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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
 

Α.1 Γενικά Φαρακτηριστικά  

 

Πλθκυςμόσ (2020) 

3,71εκ. εκ των οποίων 2,19 εκ. διαβιεί 

ςε αςτικζσ περιοχζσ και 1,52 εκ. ςτθν 

φπαικρο. 

Πρωτεφουςα Τιφλίδα- πλθκυςμόσ πόλθσ  1,18εκ. 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ (δολ. ΗΠΑ) 2020 4.275 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ με όρουσ αγοραςτικισ δφναμθσ 

PPP (current international USD) 2020 15.142 

Ημερομθνία ζναρξθσ & λιξθσ οικονομικοφ ζτουσ 1θ Ιανουαρίου- 31θ 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 15.142 δνι. (ζε φξνπο 
ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο/ purchasing power parity current international USD) θαη 
ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 3,72 εθ.  
 
Πξσηεχνπζα ηεο Γεσξγίαο είλαη ε Σηθιίδα. Άιιεο ζεκαληηθέο πφιεηο: Θνπηαΐζη (138 
ρηι.θάηνηθνη), Βαηνχκη (166 ρηι. θάηνηθνη), Ρνπζηάβη (128 ρηι. θάηνηθνη), Πφηη (41 ρηι. 
θάηνηθνη).  
 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ δηάξζξσζε ηνπ ΑΔΠ ην 2020 (ζηνηρεία Geostat) θαηείραλ νη 
θάησζη θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ: Δκπφξην & επηδηνξζψζεηο νρεκάησλ (14,5%), θαη νη 
ππεξεζίεο δηαρείξηζεο αθηλήησλ (11,7%) θαη αθνινπζνχλ ε βηνκεραλία (10,8%), νη 
θαηαζθεπέο (8,9%), γεσξγία-δαζνθνκία θαη αιηεία (8,4%), ε δεκφζηα δηνίθεζε (7,4%), 
κεηαθνξέο (5,9%) θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο/αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(4,9%).   
 
Ο ηνκέαο ππεξεζηψλ ζπληζηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο Γεσξγηαλήο νηθνλνκίαο: 60,8% 
ηνπ ΑΔΠ ην 2019. Θπξηφηεξνη θιάδνη κεηαπνίεζεο Γεσξγίαο απφ πιεπξάο θχθινπ εξγαζηψλ 
(2019): ηξφθηκα/πνηά, ραιπβνπξγεία, εξγαιεηνκεραλέο, νξπρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
καγγαλίνπ θαη ραιθνχ), νηλνπνηεία.  
 
Ζ Γεσξγία θαηαηάρζεθε 7ε ζηελ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο "Doing Business 
2020"   πνπ κεηξά ηνπο δείθηεο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κεηαμχ 190 ρσξψλ.  
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Α.2 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς 

 

Βαςικά οικονομικά μεγζκθ Γεωργίασ 

  2017 2018 2019 2020 

Oνομαςτικό ΑΕΠ 
διςεκ. USD 

16,2 17,6  17,7 15,9 

Μεταβολι 
πραγματικοφ ΑΕΠ 

4,8% 4,8% 5% -6,2 

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ 
(USD) 

4359 4722 4696 4275 

Ανεργία % 21,6 19,2 17,6 18,5 

Πλθκωριςμόσ ςτα τζλθ 
περιόδου % 

6,7 1,5  7 2,4 

Δθμοςιονομικό 
ζλλειμμα (% ΑΕΠ) 

 

-3 -2.1 -2,1 -9,3 

Ακακάριςτο χρζοσ 
γενικισ κυβ/ςθσ (% 

ΑΕΠ) 

38,6 37,5 40,4 60,6 

Ακακάριςτο εξωτερικό 
χρζοσ / % ΑΕΠ 

106,6 101,3  106,6 127,7 

Ιςοηφγιο τρεχουςών 
ςυναλλαγών % ΑΕΠ 

-8,1  - 6,8 - 5,5 -12,3 

Συναλλαγματικά 
αποκζματα (διςεκ. 

USD)  

3 3,3  3,5 3,9 

ΑΞΕ/ % ΑΕΠ 12,2 7,4  7,5 3,9 

Βαςικό επιτόκιο (κατά το 
μινα Δεκζμβριο κάκε ζτουσ) 

   9 8 

Συναλλαγματικι ιςοτιμία 
λάρι-ευρώ (ςτισ 31/12 του 

ζτουσ) 

   3,2095 

 

4,0233 

 

Πθγζσ: National Bank of Georgia, Geostat, IMF  
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Διάρκωςθ ΑΕΠ Γεωργίασ 2020          Πθγι: Geostat 

 
 
Οη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ηνπ θνξωλνϊνύ επέθεξαλ ζεκαληηθφ πιήγκα 
ζηνλ ηνπξηζκφ πξσηίζησο θαη αθνινχζσο ζην εκπφξην θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 
θιάδν/αγνξά real estate, ππεξεζίεο δειαδή πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 
ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ηξνθνδνηνχλ ηελ απαζρφιεζε.   
 
Σν θφζηνο ησλ δχν lockdown γηα ηελ νηθνλνκία ην 2020 εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ  1 δηζεθ. ιάξη 
(Gel) κε απψιεηα δεκνζηνλνκηθψλ εζφδσλ πνπ ηζνδπλακνχζαλ ζε πεξίπνπ 2% ηνπ ΑΔΠ.  Οη 
ηξέρνπζεο δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 5% ηνπ ΑΔΠ ην 2020 εζηηάδνληαο ζε 
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο θαη επηδνηήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο 
 
Σν πξαγκαηηθό ΑΔΠ θαηέγξαςε πηψζε θαηά 6,2% ην 2020 θπξίσο εμαηηίαο ηεο πηψζεο 
ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαηά 83% θαζψο θαη ηελ πηψζε ζηηο θαζαξέο εμαγσγέο.  
 
Τν πνζνζηό αλεξγίαο αλήιζε ζε 18,5% έλαληη 17,6% ην πξνεγνχκελν έηνο.  
 
Οη εμαγωγέο ππεξεζηώλ ζεκείσζαλ πηψζε πάλσ απφ 60% έλεθα ηνπ lockdown ζηνλ 
ηνπξηζκφ κε θαηάξξεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ, νδεγψληαο ζε έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 
12,3% επί ηνπ ΑΔΠ ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.  
 
Δθηφο απφ θαηάξξεπζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ην εμωηεξηθό εκπόξην αγαζώλ 
επεξεάζηεθε ζεκαληηθά, κε κείσζε ζπλνιηθνχ φγθνπ εκπνξίνπ θαηά 15%, πηψζε εμαγσγψλ 
θαηά 12% θαη εηζαγσγψλ θαηά 16%.  
 

27,5

3,9

5,9

7,4
14,5

11,7

10,8

8,9

8,4

Λοιποί τομείσ

Χρθματοοικ.και αςφαλιςτικόσ 
τομζασ

Μεταφορζσ/αποκικευςθ

Δθμόςια διοίκθςθ

Εμπόριο 

Τομζασ ακινιτων

Μεταποίθςθ

Καταςκευζσ

Αγροτικόσ 
τομζασ, αλιεία, δαςοκομία
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Η εηζξνή μέλωλ άκεζωλ επελδύζεωλ ζηε Γεσξγία θαηέγξαςε επίζεο ζεκαληηθή 
πηψζε θαηά 57,2% ην 2020 ζχκθσλα κε ηα ηειηθά ζηνηρεία ηεο Geostat αλεξρφκελεο ζε 572 
εθ. δνι.  
 
Απφ ηηο αξρέο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2020 ε ηζνηηκία ηνπ ιάξη δηνιίζζεθε θαηά 14% έλαληη 
ηνπ δνιαξίνπ θαη θαηά  25% έλαληη ηνπ επξψ, εμαηηίαο ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο 
αβεβαηφηεηαο θαη ηεο πηψζεο ζηηο μέλεο επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο. 
 
Κφλε ζεηηθή εμέιημε, ήηαλ ε αύμεζε ηεο εηζξνήο εκβαζκάηωλ ην 2020 θαηά 8,8% 
ζπγθξηηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ 2019.  
 
Σν δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα αλήιζε ζε επίπεδα 9,3% ηνπ ΑΔΠ εμαηηίαο ηεο πηψζεο ησλ 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ησλ απμεκέλσλ αληηθπθιηθψλ δαπαλψλ ζην πιαίζην ηνπ 
«παθέηνπ» δεκνζηνλνκηθψλ θηλήηξσλ.  
 
