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Δκηιμήζειρ ΓΝΤ για ποπεία οικονομίαρ Γεωπγίαρ 2021 

Ζνεκα τθσ οικονομικισ ανάκαμψθσ που καταγράφθκε το βϋ τρίμθνο 2021, οι 
πρόςφατεσ εκτιμιςεισ ΔΝΤ για το ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ Γεωργιανισ οικονομίασ το 
2021 ανακεωρικθκαν προσ τα πάνω ςε 7,7% (ζναντι προθγοφμενθσ πρόβλεψθσ για 
ρυκμό 3,5%), όπωσ αναφζρεται ςτθν ςυμπεραςματικι διλωςθ του Ταμείου (Staff 
Concluding Statement για Γεωργία). Η ιςχυρι αφξθςθ των εμβαςμάτων και των 
εξαγωγϊν κακϊσ και οι ενδείξεισ μιασ ταχφτερθσ από τα αναμενόμενα ανάκαμψθ 
του τουριςμοφ ςτθρίηουν τθν ανάκαμψθ και τθ μείωςθ του ελλείμματοσ τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν, αντιςτοίχωσ, ςυγκριτικά με τα επίπεδα του 2020.  
 
Επιςθμαίνεται εντοφτοισ ότι νζεσ παραλλαγζσ του COVID-19 ι κακυςτεριςεισ ςτο 
εμβολιαςτικό πρόγραμμα κα μποροφςαν να επιβραδφνουν τθν ανάκαμψθ, 
κακιςτϊντασ ενδεχομζνωσ αναγκαία πρόςκετα περιοριςτικά μζτρα ςτθν οικονομικι 
δραςτθριότθτα, μειϊνοντασ τθν ηιτθςθ εξωτερικοφ. Κατά ςυνζπεια, κομβικισ 
ςθμαςίασ κακίςταται ο ζλεγχοσ τθσ πανδθμίασ.  Επίςθσ, θ πολιτικι αβεβαιότθτα κα 
μποροφςε να επιδεινϊςει τθν αςτάκεια του λάρι επιδρϊντασ ςτισ επενδφςεισ. Τα 
οικονομικά αυτά ρίςκα κα μποροφςαν να επιδεινϊςουν υποκείμενεσ αδυναμίεσ τθσ 
Γ/οικονομίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του υψθλοφ επιπζδου δολλαροποίθςθσ τθσ 
οικονομίασ και του εξωτερικοφ χρζουσ.  
Πηγή: ΔΝΣ, link: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/16/mcs071921-
georgia-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission 

 

Aύξηζη βαζικού επιηοκίος- ποπεία πληθωπιζμού 

Η Κεντρικι Τράπεηα τθσ Γεωργίασ προχϊρθςε ςε αφξθςθ του επιτοκίου 
αναχρθματοδότθςθσ κατά 0,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε 10%, κατόπιν απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ Νομιςματικισ Πολιτικισ. 
 
Βαςικόσ παράγοντασ που υπαγόρευςε τθν αφξθςθ επιτοκίου ιταν το υψθλό 
επίπεδο του πλθκωριςμοφ 11,9 % τον μινα Ιοφλιο, ο οποίοσ τροφοδοτικθκε από 
μια απότομθ άνοδο ςτισ διεκνείσ τιμζσ των τροφίμων και του πετρελαίου, μια 
αξιοςθμείωτθ αφξθςθ ςτα κόςτθ των διεκνϊν ναυτιλιακϊν μεταφορϊν που 
επθρζαςε τισ τιμζσ των ειςαγόμενων αγακϊν. Ειδικότερα, τον μινα Ιοφλιο 
ςθμειϊκθκε αφξθςθ ςτισ τιμζσ των ειςαγόμενων αγακϊν κατά 18,4%, επίπεδο που 
υπερβαίνει τθν αφξθςθ 7,2% των τιμϊν εγχϊριων αγακϊν. Η ςταδιακι 
αποκλιμάκωςθ ςτισ διεκνείσ τιμζσ βαςικϊν προϊόντων διατροφισ, εντοφτοισ, 
αναμζνεται να επιδράςει ςτθν αποκλιμάκωςθ και των εγχϊριων τιμϊν τροφίμων.  
 

