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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
 

Α.1 Γενικά Φαρακτηριστικά  

 

Πληθυσμός (2022) 

3,68 εκ. εκ των οποίων 2,20 εκ. 

διαβιεί σε αστικές περιοχές και 

1,48 εκ. στην ύπαιθρο 

Πρωτεύουσα Σιφλίδα- πληθυσμός πόλης  1,20 εκ. 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (USD) 2021 5/015,3 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής 

δύναμης PPP (current international USD) 2021 
16.590 

Ημερομηνία έναρξης & λήξης οικονομικού 

έτους 1η Ιανουαρίου- 31η Δεκεμβρίου 

Πηγή: Γεωργιανή στατιστική υπηρεσία (Geostat), Κεντρική Τράπεζα της Γεωργίας 

Η Γεωργία γεωγραφικά βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Δυτικής Ασίας και 

Ανατολικής Ευρώπης βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο και γειτνιάζει στα βόρεια με τη 

Ρωσία, στο νότο με την Σουρκία και την Αρμενία, και νοτιοανατολικά με το 

Αζερμπαϊτζάν. 

Διαθέτει ακτογραμμή 310 χλμ. στον Εύξεινο Πόντο, με σημαντικότερους λιμένες το 

Βατούμι και το Πότι. 

Πρωτεύουσα της Γεωργίας είναι η Σιφλίδα. Άλλες σημαντικές πόλεις είναι το Βατούμι 

(173 χιλ. κάτοικοι), το Κουταΐσι (134 χιλ. κάτοικοι) και το Ρουστάβι (130 χιλ. κάτοικοι). 

Η Γεωργία κατατάσσεται, τα τελευταία χρόνια, σταθερά στην 7η θέση στην κατάταξη 

της Παγκόσμιας Σράπεζας "Doing Business" που μετρά τους δείκτες επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος μεταξύ 190 χωρών. Βάσει της ίδιας έκθεσης, η χώρα κατατάσσεται 

στη 2η θέση ως προς την ευκολία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην 7η 

θέση ως προς την προστασία των μειοψηφικών μετόχων και στην 45η ως προς την 

ευκολία διασυνοριακού εμπορίου1. 

  

                                                           
1
 Αναλυτικότερα βλ. https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/georgia 

https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/georgia
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Α.2 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς 

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη Γεωργίας 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Oνομαστικό ΑΕΠ δισεκ. 

USD 

16,2 17,6 17,7 15,9 18,7 

Μεταβολή πραγματικού 

ΑΕΠ (%) 

4,8 4,8 5 -6,2 10,4 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

(USD) 

4359 4722 4696,2 4255,7 5015,3 

Ανεργία (%) 21,6 19,2 17,6 18,5 20,6 

Πληθωρισμός (%) 6,7 1,5 7 2,4 11,5 

Δημοσιονομικό 

έλλειμμα (% ΑΕΠ) 

-3 -2,1 -2,1 -9,3 -6,1 

Ακαθάριστο χρέος 

γενικής Κυβέρνησης (% 

ΑΕΠ) 

38,6 37,5 40,4 60,6 49,5 

Ακαθάριστο εξωτερικό 

χρέος (% ΑΕΠ) 

106,6 101,3 106,6 127,7 116,7 

Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών (% ΑΕΠ) 

-8,1 -6,8 - 5,5 -12,3 -9,8 

υναλλαγματικά 

αποθέματα (δισεκ. USD)  

3 3,3 3,5 3,9 4,3 

ΑΞΕ (% ΑΕΠ) 12,2 7,4 7,5 3,9 6,2 

Βασικό επιτόκιο (κατά το 

μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους) 7,30 7,00 9,00 8,00 10,50 

υναλλαγματική ισοτιμία GEL-

€ (μέσος όρος έτους) 2,8322 2,9913 3,1553 3,5519 3,2209 

υναλλαγματική ισοτιμία GEL-

δοGELο (μέσος όρος έτους) 2,5086 2,5345 2,8192 3,1097 3,8140 

Πηγές: National Bank of Georgia, Geostat, IMF 
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Διάρθωση ΑΕΠ Γεωργίας 2021 (%) 

 
Πηγή: Geostat 

 

H πορεία γεωργιανή οικονομίας σηματοδοτήθηκε το 2021 από ανάκαμψη της 

εγχώριας ζήτησης ένεκα και της αύξησης στην παραγωγική δραστηριότητα, τα 

τουριστικά έσοδα και την εισροή εμβασμάτων, συγκριτικά με το 2020, καθώς και από 

μια σημαντική άνοδο του πληθωρισμού με επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των 

νοικοκυριών. 

Σο εισοδηματικό επίπεδο παραμένει σε χαμηλό επίπεδο. ύμφωνα με στοιχεία της 

Geostat ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός στη Γεωργία το 2021 ανήλθε σε 1.357 

GEL (περίπου 484 USD/490 €) αυξημένος κατά 13,93% έναντι του 2020, ενώ για το ίδιο 

έτος, το 17,5% του πληθυσμού βρισκόταν κάτω από το επίπεδο απόλυτης ένδειας, 

μειωμένο κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Οικονομικές εκτιμήσεις 2022-2023 

Η γεωπολιτική αναταραχή εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία θέτει ρίσκα στην 

ανάπτυξης της γεωργιανής οικονομίας, η οποία αν και εκτιμάται ότι θα παραμείνει 

ισχυρή, εντούτοις θα επιβραδυνθεί, ενώ, ταυτόχρονα, αναμένεται να αυξηθούν 

περαιτέρω οι πληθωριστικές πιέσεις και να διευρυνθεί το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. 

23,9
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Άλλωστε, ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία είναι άμεσος για τη γεωργιανή 

οικονομία, εξαιτίας του βαθμού έκθεσής της στις οικονομίες της Ρωσίας και της 

Ουκρανίας, στον τομέα του εμπορίου, εμβασμάτων και τουρισμού. 

υγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις: 

 Η Παγκόσμια Σράπεζα αναθεώρησε επί τα βελτίω την πρόβλεψή της για την 

οικονομική ανάπτυξη της Γεωργίας για το 2022 από το προβλεπόμενο 5,5% στο 

8,8%, το υψηλότερο στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής 

Ασίας, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης, στην 

αύξηση των καθαρών μεταφορών χρημάτων (net money transfers), καθώς και 

στις ενισχυμένες τουριστικές εισπράξεις και στα εμβάσματα. Η έκθεση της 

Παγκόσμιας Σράπεζας προβλέπει, επίσης, ότι η ανάπτυξη στη Γεωργία θα 

επιβραδυνθεί το 2023 σε περίπου 4,2%. 

 Η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης αναθεώρησε πρόσφατα, 

επίσης, επί τα βελτίω την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη της 

Γεωργίας, ανακοινώνοντας ότι αναμένει ότι η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί 

8% για το 2022, καθώς η οικονομία ενισχύθηκε από την προσωρινή εισροή 

ρωσικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του τομέα της τεχνολογίας. Αυτές οι 

τάσεις βοήθησαν στην κάλυψη του εμπορικού ελλείμματος της Γεωργίας και 

υποστήριξαν την ανατίμηση του λαρι (GEL), οδηγώντας σε αύξηση των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων. Για το 2023, εκτιμάται ανάπτυξη της τάξεως του 5%. 

 Η Ασιατική Σράπεζα Ανάπτυξης προβλέπει ότι η γεωργιανή οικονομία θα 

αναπτυχθεί με ρυθμό της τάξεως του 7% το 2022, χάρις στα υψηλότερα έσοδα 

από τις εξαγωγές και τον τουρισμό, τη μεγάλη εισροή εμβασμάτων και την ισχυρή 

ιδιωτική κατανάλωση. 

 Σο Διεθνές Νομισματικό Σαμείο εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί για το 2022 με 

ρυθμό της τάξεως του 9%, ενώ στη μεσοπρόθεσμη περίοδο μεταξύ 2022-2027, η 

Γεωργία θα είχε την υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των χωρών της 

περιοχής και στην Ευρώπη, ήτοι 5,6% κατά μέσο όρο. 

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για διαφοροποίηση της γεωργιανής οικονομίας και 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της θα είναι απαραίτητες για τη διατήρηση μιας 

διαρκούς και συμπεριληπτικής οικονομικής ανάκαμψης. H περαιτέρω προώθηση 

μεταρρυθμίσεων για βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προσέλκυση 

επενδύσεων, η βελτίωση της συνδεσιμότητας υποδομών και η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας 

επαγγελματικών δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, συνιστούν 

παράγοντες που θα συντελέσουν συνολικά σε ενίσχυση απασχόλησης, 

παραγωγικότητας και μισθών την περίοδο μετά την πανδημία.  
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Β. ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Β.1 Θεσμικό πλαίσιο επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας 

α) Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γεωργία διέπεται σε σημαντικό βαθμό από το 

νέο Νόμο περί επιχειρηματιών (Law on Entrepreneurs)2, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 

1η Ιανουαρίου 2022. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τις οργανωτικές και νομικές μορφές 

των συμμετεχόντων σε επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ κύριοι στόχοι του είναι η 

συμπλήρωση των κενών στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ο εναρμονισμός αυτού 

με το ενωσιακό κεκτημένο βάσει της υμφωνίας ύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας. 

Ο νόμος ρυθμίζει ποικίλα θέματα εταιρικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

συγκρούσεων συμφέροντος, της υποχρέωσης καλής πίστης, τον αποκλεισμό/ 

αποχώρηση μετόχων από επιχειρήσεις, θέματα σχετικά με την αναδιοργάνωση και 

εκκαθάριση επιχειρήσεων και άλλες σημαντικές τροποποιήσεις.  

Ο νέος νόμος εισάγει την έννοια πρότυπου περιεχομένου καταστατικού εταιρείας 

(Standard Charter), το οποίο περιλαμβάνει τυποποιημένο περιεχόμενο καταστατικού 

για κάθε εταιρική μορφή. Οι πρότυπες φόρμες καταστατικών εγκρίνονται από τον 

Τπουργό Δικαιοσύνης. 

Ο νόμος εισάγει, επίσης, την έννοια της «ηλεκτρονικής διεύθυνσης», η οποία είναι μια 

εξουσιοδοτημένη σελίδα χρήστη (user page) που χορηγείται από το Δημόσιο 

Μητρώο (Public Registry) στην εταιρεία σε ηλεκτρονική πύλη που τηρεί το Δημόσιο 

Μητρώο. 