Σα κέηξα ζηήξημεο πνπ έιαβε ε Γεσξγηαλή θπβέξλεζε (ζπλνιηθνχ χςνπο πεξί ηα 2 δηζεθ. 
ιάξη) γηα ελίζρπζε πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα κε επηηάρπλζε 
θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ, αλαζηνιή θαηαβνιήο θφξσλ, ηαρείεο επηζηξνθέο ΦΠΑ θαη 
θιαδηθά κέηξα ζηήξημεο ζε πεξηζζφηεξεο πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη 
πςειφηεξεο θνηλσληθέο δαπάλεο, ιεηηνχξγεζαλ ππνζηεξηθηηθά –αλ θαη ζε πεξηνξηζκέλν 
βαζκφ- ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζφθ.  
 
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020 ε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαιωηή αλήιζε ζε 2,4% 
έλαληη ηνπ Γεθ. 2019. Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ην 12ακελν ηνπ 2020 
αλήιζε ζε 5,2% .  

Σν βαζηθό επηηόθην ηεο Θεληξηθήο Σξάπεδαο κεηψζεθε ζην 8%, εληνχηνηο ν ξφινο ησλ 
παξαδνζηαθψλ λνκηζκαηηθψλ εξγαιείσλ πεξηνξίζηεθε εμαηηίαο ησλ επηπηψζεσλ ζηε 
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ην πςειφ επίπεδν δνιαξηνπνίεζεο ηεο 
νηθνλνκίαο.  
 
Σα δηεζλή ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Θεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Γεσξγίαο 
απμήζεθαλ 11,5% έλαληη ηνπ 2019 αλεξρφκελα ζε 3,9 δηζεθ. δνι. ΖΠΑ θπξίσο ιφγσ 
παξνρήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ δηεζλείο δσξεηέο.  
 
Ζ Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο Γεσξγίαο πξνρψξεζε ζε πψιεζε ζπλνιηθά 916 εθ. δνι. ΖΠΑ ζηελ 
αγνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ην 2020 γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ιάξη θαη θαη' επέθηαζε ηελ 
απνθιηκάθσζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ. 
 
Σν ιάξη δηνιίζζεζε θαηά 5,6 θαη 7,4% (ζε εηήζηα βάζε) ζε νλνκαζηηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο 
φξνπο. 
 
Ζ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα παξέκεηλε ζε γεληθέο γξακκέο επαξθήο 
παξά ηελ αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δαλείσλ.  
Σα απνκεησκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ('non performing loans' ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο 
Θεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Γεσξγίαο) ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ σο πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ 
δαλείσλ απφ 4,4% ην 1ν ηξίκ. ηνπ 2020 ζε 8,2% ην 4ν ηξηκ. ηνπ 2020, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 
ζπλαιιαγκαηηθήο αζηάζεηαο ηνπ ιάξη. Παξάιιεια ε επίπησζε ησλ lockdown θαη ε 
αλαζηνιή δαλεηαθψλ πιεξσκψλ, επέθεξαλ αχμεζε ησλ δαλείσλ πνπ αλαδηαξζψζεθαλ 
θαηά 18% ην 4ν ηξηκ. ηνπ 2020.   
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Οικονομικές εκτιμήσεις 2021-2022 

 
Οηθνλνκηθή αλάθακςε θαηαγξάθεηαη απφ ην β΄ ηξίκελν 2021, κε ξπζκφ αλάπηπμεο 
Γ/νηθνλνκίαο ζπλνιηθά γηα ην α΄ εμάκελν 12,7%.  Ζ επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, εκπνξίνπ, εγρψξηαο δήηεζεο, ε άλνδνο θνξνινγηθψλ εζφδσλ, πηζηψζεσλ 
θαη εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζπληέιεζαλ ζηελ αλάθακςε α΄εμακήλνπ. Δληνχηνηο, ε αγνξά 
εξγαζίαο αξγεί λα αλαθάκςεη: Ζ αλεξγία ην πξψην εμάκελν ηνπ 2021 παξέκεηλε ζε πςειά 
επίπεδα 22% ζπγθξηηηθά κε 18,3% ην πξψην εμάκελν ηνπ 2020.  Δπηπιένλ,  θαηαγξάθεηαη 
άλνδνο πιεζσξηζκνχ κεηά απφ απμήζεηο ηηκψλ πνπ μεθίλεζαλ ηνλ Κάξηην γηα ηξφθηκα, 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κεηαθνξέο θαη ππεξεζίεο θνηλήο σθειείαο εμαηηίαο πςειφηεξσλ 
ηηκψλ εηζαγσγήο θαη θαηάξγεζεο επηδνηήζεσλ γηα νξηζκέλα είδε. Ο πιεζσξηζκφο ζπληζηά 
ζχκθσλα κε ηελ Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο Γεσξγίαο ζεκαληηθή πξφθιεζε κε ην επίπεδν ηνπ 
λα αλέξρεηαη ζε 12,8% ην κήλα Αχγνπζην, πςειφηεξν απφ ηα αλακελφκελα έλεθα εμσγελψλ 
παξαγφλησλ (πςειέο δηεζλείο ηηκέο βαζηθψλ πξντφλησλ, θαπζίκσλ θαη λαπηηιηαθνχ 
θφζηνπο). 
 
Έλεθα ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο πνπ θαηαγξάθεθε ην β΄ ηξίκελν 2021, νη εθηηκήζεηο 
ΓΛΣ γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο Γεσξγηαλήο νηθνλνκίαο ην 2021 αλαζεσξήζεθαλ πξνο ηα 
πάλσ ζε 7,7% (έλαληη πξνεγνχκελεο πξφβιεςεο γηα ξπζκφ 3,5%). Παγθφζκηα Σξάπεδα 
πξνβιέπεη ξπζκφ αλάπηπμεο Γ/νηθνλνκίαο 8% γηα ην 2021 θαη 5,5% ην 2022: Δληζρπφκελε 
απφ ζπλεπείο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη αλάθακςε ζηηο αγνξέο ησλ ζεκαληηθψλ 
εκπνξηθψλ εηαίξσλ Γεσξγίαο, ε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή επέθηαζε Γ/νηθνλνκίαο ζα 
κπνξνχζε λα κεηψζεη ηα πνζνζηά ηεο έλδεηαο ζηα επίπεδα πξν παλδεκίαο έσο ην 2022. 
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε Αζηαηηθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο 
Γεσξγηαλήο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη 8,5% ην ηξέρνλ έηνο. 
 
 
Γηεζλείο νηθνλνκηθνί ζεζκνί επηζεκαίλνπλ εληνχηνηο φηη παξακέλνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά 
ξίζθα ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο πξννπηηθέο Γ/νηθνλνκίαο: 
-ΓΛΣ επηζεκαίλεη φηη ε εμέιημε ηεο παλδεκίαο ζα κπνξνχζε λα απαηηήζεη πξφζζεηα 
πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κεηψλνληαο ηελ δήηεζε εμσηεξηθνχ. 
Δπηπξνζζέησο, θαζπζηεξήζεηο ζην εκβνιηαζηηθφ πξφγξακκα ζα κπνξνχζαλ λα 
επηβξαδχλνπλ ηελ αλάθακςε. Αβεβαηφηεηα ζην πνιηηηθφ πεδίν ζα κπνξνχζε λα επηδεηλψζεη 
ηελ αζηάζεηα ηνπ ιάξη, ππνλνκεχνληαο ηηο επελδχζεηο, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πξφνδν ζε 
δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 
-Παγθφζκηα Σξάπεδα ζεκεηψλεη φηη ελψ θαηαγξάθεηαη εχξσζηνο ξπζκφο αλάθακςεο ην 
ηξέρνλ έηνο, νη αλεξρφκελεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θαη ε εμέιημε ηεο παλδεκίαο ζα 
κπνξνχζαλ λα αλαζηείινπλ ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ πξφνδν γηα κείσζε 
ηεο έλδεηαο.  
-Ζ Αζηαηηθή  Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, ζεκεηψλεη φηη ε δηαηήξεζε ησλ ζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 
πξννπηηθψλ ελαπφθεηηαη ζηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο θαη ηνπο 
επφκελνπο κήλεο. Ζ Σξάπεδα πξνβιέπεη φηη ν πιεζσξηζκφο ζα επηηαρπλζεί ην 2021 
αλεξρφκελνο ζε 9,5% θαη ζα απνθιηκαθσζεί ην επφκελν έηνο θζάλνληαο ζην 4%. 
 
Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ αλακέλεηαη λα αλαθάκςνπλ ζηα επίπεδα πξν θξίζεο ηνπ 2019, 
ην 2024.  
 
