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Πηζηνιεπηηθή αμηνιόγεζε Γεωξγίαο από Fitch 

Ratings ζε "BB" κε ζηαζεξή πξννπηηθή 

 H Fitch Ratings κατάταξε τθ μακροπρόκεςμθ πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ 
τθσ Γεωργίασ ςτθ βακμίδα «ΒΒ» με ςτακερι προοπτικι.  τθν ζκκεςι τθσ θ 
Fitch αναφζρει, ότι θ μακροπρόκεςμθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ από διεκνείσ 
πιςτωτζσ διαςφαλίηει  τθν κάλυψθ των  χρθματοδοτικϊν αναγκϊν τθσ 
Γεωργιανισ οικονομίασ, ςυμβάλλοντασ ςτθ μείωςθ των κινδφνων για τθ 
μακροοικονομικι ςτακερότθτα. Από τθν άλλθ, επιςθμαίνεται θ ςθμαντικι 
ζκκεςθ του δθμοςίου χρζουσ Γεωργίασ ςτον ςυναλλαγματικό κίνδυνο, το 
υψθλό επίπεδο δολαροποίθςθσ, οι αδυναμίεσ του εξωτερικοφ τομζα τθσ 
Γεωργιανισ οικονομίασ, ςε ςχζςθ με τθν πλειοψθφία οικονομιϊν ςτθν 
κατάταξθ «ΒΒ», κακϊσ και ο βακμόσ ζκκεςθσ τθσ Γεωργίασ ςτο γεωπολιτικό 
ρίςκο.  
 Η Fitch προβλζπει εφρωςτθ ανάπτυξθ τθσ Γεωργιανισ οικονομίασ το 
τρζχον ζτοσ, με αφξθςθ πραγματικοφ ΑΕΠ 10,9%, τροφοδοτοφμενθσ από μια 
ςθμαντικι ανάκαμψθ του τουριςμοφ (234,5% ςε ετιςια βάςθ το α' εξάμθνο 
του 22), τθ δθμόςια κατανάλωςθ, τισ κακαρζσ εξαγωγζσ και τα εμβάςματα. 
Εκτιμάται, δε,  διατιρθςθ τθσ ανάκαμψθσ, με ρυκμό οικονομικισ ανάπτυξθσ 
5,3% το 2023 και 4,7% το 2024.  
 τθν ζκκεςι τθσ θ Fitch αναφζρει ότι ο οικονομικόσ αντίκτυποσ του 
πολζμου ςτθν Ουκρανία επζφερε μζχρι ςτιγμισ ςθμαντικι αφξθςθ ςτα 
ειςερχόμενα εμβάςματα ςτθ Γεωργία (+65% ςυνολικά το α' εξάμθνο τ.ε. 
ςυγκριτικά με το αϋεξάμθνο του 2021 και υπερτριπλαςιαςμόσ ειςερχόμενων 
εμβαςμάτων από Ρωςία κατά τθν εν λόγω περίοδο) με τθν άφιξθ ςτθ Γεωργία 
ζωσ 90.000 Ρϊςων, Λευκορϊςων και Ουκρανϊν πολιτϊν. Εντοφτοισ, θ Fitch 
εκτιμά ότι πρόκειται για μεμονωμζνο εξωγενζσ ςοκ και ότι δεν είναι ςαφζσ, 
επί του παρόντοσ, αν κα μονιμοποιθκοφν οι αυξθμζνεσ ειςροζσ εμβαςμάτων, 
αποτυπϊνοντασ μια κετικι επίδραςθ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν.  
 Ο πλθκωριςμόσ εκτιμάται ότι κα διαμορφωκεί ςε 11,5%, κατά μζςο 
όρο, το τρζχον ζτοσ, κακϊσ οι τιμζσ των κατοικιϊν και των τροφίμων κα 
διατθρθκοφν ςε υψθλά επίπεδα. Ο αντίκτυποσ των αυξιςεων ςτισ διεκνείσ 
τιμζσ ενζργειασ είναι πιο ςυγκρατθμζνοσ ςτθ Γεωργία, κακότι προμθκεφεται 
φυςικό αζριο κυρίωσ από το Αηερμπαϊτηάν με βάςθ μακροπρόκεςμα 
ςυμβόλαια, ενϊ και θ ανατίμθςθ τθσ ιςοτιμίασ του λάρι, ςυνζβαλε ςτθν 
αποφυγι υψθλότερου πλθκωριςμοφ. Σα επόμενα ζτθ αναμζνεται  
αποκλιμάκωςθ του πλθκωριςμοφ ςε επίπεδα 6,2% το 2023 και 4,2% το 2024.   
Πηγή: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-
georgia-at-bb-outlook-stable-29-07-2022 
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Πνξεία αλάπηπμεο Γεωξγηαλήο νηθνλνκίαο  

 Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ Γ/οικονομίασ ανιλκε ςε  7,2% το μινα Ιοφνιο 
και ςε 10,5% ςυνολικά το αϋ εξάμθνο του 2022, ςφμφωνα με πρόςφατα 
ςτοιχεία τθσ Γεωργιανισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ. θμαντικότερθ αφξθςθ 
δραςτθριότθτασ τον Ιοφνιο τ.ε. ςθμειϊκθκε  ςτουσ τομείσ: Μεταφοράσ και 
αποκικευςθσ,  παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ/ φυςικοφ αερίου,  
πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, ξενοδοχείων/εςτίαςθσ και εξόρυξθσ, ενϊ 
πτϊςθ καταγράφθκε ςτισ δραςτθριότθτεσ μεταποίθςθσ, καταςκευϊν και 
εμπορίασ ακινιτων.  
Πηγή: Geostat 
 

Πνξεία εμωηεξηθνύ εκπνξίνπ Γεωξγίαο θαη δηκεξνύο 

εκπνξίνπ Ειιάδαο-Γεωξγίαο ην α΄εμάκελν 2022  

 Ο όγκοσ εξωτερικοφ εμπορίου αγακϊν τθσ Γεωργίασ ανιλκε ςε 8,47 
διςεκ. δολ. το αϋ εξάμθνο 2022, αυξθμζνοσ 35,4% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ 
περίοδο του 2021, ςφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία τθσ  Γεωργιανισ 
τατιςτικισ Τπθρεςίασ. Οι Γεωργιανζσ εξαγωγζσ αυξικθκαν κατά 35,6% 
ανερχόμενεσ ςε 2,55 διςεκ. δολάρια, και οι ειςαγωγζσ αυξικθκαν κατά 
35,3%, ανερχόμενεσ ςε 5,91 δις. δολάρια. Σο εμπορικό ζλλειμμα ανιλκε ςε 
3,36 δις. δολάρια. 
 θμαντικότερεσ αγορζσ προοριςμοφ των Γ/εξαγωγϊν αγακϊν το 
αϋεξάμθνο τ.ε. ιταν: Κίνα με εξαγωγζσ αξίασ 400 εκ. δολ. (+38% ζναντι 
αϋεξαμινου 2021), Αηερμπαϊτηάν: 287 εκ. δολ. (+17,5%), Ρωςία: 256,5 εκ. δολ. 
(-2,8%), Σουρκία: 254,1 εκ. δολ. (+53,9%) και  Βουλγαρία: 225,9 εκ. δολ. 
(+82,6%). 
 θμαντικότερεσ αγορζσ προζλευςθσ των ειςαγωγϊν ςτθ Γεωργία ιταν: 
Σουρκία με ειςαγωγζσ αξίασ 1,04 διςεκ. δολ. (+33% ζναντι α' εξαμινου 2021), 
Ρωςία:705,7 εκ. δολ. (+51,4%), Κίνα: 522,5 εκ. δολ. (+43,9%), ΗΠΑ:380,4 εκ. 
δολ. (+26,7%) και Αηερμπαϊτηάν:345,17 εκ. δολ. (+38,7%). 
 θμαντικότερα εξαγόμενα Γ/προϊόντα το αϋεξάμθνο τ.ε. ιταν:  

1. μεταλλεφματα και ςυμπυκνϊματα χαλκοφ: 533 εκ. δολ. 
2. ςιδθροκράματα: 301,6 εκ. δολ. 
3. αυτοκίνθτα: 269,3 εκ. δολ. 
4. αηωτοφχα λιπάςματα: 165,8 εκ. δολ. 
5. οίνοι: 99,8 εκ. δολ. 

 θμαντικότερα ειςαγόμενα προϊόντα ιταν:  
6. αυτοκίνθτα : 606,8 εκ. δολ. 
7. πετρελαιοειδι:576,7 εκ. δολ. 
8. μεταλλεφματα και ςυμπυκνϊματα χαλκοφ: 416,3 εκ. δολ. 
9. αζρια πετρελαίου:232,3 εκ. δολ. 
10. φάρμακα: 195,2 εκ. δολ. 
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 Οι Γεωργιανζσ εξαγωγζσ προσ την Ελλάδα το αϋ εξάμθνο τ.ε. ανιλκαν 
ςε 3,08 εκ. δολ. αυξθμζνεσ 17,7% ζναντι αντίςτοιχθσ περιόδου 2021, και οι 
ειςαγωγζσ από τη χώρα μασ ςτθ Γεωργία ανιλκαν ςε  24,11 εκ. δολ. 
αυξθμζνεσ 47% ζναντι  του α' εξαμινου 2021. 
Πηγή: Geostat 
 

 