Eκ των σημαντικότερων αλλαγών στη σύσταση μετοχικής εταιρείας (Joint Stock 

Company) είναι το υποχρεωτικό αρχικό κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 100.000 GEL κατά την εγγραφή της (περίπου 35.718USD/ 36.138€). 

Ο νόμος τροποποιεί, επίσης, τη χρήση των εμπορικών επωνυμιών και έτσι μια 

εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει εμπορική επωνυμία, η οποία δεν χρησιμοποιείται 

ήδη από άλλες επιχειρήσεις. 

Ο νέος νόμος επιφέρει αλλαγές και σε άλλα σημαντικά νομοθετήματα, όπως ο 

Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Δημόσιας Διαδικασίας, ο Νόμος περί Κινητών Αξιών, ο 

Εργατικός Κώδικας, ο Νόμος για την Εθνική Τπηρεσία Δημόσιου Μητρώου, ο Νόμος 

περί Δραστηριοτήτων Εμπορικών Σραπεζών κ.α. 

ύμφωνα με τη γεωργιανή νομοθεσία, επενδυτής θεωρείται το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή ο διεθνής οργανισμός που επενδύει στη Γεωργία. 

β) Ο Νόμος περί προώθησης και εγγυήσεων της επενδυτικής δραστηριότητας (Law 

of Georgia on the investment activity promotion and guarantees)3 προστατεύει τους 

                                                           
2 Ο Νόμος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: https://matsne.gov.ge/en/document/download/28408/53/en/pdf 

3 Ο Νόμος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: https://matsne.gov.ge/en/document/view/33304?publication=15 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/28408/53/en/pdf
https://matsne.gov.ge/en/document/view/33304?publication=15
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αλλοδαπούς επενδυτές για μια περίοδο δέκα ετών από νεότερη νομοθεσία, η οποία 

δεν μπορεί να μεταβάλει τους όρους των επενδύσεών τους αναδρομικά (ex tunc). 

Ως επενδύσεις θεωρούνται όλα τα είδη περιουσιακών στοιχείων και πνευματικών 

δικαιωμάτων που στοχεύουν στην απόκτηση κερδών από επενδυτική δραστηριότητα 

που πραγματοποιείται στο έδαφος της Γεωργίας. 

Οι αξίες αυτές ή δικαιώματα μπορεί να είναι: 

 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 κινητή και ακίνητη περιουσία 

 δικαιώματα μίσθωσης γης και χρήση φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένης 

της παραχώρησης), διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, τεχνογνωσία 

 άλλα περιουσιακά στοιχεία ή πνευματικά δικαιώματα που καθορίζονται από το 

νόμο. 

Επενδύσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν σε διάφορους τομείς πλην εκείνων 

στους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις από τη νομοθεσία (βλ. σχ. άρθρο 9 του 

ανωτέρω νόμου). 

γ) ύμφωνα με τη γεωργιανή νομοθεσία, κάθε εταιρεία δικαιούται να επιλέξει πεδίο 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και να διεξάγει αυτήν χωρίς περιορισμό, εκτός και αν 

η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαγορεύεται από το νόμο ή για τη διεξαγωγή της 

απαιτείται πρότερη άδεια ή έγκριση βάσει του Νόμου περί Αδειών και Εγκρίσεων (Law 

on Licenses and Permits). 

Ο Νόμος περί Αδειών και Εγκρίσεων διέπει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες ή ενέργειες 

που αντιπροσωπεύουν μείζονα κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ή υγεία, αφορούν 

κρατικά ή δημόσια συμφέροντα ιδιαίτερης σημασίας ή σχετίζονται με τη χρήση 

κρατικών πόρων. Ο εν λόγω Νόμος περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο αδειών και 

εγκρίσεων που απαιτείται να ληφθούν για την έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ καθορίζει και τις διαδικασίες 

έκδοσης, αλλαγής και κατάργησης αδειών και εγκρίσεων. 

δ) Επίσης, ισχύουν νόμοι και διατάγματα που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων 

του Νόμου περί Αδειών και Εγκρίσεων καθώς και του Νόμου για τα Σέλη επί των 

Αδειών και Εγκρίσεων (Law on License and Permit Fees), με σημαντικότερους λχ (i) το 

Νόμο για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο (Law on Electricity and Natural 

Gas), που καθορίζει τους κανόνες για απόκτηση άδειας για την παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου στη Γεωργία, (ii) το Διάταγμα αρ. 136 της Κυβέρνησης 

της Γεωργίας για την έγκριση κανονισμού αναφορικώς με τους όρους και 

προϋποθέσεις χορήγησης αδείας για εξόρυξη ορυκτών πόρων (Decree on Mineral 

Extraction License), (iii) το Νόμο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (Law on Oil 

and Gas) που θέτει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των πόρων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, της διύλισης πετρελαίου, την επεξεργασία φυσικού αερίου ή 
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δραστηριότητες μεταφοράς, (iv) το Διάταγμα αριθ. 145/04 του Προέδρου της 

Κεντρικής Σράπεζας της Γεωργίας σχετικά με την έγκριση των κανόνων για την 

αδειοδότηση χρηματομεσιτικής εταιρείας (Decree on Brokerage License), (v) το 

Νόμο για τα τέλη επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων (Law on Gambling Business Fees) 

και το Νόμο για τα λαχεία και τα τυχερά παιχνίδια (Law on Gambling). 

 

Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών 

Η Γεωργία κατατάχθηκε, για το 2021, στη 2η θέση στην Κατάταξη Ευκολίας Έναρξης 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Ease of Starting Business) της Παγκόσμιας 

Σράπεζας. Η διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης στη Γεωργία διαρκεί μόνο 1-2 

ημέρες και απαιτούνται 40-80 USD για την εγγραφή της εταιρείας. Οι μη κάτοικοι 

Γεωργίας δύνανται να καταχωρίσουν τις δραστηριότητές τους ως γεωργιανά νομικά 

πρόσωπα ή ως υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες αλλοδαπών εταιρειών.  

Οι νομικές μορφές επιχειρήσεων είναι οι εξής4: 

Α. Ατομική επιχείρηση (Entrepreneur) 

Πρόκειται για επιχείρηση που ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο. Αυτή είναι η 

απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

απαντάται περισσότερο στον αγροτικό τομέα. 

Β. Ομόρρυθμη Εταιρεία (General Partnership) 

Νομική οντότητα στην οποία διάφορα πρόσωπα (εταίροι) διεξάγουν από κοινού 

επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό μια ενιαία επωνυμία και ευθύνονται για τις 

υποχρεώσεις της εν λόγω οντότητας από κοινού και χωριστά με το σύνολο των 

περιουσιακών τους στοιχείων. 

Γ. Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Limited partnership) 

Νομική οντότητα στην οποία διάφορα πρόσωπα (εταίροι), διεξάγουν από κοινού 

επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό μια ενιαία επωνυμία και όπου η ευθύνη 

ορισμένων εταίρων για τις υποχρεώσεις της εν λόγω οντότητας περιορίζεται στην 

πληρωμή ενός σταθερού ποσού εγγύησης (περιορισμένοι εταίροι), ενώ οι υπόλοιποι 

εταίροι είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι (ομόρρυθμοι εταίροι). 

Δ. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company) 

Νομική οντότητα της οποίας η ευθύνη έναντι των πιστωτών της είναι περιορισμένη 

στα περιουσιακά της στοιχεία. Σο κεφάλαιο της LLC διαιρείται σε μερίδια, τα οποία 

μεταβιβάζονται ελεύθερα. 

 

 

                                                           
4 Αναλυτικότερα βλ. Νόμο περί επιχειρηματιών (Law on Entrepreneurs) 
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Ε. υμμετοχική εταιρεία (Joint Stock Company) 

Νομική οντότητα της οποίας η ευθύνη έναντι των πιστωτών της είναι περιορισμένη 

στα περιουσιακά της στοιχεία. Σο κεφάλαιο της εταιρείας χωρίζεται σε μετοχές 

συγκεκριμένης κατηγορίας και ποσότητας όπως προβλέπεται από το καταστατικό 

της εταιρείας. 

Σ. υνεταιρισμός (Cooperative) 

Νομική οντότητα που βασίζεται στην εργασία των μελών της ή έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη της "επιχειρηματικότητας" και την αύξηση του εισοδήματος των μελών της. 

Ο πρωταρχικός στόχος μιας τέτοιας οντότητας είναι η ικανοποίηση των 

συμφερόντων των μελών της αντί της δημιουργίας κέρδους. 

Ζ. Τποκατάστημα (Branch) 

Ένα υποκατάστημα βρίσκεται και λειτουργεί πέρα από τον τόπο εγγραφής (έδρα) της 

ιδρυτικής του εταιρείας. Δεν έχει καθεστώς χωριστής νομικής προσωπικότητας. Σο 

υποκατάστημα ενεργεί σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που αναθέτει η ιδρυτική 

εταιρεία. Η ίδρυση υποκαταστήματος δεν απαιτεί κεφαλαιουχικές επενδύσεις. 

Τποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στην Εθνική 

Τπηρεσία Δημοσίου Μητρώου (National Agency of Public Registry). Η εγγραφή 

απαιτεί αίτηση της αλλοδαπής εταιρείας και συμβολαιογραφική πράξη με την 

απόφαση της εταιρείας να διορίσει διευθυντή του νέου υποκαταστήματος. 

Η. Αντιπροσωπεία μόνιμη εγκατάσταση για φορολογικούς σκοπούς) 

Η Αντιπροσωπεία (Representation) ή μόνιμη εγκατάσταση για φορολογικούς 

σκοπούς (Permanent Establishment for Tax Purposes) είναι παρόμοια με το 

υποκατάστημα δεδομένου ότι βρίσκεται και λειτουργεί εκτός της δικαιοδοσίας της 

ιδρυτικής εταιρείας και δεν έχει την ιδιότητα νομικού προσώπου. Όπως το 

υποκατάστημα, ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που της έχει αναθέσει η ιδρυτική 

εταιρεία. Τπάρχει, ωστόσο, κάποια διαφορά μεταξύ του υποκαταστήματος και της 

αντιπροσωπείας, καθώς η τελευταία δικαιούται να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται 

τα συμφέροντα της ιδρυτικής εταιρείας πέρα από την εκτέλεση των λειτουργιών 

υποκαταστήματος. Μια άλλη διαφορά μεταξύ υποκαταστήματος και 

αντιπροσωπείας είναι η διαδικασία εγγραφής και το σύνολο των εγγράφων που 

πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο αυτό. Σο υποκατάστημα εγγράφεται στην Εθνική 

Τπηρεσία Δημοσίου Μητρώου του Τπουργείου Δικαιοσύνης της Γεωργίας (National 

Agency of Public Registry). Η Αντιπροσωπεία (μόνιμη εγκατάσταση για 

φορολογικούς σκοπούς) είναι εγγεγραμμένη στην Τπηρεσία Υορολογίας (Revenue 

Service) του Τπουργείου Οικονομικών της Γεωργίας. 
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Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρείας5 

Για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται εγγραφή του 

επιχειρηματία/ νομικού προσώπου στην Εθνική Τπηρεσία Δημόσιου Μητρώου 

(NAPRG, https://www.napr.gov.ge/) του Τπουργείου Δικαιοσύνης, για να του 

αποδοθεί αριθμός μητρώου, ο οποίος χρησιμοποιείται για κάθε φορολογική χρήση. 