Ζ παλδεκία θαηέζηεζε πξνθαλή ηελ πςειή εμάξηεζε ηεο Γ/νηθνλνκίαο απφ ηνλ ηνκέα ησλ 
ππεξεζηψλ, ηδίσο ηνλ ηνπξηζκφ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε 
δηαθνξνπνίεζή ηεο ψζηε λα εληζρπζεί ζπλαθφινπζα θαη ε αλζεθηηθφηεηά ηεο.   
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Δπηπξνζζέησο, Παγθφζκηα Σξάπεδα ζεκεηψλεη  φηη νη εχξσζηνη ξπζκνί αλάπηπμεο Γ/ 
νηθνλνκίαο -5% θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2005 έσο ην 2019- είραλ πεξηνξηζκέλε κφλν 
επίδξαζε ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, θαη πνιινί Γεσξγηαλνί 
απαζρνινχκελνη  εμαθνινπζνχλ λα βαζίδνληαη ζε απαζρφιεζε ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο.  
 
Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο Γ/νηθνλνκίαο θαη αχμεζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο δηαξθνχο θαη 
ζπκπεξηιεπηηθήο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. H πεξαηηέξσ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ γηα 
βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ε βειηίσζε ηεο 
ζπλδεζηκφηεηαο ππνδνκψλ θαη  ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο αλαληηζηνηρίαο επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο, ζπληζηνχλ παξάγνληεο πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζπλνιηθά ζε ελίζρπζε απαζρφιεζεο, 
παξαγσγηθφηεηαο θαη κηζζψλ ηελ πεξίνδν κεηά ηελ παλδεκία.  
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Β. ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Β.1 Θεσμικό πλαίσιο επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας 

 
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. ηηο 2 Απγνχζηνπ 2021, ην λέν εηαηξηθό δίθαην  (Law on 
Entrepreneurs) εγθξίζεθε απφ ην Θνηλνβνχιην ηεο Γεσξγίαο θαη πξόθεηηαη λα ηεζεί ζε 
ηζρύ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2022 αληηθαζηζηώληαο ην πθηζηάκελν πιαίζην πνπ ηζρύεη 
από ην 1994. Θχξηνη ζηφρνη ηνπ λένπ Λφκνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ζην 
πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ελαξκνλίδνληαο ην εηαηξηθφ δίθαην κε ην Δλσζηαθφ Θεθηεκέλν 
ζπκθψλσο πξνο ηελ πκθσλία χλδεζεο ΔΔ-Γεσξγίαο.  
 
Ο λφκνο ξπζκίδεη πνηθίια ζέκαηα ξχζκηζεο εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθέξνληνο, ηεο ππνρξέσζεο θαιήο πίζηεο, ηνλ απνθιεηζκφ/ 
απνρψξεζε κεηφρσλ απφ επηρεηξήζεηο, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη 
εθθαζάξηζε επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο.  
 
Ο  λένο λφκνο εηζάγεη ηελ έλλνηα πξφηππνπ πεξηερνκέλνπ θαηαζηαηηθνχ εηαηξείαο  
(„standard charter‟), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηππνπνηεκέλν πεξηερφκελν θαηαζηαηηθνχ γηα 
θάζε εηαηξηθή κνξθή. Οη πξφηππεο θφξκεο θαηαζηαηηθψλ  εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Γηθαηνζχλεο.  
 
Ο λφκνο εηζάγεη επίζεο ηελ έλλνηα ηεο «ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο», ε νπνία είλαη κηα 
εμνπζηνδνηεκέλε ζειίδα ρξήζηε (user page) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Γεκφζην Κεηξψν 
(Public Registry) ζηελ εηαηξεία ζε ειεθηξνληθή πχιε πνπ ηεξεί ην Γεκφζην Κεηξψν. 
 
Eθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αιιαγψλ ζηελ ζχζηαζε κεηνρηθήο εηαηξείαο (joint stock company) 
είλαη ην ππνρξεσηηθφ αξρηθφ θεθάιαην, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 100.000 ιάξη 
θαηά ηελ εγγξαθή ηεο. 
 
Ο λφκνο ηξνπνπνηεί επίζεο ηνλ ξφιν ησλ εκπνξηθψλ επσλπκηψλ θαη έηζη κηα εηαηξεία 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εκπνξηθή επσλπκία ε νπνία εληνχηνηο δελ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεί ήδε ππάξρνπζεο επσλπκίεο άιισλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Ο λένο λφκνο ζπκπαξαζχξεη αιιαγέο θαη ζε άιινπο ζεκαληηθνχο λφκνπο, φπσο ν Αζηηθφο 
Θψδηθαο, ν Θψδηθαο Γεκφζηαο Γηαδηθαζίαο, ν Λφκνο πεξί Θηλεηψλ Αμηψλ, ν Δξγαηηθφο 
Θψδηθαο, ν Λφκνο γηα ηελ Δζληθή Τπεξεζία Γεκφζηνπ Κεηξψνπ, ν Λφκνο πεξί 
Γξαζηεξηνηήησλ Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ θ.α.  
 
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 (Law of Georgia 
on the investment activity promotion and guarantees) πξνζηαηεχεη ηνπο αιινδαπνχο 
επελδπηέο γηα κηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ κεηαγελέζηεξε λνκνζεζία ε νπνία κπνξεί λα 
κεηαβάιεη ηνπο φξνπο ησλ επελδχζεψλ ηνπο.  
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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. 
 
Δπελδχζεηο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο πιελ εθείλσλ ζηνπο 
νπνίνπο ηζρχνπλ απαγνξεχζεηο απφ ηε λνκνζεζία  (βι. ζρ. άξζξα 9 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ).   
 

Ο λφκνο είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα: 
https://matsne.gov.ge/en/document/view/33304?publication=15 

 
χκθσλα κε ηε γεσξγηαλή λνκνζεζία, θάζε εηαηξεία δηθαηνχηαη λα επηιέμεη ην πεδίν 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα δηεμάγεη απηήλ ρσξίο πεξηνξηζκφ, εθηφο θαη αλ ε 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν ή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο απαηηείηαη 
πξφηεξε άδεηα ή έγθξηζε βάζεη ηνπ Λφκνπ πεξί  Αδεηψλ θαη Δγθξίζεσλ (“Law on Licenses 
and Permits”). 

Ο Λφκνο πεξί αδεηψλ  & εγθξίζεσλ δηέπεη θαη ξπζκίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ελέξγεηεο πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ κείδνλ θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε δσή ή πγεία, αθνξνχλ θξαηηθά ή 
δεκφζηα ζπκθέξνληα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ή ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θξαηηθψλ πφξσλ.        
Ο ελ ιφγσ Λφκνο πεξηιακβάλεη πιήξε θαηάινγν αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ πνπ απαηηείηαη λα 
ιεθζνχλ γηα ηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο,  
ελψ θαζνξίδεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο, αιιαγήο θαη θαηάξγεζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. 
 
Δπίζεο, ηζρχνπλ λφκνη θαη δηαηάγκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί  δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Λφκνπ πεξί Αδεηψλ θαη Δγθξίζεσλ θαζψο θαη ηνπ Λφκνπ γηα ηα Σέιε επί Αδεηψλ θαη 
Δγθξίζεσλ (Law on License and Permit Fees), κε θπξηφηεξνπο ιρ (i) ην Λφκν γηα ηελ 
ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθφ αέξην (“Law on Electricity and Natural Gas”), πνπ 
θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο γηα απφθηεζε άδεηαο γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γεσξγία, (ii) ην Γηάηαγκα αξ. 136 ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Γεσξγίαο γηα 
ηελ έγθξηζε θαλνληζκνχ αλαθνξηθψο κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο αδείαο 
γηα εμφξπμε νξπθηψλ πφξσλ (“Decree on Mineral Extraction License”), (iii) ην Λφκν γηα ην 
πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην the “Law on Oil and Gas”) πνπ ζέηεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα 
ηελ αλάπηπμε ησλ πφξσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ, ηελ 
επεμεξγαζία θπζηθνχ αεξίνπ ή δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο, (iv) ην Γηάηαγκα αξηζ. 145/04 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Θεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Γεσξγίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ θαλφλσλ 
γηα ηελ αδεηνδφηεζε ρξεκαηνκεζηηηθήο εηαηξείαο (the “Decree on Brokerage License”), (v) 
ην Λφκν γηα ηα ηέιε επηρεηξήζεσλ ηπρεξψλ παηγλίσλ (the ”Law on Gambling Business 
Fees“)  θαη ην Λφκν γηα ηα ιαρεία θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα (the “Law on Gambling”). 
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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.  
 