Οι  αυξιςεισ των τελϊν κοινισ ωφζλειασ ςυνζβαλε 1,7 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςτο 
επίπεδο του πλθκωριςμοφ.  Επίςθσ  θ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ με 
ρυκμό οικονομικισ ανάπτυξθσ 12,7 % το πρϊτο εξάμθνο του τ.ε., ςυντζλεςαν ςε 
ανακεϊρθςθ των προβλζψεων για τον ετιςιο ρυκμό οικονομικισ ανάπτυξθσ ςε 
8,5%. Κεντρικι Τράπεηα ςθμειϊνει ότι καταγράφεται αφξθςθ του δανειςμοφ 
υψθλότερθ από το επικυμθτό, ενϊ παράλλθλα διατθροφνται και  μζτρα 
δθμοςιονομικισ τόνωςθσ. Με βάςθ τα επικαιροποιθμζνα δεδομζνα, θ πρόβλεψθ 
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για τον πλθκωριςμό ζτουσ 2021 ανακεωρείται προσ τα πάνω υπερβαίνοντασ το 9% 
κατά μζςο όρο. 
Πηγή: National Bank of Georgia, link: https://nbg.gov.ge/en/media/news/the-
national-bank-of-georgia-raises-the-monetary-policy-rate-by-0-5-percentage-
points-to-1 

 

Ποπεία ΑΔΠ Ιοςνίος και ζςνολικά για ηο α΄εξάμηνο 

2021 

Σφμφωνα με πρόςφατα προκαταρτικά ςτοιχεία τθσ Geostat,ο ρυκμόσ αφξθςθσ του 
πραγματικοφ ΑΕΠ ανιλκε ςε 18,7% τον Ιοφνιο 2021 ςυγκριτικά με τον Ιοφνιο 2020 
και ςε 12,7% το πρϊτο εξάμθνο 2021 ζναντι του πρϊτου εξαμινου 2020.  
Αφξθςθ δραςτθριότθτασ το μινα Ιοφνιο (ςε ςχζςθ με τον Ιοφνιο 2020) καταγράφθκε 
ςτουσ εξισ τομείσ: Μεταποίθςθ, χρθματοπιςτωτικό/αςφαλιςτικό, 
μεταφορζσ/αποκικευςθ, εμπόριο, φιλοξενία/εςτίαςθ, εμπορία ακινιτων, 
καταςκευαςτικό.  Μείωςθ δραςτθριότθτασ καταγράφθκε ςτον τομζα εξόρυξθσ και 
ςτα λατομείων.  
Πηγή: Geostat 
 

Ανακοίνωζη νέαρ δημόζιαρ δημοππαζίαρ (e-auction) 

ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ '100 Investment 

Offers to the Business'. 

Η Υπθρεςία Κρατικϊν Ακινιτων (National Property Agency) κα διακζςει μζςω 
δθμόςιασ δθμοπραςίασ  κρατικά περιουςιακά ςτοιχεία ςυνολικισ αξίασ 90 
εκατομμυρίων λάρι, ςυμπεριλαμβανομζνων 54 αγροτικϊν εκτάςεων και 6 κρατικϊν 
εταιρειϊν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ '100 Investment Offers to the Business'.            
Η διαδικαςία ιδιωτικοποίθςθσ είναι ανοιχτι και οι ενδιαφερόμενοι κα ςυμμετζχουν 
ςε θλεκτρονικζσ δθμοπραςίεσ. Η Υπθρεςία ςχεδιάηει να ςυνεχίςει τθν διαδικαςία 
ιδιωτικοποίθςθσ με νζεσ επενδυτικζσ προςφορζσ.  
Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτον ιςτότοπο: https://bit.ly/32WNZ5d 
Πηγή: National Property Agency link 
http://nasp.gov.ge/pages/?100%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%9
4%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%A8%E1%83%94%E
1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90=&page_id=1
14&lang=ge 

Caucasus Business Week link: https://cbw.ge/economy/government-announces-new-auction-of-state-

owned-companies-with-25-50-discounts 

 
 

https://bit.ly/32WNZ5d
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Σύμβαζη ηηρ Georgian State Electrosystem και ηηρ 

Mytilineos S.A για ηην καηαζκεςή ςποζηαθμών 

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ζηη Γεωπγία.  

 Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ Γεωργία 
'Georgian State Electrosystem' (GSE) και θ 'Mytilineos S.A' υπζγραψαν ςυμφωνία 
φψουσ 36 εκ. ευρϊ για τθν καταςκευι δφο νζων υποςτακμϊν υψθλισ τάςθσ 
220/110kV ςτο Ozurgeti και το Lajanuri και τθν επζκταςθ του υποςτακμοφ 500kV 
ςτο Akhaltsikhe, όπωσ ανακοινϊκθκε από τθν GSE και τθν Mytilineos.  

Αυτό είναι το πρϊτο ζργο για τθν Mytilineos ςτθ Γεωργία και ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι του Καυκάςου.  