Έλαξμε πιαηθόξκαο επηρεηξεκαηηθνύ δηαιόγνπ 

δεκόζηνπ-ηδηωηηθνύ ηνκέα 'European Economic 

Cooperation Platform' 

 Κατά το πρϊτο επιχειρθματικό forum ΕΕ- Γεωργίασ, που οργάνωςε ο 
επιχειρθματικόσ ςφνδεςμοσ European Business Association (21/6/2022),  
παρουςιάςτθκε θ πλατφόρμα "European Economic Cooperation Platform" ωσ 
πλαίςιο διαλόγου δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα για κζματα που άπτονται τθσ 
ανάπτυξθσ ευνοϊκοφ, αμερόλθπτου, διαφανοφσ επιχειρθματικοφ 
περιβάλλοντοσ ςτθ Γεωργία, το οποίο κα είναι ελκυςτικό για επενδφςεισ.  
 Η πλατφόρμα δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου τθσ ΕΕ  
“Promoting European Business and Economic Interests in Georgia” με ςκοπό 
να διευκολφνει τον διάλογο μεταξφ εκπροςϊπων από τον επιχειρθματικό 
τομζα, τισ ΜΚΟ, τουσ διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοφσ κεςμοφσ, τθν ευρωπαϊκι 
διπλωματικι κοινότθτα, κακϊσ και διαμορφωτζσ πολιτικισ με ςκοπό τθν 
ανάπτυξθ ευνοϊκοφ οικονομικοφ κλίματοσ ςτθ Γεωργία.   
 Η πλατφόρμα είναι ανοιχτι για ςυμμετοχι ςε  όλεσ τισ επιχειρθματικζσ 
ενϊςεισ/επιμελθτιρια που λειτουργοφν ςτθ Γεωργία, ςε εκπροςϊπουσ 
Πρεςβειϊν των κ-μ ΕΕ και ςε διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοφσ κεςμοφσ. Φορζασ 
διαχείριςθσ τθσ πλατφόρμασ είναι ο ςφνδεςμοσ  European Business 
Association Georgia.  
Πηγή: https://eecp.ge/about-us/ 
 

Πνξεία εκβαζκάηωλ 

 φμφωνα με  ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ τθσ Γεωργίασ, θ ειςροι 
εμβαςμάτων ςτθ Γεωργία τον μινα Ιοφνιο ανιλκε ςε 427,4 εκ. δολ., 
αυξθμζνθ κατά 111,7% ζναντι του Ιουνίου 2021. θμαντικότερεσ χϊρεσ 
προζλευςθσ από πλευράσ φψουσ ειςερχόμενων εμβαςμάτων ιταν: Ρωςία 
(231,4 εκ. δολ., +492% ζναντι Ιουνίου 2021), Ιταλία (35,57 εκ., +12,2%), ΗΠΑ 
(27,66 εκ., +10,7%) και Ελλάδα (18,82 εκ. , -6,9% ζναντι Ιουνίου 2021). 
Πηγή: National Bank of Georgia 
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Πνξεία ηνπξηζκνύ 

 φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Γ/ Τπθρεςίασ Σουριςμοφ, ο αρικμόσ διεκνϊν 
ταξιδιωτϊν το μινα Ιοφνιο ανιλκε τουσ 445.894 ιτοι αφξθςθ 185% ζναντι 
Ιουνίου 2021 (51% των επιπζδων του 2019). Κυριότερεσ χϊρεσ προζλευςθσ 
τουριςτϊν ιταν: Ρωςία (90.239 επιςκζπτεσ), Σουρκία (62.000 επιςκζπτεσ), 
Αρμενία (61.974 επιςκζπτεσ) και Ιςραιλ (20.555 επιςκζπτεσ).  υνολικά το αϋ 
εξάμθνο του 2022, 1,62 εκατ. διεκνείσ ταξιδιϊτεσ επιςκζφτθκαν τθ Γεωργία, 
ιτοι ποςοςτό 42% των επιπζδων του 2021.  Σα ζςοδα από τον τουριςμό το 
αϋεξάμθνο τ.ε. ανιλκαν ςε 1,1 διςεκ. δολ.  
Πηγή: Georgian National Tourism Administration  

 

Πνξεία πιεζωξηζκνύ 

Ο πλθκωριςμόσ το μινα Ιοφλιο ανιλκε ςε 11,5% ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ 
Geostat. θμαντικότερεσ αυξιςεισ τιμϊν ζναντι Ιουλίου 2021 καταγράφθκαν 
ςτα τρόφιμα/ποτά (+16,4%), ςτισ μεταφορζσ (+20,6 %), ςτθν ςτζγαςθ-
θλεκτριςμό-λοιπά καφςιμα (+13,3%), ςτα οινοπνευματϊδθ ποτά και καπνό 
(+8,3%). 
Πηγή: Geostat 
 