ύμφωνα με το Νόμο περί Επιχειρηματιών, για να ιδρυθεί μια εταιρεία στη Γεωργία, 

πρέπει να υποβληθούν στη NAPRG, μεταξύ άλλων, τα εξής έγγραφα: 

 Αίτηση υπογεγραμμένη από κάθε εταίρο της εταιρείας 

 Σο ιδρυτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλους τους εταίρους για τη 

σύσταση της εταιρείας και δεόντως επικυρωμένο 

 Σο καταστατικό της εταιρείας 

 Εάν αφορά σε ξένη εταιρεία, έγγραφο καταχώρισης στα εμπορικά μητρώα της 

χώρας προέλευσης. 

Σο τέλος εγγραφής εταιρείας σε μία εργάσιμη ημέρα είναι 200 GEL (περίπου 71 USD ή 

73€), ενώ το κόστος εγγραφής αυθημερόν είναι 400 GEL (περίπου 143 USD ή 146€). 

 

Β.1.3 Σραπεζικό σύστημα 

Η Κεντρική Σράπεζα της Γεωργίας είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Απώτεροι 

στόχοι της είναι η σταθερότητα των τιμών και η αποτελεσματική νομισματική 

πολιτική. 

Από τον Δεκέμβριο του 2009, η Κεντρική Σράπεζα της Γεωργίας είναι υπεύθυνη για την 

εποπτεία των διαφόρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται 

στη γεωργιανή αγορά. Ο πλήρης κατάλογος των τραπεζών που λειτουργούν στη 

Γεωργία είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Σράπεζας της Γεωργίας: 

https://nbg.gov.ge/en/page/licensed-commercial-banks-1 

Αναλυτικοί δείκτες χρηματοοικονομικής δραστηριότητας είναι διαθέσιμοι στην 

ιστοσελίδα της Κεντρικής Σράπεζας της Γεωργίας: 

https://nbg.gov.ge/en/page/financial-stability 

 

Β.1.4 Καθεστώς ιδιοκτησίας 

Σα δικαιώματα ιδιοκτησίας διασφαλίζονται και προστατεύονται από το ύνταγμα. 

Ειδικό κεφάλαιο του Αστικού Κώδικα διέπει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και προβλέπει 

διάφορες μορφές ιδιοκτησίας, απόκτησης, αξιοποίησης και ελέγχου της περιουσίας.  

Η μεταβίβαση ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα. Για 

αγορά ακίνητης περιουσίας είναι απαραίτητη η καταχώριση του συμβολαίου 

                                                           
5
 Σα απαιτούμενα έγγραφα για την εγγραφή εταιρειών αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Εξυπηρέτησης 

Πολιτών "Public Service Hall" https://psh.gov.ge/main/menus/2 

https://www.napr.gov.ge/
https://nbg.gov.ge/en/page/licensed-commercial-banks-1
https://nbg.gov.ge/en/page/financial-stability
https://psh.gov.ge/main/menus/2
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πώλησης σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η Εθνική Τπηρεσία Δημόσιου Μητρώου 

(NAPRG, https://www.napr.gov.ge/) του Τπουργείου Δικαιοσύνης είναι αρμόδια 

υπηρεσία για την καταχώριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επί ακίνητης περιουσίας. 

Σο ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει περιορισμούς για τους μη κατοίκους της 

Γεωργίας, όσον αφορά στην απόκτηση αγροτικής γης. Σον Ιούλιο του 2019 τέθηκε σε 

ισχύ ο Νόμος "περί ιδιοκτησίας αγροτικής γης" (Organic Law of Georgia on 

Agricultural Land Ownership)6, ο οποίος προβλέπει τις περιπτώσεις, καθώς και τους 

όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται μεταβίβαση ιδιοκτησίας επί αγροτικής γης σε 

αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία ο 

πλειοψηφικός μέτοχος είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή/και νομικό πρόσωπο 

εγγεγραμμένο στο εξωτερικό. υγκεκριμένα, τα αλλοδαπά πρόσωπα δύνανται να 

αποκτήσουν αγροτεμάχια στη Γεωργία μόνο: α) εάν κληρονομήσουν αγροτεμάχιο ή 

β) αν ο αλλοδαπός συνιστά τον κύριο μέτοχο (dominant shareholder) εταιρείας 

ιδιωτικού δικαίου που θα υλοποιήσει επένδυση σε αγροτική γη βάσει επενδυτικού 

σχεδίου, το οποίο έχει εγκριθεί από την Κυβέρνηση της Γεωργίας.  

 

Β.1.5 Εργασιακό καθεστώς 

Σο ύψος του μισθού καθορίζεται με βάση τη σύμβαση εργασίας. Οι μισθοί εντός της 

Γεωργίας καταβάλλονται μόνο στο εθνικό νόμισμα το λάρι (GEL). Επί του παρόντος 

η νομοθεσία δεν καθορίζει επίπεδο κατώτατων μισθών. 

Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός (σε GEL) κατά οικονομική δραστηριότητα 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 568,1 641,2 699,4 701,8 817,5 

Κλάδος εξορύξεων 1154,1 1260,4 1379,2 1385,2 1779,4 

Μεταποίηση 781,4 867,1 930,7 1038,5 1110,7 

Κλάδος της ενέργειας 1348,0 1414,1 1506,9 1560,1 1499,8 

Κλάδος ύδρευσης, αποχέτευσης, 

διαχείρισης απορριμμάτων 
819,8 884,4 933,8 1007,4 973,1 

Κατασκευές 1272,9 1473,0 1560,5 1641,8 1726,0 

Φονδρικό και λιανικό εμπόριο 790,4 844,3 950,9 970,8 1036,5 

Κλάδος μεταφορών και αποθήκευσης 1156,0 1240,3 1300,3 1384,7 1435,7 

Κλάδος τουρισμού και εστίασης 626,6 673,3 826,9 853,6 822,1 

Κλάδος Πληροφορικής  και επικοινωνιών 1324,4 1422,3 1479,1 1608,7 1913,0 

Real Estate 1025,0 1105,7 1111,4 1196,7 1188,4 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες 
1575,2 1759,8 1910,1 2104,5 2102,4 

Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 745,8 776,3 811,9 864,2 879,3 

                                                           
6
 Αναλυτικότερα βλ. https://matsne.gov.ge/en/document/view/4596123?publication=0 

https://www.napr.gov.ge/
https://matsne.gov.ge/en/document/view/4596123?publication=0
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Εκπαίδευση 618,2 666,1 719,4 798,6 914,9 

Κλάδος υγείας 899,4 943,1 976,2 1036,5 1082,2 

Κλάδος τεχνών και ψυχαγωγίας 1198,5 1266,0 1443,6 1611,8 1297,9 

Άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών 
321,6 407,0 524,3 537,2 492,7 

Πηγή: Geostat 

Η φορολογία εισοδήματος ανέρχεται σε 20% και η παρακράτηση του φόρου 

πραγματοποιείται από τον εργοδότη.   

Από 01/01/2019 το διαδοχικό συνταξιοδοτικό σύστημα (accumulated pension 

system) είναι υποχρεωτικό για τους νομίμως απασχολούμενους κάτω των 40 ετών, με 

αυτόματη ηλεκτρονική εγγραφή τους στο νέο σύστημα. Για τους 

αυτοαπασχολούμενους, καθώς και για τους εργαζόμενους άνω των 40 ετών, η 

εγγραφή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική. 

Σο σύστημα θα λειτουργεί με σύστημα συνεισφοράς "2 + 2 + 2": Κάθε εργαζόμενος, ο 

εργοδότης και το κράτος θα συνεισφέρουν 2% επί του ακαθάριστου ύψους μισθού 

του εργαζομένου στον ατομικό λογαριασμό συνταξιοδότησης του εργαζόμενου. 

ημειώνεται ότι με βάση το νόμο, το επίπεδο συνεισφοράς του κράτους 

διαμορφώνεται ως εξής: 

(i) σε 2% εφόσον οι ετήσιες αποδοχές του εργαζομένου είναι μικρότερες από 24.000 

GEL ή  

(ii) σε 1% εφόσον οι ετήσιες αποδοχές του εργαζομένου κυμαίνονται από 24.001 έως 

60.000 GEL.  

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, θα καταθέτουν 4% του εισοδήματός 

τους και το κράτος θα συμπληρώνει με ποσοστό 2%. 

Ο Εργατικός κώδικας  καθορίζει την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης (16 έτη), τις ώρες 

εργασίας (40 ανά εβδομάδα και 48 ώρες ανά εβδομάδα για ορισμένους ειδικούς 

κλάδους που καθορίζονται από την Κυβέρνηση της Γεωργίας) και την ετήσια άδεια 

(24 ημερολογιακές ημέρες). Άλλα ζητήματα σχετικά με τους μισθούς και το ωράριο 

εργασίας συμφωνούνται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Οι 

τροποποιήσεις του Κώδικα Εργασίας (Ιούλιος 2013), καθορίζουν τους λόγους 

τερματισμού της σύμβασης εργασίας. Ο Κώδικας καθορίζει, επίσης, την αμοιβή 

αποχώρησης του εργαζομένου κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, 

συμπεριλαμβανομένης και της προθεσμίας πληρωμής της. 

Ο Εργατικός Κώδικας καθορίζει τους βασικούς όρους των συμβάσεων εργασίας 

συμπεριλαμβανομένων: της ημερομηνίας έναρξης και τη διάρκεια της σχέσης 

εργασίας, το ωράριο εργασίας, τον τόπο εργασίας, τη θέση και το είδος της 

εργασίας, το ύψος του μισθού και την καταβολή του, την υπερωριακή απασχόληση 

και την αμοιβή της, τις άδειες και τις αποδοχές. Ο κώδικας καθορίζει επίσης το 
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ωράριο εργασίας για τους ανήλικους ηλικίας 16 έως 18 ετών, οποίο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 36 ώρες την εβδομάδα. 