Η υλοποίθςθ του ζργου κα επιτρζψει ςτθν 'Georgian State Electrosystem' να 
ικανοποιιςει τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ περιφζρειεσ 
Ατηαρίασ και Γκουρία, ενιςχφοντασ παράλλθλα τισ εξαγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ ςε 
θλεκτριςμό, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ κατάλλθλθσ υποδομισ για ενςωμάτωςθ ςτο 
Γεωργιανό δίκτυο μεταφοράσ θλεκτριςμοφ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και 
δθ από υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ. Η καταςκευι των νζων υποςτακμϊν ςτο Ozurgeti 
και Lajanuri και θ επζκταςθ του υποςτακμοφ Akhaltsikhe κα υλοποιθκεί ςε ςτάδια 
και κα ολοκλθρωκεί το 2023/2024. 

Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Βελτίωςθσ του Γεωργιανοφ 
Δικτφου Ενζργειασ (Georgian Energy Network Improvement Program /ENIP), το 
οποίο χρθματοδοτείται από τθ Γερμανικι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ (KfW) με 
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ 
(EBRD) και επιδότθςθ από τθν Επενδυτικι Διευκόλυνςθ Γειτονίασ ΕΕ (European 
Union Neighborhood Investment Facility/EU NIF).  

Πηγή: Georgian State Electrosystem, Μytilineos SA 

 

Οικονομικό και Δπενδςηικό Σσέδιο ΔΔ για σώπερ 

Αναηολικήρ Δηαιπικήρ Σσέζηρ-Μνεία ζε Γεωπγία 

Συναφϊσ με το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχζδιο ΕΕ για χϊρεσ ΑΕΣ, ειδικότερα 
όςον αφορά Γεωργία, ο Επίτροποσ Γειτονίασ και Διεφρυνςθσ κ. O. Varhelyi διλωςε 
μετά τθ ςυνάντθςθ που είχε με τον Πρωκυπουργό τθσ Γεωργίασ κ. I. Garibashvili 
(7/7/2021) ότι "εντοπίςαμε ότι βαςικι αδυναμία τθσ Γεωργιανισ οικονομίασ είναι θ 
ζλλειψθ ςυνδεςιμότθτασ είτε πρόκειται για υποδομζσ (οδικά, ςιδθροδρομικά 
δίκτυα), είτε για το αναξιοποίθτο δυναμικό που υπάρχει μζςω τθσ Μαφρθσ 
Θάλαςςασ, είτε για ςφνδεςθ με μεγάλα δίκτυα θλεκτρικισ ενζργειασ και 
διαδικτφου. Όλεσ αυτζσ οι πτυχζσ μποροφν να προωκιςουν τον μεταςχθματιςμό τθσ 
Γεωργιανισ οικονομίασ. Για το λόγο αυτό διαμορφϊκθκε το Οικονομικό και 
Επενδυτικό Σχζδιο για τθν ΑΕΣ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ςυνδεςιμότθτα και 
ειδικότερα όςον αφορά τθν Γεωργιανι οικονομία να ενιςχυκοφν οι μικρομεςαίεσ 
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επιχειριςεισ, οι τοπικζσ κοινωνίεσ, να βελτιωκεί θ πρόςβαςθ ςε ψθφιακζσ 
υπθρεςίεσ και ευρυηωνικό διαδίκτυο ς' όλθ τθν χϊρα κακϊσ επίςθσ να 
παρουςιάςουμε ςτθ Γεωργία τισ δυνατότθτεσ των ςχεδίων ΕΕ για Πράςινθ και 
Ψθφιακι Ανάπτυξθ. Το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχζδιο αναμζνεται να 
προςελκφςει τουλάχιςτον 3,9 διςεκ. ευρϊ επενδφςεισ ςτθν Γεωργιανι οικονομία." 
Πηγή:https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-
2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-oliver-varhelyi-press-point-prime-
minister-georgia-irakli-garibashvili_en 
 

Γεκαεηέρ ζσέδιο ανάπηςξηρ ςποδομών Υποςπγείος 

Υποδομών Γεωπγίαρ 

Περίπου 32 διςεκ. λάρι τθν περίοδο 2021-2030 πρόκειται να διατεκοφν ςε 
επενδφςεισ βελτίωςθσ των υποδομϊν και τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ διλωςε ο 
Πρωκυπουργόσ τθσ Γεωργίασ I. Garibashvili ςτθν παρουςίαςθ του δεκαετοφσ 
ςχεδίου ανάπτυξθσ του Υπουργείου Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Υποδομϊν. Οι 
υποδομζσ αφοροφν οδικοφσ άξονεσ, γζφυρεσ, υποδομζσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 
κακϊσ και ζργα αςτικισ ανάπλαςθσ και ανακαίνιςθσ εμβλθματικϊν κτιρίων ςτουσ 
διμουσ. Ο Πρωκυπουργόσ τθσ Γεωργίασ εξζφραςε ευχαριςτίεσ προσ τουσ διεκνείσ 
δωρθτζσ για τθ ςυνδρομι τουσ ςτθν ανάπτυξθ των υποδομϊν τθσ χϊρασ. 
 Πηγή: Caucasus Business Week 
 