Οη λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ είλαη1: 
 
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. 
 
Β. Ομόρρυκμθ Εταιρεία (Joint Liability company) 
Γ. Ετερρόρυκμθ Εταιρεία (Limited partnership) 
Δ. Εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ  (Limited Liability Company) 
Ε. Aνώνυμθ Εταιρεία (Joint Stock Company) 
ΣΤ. Συνεταιριςμόσ (Cooperative) 
 
Ζ. 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. 
 
Η. 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. 
 

 

                                                           
1
 Αναλυτικότερα για κάκε εταιρικι μορφι βλ. ςτο Enterprise Georgia https://investingeorgia.org/en/downloads/useful-

guides, "How to Register a Business". 
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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» .  
 
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 
 

 

Β.1.3 Σραπεζικό σύστημα  

 

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 
 

 
 

http://www.napr.gov.ge/
http://www.psh.gov.ge/main/menus/2
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403
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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.                    
Οη κηζζνί εληφο ηεο Γεσξγίαο θαηαβάιινληαη κφλν ζην εζληθφ λφκηζκα (ιάξη, GEL). Δπί ηνπ 
παξφληνο ε λνκνζεζία δελ θαζνξίδεη επίπεδν θαηψηαησλ κηζζψλ. 
 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Γεσξγηαλήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ν κέζνο κεληαίνο 
νλνκαζηηθφο κηζζφο ζηε Γεσξγία απμήζεθε θαηά 53 ιάξη (4,4%) ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 
ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο αλεξρφκελoο ζε 1.256 ιάξη 
(πεξίπνπ 397,53 $/327,83 €). Οη κέζεο κεληαίεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα απμήζεθαλ θαηά 56,5 ιάξη αλεξρφκελεο ζε 1.283 ιάξη. 
 
Οη πςειφηεξεο απνδνρέο θαηαγξάθεθαλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 
• Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 2.448 ιάξη (-5,7%) 
• Πιεξνθνξηθή/επηθνηλσλίεο : 2.159 ιάξη (+14,4%) 
• Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο :1.798,9 ιάξη (+0,2%) 
• Θαηαζθεπέο: 1.664 ιάξη (-2,3%) 
 
 
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. 
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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: 
(i) ζε 2% εθφζνλ νη εηήζηεο απνδνρέο ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη κηθξφηεξεο απφ 24.000 ιάξη 
(GEL) ή  
(ii) ζε 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 48 ψξεο αλά εβδνκάδα γηα νξηζκέλνπο εηδηθνχο θιάδνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεσξγίαο) 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. 
 
Σνλ Κάξηην 2018, ςεθίζηεθε ν Λφκνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία. 
 

ηηο 29/9/2020, ηo θνηλνβνχιην ηεο Γεσξγίαο ελέθξηλε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Δξγαζηαθφ 
Θψδηθα. Ο ηξνπνπνηεκέλνο Δξγαζηαθφο Θψδηθαο ξπζκίδεη - κεηαμχ άιισλ-  δεηήκαηα 
δηαθξίζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ηηο δηαθνπέο, ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη ηελ ακνηβή 
απηήο, ηηο βάξδηεο, ηηο λπρηεξηλέο βάξδηεο, θαη ηε λπρηεξηλή εξγαζία, ηελ γνληθή άδεηα 
παξέρνληαο ην δηθαίσκα απηήο θαη ζηνλ παηέξα. Δπεθηείλεη επίζεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 
Θξαηηθήο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα  δηεμαγσγή αηθληδηαζηηθψλ επηζεσξήζεσλ ζε φινπο 
ηνπο θιάδνπο.  Ο λένο εξγαζηαθφο θψδηθαο αλαδηακνξθψλεη ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ 
πξαθηηθή άζθεζε, απαγνξεχνληαο ηελ παξάηαζε κε ακεηβφκελσλ πξαθηηθψλ άζθεζεο γηα 
πάλσ απφ 6 κήλεο, ελψ νη ακεηβφκελεο πξαθηηθέο άζθεζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ 
ην έλα έηνο. 
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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 
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).  
 
Ζ κέζε κεληαία θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ Γεσξγηαλψλ λνηθνθπξηψλ αλήιζε ζε 801 ιάξη 
(πεξίπνπ 258δνι) ην 2020, ελψ ε κέζε κεληαία θαηά θεθαιή θαηαλαισηηθή δαπάλε αλήιζε 
ζε 234 ιάξη (πεξίπνπ 75δνι).   
 
Οη 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.  
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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: 

Δίδνο Φόξνπ Δπίπεδν 
 

Εηαιπικόρ Φόπορ ειζοδήμαηορ 
(corporate profit tax) 

15% 

Φόπορ ειζοδήμαηορ θςζικών 
πποζώπων (personal income 
tax) 

20% 

Φόπορ ειζοδήμαηορ θςζικών 
πποζώπων για ηόκοςρ, 
μεπίζμαηα, δικαιώμαηα 
(royalty) 

5% 

Φόπορ πποζηιθέμενηρ αξίαρ 
(VAT)  

18% 

Σε νξηζκέλα αγαζά επηβάιιεηαη εηδηθόο θόξνο θαηαλάιωζεο (excise 
tax) 

Φόξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Έσο 1% 
 
 
 

Γ.1 υμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 

 

Ζ Γεσξγία έρεη ζπλάςεη πκθσλία Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο κε 57 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%. 
 

https://mof.ge/en/5128#6
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Έλαο κεκνλσκέλνο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο πνιχ κηθξήο 
επηρείξεζεο (Micro Business), εάλ ην εηήζην εηζφδεκά ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 30.000 ιάξη 
Γεσξγίαο ή Κηθξήο Δπηρείξεζεο εάλ ην εηήζην εηζφδεκά ηεο δελ ππεξβαίλεη ηα 500.000 
GEL 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 εηζνδήκαηνο (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 
εηαηξείεο πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεσξγία αλαιακβάλνπλ ηηο ίδηεο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. 
 

Σν επίπεδν ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο αλέξρεηαη ζε 15%. 
 
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.  
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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. 
 

Δηδηθόο Φόξνο Καηαλάιωζεο 
Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο επηβάιιεηαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αγαζψλ ζχκθσλα κε 
ηνλ Φνξνινγηθφ Θψδηθα. 
 
 

Γ.5 Ελεύθερες Βιομηχανικές 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. 
 
ηε Γεσξγία ιεηηνπξγνχλ ειεχζεξεο βηνκεραληθέο  δψλεο: ζην Θνπηαΐζη (“HUALING 
KUTAISI FREE INDUSTRIAL ZONE”/ https://hualingfiz.ge/about/hualing-kutaisi-fiz/ θαη 
“KUTAISI FREE INDUSTRIAL ZONE /Managed by LLC Fresh Georgia", ζην Πφηη (POTI 
FREE INDUSTRIAL ZONE http://potifreezone.ge/) θαη ζηελ Σηθιίδα (http://www.tfz.ge/). 
 
Οη εηαηξείεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηηο δψλεο θαη έρνπλ ην status  επηρείξεζεο ΔΒΕ 
απνιαχνπλ θνξνινγηθά νθέιε σο πξφζζεην θίλεηξν, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ππφθεηληαη ζε 
απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο.  
 

Δηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο γηα ηηο εηαηξείεο εγγεγξακκέλεο ζηηο ΔΒΕ/ 
•Σα θέξδε εηαηξεηψλ εγγεγξακκέλσλ ζε ΔΒΕ απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν εηαηξηθψλ 
θεξδψλ ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ θψδηθα.  
•Απαιιαγή απφ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
• Απαιιαγή απφ Φ.Π.Α. θαη θφξν εηζαγσγήο επί εηζαγφκελσλ αγαζψλ. 
 
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.  
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Γ.6.Ζώνες για δραστηριότητες Επικοινωνιών/Πληροφορικής (Virtual zone) 

Λνκηθφ πξφζσπν κε έδξα ηε Γεσξγία 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 νη ππαγφκελνη ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν 
εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ θαη ηνλ ΦΠΑ γηα παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο/επηθνηλσληψλ 
ζε πειάηεο εθηφο Γεσξγίαο.  

 

χκθσλα κε πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, δελ δχλαηαη λα απνλεκεζεί ζε λνκηθφ 
πξφζσπν θνξνινγηθφ θαζεζηψο δηεζλνχο εηαηξείαο θαη παξάιιεια θαζεζηψο εηθνληθήο 
δψλεο.  
 