Σον Μάρτιο 2018, ψηφίστηκε ο Νόμος για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 

τις 29/9/2020, το Κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε τροποποιήσεις στον Εργασιακό 

Κώδικα. Ο τροποποιημένος Εργασιακός Κώδικας ρυθμίζει - μεταξύ άλλων-  ζητήματα 

διακρίσεων στο χώρο εργασίας, τις διακοπές, την υπερωριακή απασχόληση και την 

αμοιβή αυτής, τις βάρδιες, τις νυχτερινές βάρδιες, τη νυχτερινή εργασία, την γονική 

άδεια παρέχοντας το δικαίωμα αυτής και στον πατέρα. Επεκτείνει, επίσης, τις 

αρμοδιότητες της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας για διεξαγωγή αιφνιδιαστικών 

επιθεωρήσεων σε όλους τους κλάδους. Ο νέος εργασιακός κώδικας 

αναδιαμορφώνει τους κανονισμούς για την πρακτική άσκηση, απαγορεύοντας την 

παράταση μη αμειβόμενων πρακτικών άσκησης για πάνω από 6 μήνες, ενώ οι 

αμειβόμενες πρακτικές άσκησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ένα έτος. 

 

Β.2 τρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Γεωργίας 

Για την είσοδο στην γεωργιανή αγορά ελληνικών προϊόντων/υπηρεσιών σε κλάδους 

ενδιαφέροντος (βλ. κατωτέρω), οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν 

κατ’ αρχάς: 

 να σταθμίσουν τον υφιστάμενο ανταγωνισμό στη γεωργιανή αγορά από 

σημαντικούς προμηθευτές, ήτοι, μεταξύ άλλων, Σουρκία (δομικά υλικά και 

κατασκευαστικές υπηρεσίες), Γερμανία, Ουγγαρία, Γαλλία (φαρμακευτικά), 

Ιταλία και Ισπανία (ελαιοκομικά προϊόντα). 

 να ενοποιήσουν, κατά το δυνατό, την εξαγωγική προσπάθεια μέσω των 

κλαδικών επιχειρηματικών ενώσεών τους ή ομάδων επιχειρήσεων (clusters), 

προκειμένου να δημιουργήσουν ευχερέστερες προϋποθέσεις διείσδυσης 

ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιώσεις (ποσότητα, ανταγωνιστικές 

τιμές, ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων έναντι ανταγωνισμού) στην εδώ 

αγορά, αλλά και με εφαλτήριο την γεωργιανή αγορά να πετύχουν είσοδο σε 

γειτονικές αγορές του Νοτίου Καυκάσου.  

Απαραίτητη είναι η ανεύρεση γεωργιανού εταίρου -σε πρώτη φάση τουλάχιστον- για 

είσοδο στην αγορά: Εισαγωγέα, διανομέα, αντιπρόσωπο όσον αφορά εμπόριο 

αγαθών, είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας (joint venture) ιδίως όταν πρόκειται για 

υλοποίηση κατασκευαστικών έργων ή την ανάπτυξη μεταποιητικής δραστηριότητας. 

Ο γεωργιανός εταίρος πρέπει να διαθέτει αξιόλογη και σταθερή παρουσία στην 

αγορά. 

Η είσοδος στην αγορά για αγαθά και υπηρεσίες δύναται επιτευχθεί και μέσω της 

μεθόδου δικαιόχρησης (franchise) και πάλι, ωστόσο, απαιτείται η συνεργασία με 

γεωργιανό εταίρο. 
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Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα 

Σο επίπεδο εισοδήματος σημαντικού τμήματος του πληθυσμού κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα, γεγονός που αποτελεί παράγοντα καταναλωτικής προτίμησης, σε προϊόντα 

χαμηλότερων τιμών (τουρκικής κυρίως και κινεζικής προέλευσης).  

Η μέση μηνιαία κατά κεφαλήν δαπάνη ανήλθε σε 345,9 GEL (περίπου 143USD/ 146€) 

το 2021, ενώ η μέση μηνιαία ανά νοικοκυριό καταναλωτική δαπάνη ανήλθε σε 1158,3 

GEL (περίπου 414USD/ 422€). 

Οι καταναλωτές των ανερχόμενων μεσαίων εισοδηματικών κατηγοριών, είναι 

διατεθειμένοι να επιλέξουν την αγορά ενός ακριβότερου προϊόντος, του οποίου την 

ποιοτική του ανωτερότητα σε σχέση με άλλα φθηνότερα ομοειδή γνωρίζουν. Αυτό 

επιβεβαιώνεται, άλλωστε, και από την υψηλή θέση των ελληνικών προϊόντων στις 

προτιμήσεις τους. 
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Γ. ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΜΟΛΟΓΗΗ 

 

 

Ο φορολογικός κώδικας7 προβλέπει έξι τύπους φόρων, οι οποίοι κατατάσσονται σε 

δύο ομάδες  ως εξής: 

 Οι φόροι που επιβάλλονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Γεωργίας: Υόρος 

Εισοδήματος Υυσικών Προσώπων, Υόρος Εταιρικών Κερδών, Υόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (ΥΠΑ), Ειδικοί Υόροι Κατανάλωσης και Δασμοί. 

 Οι τοπικοί φόροι που επιβάλλονται βάσει κανονιστικών πράξεων των φορέων 

τοπικής αυτοδιοίκησης: Υόρος Ακίνητης Περιουσίας. 

Οι σημαντικότεροι υφιστάμενοι φορολογικοί συντελεστές παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

Είδος Υόρου υντελεστής 

Υόρος Εταιρικών Κερδών (Corporate Profit Tax)8 15% 

Υόρος Εισοδήματος Υυσικών Προσώπων (Personal 

Income Tax) 

20% 

Υόρος Εισοδήματος για εκμίσθωση ακινήτων ως 

κατοικίας 

5% 

Υόρος Εισοδήματος για πώληση οχήματος, κατοικίας 

ή οικοπέδου 

5% 

Υόρος Εισοδήματος φυσικών προσώπων για τόκους, 

μερίσματα, δικαιώματα (royalty) 

5% 

  

Υόρος προστιθέμενης αξίας (VAT)  18% 

Ειδικός Υόρος Κατανάλωσης (excise tax) 
 

Γ.1 υμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 

Η Γεωργία έχει συνάψει υμφωνίες Αποφυγής Διπλής Υορολόγησης με 57 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας9. 

Όσον αφορά στη υμφωνία Αποφυγής Διπλής Υορολόγησης Ελλάδας - Γεωργίας, 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

Διάρκεια  

για Μόνιμη 

Εγκατάσταση 

Μέγιστοι φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν στη χώρα προέλευσης 

Μερίσματα Σόκοι Δικαιώματα (Royalties) 

9 μήνες 5% / 8% 5% / 8% 5% 

 

 

                                                           
7 Αναλυτικότερα βλ. Υορολογικό Κώδικα (μόνο στα γεωργιανά η τελευταία έκδοση) 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5562855?publication=0 
8 Οι εγκατεστημένες εταιρείες σε Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες εξαιτούνται του φόρου εταιρικών κερδών. 
9
 Αναλυτικότερα βλ. ιστότοπο Τπουργείου Οικονομικών Γεωργίας: https://mof.ge/en/5128#6 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5562855?publication=0
https://mof.ge/en/5128#6
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Γ.2 Υορολογία Υυσικών προσώπων 

Οι υπόχρεοι φόρου εισοδήματος είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι και μη κάτοικοι 

Γεωργίας. Υυσικό πρόσωπο που μένει στη Γεωργία για περισσότερες από 183 

ημέρες σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο 12 ημερολογιακών μηνών θεωρείται 

κάτοικος, εξαιρουμένων των διπλωματών, υπαλλήλων διεθνών οργανισμών, 

προσώπων που εξυπηρετούν κρατικούς οργανισμούς ξένων χωρών και των μελών 

των οικογενειών τους. 

Σο ακαθάριστο εισόδημα που εισπράττεται από ιδιώτες με τη μορφή μισθού ή άλλων 

παροχών από Γεωργιανές πηγές φορολογείται με συντελεστή 20%. 

Σο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων φορολογείται με συντελεστή 5%. 

Ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας μπορεί να αποκτήσει το καθεστώς πολύ μικρής 

επιχείρησης (Micro Business), εάν το ετήσιο εισόδημά του δεν υπερβαίνει τα 30.000 

GEL Γεωργίας ή Μικρής Επιχείρησης εάν το ετήσιο εισόδημά της δεν υπερβαίνει τα 

500.000 GEL και εκτελεί μόνο το είδος δραστηριοτήτων που επιτρέπονται σύμφωνα με 

κανονιστική πράξη του Τπουργού Οικονομικών. 

Σο φυσικό πρόσωπο που υπάγεται σε καθεστώς πολύ μικρής επιχείρησης (Micro 

Business) δεν καταβάλλει φόρο εισοδήματος. 

Σο εισόδημα μιας μικρής επιχείρησης φορολογείται με συντελεστή 1%. 

 

Γ.3 Υορολόγηση Επιχειρήσεων 

Τπόχρεοι καταβολής φόρου εταιρικών κερδών (Corporate Profit Tax) είναι εταιρείες 

που έχουν φορολογική έδρα στη Γεωργία, ενώ οι αλλοδαπές επιχειρήσεις υπόκεινται 

στον φόρο μόνο εάν το εισόδημά τους προέρχεται από δραστηριότητα στη Γεωργία 

(εισόδημα από εμπορικές συναλλαγές, κεφαλαιακά κέρδη, έσοδα από 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, έσοδα από μερίσματα και άλλα έσοδα). Σόσο 

οι ξένες όσο και οι εγχώριες εταιρείες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στη 

Γεωργία αναλαμβάνουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις. 

Ο συντελεστής του φόρου εταιρικών κερδών ανέρχεται σε 15%. 

ύμφωνα με τροποποίηση του φορολογικού κώδικα από 1/1/2017 ο φόρος 

εταιρικών κερδών συνάδει με το «εσθονικό φορολογικό μοντέλο», προβλέποντας 

απαλλαγή από τον φόρο, τμήματος των κερδών των επιχειρήσεων, εφόσον τα κέρδη 

αυτά δαπανώνται για την ανάπτυξη της παραγωγής. την προκειμένη περίπτωση, 

φορολογείται εκείνο το τμήμα των κερδών που προορίζεται για καταβολή 

μερισμάτων στους μετόχους. 