Γεκαεηέρ ζσέδιο ανάπηςξηρ Υποςπγείος Οικονομικών 

Γεωπγίαρ 

Ο Υπουργόσ Οικονομικϊν L. Khutsishvili παρουςίαςε τθ δεκαετι αναπτυξιακι 
ςτρατθγικι ςε τομείσ αρμοδιότθτασ Υπουργείου του. Στόχοι αυτισ είναι θ ταχεία 
οικονομικι  ανάπτυξθ, θ προςζλκυςθ επενδφςεων, και θ ςυνολικι αφξθςθ τθσ 
οικονομικισ ευθμερίασ ςτθ χϊρα.  
 
Τα βαςικά ςθμεία του ςχεδίου περιλαμβάνουν: 
-Μείωςθ του ελλείμματοσ τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν κατά 4% κακϊσ και μείωςθ κατά 
65% του μεριδίου που αντιπροςωπεφει το χρζοσ ςε ξζνο νόμιςμα επί του ςυνολικοφ 
χρζουσ. 
- Μείωςθ του μεριδίου που αντιπροςωπεφουν οι άμεςοι φόροι επί των ςυνολικϊν 
φορολογικϊν εςόδων.  
-Φορολογικι διοίκθςθ φιλικι προσ τισ επιχειριςεισ: Απλοποίθςθ/ακφρωςθ 
οριςμζνων ςυναλλαγϊν ανάμεςα ςτθν Φορολογικι Υπθρεςία και τισ επιχειριςεισ.  
-Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ διευκζτθςθσ φορολογικϊν διαφορϊν.  
-Μεταρρυκμίςεισ ςτθν αγορά κεφαλαίου με απϊτερο ςτόχο τθν προςζλκυςθ 
επενδυτϊν ςτθν κεφαλαιαγορά τθσ Γεωργίασ. 
-Μεταρρυκμίςεισ ςτθν εταιρικι διοίκθςθ των κρατικϊν επιχειριςεων: ειςαγωγι 
προτφπων εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, προϊκθςθ ανταγωνιςμοφ, εξορκολογιςμό τθσ 
κρατικισ ςυμμετοχισ ςτο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ επιχείρθςθσ. 
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-Μεταρρυκμίςεισ ςτθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ: διαχείριςθ δθμόςιων 
επενδφςεων, λογοδοςία και διαφάνεια ςτα δθμόςια οικονομικά, φορολογικι 
διοίκθςθ, αποδοτικότθτα δθμόςιων υπθρεςιϊν.  
 
Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι διαχείριςθσ του χρζουσ περιλαμβάνουν: 
• Μείωςθ του κακαροφ χρζουσ ςτο 45 % του ΑΕΠ ζωσ το 2026. 
• Αφξθςθ μεριδίου που ςυνιςτά το χρζοσ αποτιμθμζνο ςε λάρι (GEL) ςτο 35 % επί 
του ςυνολικοφ χρζουσ. 
• Αφξθςθ του μεριδίου των επενδυτϊν  μθ κατοίκων ςτο 30%. 
• Μεγιςτοποίθςθ τθσ αναπτυξιακισ προοπτικισ με δανειςμό από το εξωτερικό. 
Πηγή: Agenda.ge 
 
 

Παποςζίαζη δεκαεηούρ αναπηςξιακήρ ζηπαηηγικήρ 

ηηρ οικονομίαρ Γεωπγίαρ από Υποςπγείο Οικονομίαρ 

& Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ 

Η Yπουργόσ Οικονομίασ τθσ Γεωργίασ N. Turnava παρουςίαςε δεκαετζσ ςχζδιο 
ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ, που καλφπτει 12 βαςικοφσ τομείσ οποίοι άπτονται τθσ 
ανάπτυξθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, τθσ προςζλκυςθσ επενδφςεων και 
τομεακζσ πολιτικζσ, κζτοντασ ςτόχουσ και δείκτεσ που πρζπει να επιτευχκοφν ζωσ 
το 2025 και το 2030.  