Υπνγξαθή ζπκθωληώλ νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ 

Γεωξγίαο-Καδαθζηάλ  

 το πλαίςιο τθσ επίςκεψθσ του Πρωκυπουργοφ τθσ Γεωργίασ 
I.Garibashvili ςτο Καηακςτάν (27/7/2022) υπεγράφθςαν διμερείσ ςυμφωνίεσ 
Γεωργίασ- Καηακςτάν:  
 i. για τθν ονοματολογία εμπορευμάτων (trade turnover nomenclature 
agreement), θ οποία εκτιμάται ότι κα ςυντελζςει ςε περαιτζρω αφξθςθ του 
όγκου διμεροφσ εμπορίου Γεωργίασ-Καηακςτάν.  
 ii. μεταξφ των ςιδθροδρομικϊν οργανιςμϊν των δφο χωρϊν για τθν 
προϊκθςθ των ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν.  
 Κατά τισ ςυναντιςεισ των δφο πλευρϊν, επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ 
βελτίωςθσ υποδομϊν και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Διακαςπιακοφ 
Μεταφορικοφ Διαδρόμου 'Trans-Caspian International Transport Route'. 
Πηγή: Αgenda.Ge 
 

Υπνγξαθή ζπκθωλίαο έλαξμεο απεπζείαο 

αεξνπνξηθώλ ζπλδέζεωλ Γεωξγίαο-Τνπξθκεληζηάλ 

 το πλαίςιο τθσ επίςκεψθσ του Πρωκυπουργοφ τθσ Γεωργίασ 
I.Garibashvili ςτο Σουρκμενιςτάν (20/7/2022), υπεγράφθ διμερισ ςυμφωνία 
για ζναρξθ απευκείασ αεροπορικϊν ςυνδζςεων των δφο χωρϊν, γεγονόσ που 
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κεωρείται ότι κα ςυμβάλει ςε ενίςχυςθ και των οικονομικϊν ςχζςεων.                   
 Ο Γεωργιανόσ Τπουργόσ Οικονομίασ L.Davitashvili ανζφερε, ότι κατά 
τισ διμερείσ επαφζσ με τισ Σουρκμενικζσ αρχζσ ςυηθτικθκε θ άρςθ των 
εμποδίων ςτο εμπόριο, γεγονόσ που κα επιτρζψει τθν εξαγωγι 
περιςςότερων Γεωργιανϊν προϊόντων προσ το Σουρκμενιςτάν. υηθτικθκε 
επίςθσ θ αφξθςθ διαμετακόμιςθσ Σουρκμενικϊν εμπορευματικϊν φορτίων 
(ιδίωσ προϊόντων των χθμικϊν βιομθχανιϊν) μζςω Γεωργίασ, κακϊσ επίςθσ θ 
ςυνεργαςία ςτον ενεργειακό τομζα, κακότι το Σουρκμενιςτάν εξάγει 
πετρζλαιο και πετροχθμικά προϊόντα ςτθ Γεωργία. 
Πηγή: https://agenda.ge/en/news/2022/2773 

 

Έλαξμε ππεξεζίαο δηαδηθηύνπ "Starlink" ζηε Γεωξγία 

από ην 2023 

 Η υπθρεςία διαδικτφου "Starlink" τθσ εταιρείασ "SpaceX" κα ξεκινιςει 
να λειτουργεί ςτθ Γεωργία από το 2023, κατόπιν ςχετικισ αδειοδότθςθσ από 
τθν Γεωργιανι Επιτροπι Επικοινωνιϊν, παρζχοντασ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ 
διαδικτφου υψθλισ ταχφτθτασ μζςω δορυφορικϊν ςυςτθμάτων. 
 υναφϊσ, ο Γεωργιανόσ Τπουργόσ Οικονομίασ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
L.Davitashvili, κατόπιν ςυνάντθςθσ του με τον διευκυντι πρόςβαςθσ αγορϊν 
τθσ εταιρείασ "SpaceX" B. MacWilliams, διλωςε, ότι θ  "Space X"  κα παρζχει 
υπθρεςίεσ διαδικτφου υψθλισ ταχφτθτασ με δορυφορικά ςυςτιματα ςτθ 
χϊρα από το 2023,  διαςφαλίηοντασ τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ διαδικτφου 
υψθλισ ταχφτθτασ για τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ Γεωργίασ, κάτι που είναι 
ςθμαντικό για τθν οικονομικι ανάπτυξθ.  
Πηγή:     https://comcom.ge/en/yvela-siaxle/spacex-to-provide-internet-through-
starlink-satellite-constellation-in-georgia.page 
               https://georgianjournal.ge/business/37982-starlink-to-start-operating-in-
georgia-from-2023.html 