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, το νέο καθεστώς φορολόγησης εταιρικών κερδών δεν 

θα εφαρμόζεται σε εμπορικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εν γένει 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 
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Σο νέο σύστημα φορολογίας κερδών ισχύει για τις εταιρείες που εδρεύουν στη 

Γεωργία, καθώς και αλλοδαπές εταιρείες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στη 

Γεωργία μέσω μόνιμης εγκατάστασης (permanent establishment) και η 

φορολογητέα βάση περιλαμβάνει: 

 τα διανεμημένα κέρδη 

 δαπάνες ή άλλες πληρωμές που δεν σχετίζονται με οικονομικές 

δραστηριότητες 

 δωρεάν παράδοση αγαθών και υπηρεσιών ή / και μεταφορά κεφαλαίων 

 έξοδα αντιπροσώπευσης (representation expenses) που υπερβαίνουν το όριο 

που καθορίζει ο φορολογικός κώδικας. 

 

Γ.4. Δασμοί - Ειδικότεροι φόροι 

Οι δασμοί εισαγωγής ανέρχονται σε επίπεδα 0%, 5% ή 12% ανάλογα με την 

κατηγορία των αγαθών προς εισαγωγή. Για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στο 

Σελωνείο απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα: 

(i) φορτωτική/έγγραφο για τη μεταφορά, 

(ii) συμφωνία αγοράς, 

(iii) η απαιτούμενη άδεια/ έγκριση για την εισαγωγή εφόσον τούτη απαιτείται για 

ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. 

ΥΠΑ 

Σα εισαγόμενα αγαθά  υπόκεινται σε ΥΠΑ σύμφωνα με τον Υορολογικό Κώδικα. Ο 

συντελεστής ΥΠΑ ανέρχεται σε 18% επί αξίας των εισαγόμενων αγαθών. 

Ειδικός Υόρος Κατανάλωσης 

Ο Ειδικός Υόρος Κατανάλωσης10 επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών 

σύμφωνα με τον Υορολογικό Κώδικα. 

 

Γ.5 Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες 

ύμφωνα με το Νόμο περί "Ελεύθερων Βιομηχανικών Ζωνών" (Free Industrial Zones / 

FIZ), η βιομηχανική ζώνη συνίσταται σε περιοχή εντός της οποίας εφαρμόζεται 

ευνοϊκό φορολογικό και τελωνειακό σύστημα. Ο Νόμος ορίζει, επίσης, και τον 

κατάλογο των μη επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων εντός της ΕΒΖ, όπως, επίσης, και 

τα αγαθά που απαγορεύεται να  εισαχθούν στην ΕΒΖ. 

 

 

 

                                                           
10

 Αλκοόλ, προϊόντα καπνού, προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. 
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τη Γεωργία λειτουργούν οι εξής ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες: 

Όνομα Έκταση Διαχειριστής Ιστοσελίδα 
Εταιρείες/βιομηχανίες που 

δραστηριοποιούνται στην FIZ 

Kutaisi FIZ 269.014 m2 Georgian 

International Holding 

LLC 

https://www.freetra

dezone.ge/kutaisi-

free-industrial-zone-

fiz 

Κατασκευή ηλεκτρικών 

θερμοσιφώνων, οικιακών 

συσκευών, μεταλλικών 

πλακιδίων και παραγωγή 

λαδιών που προορίζονται για 

τεχνική ή βιομηχανική χρήση 

Poti FIZ 3 εκ. m2 CEFC China Energy 

Company Limited 

https://potifreezone

.ge/ 

Διάφορες βιομηχανίες από 

μεταποίηση έως βαριές 

βιομηχανίες, όπως 

παραγωγής χημικών ουσιών 

και χάλυβα  

Hualing 

Kutaisi FIZ 

360.000 m2 Georgian Huashun 

International 

Industrial Investment 

Group LTD 

https://hualingfiz.ge

/why-kutaisi-fiz/free-

zone-in-kutaisi-city/ 

Λειτουργούν πέντε 

επιχειρήσεις στους τομείς: 

επεξεργασίας ξυλείας, 

παραγωγής επίπλων, 

επεξεργασίας πέτρας, 

μεταλλικών κατασκευών και 

παραγωγής στρωμάτων 

Tbilisi FIZ 170.000 m2 Georgia Technology 

Park LLC 

https://www.tfz.ge/ Δραστηριοποιούνται εταιρείες 

στους κλάδους της 

τεχνολογίας, εμπορίας και 

υπηρεσιών, μεταποίησης, 

logistics, αποθήκευσης κ.ά. 

Οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στις ζώνες και έχουν το status επιχείρησης FIZ 

απολαύουν φορολογικά οφέλη ως πρόσθετο κίνητρο, οι δραστηριότητες τους 

υπόκεινται σε απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης.  

Ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις εταιρείες εγγεγραμμένες στις ΕΒΖ 

 Σα κέρδη εταιρειών εγγεγραμμένων σε ΕΒΖ απαλλάσσονται από τον φόρο 

εταιρικών κερδών υπό ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον 

φορολογικό κώδικα.  

 Απαλλαγή από φόρο ακίνητης περιουσίας 

 Απαλλαγή από Υ.Π.Α. και φόρο εισαγωγής επί εισαγόμενων αγαθών. 

ε περίπτωση παράδοσης αγαθών από μια επιχείρηση με καθεστώς ΕΒΖ προς άλλη 

εταιρεία εγγεγραμμένη στη Γεωργία (πλην ετέρας επιχείρησης εντός ζώνης) 

καταβάλλεται φόρος  4% επί των εσόδων από την παροχή των αγαθών.  

 

 

 

 

https://www.freetradezone.ge/kutaisi-free-industrial-zone-fiz
https://www.freetradezone.ge/kutaisi-free-industrial-zone-fiz
https://www.freetradezone.ge/kutaisi-free-industrial-zone-fiz
https://www.freetradezone.ge/kutaisi-free-industrial-zone-fiz
https://potifreezone.ge/
https://potifreezone.ge/
https://hualingfiz.ge/why-kutaisi-fiz/free-zone-in-kutaisi-city/
https://hualingfiz.ge/why-kutaisi-fiz/free-zone-in-kutaisi-city/
https://hualingfiz.ge/why-kutaisi-fiz/free-zone-in-kutaisi-city/
https://www.tfz.ge/
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Γ.6.Ζώνες για δραστηριότητες Επικοινωνιών/Πληροφορικής (Virtual Zone)11 

Νομικό πρόσωπο με έδρα τη Γεωργία που ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες 

στον κλάδο πληροφορικής, δύναται να υποβάλει αίτηση για καθεστώς Virtual Zone. 

Σο καθεστώς αυτό συνίσταται σε άδεια (έγκριση) άσκησης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων σε Εικονική Ζώνη και οι υπαγόμενοι στο εν λόγω καθεστώς 

απαλλάσσονται από τον Υόρο Εταιρικών Κερδών και τον ΥΠΑ για παροχή 

υπηρεσιών πληροφορικής/επικοινωνιών σε πελάτες εκτός Γεωργίας.  

Δεν δύναται να απονεμηθεί σε νομικό πρόσωπο που διαθέτει φορολογικό καθεστώς 

διεθνούς εταιρείας12 το καθεστώς της εικονικής ζώνης. 

  

                                                           
11Αναλυτικότερα βλ.  https://newzone.mof.ge/en 
12Αναλυτικότερα βλ.  https://matsne.gov.ge/en/document/view/5012362?publication=0 (με εγγραφή και επί πληρωμή) 

https://newzone.mof.ge/en
https://matsne.gov.ge/en/document/view/5012362?publication=0
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Δ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Η Γεωργία έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο στην άρση αρκετών εμποδίων στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα και κατατάσσεται 7η θέση με βάση τον δείκτη "Doing 

Business" της Παγκόσμιας Σράπεζας (2021). Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην 

επιθεώρηση της επενδυτικής πολιτικής Γεωργίας από τον ΟΟΑ (OECD investment 

policy review)13 και στην ετήσια έκθεση εφαρμογής της υμφωνίας ύνδεσης ΕΕ -

Γεωργίας (EU's annual Association Implementation Report on Georgia)14, για την 

περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού της περιβάλλοντος της 

χώρας είναι αναγκαία η επίτευξη προόδου στους εξής τομείς: 

 ολοκλήρωση της εφαρμογής των όρων της DCFTA ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με το 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις 

 συνέχιση των προσπαθειών για συστημική μεταρρύθμιση του δικαστικού 

συστήματος 

 βελτιώσεις στη νομική και θεσμική υποδομή που αφορούν εναλλακτικές 

υπηρεσίες επίλυσης διαφορών (λχ διαιτησία) 

 αποσαφήνιση των κριτηρίων, των όρων και της διαδικασίας δια της οποίας οι 

αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις 

 ολοκλήρωση της εναρμόνισης του συστήματος προστασίας και επιβολής των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και του συστήματος 

προστασίας και ποιοτικού ελέγχου των γεωγραφικών ενδείξεων σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της ΕΕ. 

 

Δ.1 Κίνητρα Επενδύσεων 

Για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η Γεωργία παρέχει ανταγωνιστικά επίπεδα 

συντελεστών παραγωγής (επίπεδα φορολογίας, αξία ακινήτων, κόστος υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας). 

Σομείς προτεραιότητας για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα αποτελούν: 

τουρισμός και ανάπτυξη ακινήτων, ενέργεια (υδροηλεκτρικές μονάδες, ΑΠΕ, έρευνα 

και παραγωγή υδρογονανθράκων), μεταποίηση, αυτοκινητοβιομηχανία, παροχή 

υπηρεσιών εκχώρησης επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Outsourcing), 

εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), καθώς και ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας. 

                                                           
13 OECD Investment Policy Reviews (05/12/2020): Georgia https://www.oecd.org/countries/georgia/oecd-investment-policy-

reviews-georgia-0d33d7b7-en.htm 
14 European Union's Annual Association Implementation Report on Georgia (05/02/2021) 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/2021_association_implementation_report_in_georgia.pdf 

https://www.oecd.org/countries/georgia/oecd-investment-policy-reviews-georgia-0d33d7b7-en.htm
https://www.oecd.org/countries/georgia/oecd-investment-policy-reviews-georgia-0d33d7b7-en.htm
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/2021_association_implementation_report_in_georgia.pdf
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την προσπάθεια για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην χώρα ιδρύθηκαν στην 

χώρα κρατικά επενδυτικά Σαμεία (Partnership Fund15 και JSC Georgian Energy 

Development Fund16), καθώς και ιδιωτικά Funds. 