Η κα N.Turnava εκτίμθςε ότι θ ανάπτυξθ Γεωργιανισ οικονομίασ αναμζνεται να 
προςεγγίςει το 8% λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάκαμψθ που ςθμειϊκθκε τον 
Απρίλιο και τον Μάϊο τ.ε. γεγονόσ που κα αναςτρζψει τθν οικονομικι ςυρρίκνωςθ 
του 2020. Επιςιμανε ότι κφρια προτεραιότθτα είναι θ μείωςθ του επιπζδου ζνδειασ 
ςε 15% το 2025 και ακολοφκωσ ςε 10% το 2030. Για τθν διατιρθςθ εντοφτοισ 
υψθλϊν ρυκμϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ είναι ςθμαντικι θ αφξθςθ τθσ εγχϊριασ 
παραγωγισ και των εξαγωγϊν με πρόγραμμα τθν προςεχι πενταετία τον 
διπλαςιαςμό των εξαγωγϊν και τθσ εγχϊριασ επάρκειασ κατά τουλάχιςτον 20%.  

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ, το Υπουργείο Οικονομίασ ξεκινά ςειρά νζων 
δράςεων ςτο πλαίςιο του κρατικοφ προγράμματοσ 'Produce in Georgia': 

-Πρόγραμμα προϊκθςθσ εξαγωγϊν και υποκατάςταςθσ ειςαγωγϊν (Business Export 
και Import-Replacement): Στο πλαίςιο του προγράμματοσ, προςδιορίηονται 50 
κλάδοι τθσ Γεωργιανισ οικονομίασ με δυνατότθτα αφξθςθσ εξαγωγϊν και 
υποκατάςταςθσ των ειςαγωγϊν ςτθν εγχϊρια αγορά. Τοφτοι περιλαμβάνουν: 
Παραγωγι φαρμακευτικϊν, χθμικϊν, δομικϊν υλικϊν, πρωτογενϊν προϊόντων από 
μζταλλο, πλαςτικό, καουτςοφκ και γυαλί, κλωςτοχφαντουργία και καταςκευι 
υποδθμάτων, καταςκευι θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εξαρτθμάτων, παραγωγι 
ηωοτροφϊν, καταςκευι μερϊν οχθμάτων και ανταλλακτικϊν, παραγωγι ιατρικϊν 
εργαλείων, επίπλων, ιχκυοκαλλιζργειεσ και παραγωγι λογιςμικοφ. Το Πρόγραμμα 
περιλαμβάνει ςτιριξθ μζςω επιδότθςθσ επιτοκίου δανείων, εγγυοδοςία δανείων 
και επιδότθςθ ποςοςτοφ επί του φψουσ δανειακισ πίςτωςθσ.  
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-Πρόγραμμα 'Business Universal': Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ αφξθςθ τθσ 
διακεςιμότθτασ δανειακϊν χρθματοδοτιςεων για όςο το δυνατό μεγαλφτερο 
αρικμό επιχειριςεων. Προβλζπει ςυγχρθματοδότθςθ δανείου και εγγυιςεισ 
δανείων. Το πρόγραμμα καλφπτει το ςφνολο των τομζων με εξαίρεςθ τουσ τομείσ 
μεταλλευτικισ βιομθχανίασ, ενζργειασ, εμπορίου, αγροτικοφ, χρθματοπιςτωτικϊν 
δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν real estate, υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ και 
καταςκευαςτικό κλάδο. 

-Πρόγραμμα ανάπτυξθσ αγροτικοφ και οικολογικοφ τουριςμοφ: Προβλζπει ςτιριξθ 
για δθμιουργία εγκαταςτάςεων αγροτικοφ και οικολογικοφ τουριςμοφ ςτισ 
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. Το πρόγραμμα κα χρθματοδοτιςει τοπικζσ και διεκνείσ 
περιθγιςεισ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ και χρθματοδότθςθ για ςυμμετοχι ςε 
τουριςτικζσ εκκζςεισ. 

Τικζμενοι ςτόχοι μετά τα τρία ζτθ υλοποίθςθσ των ανωτζρω προγραμμάτων είναι: 
Να ζχουν χρθματοδοτθκεί 1350 μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, να ζχουν 
υλοποιθκεί ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςυνολικοφ φψουσ 2,51 διςεκ. λάρι, να ζχουν 
δθμιουργθκεί 100.000 κζςεισ απαςχόλθςθσ, οι δανειακζσ χορθγιςεισ να  
ανζρχονται ςε 1,6 διςεκ. λάρι και θ διάκεςθ πόρων 366 εκ. λάρι από τον κρατικό 
προχπολογιςμό για τα ανωτζρω προγράμματα.  
Πηγή: Agenda.ge 


