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Ρυθμός ανάπτυξης τον Ιούνιο και συνολικά για το α΄εξάμηνο 2019
Σύμφωνα με στοιχεία της Geostat, o ρυθμός αύξησης του πραγματικού AEΠ τον Ιούνιο
τ.ε. ανήλθε σε 5%, ενώ συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο ρυθμός αύξησης του
πραγματικού ΑΕΠ ανήλθε σε 4,9% .
Πραγματική αύξηση της προστιθέμενης αξίας τον μήνα Ιούνιο συγκριτικά με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους καταγράφηκε στις εξής δραστηριότητες:
μεταποίηση,
διαχείριση
ακινήτων,
κατασκευές,
εμπόριο,
μεταφορές,
ξενοδοχειακός/εστίασης. Μείωση πραγματικής προστιθέμενης αξίας καταγράφηκε
στον τομέα χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.
Πηγή: Geostat

Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Γεωργίας το α΄ εξάμηνο 2019
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Geostat για το εμπόριο αγαθών την περίοδο Ιαν.‐
Ιουνίου 2019, ο συνολικός όγκος εξωτερικού εμπορίου της χώρας μειώθηκε 0,6%
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 2018, ανερχόμενος σε 5,96 δισεκ. δολ. Οι
εξαγωγές ανήλθαν σε 1,77 δισεκ. αυξημένες 11,5% συγκριτικά με το α΄εξάμηνο του
2018 , ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 4,19 δισεκ. δολ. μειωμένες 5% έναντι της
αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε
2,417 δισεκ. δολ.
Ο όγκος εμπορίου με την ΕΕ το α΄εξάμηνο του 2018 σημείωσε κάμψη 4,6% συγκριτικά
με το α΄ εξάμηνο του 2018 ανερχόμενος σε 1,51 δισεκ. δολ. Ο όγκος εμπορίου με τις
χώρες ΚΑΚ ανήλθε σε 2,03 δισ. δολ. κατά το α΄εξάμηνο του 2019 μειωμένος 5% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Οι Γεωργιανές εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν 16% συγκριτικά με την αντίστοιχη
περίοδο του 2018 ανερχόμενες σε 426,9 εκ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές σε 1,08 δισ.
δολ., καταγράφοντας μείωση 10,8% έναντι του α΄εξαμ. 2018. Η ΕΕ συνιστά 24% επί των
συνολικών εξαγωγών Γεωργίας και 26% επί των συνολικών εισαγωγών.
Οι εξαγωγές της Γεωργίας προς ΚΑΚ ανήλθαν σε 916,2 εκ.δολ. αυξημένες 27% έναντι
του α΄ εξαμήνου 2018, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,11 δισεκ. δολ. καταγράφοντας
μείωση 15,6% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ΚΑΚ
συνιστά 51,6% επί των συνολικών εξαγωγών Γεωργίας και 26,6% επί των συνολικών
εισαγωγών.
Κυριότερα εξαγόμενα αγαθά της Γεωργίας κατά την περίοδο αναφοράς ήταν: Ορυκτά
και συμπυκνώματα χαλκού: 17,3% επί των συνολικών εξαγωγών αξίας 306,6 εκ. δολ.,
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οχήματα: 14,7% επί συνόλου εξαγωγών αξίας 260,5 εκ. δολ., σιδηροκράματα: 10,1%,
(αξίας 179,2 εκ. δολ.)
Κυριότερα εισαγόμενα αγαθά στη Γεωργία κατά την περίοδο αναφοράς ήταν:
Πετρέλαιο και πετρελαιοειδή: 8% επί των συνολικών εισαγωγών αξίας 341,2 εκ. δολ.,
οχήματα: 7,4% επί συνόλου εισαγωγών αξίας 308,8 εκ. δολ., ορυκτά και
συμπυκνώματα χαλκού: 6,4% αξία 266,8 εκ. δολ.
Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Γεωργίας το α΄ εξάμηνο του 2019 ήταν η
Τουρκία, η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν με όγκο εμπορίου 843 εκ. δολ., 677,8 εκ. και
508,9 εκ. δολ αντίστοιχα.
Πηγή: Geostat

Στοιχεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη Γεωργία το α΄τρίμηνο
2019
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Geostat, η εισροή ΑΞΕ το α΄ τρίμηνο του 2019
ανήλθε σε 281,1 εκατ. USD, σημειώνοντας μείωση 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μείωση της εισροής ΑΞΕ αποδίδεται στην
ολοκλήρωση υποδομών επέκτασης του αγωγού φυσικού αερίου South Caucasus
Pipeline και τη μεταβίβαση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε ορισμένες εταιρείες από
αλλοδαπούς σε εγχώριους επενδυτές.
Πέντε σημαντικότερες ‐από πλευράς αξίας εισροής‐ χώρες προέλευσης επενδυτικών
κεφαλαίων το α΄τριμ. 2019 ήταν: Ιρλανδία (133,2 εκ. δολ.), Μ.Βρετανία (42,4 εκ.), ΗΠΑ
(22,5 εκ.), Ιαπωνία (18,2 εκ.), Παναμάς (16,7 εκ.)
Η εισροή ΑΞΕ από το σύνολο κ‐μ ΕΕ ανήλθε σε 159 εκ. δολ. αυξημένη 5,6% συγκριτικά
με το α΄ τριμ. 2018. Οι ΑΞΕ από ΕΕ συνιστούν 56,6% επί της συνολικής εισροής ΞΑΕ στη
Γεωργίας κατά την περίοδο αναφοράς. Πέντε σημαντικότερες ‐από πλευράς αξίας
εισροής‐ χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων από ΕΕ το α΄τριμ. 2019 είναι:
Ιρλανδία
Μ.Βρετανία
Δανία
Ολλανδία
Λουξεμβούργο