υγκεκριμένα, το κρατικό επενδυτικό ταμείο “Partnership Fund” συγχρηματοδοτεί 

ιδιωτικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Γεωργία στους τομείς: ενέργειας, 

ακινήτων και τουρισμού, μεταποίησης, αγροτοδιατροφικό, υποδομών και 

εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Σο Σαμείο επενδύει σε εμπορικά βιώσιμα έργα 

παρέχοντας χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών (equity financing). H 

συμμετοχή του Σαμείου ανέρχεται έως και το 49% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων 

του έργου (project total equity). Σο κρατικό επενδυτικό ταμείο "JSC Georgian Energy 

Development Fund" μπορεί να υπογράψει με τον δυνητικό επενδυτή Μνημόνιο 

Κατανόησης και να αναλάβει, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία όλων των 

απαραίτητων εγγράφων για την κατασκευή, την προετοιμασία της προκαταρκτικής 

έκθεσης μελέτης σκοπιμότητας, καθώς και την παρακολούθηση της 

κατασκευαστικής διαδικασίας. Επιπλέον, το GEDF μπορεί να γίνει μειοψηφικός 

μέτοχος (με συμμετοχή κατά προτίμηση κάτω από το 30% των ιδίων κεφαλαίων ή το 

10% του συνολικού κόστους επένδυσης του έργου) και να συνεισφέρει είτε σε είδος, 

είτε και σε κεφάλαιο. 

Άλλα επενδυτικά Funds στη Γεωργία: 

Georgian Co-Investment Fund https://gcfund.ge/ 

GAZELLE FINANCE https://gazellefinance.com/ 

Η κρατική στήριξη των επενδύσεων παρέχεται μέσω του οργανισμού "Enterprise 

Georgia", ο οποίος παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους επενδυτές καθ 'όλη τη διάρκεια 

της επενδυτικής διαδικασίας και τους συνδράμει στην επικοινωνία με κρατικούς 

φορείς. Έχει δύο συνιστώσες: τον τομέα Εξαγωγών/ "Enterprise Georgia - Export" και 

τον τομέα Επενδύσεων/ "Enterprise Georgia - Investments", η οποία συνιστά και 

τομέα προτεραιότητας. 

Παρατίθεται πληροφόρηση για τα υπάρχοντα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων: 

https://investingeorgia.org/en/ 

Ι. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Enterprise Georgia 

"Industrial Component" 

κοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και η 

στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μέσα στήριξης: 

 Επιδότηση επιτοκίου (Interest rate co-financing) για το δάνειο ή το αντικείμενο 

χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα τρία πρώτα έτη. 

                                                           
15 Αναλυτικότερα βλ. https://www.fund.ge/ 
16

 Αναλυτικότερα βλ. https://gedf.com.ge/index.php?run=home/home 

https://gcfund.ge/
https://gazellefinance.com/
https://investingeorgia.org/en/
https://www.fund.ge/
https://gedf.com.ge/index.php?run=home/home
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 Παροχή τεχνικής βοήθειας: συγχρηματοδότηση κόστους συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, ανάλυση εξαγωγικής αγοράς, b2b matching, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, διαχείριση ποιότητας, τυποποίηση κλπ. 

Όροι επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα: 

 Σο ποσό του δανείου θα πρέπει να κυμαίνεται από 50.000 – 10.000.000 GEL. 

 Η αξία του σχεδίου χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να κυμαίνεται από 50.000 

– 10.000.000 GEL. 

 Σο τελικό προϊόν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο τομέων 

προτεραιότητας του προγράμματος. 

ΙΙ. Πρόγραμμα "Host in Georgia" 

κοπός η ανάπτυξη του κλάδου τουρισμού. Μέσα στήριξης: 

 Επιδότηση επιτοκίου (interest rate co-financing) δανείου για τα τρία πρώτα έτη. 

III. Πρόγραμμα "Film in Georgia" 

Σο πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη της τοπικής κινηματογραφικής 

βιομηχανίας, να προσελκύσει διεθνείς κινηματογραφιστές στη χώρα και να 

τοποθετήσει τη Γεωργία ως αναδυόμενο προορισμό κινηματογραφικών ταινιών στην 

Ανατολική Ευρώπη. Μέσα στήριξης: 

 Έκπτωση σε μετρητά (της τάξεως του 20-25%) για τα απαιτούμενα έξοδα που 

πραγματοποιήθηκαν στη Γεωργία. 

 Ανεύρεση κατάλληλων τοποθεσιών κινηματογράφησης (Location scouting). 

 Βοήθεια για την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών. 

 υντονισμός και επικοινωνία με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σο Εnterprise Georgia προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης17:  

 Πρόγραμμα Τποστήριξης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 

 Πρόγραμμα 'Business Universal (το πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη Γεωργία και τη διαφοροποίηση της εγχώριας 

παραγωγής, μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και της επέκτασης / 

επανεξοπλισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων) 

 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σουρισμού 

 Μηχανισμός Εγγύησης Πιστώσεων (το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στη 

διευκόλυνση του δανεισμού και στη διασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης χωρίς 

αποκλεισμούς) 

 Κρατικό Πρόγραμμα Επιδοτούμενων τεγαστικών Δανείων 

ΙV. Καθεστώς Διεθνούς Εταιρείας (International Company Status)18 

To καθεστώς διεθνούς εταιρείας απονέμεται σε εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη 

Γεωργία, βρίσκονται εκτός ελεύθερων βιομηχανικών ζωνών και διενεργούν 

                                                           
17 Αναλυτικότερα βλ. https://www.enterprisegeorgia.gov.ge/en/business-development 
18

 Αναλυτικότερα βλ. https://matsne.gov.ge/en/document/view/5012362?publication=5 (με εγγραφή και επί πληρωμή) 

https://www.enterprisegeorgia.gov.ge/en/business-development
https://matsne.gov.ge/en/document/view/5012362?publication=5
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δραστηριότητες που καθορίζονται με Διάταγμα της Κυβέρνησης της Γεωργίας 

αποκτώντας το εισόδημά τους αποκλειστικά από αυτές τις δραστηριότητες. Η 

διεθνής εταιρεία απολαύει φορολογικά οφέλη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

με βάση την κείμενη νομοθεσία. Επιτρεπόμενες δραστηριότητες: παροχή υπηρεσιών 

πληροφορικής/επικοινωνιών (IT) και ναυτιλιακές υπηρεσίες (marine services).  

Ειδικότερα, η διεθνής εταιρεία δύνανται επωφεληθεί από ορισμένες φοροαπαλλαγές: 

(α) Εισόδημα από απασχόληση στη διεθνή εταιρεία φορολογείται με ποσοστό 5%. 

(β) Η διεθνής εταιρεία εξαιρείται από την φόρο ακίνητης περιουσίας (property tax). 

(γ) Ο συντελεστής φορολογίας εταιρικού εισοδήματος για τις διεθνείς εταιρείες είναι 

5%. 

(δ) Σα μερίσματα που καταβάλλονται από τη διεθνή εταιρεία απαλλάσσονται από την 

παρακράτηση φόρου. 

(ε) Η παροχή υπηρεσιών της διεθνούς εταιρείας προς μη κατοίκους Γεωργίας 

απαλλάσσεται από τον ΥΠΑ. 

 

Δ.2. Καθεστώς Ιδιωτικοποιήσεων 

O Νόμος περί κρατικής περιουσίας (Law of Georgia on State Property)19 συνιστά την 

βασική πηγή πληροφόρησης για τους κανόνες που διέπουν τις ιδιωτικοποίησεις, 

καθώς ρυθμίζει τη διαχείριση, διάθεση και μεταβίβαση κρατικής περιουσίας, τις 

κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων προς ιδιωτικοποίηση, τα πρόσωπα που δύναται 

να συμμετάσχουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, τις μορφές ιδιωτικοποίησης, 

καθώς και κατάλογο ιστοσελίδων διαδικτυακής δημοπρασίας για ιδιωτικοποίηση 

κρατικών περιουσιακών στοιχείων20.  

Η γεωργιανή Τπηρεσία Κρατικής Περιουσίας (National Agency of State Property) 

διαθέτει μέσω δημόσιων δημοπρασιών, στο πλαίσιο του προγράμματος "100 

Investment Offers to the Business"21, κρατικά περιουσιακά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων αγροτικών εκτάσεων και κρατικών εταιρειών. 

Επιπροσθέτως, περιουσιακά στοιχεία διαφόρων κατηγοριών δημοπρατούνται μέσω 

ηλεκτρονικής διαδικασίας22. 

την παρούσα φάση, από πλευράς Κυβέρνησης, έχει δοθεί έμφαση στην 

ιδιωτικοποίηση παραθεριστικών κέντρων (resorts) υγκρατείται, ωστόσο, ότι 

σύμφωνα με την ΜΚΟ "Transparency International Georgia", οι ιδιωτικοποιήσεις στη 

                                                           
19

 Αναλυτικότερα βλ. (μόνο στα γεωργιανά) https://matsne.gov.ge/en/document/view/112588?publication=51 
20

 Αναλυτική πληροφόρηση για τις ιδιωτικοποιήσεις στο Enterprise Georgia: ‘Investor’s Guide to Privatization in Georgia’ 

(επτέμβριος 2019) https://investingeorgia.org/en/downloads/useful-guides/investors-handbook-privatization.page 
21 Αναλυτικότερα βλ. 

http://nasp.gov.ge/pages/?100%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1%E1%8

3%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%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=114&lang=en 

22 Αναλυτικότερα βλ. https://www.eauction.ge/ 

https://matsne.gov.ge/en/document/view/112588?publication=51
https://investingeorgia.org/en/downloads/useful-guides/investors-handbook-privatization.page
http://nasp.gov.ge/pages/?100%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%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%E1%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=114&lang=en
http://nasp.gov.ge/pages/?100%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%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%E1%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=114&lang=en
http://nasp.gov.ge/pages/?100%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%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%E1%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=114&lang=en
https://www.eauction.ge/
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χώρα χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά χαμηλό ανταγωνισμό, έλλειψη διαφάνειας, 

καθώς και απουσία μηχανισμών προσφυγών και ελέγχου νομιμότητας23. 