 

Δ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Ζ Γεσξγία έρεη ζεκεηψζεη αμηφινγε πξφνδν ζηελ άξζε αξθεηψλ εκπνδίσλ ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαηαηάζζεηαη 7ε κε βάζε ηνλ δείθηε Doing Business 
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ην 2020. Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ επηζεψξεζε ηεο επελδπηηθήο 
πνιηηηθήο Γεσξγίαο απφ ηνλ ΟΟΑ (OECD investment policy review) θαη ζηελ εηήζηα 
έθζεζε εθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο χλδεζεο ΔΔ -Γεσξγίαο (EU's annual Association 
Implementation Report on Georgia)2 ε πεξαηηέξσ πξφνδνο Γεσξγίαο ζηνπο εμήο ηνκείο 
είλαη αλαγθαία γηα ζπλαθφινπζε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ 
ηεο  πεξηβάιινληνο: 
 
• νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο DCFTA ΔΔ-Γεσξγίαο ζρεηηθά κε ην ξπζκηζηηθφ 
πιαίζην γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 
• ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ζπζηεκηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
• βειηηψζεηο ζηε λνκηθή θαη ζεζκηθή ππνδνκή πνπ αθνξνχλ ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο 
επίιπζεο δηαθνξψλ (ιρ δηαηηεζία).  
• απνζαθήληζε ησλ θξηηεξίσλ, ησλ φξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηα ηεο νπνίαο νη αιινδαπέο 
εηαηξείεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 
• νινθιήξσζε ηεο ελαξκφληζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη επηβνιήο ησλ δηθαησκάησλ 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ 
ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ. 
  

                                                           
2
 OECD Investment Policy Reviews: Georgia (published 15.12.2020) link: https://www.oecd.org/countries/georgia/oecd-

investment-policy-reviews-georgia-0d33d7b7-en.htm  και 2021 European Union's Annual Association Implementation 
Report on Georgia, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92853/2021-association-
implementation-report-georgia_en 
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Δ.1 Κίνητρα Επενδύσεων 

 

Γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, ε  Γεσξγία παξέρεη αληαγσληζηηθά επίπεδα 
ζπληειεζηψλ θφζηνπο (επίπεδα θνξνινγίαο, αμία αθηλήησλ, θφζηνο ππεξεζηψλ θνηλήο 
σθέιεηαο).   
 
Σνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηε ρψξα:  ηνπξηζκφο/ αλάπηπμε 
αθηλήησλ, ελέξγεηα (πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, ΑΠΔ, έξεπλα θαη παξαγσγή 
πδξνγνλαλζξάθσλ), εμφξπμε, κεηαπνίεζε (έλδπζε/ππφδεζε, κέξε/εμαξηήκαηα γηα ηελ 
αεξνβηνκεραλία θαη ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, έπηπια, θαξκαθεπηηθά, δνκηθά πιηθά), θαη 
αλάζεζε ππεξγνιαβηψλ (outsourcing) επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ,  ππνδνκέο κεηαθνξψλ 
θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (logistics), θαζψο θαη ν ηνκέαο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο.  
 
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. Πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε κέζω ηνπ Πξνγξάκκαηνο Enterprise Georgia 
"Industrial Component" 
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 ηξία 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: 
 (ii) Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 50.000 – 10.000.000GEL. 
(iii) Ζ αμία ηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 50.000 – 
10.000.000 GEL. 
(iv) Σν ηειηθφ πξντφλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
 
ΙΙ. Πξόγξακκα "HOST IN GEORGIA" 
θνπφο ε αλάπηπμε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. Κεραληζκνί ζηήξημεο:Δπηδφηεζε επηηνθίνπ 
(interest rate co-financing) δαλείνπ γηα ηα ηξία πξψηα έηε. 

http://investingeorgia.org/en/keysectors/government-incentives
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Πξνβιέπεηαη επίζεο ε παξνρή ζηήξημεο εγθαηάζηαζεο δηεζλψλ μελνδνρεηαθψλ brands κε 
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηέινπο δηθαηφρξεζεο ή ησλ ηειψλ εθκεηάιιεπζεο/ royalty γηα 
ζχκβαζεηο δηθαηφρξεζεο κε δηεζλείο μελνδνρεηαθνχο νίθνπο.  
 
III. Πξόγξακκα „FDI Grant‟ 
To Λνέκβξην 2020  αλαθνηλψζεθε ην λέν πξφγξακκα «FDI Grant» ην νπνίν πινπνηείηαη 
απφ ηνλ νξγαληζκφ Enterprise Georgia κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ άκεζσλ μέλσλ 
επελδχζεσλ, ηελ εηζξνή ηερλνινγηψλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε ρψξα.  
 
Σν θίλεηξν επηδφηεζεο επελδχζεσλ αθνξά ηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο: 
• Παξαγσγή ειεθηξνινγηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ ειεθηξνληθήο κεραληθήο 
• Θαηαζθεπή αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ αεξνζθαθψλ 
• Θαηαζθεπή νρεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ 
• Δμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ / εμσηεξηθή αλάζεζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
(BPO) 
• Αλάπηπμε απνζεθψλ θαη θέληξσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 
• Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ (MRO) 
 

Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ζην ελ ιφγσ Πξφγξακκα: 

• H αιινδαπή εηαηξεία πνπ επηζπκεί λα ππαρζεί ζην πξφγξακκα ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
επελδχζεη ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. GEL (πεξίπνπ 3 εθ. δνιάξηα) θαη λα δεκηνπξγήζεη 
ηνπιάρηζηνλ 150 ζέζεηο εξγαζίαο. 
• Γηα εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλάζεζεο επηρεηξεκαηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ (BPO), ην ειάρηζην πνζφ επέλδπζεο είλαη 5 εθ. GEL (πεξίπνπ 1,5 εθ. $), κε ηε 
δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 200 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
 
Κε ηελ εθπιήξσζε ηεο επελδπηηθήο ππνρξέσζεο, νη εηαηξείεο ζα ιάβνπλ ρξεκαηηθή 
επηζηξνθή (cashback) έσο 1 εθ. GEL (πεξίπνπ 300.000 $). 
Οη εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην πξφγξακκα πξέπεη λα 
απνζηείινπλ αίηεζε ζηνλ νξγαληζκφ Enterprise Georgia, ζπλνδεπφκελε κε επηρεηξεκαηηθφ 
ζρέδην γηα ην επελδπηηθνχ ηνπο έξγν. 
 

Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ζηελ ηζηνζειίδα:  
https://programs.ge/en/agency/news-events/news/the-state-program-fdi-grant.page 

-- 
 
Δπίζεο, ην θξαηηθό επελδπηηθό ηακείν “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). 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  
 
  

http://www.fund.ge/
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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 https://gazellefinance.com/ 

 
 

Σν Δnterprise Georgia εγθαηλίαζε από 1/9/2021 λέα πξνγξάκκαηα γηα ζηήξημε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο:  

Σρεηηθό link: http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/en/business-
development?gclid=EAIaIQobChMI646Qg_iW8wIVrhfTCh0PYgDfEAEYASAAEgL7MPD_BwE 

 

-Πξφγξακκα πξνψζεζεο εμαγσγψλ θαη ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ ('Business Export'): 
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνζδηνξίδνληαη 50 θιάδνη ηεο Γεσξγηαλήο νηθνλνκίαο κε 
δπλαηφηεηα αχμεζεο εμαγσγψλ θαη ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. 
Σνχηνη πεξηιακβάλνπλ: Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ, ρεκηθψλ, δνκηθψλ πιηθψλ, 
πξσηνγελψλ πξντφλησλ απφ κέηαιιν, πιαζηηθφ, θανπηζνχθ θαη γπαιί, θισζηνυθαληνπξγία 
θαη θαηαζθεπή ππνδεκάησλ, θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμαξηεκάησλ, 
παξαγσγή δσνηξνθψλ, θαηαζθεπή κεξψλ νρεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, παξαγσγή 
ηαηξηθψλ εξγαιείσλ, επίπισλ, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη παξαγσγή ινγηζκηθνχ. Σν Πξφγξακκα 
πεξηιακβάλεη ζηήξημε κέζσ επηδφηεζεο επηηνθίνπ δαλείσλ, εγγπνδνζία δαλείσλ θαη 
επηδφηεζε πνζνζηνχ επί ηνπ χςνπο δαλεηαθήο πίζησζεο.  

