζπεξψλ, ηπξνθνκηθψλ, ζλαθ (κπηζθφηα, 
πγηεηλά ζλάθ απνμεξακέλα ζχθα), ιφγσ ησλ αλψηεξσλ γεπζηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζπγθξηηηθά κε νκνεηδή ηξφθηκα άιισλ πξνειεχζεσλ πνπ δηαηίζεληαη 
ζηελ εδψ αγνξά. Ήδε ζηε γεσξγηαλή αγνξά έρεη επηηεπρζεί ε είζνδνο λέσλ ειιεληθψλ 
πξντφλησλ δηαηξνθήο (φζπξηα, ΠΟΠ ειαηφιαδν). 
 

Σ.2 Κλάδος ιατροφαρμακευτικών 

Φάξκαθα-θαξκαθεπηηθά είδε (θσδ. 3004, 3006). ηα ηαηξνθαξκαθεπηηθά πθίζηαληαη 
αμηφινγα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ηνπο ζηε Γεσξγία: Ζ θαηαλαισηηθή δαπάλε γηα 
θαξκαθεπηηθά παξνπζηάδεη ζηαδηαθή αχμεζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ άλνδν ηνπ 
εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. ην πιαίζην απηφ, νη 
θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη  φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη ζηα θαιιπληηθά κε θπηηθά/θπζηθά 
ζπζηαηηθά, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο θαη γηα ηα Διιεληθά θπηηθά θαιιπληηθά. 
εκεησηένλ, φηη ζηα δεξκνθαιιπληηθά, πξντφληα θξνληίδαο/ πξνζσπηθήο πγηεηλήο ειιεληθά 
πξντφληα (FreshLine, Septona) έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη έλα κεξίδην αγνξάο 
 

Σ.3 Κατασκευαστικός κλάδος/ ΑΠΕ-Ενεργειακή αποδοτικότητα 

ηε Γεσξγία ζεκεηψλεηαη ένηονη καηαζκεςαζηική δπαζηηπιόηηηα, ηφζν ζηνλ ηνκέα 
ηεο νηθηζηηθήο δφκεζεο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ππνδνκψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ/ πδάηηλσλ πφξσλ απφ ΔΔ, δηεζλή 
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα EIB, EBRD, Παγθφζκηα Σξάπεδα, δεκηνπξγνχλ δπλαηφηεηεο 
θαη γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ειιεληθψλ εηαηξεηψλ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηελ εδψ 
αγνξά, ηδίσο ζην κειεηεηηθφ ζθέινο ή θαη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζην πιαίζην θνηλνπξαμηψλ 
κε επξσπατθέο θαη γεσξγηαλέο εηαηξείεο. 
 

Ο ηνκέαο ησλ ανανεώζιμυν πηγών ενέπγειαρ και η βεληίυζη ηηρ ενεπγειακήρ 
αποδοηικόηηηαρ επίζεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο, ηδίσο 
φζνλ αθνξά ηελ έκπξαθηε πξφνδν πνπ πξέπεη επηηειέζεη ε Γεσξγία ζηνλ ηνκέα θαη δε ζηελ 
ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ.  
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Ζ. ΦΡΗΙΜΟΙ ΙΣΟΣΟΠΟΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ 
 
Ministry of Economy and Sustainable of Georgia 
www.economy.ge 
 
Ministry of Finance of Georgia 
www.mof.ge 
 
Ministry of Regional Development and Infrastructure of 
Georgia 
www.mrdi.gov.ge 
 
Ministry of Environment Protection and Agriculture of 
Georgia 
www.moe.gov.ge 
 
 
Enterprise Georgia 
www.enterprisegeorgia.gov.ge 
 
Georgian’s Innovation and Technology Agency 
https://gita.gov.ge/eng 

 
Partnership Fund 
www.fund.ge 
 
Georgian Energy Development Fund 
www.gedf.com.ge 
 
Business Ombudsman of Georgia 
www.businessombudsman.ge 
 
Georgian Co-Investment Fund 
www.gcfund.ge 
 
Gazelle Finance 
www.gazellefinance.com 
 
Statistical service of Georgia 
www.geostat.ge 
 
National Bank of Georgia 
www.nbg.gov.ge 
 
Georgian Chamber of Commerce and Industry 
www.gcci.ge 
 
 
 
 

http://www.economy.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mrdi.gov.ge/
http://www.moe.gov.ge/
http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/
https://gita.gov.ge/eng
http://www.fund.ge/
http://www.gedf.com.ge/
http://www.businessombudsman.ge/
http://www.gcfund.ge/
http://www.gazellefinance.com/
http://www.geostat.ge/
http://www.nbg.gov.ge/
http://www.gcci.ge/
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International Chamber of Commerce Georgia 
www.icc.ge 
 
EU-Georgia Business Council 
www.eugbc.net 

 
European Business Association Georgia 
http://www.eba.ge/en 
 
Adjara Chamber of Commerce & Industry 
http://acci.ge/en/ 
 
Public Service Hall 
http://www.psh.gov.ge/main/menus/2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icc.ge/
http://www.eugbc.net/
http://www.psh.gov.ge/main/menus/2