 

Δ.3 Πιστοληπτική ικανότητα Γεωργίας - Κίνδυνοι/ Προοπτικές 

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας Γεωργίας από διεθνείς οίκους: 

Fitch BB stable outlook (29/07/2022) 

Standard&Poor's BB/B stable outlook (29/08/2022) 

Moody's Ba2 negative outlook (28/04/2022) 

Η κατά βάση σταθερή πιστοληπτική ικανότητα της Γεωργίας, σύμφωνα με τις 

αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, βασίζεται σε ένα πολιτικό πλαίσιο, το οποίο κρίνεται 

ως πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό σε σχέση με χώρες αντίστοιχης πιστοληπτικής 

αξιολόγησης. 

ύμφωνα με τους εν λόγω διεθνείς οίκους, στην παρούσα συγκυρία, η ρωσική 

εισβολή στην Ουκρανία έχει αποδειχθεί, μέχρι στιγμής, ένα «μεγάλο θετικό οικονομικό 

σοκ», για τη χώρα, καθώς περίπου 90.000 Ρώσοι, Λευκορώσοι και Ουκρανοί έχουν 

εισέλθει στη Γεωργία, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την αύξηση των εμβασμάτων 

κατά 65% σε ετήσια βάση κατά για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ως εκ τούτου, 

εκτιμάται ότι η αύξηση των εμβασμάτων θα οδηγήσει, για το 2022, στη μείωση του 

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά περίπου 5 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

Επιπλέον, η έγκριση από το ∆ΝΣ, στις 15/09/2022, για πιστωτική διευκόλυνση (Stand-

by Arrangement) διάρκειας τριών ετών (2021-2024) και ύψους η 280 εκατ. USD, 

θεωρείται ότι μεσοπρόθεσμα θα ενισχύσει τα συναλλαγματικά αποθέματα της 

χώρας και θα διευκολύνει την κάλυψη των πληρωμών τρεχουσών συναλλαγών 

συναλλαγματικών αποθεμάτων μέχρι τα τέλη του 2022, γεγονός που αξιολογείται ως 

θετικό έναντι εξωτερικών κινδύνων ρευστότητας 

Οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, εκτιμούν, επίσης, ότι η Γεωργία διαθέτει 

ιστορικό δημοσιονομικής πειθαρχίας και ότι η χώρα καταγράφει πρόοδο ως προς τη 

διαχείριση των κρατικών εσόδων και τη δημοσιονομική διαφάνεια των κρατικών 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο διψήφιος ρυθμός πληθωρισμού θα διατηρήσει σε υψηλά 

επίπεδα τις τιμές των κατοικιών και των τροφίμων, ενώ αποκλιμάκωσή του 

προβλέπεται να ξεκινήσει από το 2023. Σαυτόχρονα, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 

θα επιφέρει θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις (spillover effect) στην προσωπική 

κατανάλωση, ενώ ο σταθερός ρυθμός εξαγωγών και η συνεχής ανάκαμψη του 

τουρισμού θα συμβάλουν στη διατήρηση της ανάπτυξης για τα επόμενα δυο έτη. 

                                                           
23

 Αναλυτικότερα βλ. https://transparency.ge/en/post/corruption-risks-process-state-property-privatization 

https://transparency.ge/en/post/corruption-risks-process-state-property-privatization
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Σέλος, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, η Γεωργία είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένη σε γεωπολιτικούς κινδύνους (εμπλοκή Ρωσίας στις αποσχισθείσες από το 

2008 περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας) και δεν παραβλέπονται και οι 

πολιτικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν στη χώρα και που συνδέονται πρωτίστως με τις 

επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2024, και δευτερευόντως τις σχέσεις της 

Γεωργίας με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αποτελούν διχαστικά 

ζητήματα για το πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας. 
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

 

Παρατίθεται κατάλογος ιστότοπων πληροφόρησης  για τρέχοντες διαγωνισμούς  για 

έργα υποδομών στη Γεωργία: 
1. Τπουργείο 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης & 

Τποδομών- 

https://mrdi.gov.ge/en/useful-info/TENDERS 

Περιλαμβάνει links στους ιστότοπους τρεχόντων δημόσιων διαγωνισμών για  

υποδομές (οδικές, κτιριακές, ύδρευσης/αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων) που 

διενεργούν επιμέρους δημόσιοι οργανισμοί.  

2. Roads Department 

of Georgia 

http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&func=menu&pid=1340628973 

Διαγωνισμοί οδικών υποδομών 

3. Municipal 

Development Fund  

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

Διαγωνισμοί για έργα στους δήμους 

4. United Water 

Supply Company 

of Georgia  

http://water.gov.ge/page/full/15 

Διαγωνισμοί για υποδομές δικτύου ύδρευσης/άρδευσης/αποχέτευσης 

5. State Procurement 

Agency 

http://www.procurement.gov.ge/en 

Απαιτείται εγγραφή του χρήστη στην ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφόρησης για 

δημόσιους διαγωνισμούς 

6. JSC Georgian 

State Electrosystem 

https://www.gse.com.ge/projects/tenders/2022-tenders/ 

Διαγωνισμοί για υποδομές στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

7. Ευρωπαϊκή Ένωση  https://eu4georgia.eu/projects/ 

Σρέχοντα έργα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διενεργούνται στη 

Γεωργία 

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

Σρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών που χρηματοδοτούνται από την EBRD στη 

Γεωργία (όπου πλαίσιο keyword: "Georgia"). 

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

us/procurement/notices.html?1=1&filterCountry=Georgia&filterContract=Project

%20goods,%20works%20and%20services&filterNoticeType=General%20Procureme

nt%20notices 

Σρέχοντα έργα και χρηματοδοτικά εργαλεία EBRD για έργα που διενεργούνται στη 

Γεωργία  

9. European 

Investment Bank 

https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm 

10. World Bank https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-

list?lang=en&countrycode_exact=GE&os=0&countryshortname_exact=Georgia 

11. United Nations 

Development 

Programme 

http://procurement-notices.undp.org/search.cfm [Search: GEORGIA] 

https://www.undp.org/georgia/projects 

  

https://mrdi.gov.ge/en/useful-info/TENDERS
http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&func=menu&pid=1340628973
http://mdf.org.ge/?site-path=tenders/current_tenders/&site-lang=en
http://water.gov.ge/page/full/15
http://www.procurement.gov.ge/en
https://www.gse.com.ge/projects/tenders/2022-tenders/
https://eu4georgia.eu/projects/
https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html
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
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://procurement-notices.undp.org/search.cfm
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Σ.ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 
 

 

Αν και η αγορά της Γεωργίας είναι μια μικρή καταναλωτική αγορά με περιορισμένη 

αγοραστική δύναμη, εντούτοις, παρουσιάζει αξιόλογες προοπτικές για την παρουσία 

ελληνικών προϊόντων/ υπηρεσιών, ιδίως λόγω των ακολούθων παραμέτρων: 

Α. φιλελευθεροποιημένο καθεστώς πρόσβασης στην αγορά για προϊόντα 

προέλευσης ΕΕ. Η υμφωνία ύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας θεσπίζει ένα προτιμησιακό 

εμπορικό καθεστώς (την φαιρική και Ολοκληρωμένη Ζώνη Ελεύθερων υναλλαγών, 

Deep and Comprehensive Free Trade Area/ DCFTA), η οποία ενισχύει την αμοιβαία 

πρόσβαση ΕΕ και Γεωργίας στις εκατέρωθεν αγορές τους. 

Β. εν εξελίξει διαμετακομιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Η Γεωργία δύναται να 

αποτελέσει «εφαλτήριο» για οικονομική είσοδο και σε άλλες αγορές του Νοτίου 

Καυκάσου - Κεντρικής Ασίας (π.χ. Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Καζακστάν, 

Ουζμπεκιστάν). υνεπώς, θα πρέπει να σταθμιστεί η αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων της εδώ αγοράς από τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με 

σκοπό την ανάπτυξη των δικτύων τους διανομής/ προώθησης και logistics στον 

ευρύτερο Νότιο Καύκασο, αλλά και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, οι οποίες 

γνωρίζουν δυναμική ανάπτυξη.  

Γ. Περιθώρια τοποθέτησης ελληνικών προϊόντων στη Γεωργία, λαμβανομένου 

υπόψη ασφαλώς του υφιστάμενου ανταγωνισμού στην αγορά υφίσταται στις εξής 

κατηγορίες προϊόντων: 

Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών  

Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση 

(α) Αγροτικών προϊόντων/ τροφίμων: Ελαιόλαδο, νωπά/κατεψυγμένα ιχθυηρά, 

υγιεινά σνάκ, φέτα και ελληνικό γιαούρτι, 

ζαχαρώδη. Ορισμένα προϊόντα, όπως 

σνακ, προϊόντα ζύμης, ελαιόλαδο, έχουν 

σταθερή παρουσία στα ράφια των 

σουπερ μάρκετ. 

(β) Ιατροφαρμακευτικών προϊόντων / 

καλλυντικών: 

Η καταναλωτική δαπάνη για 

φαρμακευτικά παρουσιάζει σταδιακή 

αύξηση σε συνάρτηση με την άνοδο του 

εισοδηματικού επιπέδου και του ρυθμού 

αύξησης του ΑΕΠ. το πλαίσιο αυτό, οι 

καταναλωτές στρέφονται όλο και 

περισσότερο και στα καλλυντικά με 

φυτικά/φυσικά συστατικά, γεγονός που 

δημιουργεί ευκαιρίες και για τα ελληνικά 

φυτικά καλλυντικά. ημειωτέον, ότι στα 

καλλυντικά, προϊόντα/ προσωπικής 

φροντίδας ελληνικά προϊόντα έχουν ήδη 

διαμορφώσει ένα μερίδιο αγοράς.  
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(γ) Δομικών υλικών:  Ανελκυστήρες, προϊόντα αλουμινίου, 

τεχνουργήματα σιδήρου/χάλυβα, 

ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός, χρώματα και 

είδη στεγανοποίησης (λχ οικολογικά, με 

υψηλά standard), καθώς και είδη υγιεινής. 

Ελληνικά προϊόντα έχουν ήδη 

διαμορφώσει ένα μερίδιο αγοράς. 

Για την είσοδο των ελληνικών προϊόντων στους ανωτέρω κλάδους, οι 

ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν, ως εικός, να σταθμίσουν τον 

υφιστάμενο ανταγωνισμό στη γεωργιανή αγορά από υφιστάμενους σημαντικούς 

προμηθευτές, ήτοι Σουρκία (δομικά υλικά και κατασκευαστικές υπηρεσίες), Ιταλία και 

Ισπανία (ελαιοκομικά), Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, ΗΠΑ (καλλυντικά). 