-Πξφγξακκα 'Business Universal': ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αχμεζε ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ 
επηρεηξήζεσλ. Πξνβιέπεη ζπγρξεκαηνδφηεζε δαλείνπ θαη εγγπήζεηο δαλείσλ. Οη επηιέμηκνη 
ηνκείο είλαη αλαξηεκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/files/1/N1.pdf 

-Πξφγξακκα αλάπηπμεο αγξνηηθνχ θαη νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ: Πξνβιέπεη ζηήξημε γηα 
δεκηνπξγία κνλάδσλ αγξνηηθνχ θαη νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  

 

 

Υορολογικά κίνητρα-καθεστώς διεθνούς εταιρείας (international company regime) 

 
To θαζεζηψο δηεζλνχο εηαηξείαο απνλέκεηαη ζε εηαηξείεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηε 
Γεσξγία, βξίζθνληαη εθηφο ειεχζεξσλ βηνκεραληθψλ δσλψλ θαη δηελεξγνχλ δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ θαζνξίδνληαη κε δηάηαγκα ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Γεσξγίαο απνθηψληαο ην εηζφδεκά ηνπο 
απνθιεηζηηθά απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηεζλήο εηαηξεία απνιαχεη θνξνινγηθά 
νθέιε ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
Δπηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο: παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο/επηθνηλσληψλ (IT) θαη 
λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο (marine services).  

 
Δηδηθφηεξα, ε δηεζλήο εηαηξεία δχλαληαη επσθειεζεί απφ νξηζκέλεο θνξναπαιιαγέο: 
(α) Δηζφδεκα απφ απαζρφιεζε ζηε δηεζλή εηαηξεία θνξνινγείηαη κε πνζνζηφ 5%. 

http://www.gedf.com.ge/
http://www.gcfund.ge/
http://www.gcfund.ge/
http://www.gcfund.ge/
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(β) Ζ δ.ε. εμαηξείηαη απφ ηελ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο (property tax). 
(γ) Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο γηα ηηο δ.ε. είλαη 5%. 
(δ) Σα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηε δ.ε. απαιιάζζνληαη απφ ηελ παξαθξάηεζε 
θφξνπ. 
(ε)Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο δηεζλνχο εηαηξείαο πξνο κε θαηνίθνπο Γεσξγίαο απαιιάζζεηαη 
απφ ηνλ ΦΠΑ · 
 

 

Δ.2. Ιδιωτικοποιήσεις 

 

O Λφκνο πεξί θξαηηθήο πεξηνπζίαο (Law of Georgia on State Property) ζπληζηά ηελ βαζηθή 
πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ  ηηο  ηδησηηθνπνίεζεηο, θαζψο ξπζκίδεη 
ηε δηαρείξηζε, δηάζεζε θαη κεηαβίβαζε θξαηηθήο πεξηνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο, ηηο κνξθέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηδησηηθνπνίεζε, ηα 
πξφζσπα πνπ δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο, ηηο κνξθέο 
ηδησηηθνπνίεζεο, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ζπκθσλίεο ηδησηηθνπνίεζεο θαζψο θαη θαηάινγν 
ηζηνζειίδσλ δηαδηθηπαθήο δεκνπξαζίαο γηα ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ3.  
 
Τθίζηαληαη εηδηθνί θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ ηδηωηηθνπνίεζε αγξνηεκαρίωλ. 
χκθσλα κε ην Λφκν πεξί Αγξνηηθήο Γεο,  νη πνιίηεο Γεσξγίαο δχλαληαη ρσξίο 
πεξηνξηζκνχο λα θαηέρνπλ αγξνηηθή γε. Οη αιινδαπνί πνιίηεο δχλαληαη λα απνθηήζνπλ 
αγξνηεκάρην ζηε Γεσξγία κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: εάλ θιεξνλνκήζνπλ 
αγξνηεκάρην ή αλ ν αιινδαπφο ζπληζηά ηνλ θχξην κέηνρν (dominant shareholder) εηαηξείαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζα πινπνηήζεη επέλδπζε ζε αγξνηηθή γε βάζεη επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 
ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεσξγίαο.  
 
Ζ Γεσξγηαλή Τπεξεζία Θξαηηθψλ Αθηλήησλ (National Property Agency) δηαζέηεη κέζσ 
δεκφζηαο δεκνπξαζίαο  θξαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αγξνηηθψλ 
εθηάζεσλ θαη θξαηηθψλ εηαηξεηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο '100 Investment Offers to 
the Business'.  Ζ δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο είλαη αλνηρηή θαη νη ελδηαθεξφκελνη ζα 
ζπκκεηέρνπλ ζε ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο. Ζ Τπεξεζία ζρεδηάδεη λα ζπλερίζεη ηελ 
δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο κε λέεο επελδπηηθέο πξνζθνξέο.Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο είλαη 
δηαζέζηκεο ζηνλ ηζηφηνπν: https://bit.ly/32WNZ5d 

Ιίζηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηδησηηθνπνίεζε κέζσ ειεθηξνληθή δηαδηθαζίαο 

δεκνπξάηεζεο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα: https://www.eauction.ge/ 

 

  

                                                           
3
 Αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τισ ιδιωτικοποιιςεισ ςτο Enterprise Georgia: ‘Investor’s Guide to Privatization in 

Georgia’, prepared by MGLaw Office, September 2019, https://investingeorgia.org/en/downloads/useful-
guides/investors-handbook-privatization.page 

https://bit.ly/32WNZ5d
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Δ.3 Πιστοληπτική ικανότητα Γεωργίας 

 

Αμηνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο Γεωξγίαο από δηεζλείο νίθνπο: 
Fitch Ratings BB stable outlook (Aug. 2021) 
Standard&Poor's BB negative outlook (Sep.2021) 
Κoody's Ba2 stable outlook (Sept.2021) 

 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Kεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Γεσξγίαο, ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην 
εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Γεσξγίαο ζηηο 31/12/2020 αλήιζε ζε 20,3 δηζ. δνι. 
αληηπξνζσπεχνληαο 127,7% ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ έλαληη επηπέδσλ 18,6 δηζεθ. δνι. (53,4 δηζεθ. 
ιάξη) ζηηο 31/12/2019 (105,1% ηνπ ΑΔΠ 2019).  Σν εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
ζηηο 31/12/2020 απνηηκήζεθε ζε 9,7 δηζεθ. δνι. ή 61,3% ηνπ ΑΔΠ.    
 
Σν ρξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο πξνο ην ΑΔΠ ζεκείσζε θαηαθφξπθε αχμεζε θαηά 20 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 2020 αλεξρφκελν ζε 62,5%4 -έλαληη επηπέδσλ 41,8% ηνπ ΑΔΠ ην 
2019- εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19.  H απφηνκε απηή αχμεζε νθείιεηαη ζε 
δηεχξπλζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, θαζψο ε θξίζε COVID-19 ζηελ νηθνλνκία 
πξνθάιεζε πηψζε ΑΔΠ θαη εζφδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε αχμεζε δαπαλψλ5, ηελ δηαθξάηεζε 
θξαηηθψλ θαηαζέζεσλ (+ 3,6% ηνπ ΑΔΠ) έλαληη  δεκνζηνλνκηθψλ ξίζθσλ, ηελ δηνιίζζεζε 
ηεο ηζνηηκίαο  ηνπ ιάξη θαη άιινπο παξάγνληεο αχμεζεο ηνπ ρξένπο6.  
 

χκθσλα κε ην ΓΛΣ, ην δεκφζην ρξένο Γεσξγίαο παξακέλεη βηψζηκν κε βάζε φια ηα 
ηππνπνηεκέλα καθξν-δεκνζηνλνκηθά ηεζη αληνρήο, επηζεκαίλεηαη εληνχηνηο ε επείγνπζα 
αλάγθε έλαξμεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ην 2021, ψζηε λα απνθεπρζεί κηα πην απφηνκε 
πνξεία εμπγίαλζεο ηα έηε 2022-237. Ζ ελζσκάησζε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 
δεκνζηνλνκηθέο εθζέζεηο γεληθήο θπβέξλεζεο απφ ην 2021, θαη νη  ππνρξεψζεηο απφ ηηο 
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ελέξγεηαο (power purchase agreements) αλακέλεηαη λα πξνζηεζνχλ 
ζην δεκφζην ρξένο. Οη Γ/αξρέο έρνπλ επίζεο δεζκεπηεί γηα κηα νινθιεξσκέλε 
κεηαξξχζκηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ 
κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ξίζθσλ. 
 