Σομείς ενδιαφέροντος για ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 

εδώ αγορά συνιστούν επίσης: 

1) Γεωργία/ ανάπτυξη της υπαίθρου, ο εκσυγχρονισμός του οποίου συνιστά 

επείγουσα προτεραιότητα από εδώ πλευράς για βελτίωση των εξαγωγικών της 

δυνατοτήτων και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, και ήδη «τρέχουν» προγράμματα 

ΕΕ (ENPARD), FAO προς αυτή την κατεύθυνση: Συποποίηση και προώθηση 

αγροτικών προϊόντων, ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, εκπλήρωση προτύπων 

φυτοϋγείας και κτηνιατρικής υγείας, όπως και η προστασία των Γεωγραφικών 

Ενδείξεων, παροχή αγροτοτεχνολογικού εξοπλισμού συνιστούν τομείς που 

υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

2) Ενεργειακή αποδοτικότητα, τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων: 

Προτεραιότητα δίδεται από προγράμματα διεθνών χρηματοπιστωτικών θεσμών 

και την ΕΕ στην εφαρμογή προτύπων ενεργειακής αποδοτικότητας στις 

κατασκευές και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης λυμάτων και 

στερεών αποβλήτων στη Γεωργία. Ανωτέρω εξελίξεις δημιουργούν ευνοϊκές 

δυνατότητες δραστηριοποίησης ελληνικών εταιρειών ανωτέρω κλάδων 

ενδεχομένως σε κοινοπραξία με άλλες ευρωπαϊκές ή και γεωργιανές εταιρείες. 

3) Επιχειρηματική ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων: παροχή συμβουλευτικής 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα τυποποίησης, πιστοποίησης και 

marketing. Άλλωστε και το πρόγραμμα EU4Business προβλέπει παροχή τεχνικής 

βοήθειας προς γεωργιανές ΜΜΕ στους εν λόγω τομείς. Εδώ παρουσιάζονται 

δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοποίησης για τον τεχνικό/μελετητικό κλάδο για 

συνεργασία με μικρομεσαίες επιχειρήσεις/δικαιούχους τέτοιων προγραμμάτων για 

την προμήθεια του εξοπλισμού που χρειάζονται από την Ελλάδα. 

4) Έρευνα και καινοτομία: Αξιοποίηση δυνατοτήτων συνεργασίας από ελληνικούς 

και γεωργιανούς φορείς οικοσυστήματος  καινοτομίας στο πλαίσιο ερευνητικών 

προγραμμάτων της ΕΕ (όταν προβλεφθεί συμμετοχή Γεωργίας σε διάδοχο 

πρόγραμμα Horizon 2020) για κοινές δραστηριότητες Ε & Α.  
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Ζ. ΦΡΗΙΜΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

O κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. 

1. Ελληνικές Αρχές 

Ελληνική Πρεσβεία Σιφλίδας Σηλ: +995322914970-74 gremb.tbi@mfa.gr 

Γραφείο ΟΕΤ Σιφλίδας Σηλ: +995 32 2942858  ecocom-tbilisi@mfa.gr 

Προξενικό Γραφείο Σιφλίδας Σηλ: +995 32 2938981, 2914970-74 grcon.tbi@mfa.gr 

 

2. Αρχές Γεωργίας 

Πλήρης Κατάλογος των Τπουργείων της Γεωργίας από την ιστοσελίδα της Κυβέρνησης:  

https://www.gov.ge/en/home 

 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια/ Επιχειρηματικοί ύνδεσμοι 

Georgian Chamber of 

Commerce and Industry 

Σηλ: +995 32 2226940 www.gcci.ge 

EU-Georgia Business Council Σηλ:+995 32 2903691 www.eugbc.net 

European Business Association 

Georgia 

Σηλ: +995 599 256655 www.eba.ge 

Business Association of 

Georgia 

Σηλ: +995 32 2202215 www.bag.ge 

International Chamber of 

Commerce – Georgia 

Σηλ:+995 32 2988176 www.icc.ge 

Chamber of Commerce & 

Industry of AR of Adjara 

Σηλ: +995 422 272841 www.acci.ge 

Georgian National Tourism 

Administration 

Σηλ: +995 32 2436999 www.gnta.ge 

Georgian Distribution Business 

Association 

Σηλ: +995 577 180100 www.gdba.ge 

International Investors 

Association 

Σηλ: +995 422 274970 www.iia.ge 

Georgian Small & Medium 

Enterprises Association 

Σηλ: +995 32 2420303 www.gsmea.ge 

 

4. Σράπεζες 

National Bank of Georgia Σηλ: +995 32 2406406 www.nbg.gov.ge 

Αναλυτική κατάσταση των εμπορικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Γεωργία είναι διαθέσιμη 

στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Σράπεζας της Γεωργίας: https://nbg.gov.ge/en/page/licensed-

commercial-banks-1 

 

5. Διοργανωτές Εκθέσεων 

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

Expo Batumi Σηλ:+ 995 599 468856 www.expobatumi.ge 

 

6. Ξενοδοχεία 

Georgian Hotel, Restaurant & 

Café Federation 

Σηλ: +995 32 2309620 www.horeka.ge 

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

Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi Σηλ: +995 322402200 www.radissonblu.com 

Tbilisi Marriott Hotel Σηλ: +995 322779200 www.marriott.com 

Rooms Hotel Tbilisi Σηλ: +995 322020099 www.roomshotels.com 

Courtyard Marriott Tbilisi Σηλ: +995 322779100 www.marriott.com 

mailto:gremb.tbi@mfa.gr
mailto:ecocom-tbilisi@mfa.gr
mailto:grcon.tbi@mfa.gr
https://www.gov.ge/en/home
http://www.gcci.ge/
http://www.eugbc.net/
http://www.eba.ge/
http://www.bag.ge/
tel:+995%2032%20238%2098%2033
http://www.icc.ge/
http://www.acci.ge/
http://www.gnta.ge/
http://www.gdba.ge/
http://www.iia.ge/
http://www.gsmea.ge/
http://www.nbg.gov.ge/
https://nbg.gov.ge/en/page/licensed-commercial-banks-1
https://nbg.gov.ge/en/page/licensed-commercial-banks-1
http://www.expogeorgia.ge/
http://www.expobatumi.ge/
http://www.horeka.ge/
http://www.millenniumhotels.com/
http://www.radissonblu.com/
http://www.marriott.com/
http://www.roomshotels.com/
http://www.marriott.com/


Πρεσβεία της Ελλάδας στην Σιφλίδα  ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2022 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων   

 

 32 

Hotels & Preference Hualing 

Tbilisi 

Σηλ: +995 32 2505025 www.hotelspreference.ge 

Hotel Ambassadori Σηλ: +995 32 2439494 www.ambassadori.com 

Holiday Inn Tbilisi Σηλ: +995 32 2300099 www.ihg.com 

Paragraph Resort & Spa 

Shekvetili 

Σηλ: +995 32 2999900 www.paragraphhotels.com 

Sheraton Batumi Hotel Σηλ: +995 422 229000 www.sheratonbatumi.ge 

Hilton Batumi Σηλ: +995 422 222299 www.hilton.com 

Wyndham Batumi Σηλ: +995 422 222200 www.wyndhamhotels.com 

Lopota Lake Resort & Spa Σηλ: +995 32 2400400 www.lopotaresort.com 

 

7. Διπλωματικές Αποστολές 

Επίσημος Κατάλογος Διπλωματικών Αποστολών στην Σιφλίδα του Τπουργείου Εξωτερικών της 

Γεωργίας: 

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

 

8.  ημαντικοί Οργανισμοί & Υορείς 

Enterprise Georgia Σηλ:+995 322960010 www.enterprisegeorgia.gov.ge 

Invest in Georgia Σηλ:+995 322960010 (1663) www.investingeorgia.org 

Invest in Batumi Σηλ:+995 422 273510 www.investinbatumi.ge 

Revenue Service of Georgia Σηλ:+995 322299299 www.rs.ge 

State Procurement Agency Σηλ: +995 32 2484822 www.procurement.gov.ge 

National Statistics Office of 

Georgia 

Σηλ: +995 32 2367210 www.geostat.ge 

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

National Agency for Public 

Registry 

Σηλ: +995 32 2405405 www.napr.gov.ge 

National Intellectual Property 

Center SAKPATENTI 

Σηλ: +995 32 2252533 www.sakpatenti.org.ge 

Maritime Transport Agency of 

Georgia 

Σηλ: +995 422 274925 www.mta.gov.ge 

Land Transport Agency of 

Georgia 

Σηλ: +995 32 2365501 www.lta.gov.ge 

Georgian Civil Aviation Agency Σηλ: +995 32 2948010 www.gcaa.ge 

Georgia's Innovation and 

Technology Agency 

Σηλ: +995 32 2004482 www.gita.gov.ge 

Georgian Oil and Gas 

Corporation 

Σηλ: +995 32 2244040 www.gogc.ge 

Georgian State Electrosystem Σηλ: +995 32 2510202 www.gse.gov.ge 

Georgian Energy Development 

Fund 

Σηλ: +995 32 2181131 www.dedf.com.ge 

National Food Agency Σηλ: +995 32 2919167 www.nfa.gov.ge 

National Wine Agency of Georgia Σηλ: +995 32 2974103 www.wine.gov.ge 

National Environmental Agency Σηλ: +995 32 2439503 www.nea.gov.ge 

 

9.Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

News Portal Business Media Georgia www.bm.ge 

News Portal InterPressNews www.ipn.ge 

News Portal Civil.Ge www.civil.ge 

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 

 

http://www.hotelspreference.ge/
http://www.ambassadori.com/
http://www.ihg.com/
http://www.paragraphhotels.com/
http://www.sheratonbatumi.ge/
http://www.hilton.com/
http://www.wyndhamhotels.com/
http://www.lopotaresort.com/
https://mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/ForeignEmbassiesMissionsGeorgia.aspx
http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/
tel://+995%20322%20960%20010%20(1663)/
http://www.investingeorgia.org/
http://www.investinbatumi.ge/
http://www.rs.ge/
http://www.procurement.gov.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.gac.gov.ge/
http://www.sakpatenti.org.ge/
http://www.mta.gov.ge/
http://www.lta.gov.ge/
http://www.gcaa.ge/
http://www.gita.gov.ge/
http://www.gogc.ge/
http://www.gse.gov.ge/
http://www.dedf.com.ge/
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