Θξαηηθφ επξσνκφινγν Γεσξγίαο (sovereign Eurobond) χςνπο 500 εθ. δνι. πνπ έιεμε ζηηο 
12/4/2021 αλαρξεκαηνδνηήζεθε κε ηζηνξηθά ρακειφ επηηφθην (επηηφθην 2,75% κε πεληαεηή 
ιήμε). Κε ηελ απνπιεξσκή ηνπ επξσνκνιφγνπ, νη βξαρππξφζεζκνη θίλδπλνη πνπ 
ζρεηίδνληαη κε πςειέο αθαζάξηζηεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο παξακέλνπλ ρακεινί, ελψ 
θχξην δήηεκα ζπληζηά ην πςειφ πνζνζηφ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο Γεσξγίαο ζε μέλν λφκηζκα: 
80% ηνπ ηξέρνληνο δεκφζηνπ ρξένπο είλαη ζε μέλν λφκηζκα ζπλεπψο ππφθεηηαη ζε 
κεηαβνιέο  ηεο  ηζνηηκίαο ηνπ ιάξη.  
 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Γ/αξρέο έρνπλ δηαζθαιίζεη ρξένο καθξνπξφζεζκεο ιήμεο (άλσ 
ηνπ 97% ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ), ηα δηεζλή απνζεκαηηθά ηεο ρψξαο παξακέλνπλ επαξθή, 
ελψ ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο είλαη ζρεηηθά νκαιή  θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 
εμσηεξηθνχ ρξένπο νθείιεηαη ζε δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ζεζκνχο κε επλντθνχο φξνπο, 
κεηξηάδνληαο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο8. 

                                                           
4
 Πθγι: World Bank 

5
 ςυμπεριλαμβανομζνου του κρατικοφ "πακζτου" ςτιριξθσ και δθμοςιονομικϊν ελαφρφνςεων για αντιμετϊπιςθ τθσ 

κρίςθσ (3,8% του ΑΕΠ), τθν επιτάχυνςθ επιςτροφϊν ΦΠΑ και αυξθμζνεσ κεφαλαιακζσ δαπάνεσ. 
6
 IMF Country Report No. 21/215, Georgia: 2021 ARTICLE IV CONSULTATION Staff Report, September 2021 

7
 όπ.παρ. 

8
 όπ.παρ. 
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
Παξαηίζεηαη θαηάινγνο  ηζηφηνπσλ  πιεξνθφξεζεο  γηα ηξέρνληεο δηαγσληζκνχο  γηα έξγα 
ππνδνκψλ ζηε Γεσξγία: 

 
1. Υπουργείο 

Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ & 

Υποδομών- 

https://mrdi.gov.ge/ka/useful-
info/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94
%E1%83%91%E1%83%98  
 
Περιλαμβάνει links ςτουσ ιςτότοπουσ τρεχόντων δθμόςιων διαγωνιςμϊν για  υποδομζσ  
(οδικζσ, κτιριακζσ, φδρευςθσ/αποχζτευςθσ, διαχείριςθσ αποβλιτων) που διενεργοφν επιμζρουσ 
δθμόςιοι οργανιςμοί.  
 

2. Roads 

Department of 

Georgia 

http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&func=menu&pid=1386068909 

Διαγωνιςμοί οδικϊν υποδομϊν 

3. Municipal 

Development 

Fund  

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

Διαγωνιςμοί για ζργα ςτουσ διμουσ 

4. United Water 

Supply Company 

of Georgia  

http://water.gov.ge/page/full/44 

Διαγωνιςμοί για υποδομζσ δικτφου φδρευςθσ/άρδευςθσ/αποχζτευςθσ 

5. State 

Procurement 

Agency 

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

Απαιτείται εγγραφι του χριςτθ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία πλθροφόρθςθσ για δθμόςιουσ 

διαγωνιςμοφσ 

6. JSC Georgian 

State 

Electrosystem 

http://www.gse.com.ge/projects/tenders 

Διαγωνιςμοί για υποδομζσ ςτο ςφςτθμα μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

7. EUROPEAN 

UNION  

https://eu4georgia.ge/category/project/ 

Τρζχοντα ζργα με χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που διενεργοφνται ςτθ Γεωργία 

8. ΕΒRD https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html  

Τρζχουςεσ προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν που χρθματοδοτοφνται από τθν EBRD ςτθ Γεωργία (όπου 

πλαίςιο keyword: "Georgia"). 

https://www.ebrd.com/georgia.html 

Τρζχοντα ζργα και χρθματοδοτικά εργαλεία EBRD για ζργα που διενεργοφνται ςτθ Γεωργία  

9. European 

Investment Bank 

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

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en
https://www.eib.org/en/projects/index.htm
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10. World Bank http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GE 

11. United Nations 

Development 

Programme 

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

 

Σ.ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 
 

Αλ θαη ε αγνξά ηεο Γεωξγίαο είλαη κηα κηθξή θαηαλαισηηθή αγνξά  (3,7 εθ. πιεζπζκφο) 
κε πεξηνξηζκέλν θαηά θεθαιή ΑΔΠ (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 4.275 δνι. ην 2020 κε βάζε 
ζηνηρεία ηεο Geostat), εληνχηνηο, παξνπζηάδεη αμηφινγεο πξννπηηθέο γηα αχμεζε κεξηδίνπ 
δηάζεζεο ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ ηδίσο ιφγσ:  
 
Α. θηιειεπζεξνπνηεκέλνπ θαζεζηώο πξόζβαζεο ζηελ αγνξά γηα πξνϊόληα 
πξνέιεπζεο ΔΔ.  Ζ πκθσλία χλδεζεο ΔΔ-Γεσξγίαο 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.  
 
Β. ηνπ φηη εμειίζζεηαη ζε δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη 
δύλαηαη απνηειέζεη «εθαιηήξην» γηα νηθνλνκηθή είζνδν θαη ζε άιιεο αγνξέο Ν. 
Καπθάζνπ- Κεληξηθήο Αζίαο (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 Θίλα.  
 
πλεπψο, ζα πξέπεη λα ζηαζκηζηεί ε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο εδψ αγνξάο απφ 
ηηο ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζηνπο θιάδνπο ηξνθίκσλ, αγξνηηθψλ ηερλνινγηψλ, 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαηαζθεπψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ηνπο 
δηαλνκήο/ πξνψζεζεο θαη logistics ζηνλ επξχηεξν Λ.Θαχθαζν (Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ), 
αιιά θαη ηηο ρψξεο ηεο Θεληξηθήο Αζίαο (Θαδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ) νπνίεο γλσξίδνπλ 
δπλακηθή αλάπηπμε.  
 
  

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
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Γ. Πεξηζώξηα ηνπνζέηεζεο ειιεληθώλ πξνϊόληωλ ζηε Γεωξγία, ιακβαλνκέλνπ 
ππφςε αζθαιψο ηνπ πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά πθίζηαηαη ζηηο εμήο 
θαηεγνξίεο πξντφλησλ: 
 

Πξννπηηθή αλάπηπμεο δηκεξνύο εκπνξίνπ αγαζώλ  

Κλάδοι ενδιαφέροντοσ Ανάλυςη 

(α) Αγροτικών προϊόντων/ τροφίμων:   Ελαιόλαδο, νωπά/καηεψυγμένα ιχθηρά, υγιεινά 

ζνάκ, θέηα και ελληνικό γιαούρηι, ζαχαρώδη.  

(β) 
Ιατροφαρμακευτικών/δερμοκαλλυντικών: 

 

Η καταναλωτικι δαπάνθ για φαρμακευτικά 
παρουςιάηει ςταδιακι αφξθςθ ςε ςυνάρτθςθ με 
τθν άνοδο του ειςοδθματικοφ επιπζδου και του 
ρυκμοφ αφξθςθσ του ΑΕΠ. Στο πλαίςιο αυτό, οι 
καταναλωτζσ ςτρζφονται  όλο και περιςςότερο 
και ςτα καλλυντικά με φυτικά/φυςικά 
ςυςτατικά, γεγονόσ που δθμιουργεί ευκαιρίεσ 
και για τα Ελλθνικά φυτικά καλλυντικά. 
Σθμειωτζον, ότι ςτα δερμοκαλλυντικά, προϊόντα/ 
προςωπικισ φροντίδασ ελλθνικά προϊόντα 
(Αpivita, Septona, FreshLine) ζχουν ιδθ 
διαμορφϊςει ζνα μερίδιο αγοράσ.  

(γ) Δομικά υλικά:   Ανελκυςτιρεσ, προϊόντα αλουμινίου, 
τεχνουργιματα ςιδιρου/χάλυβα, 
θλεκτροτεχνικόσ εξοπλιςμόσ, χρϊματα και είδθ 
ςτεγανοποίθςθσ (λχ οικολογικά, με υψθλά 
standard), κακϊσ και είδθ υγιεινισ. 

 

 

 
Γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο κεξηδίνπ αγνξάο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηνπο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελνπο θιάδνπο, νη ελδηαθεξφκελεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ αθελφο  
(i) λα ζηαζκίζνπλ ηνλ πθηζηάκελν αληαγσληζκφ ζηελ Γεσξγηαλή αγνξά απφ 

πθηζηάκελνπο ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο, ήηνη Σνπξθία (δνκηθά πιηθά θαη θαηαζθεπαζηηθέο 
ππεξεζίεο), ειαηνθνκηθά (Ηηαιία, Ηζπαλία). 

(ii) αθεηέξνπ λα ελνπνηήζνπλ, θαηά ην δπλαηφ, ηελ εμαγσγηθή πξνζπάζεηα  κέζσ 
ησλ θιαδηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ελψζεψλ ηνπο ή ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ επρεξέζηεξεο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ/ηνπνζέηεζεο 
ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε αμηψζεηο (πνζφηεηα, αληαγσληζηηθέο ηηκέο, 
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ έλαληη αληαγσληζκνχ) ζηελ εδψ αγνξά, αιιά θαη κε 
εθαιηήξην ηελ γεσξγηαλή αγνξά λα πεηχρνπλ είζνδν ζε γεηηνληθέο αγνξέο Λ.Θαπθάζνπ.  
 
 
Σνκείο ελδηαθέξνληνο γηα αλάπηπμε ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εδψ 
αγνξά ζπληζηνχλ επίζεο:  
 

1) Ο ηνκέαο ηεο γεωξγίαο/αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ,  ν εθζπγρξνληζκόο ηνπ 
νπνίνπ ζπληζηά επείγνπζα πξνηεξαηόηεηα από εδώ πιεπξάο γηα βειηίσζε ησλ 
εμαγσγηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη ήδε «ηξέρνπλ» 
πξνγξάκκαηα ΔΔ (ENPARD), FAO πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε: Σππνπνίεζε θαη πξνψζεζε 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ηξνθίκσλ, εθπιήξσζε πξνηχπσλ 
θπηνυγείαο θαη θηεληαηξηθήο πγείαο, φπσο θαη ε πξνζηαζία ησλ Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ, 
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παξνρή αγξνηνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπληζηνχλ ηνκείο πνπ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 
αλάπηπμεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 
 2) Δλεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα, ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ 
απνβιήηωλ: Πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη απφ πξνγξάκκαηα δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
ζεζκψλ θαη ηελ ΔΔ ζηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηηο 
θαηαζθεπέο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο ιπκάησλ θαη ζηεξεψλ 
απνβιήησλ ζηε Γεσξγία. Αλσηέξσ εμειίμεηο δεκηνπξγνχλ επλντθέο δπλαηφηεηεο 
δξαζηεξηνπνίεζεο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ αλσηέξσ θιάδσλ ελδερνκέλσο ζε θνηλνπξαμία κε 
άιιεο επξσπατθέο ή θαη γεσξγηαλέο εηαηξείεο. 
 
 3) Δπηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ: παξνρή 
ζπκβνπιεπηηθήο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα ηππνπνίεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη 
marketing. Άιισζηε θαη ην πξφγξακκα EU4Business πξνβιέπεη παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο 
πξνο Γεσξγηαλέο ΚΚΔ ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο. Δδψ παξνπζηάδνληαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 
δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηνλ ηερληθφ/κειεηεηηθφ θιάδν γηα ζπλεξγαζία κε  κηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο/δηθαηνχρνπο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
ρξεηάδνληαη απφ ηελ Διιάδα. 
 

4) Έξεπλα θαη θαηλνηνκία: Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο απφ 
ειιεληθνχο θαη γεσξγηαλνχο θνξείο νηθνζπζηήκαηνο  θαηλνηνκίαο ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ (φηαλ πξνβιεθζεί ζπκκεηνρή Γεσξγίαο ζε δηάδνρν πξφγξακκα 
Horizon 2020) γηα θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο Δ & Α. 
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Ζ. ΦΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 
O κατάλογοσ που ακολουκεί είναι ενδεικτικόσ.  

1. Δλληνικές Αρχές 

Ειιεληθή Πξεζβεία   Τει: + 995 32 2914970 - 74  gremb.tbi@mfa.gr  

Γξαθείν ΟΕΥ Πξεζβείαο  Τει: + 995 32 2942858     ecocom-tbilisi@mfa.gr  

Πξνμεληθό Γξαθείν  Τει: + 995 32 2938981,  2941224  grcon.tbi@mfa.gr  

 

2. Αρχές Γεωργίας 

Πιήξεο Καηάινγνο ηωλ Υπνπξγείωλ ηεο Γεωξγίαο από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κπβέξλεζεο:  

http://www.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=124  

 

3. Δμπορικά & Βιομηχανικά Δπιμεληηήρια/ Δπιχειρημαηικοί ύνδεζμοι 

Georgian Chamber of Commerce and Industry Τει: + 995 32 2694747  www.gcci.ge 

 EU-Georgia Business Council                                    Τει. +995 32 290 36 91  http://eugbc.net/ 

 Δuropean Business Association Georgia                 ηει. +995 599 25 66 55      http://www.eba.ge/en 

 Business Association of Georgia                               ηει. +995 32 2 202-215      https://bag.ge/en/home 

International Chamber of Commerce – Georgia Τει: +995 32 298 81 76  www.icc.ge 

Adjara Chamber of Commerce and Industry Τει: + 995 422 272841 www.acci.ge 

 

4. Σράπεζες 

National Bank of Georgia   Τει:  +995 32 240 6120         www.nbg.gov.ge/ 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηωλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Γεωξγία είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Τξάπεδαο ηεο Γεωξγίαο:  

                                                  https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403&lng=eng 

5. Γιοργανωηές Δκθέζεων 

Expo Georgia   Τει: + 995 32 2341100  www.expogeorgia.ge 

Expo Batumi    Τει: + 995 599 46 88 56               www.expobatumi.ge 

 

6. Ξενοδοχεία 

The Biltmore Hotel Tbilisi Τει: + 995 32 2727272  www.millenniumhotels.com 

Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi Τει: + 995 32 2402200  www.radissonblu.com 

Tbilisi Marriott Hotel  Τει: + 995 32 2779200  www.marriott.com 

Courtyard Marriott Tbilisi  Τει: + 995 32 2779100  www.marriott.com 

Hotels & Preference Hualing TbilisiΤει: + 995 32 2505025  www.hotelspreference.ge 

Hotel Ambassadori  Τει: + 995 32 2439494  www.ambassadori.com 
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Holiday Inn Tbilisi  Τει: + 995 32 2300099  https://www.holidayinn.com/hotels/gb/en/reservation 

Sheraton Batumi  Τει: +995 422 229000 https://www.marriott.com/hotels/travel/bussi-sheraton-batumi-hotel/ 

Hilton Batumi   Τει: + 995 422 222299    https://www3.hilton.com/en/hotels/georgia/hilton-batumi-BUSBTHI/  

 

7. Γιπλωμαηικές Αποζηολές 

Επίζεκνο Καηάινγνο Δηπιωκαηηθώλ Απνζηνιώλ ζηελ Τηθιίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Εμωηεξηθώλ ηεο Γεωξγίαο: 

https://mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/ForeignEmbassiesMissionsGeorgia.aspx 

 

8. ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΑΛΛΟΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 

Enterprise Georgia  Τει: + 995 32 2960010               www.enterprisegeorgia.gov.ge 

Ηnvest in Batumi   ηει. + 995 (422) 27-35-10  https://investinbatumi.ge/ 

Invest in Georgia  Τει: +995 322 960 010 (1663) https://investingeorgia.org/en/ 

Revenue Service of Georgia Τει: + 995 32 2299299  www.rs.ge 

State Procurement Agency Τει: + 995 32 248 48 22          www.procurement.gov.ge 

National Statistics Office of Georgia Τει: + 995 32 2367210  www.geostat.ge 

National Accreditation Center  Τει: + 995 32 2192233  www.gac.gov.ge 

National Agency for Public Registry Τει: + 995 32 2405405  http://www.napr.gov.ge/ 

National Intellectual Property Center SAKPATENTI   Τει: + 995 32 225253  www.sakpatenti.org.ge 

 

9. ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

Newspaper Caucasus Business Week www.cbw.ge 

Newspaper The Messenger  www.messenger.com.ge 

News Portal Agenda   www.agenda.ge 

News Portal Georgia Today  www.georgiatoday.ge 

Business Portal Investor   www.investor.ge 
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