Ποσά σε εκ. δολ.
133,2
42,4
11
7,4
6

Πηγή: Geostat
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Πορεία συναλλαγματικής ισοτιμίας ΛάριΠαρέμβαση Κεντρικής
Τράπεζας της Γεωργίας στην αγορά συναλλάγματος
Η Κεντρική Τράπεζα της Γεωργίας προχώρησε σε παρέμβαση στην αγορά
συναλλάγματος (1/8) προκειμένου να στηρίξει την ισοτιμία του εθνικού νομίσματος
Γεωργίας Λάρι με την προσφορά 40 εκ. δολ. σε δημοπρασία από την οποία πωλήθηκαν
συνολικά 32,8 δολ. ΗΠΑ. Αποτέλεσμα ήταν η ισοτιμία του Λάρι να ενισχυθεί άμεσα
κατά 2,9% έναντι του δολαρίου από επίπεδα: 1$=2,97 Λάρι (Gel) σε 2,89 Λάρι.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Γεωργίας K. Gvenetadze, η
πρόσφατη αξιοσημείωτη διολίσθηση του Λάρι προκλήθηκε από εξωτερικά σοκ και
μείωση της εισροής τουριστών στη χώρα, επισημαίνοντας ότι εφόσον η μείωση της
αξίας του Λάρι οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού, η Κεντρική Τράπεζα θα
χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.
Η κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι η συναλλαγματική
ισοτιμία του Λάρι έφτασε σε επίπεδα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη
σταθερότητα των τιμών εν μέσω κρίσης στον τουριστικό τομέα και αρνητικές
προσδοκίες.
Πηγή: Γεωργιανά ΜΜΕ, Κεντρική Τράπεζα της Γεωργίας.

Έγκριση δανείου Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης για
αυτοκινητόδρομο Kvesheti–Kobi στον οδικό άξονα ΒορράΝότου

τον

Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (Asian Development Bank) ενέκρινε δάνειο ύψους 415
εκ. δολαρίων στη Γεωργία για την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου 23 χλμ που θα
συνδέει το Kvesheti και το Kobi. Το εν λόγω έργο είναι το πρώτο μιας σειράς
σχεδιαζόμενων αναβαθμίσεων στον διάδρομο Βορρά‐Νότου, ο οποίος συνιστά
σημαντική οδό διέλευσης για τη Γεωργία, την Αρμενία και την ευρύτερη περιφέρεια
Ν.Καυκάσου.
Ο διάδρομος Βορρά‐Νότου θα διασταυρώνεται επίσης με τον
αυτοκινητόδρομο Ανατολής‐Δύσης οποίος συνδέει την Κεντρική Ασία με την Ευρώπη
και την Ανατολική Ασία.
Ο Γενικός Δ/ντής ADB για Κεντρική και Δυτική Ασία W. Liepach δήλωσε για το project,
ότι ο νέος παρακαμπτήριος δρόμος θα βελτιώσει σημαντικά τον διάδρομο Βορρά‐
Νότου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εμπορίου και της περιφερειακής
διασύνδεσης, και σε αύξηση του αριθμού επισκεπτών στην περιοχή.
Οι περιοχές Gudauri και Stepantsminda που βρίσκονται στον διάδρομο Βορρά‐Νότου
συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών
Γεωργίας.
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Το κόστος του έργου Kvesheti‐Kobi εκτιμάται σε 558,6 εκ. δολ., με αναμενόμενη
συγχρηματοδότηση 60 εκ. δολ. από την EBRD και 83,6 εκ. δολ. από την κυβέρνηση της
Γεωργίας.
Πηγή: Αsian Development Bank

Παρουσίαση Γεωργιανού Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Υποδομών για υλοποίηση έργων υποδομών στη Γεωργία
Η Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υποδομών της Γεωργίας, M. Tskitishvili σε
παρουσίαση περιοδικής έκθεσης για τα έργα υποδομών που υλοποιεί το Υπουργείο,
ανέφερε ότι ο αριθμός των έργων υποδομών που υλοποιούνται στη χώρα το τρέχον
έτος έχει τριπλασιαστεί: Το τρέχον έτος περί τα 400 εκ. Λάρι (περίπου 137,8 εκ. δολ.)
θα δαπανηθούν για υλοποίηση 6.700 έργων στις περιφέρειες της Γεωργίας.
Συναφώς, ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας M.Bakhtadze, δήλωσε ότι έως το 2022 η
Γεωργία θα διαθέτει τις πλέον σύγχρονες υποδομές, ενώ η χρηματοδότηση έργων
υποδομών σημείωσε αύξηση 20% το 2019 με την τρέχουσα επένδυση του Υπουργείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης/Υποδομών σε έργα υποδομών να υπερβαίνει κατά 200 εκ.
λάρι (περίπου 68,94 εκ. δολ.) τον αρχικό σχεδιασμό.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης/Υποδομών έως την
1/7/2019 εκ των χρηματοδοτηθέντων έργων, τα 750 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, πάνω
από 3.500 έργα είναι σε εξέλιξη, ενώ για άλλα 700 έχουν ξεκινήσει κατασκευαστικές
εργασίες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων προς υλοποίηση στις περιφέρειες της χώρας
ανέρχεται σε 310 εκ. λάρι (106,8 εκ. δολ.) αυξημένος έναντι του προηγούμενου έτους
κατά 67 εκ. Λάρι (23,1 εκ. δολ.).
Πηγή: Georgiatoday.ge

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΚfWEBRD για ενεργειακή αποδοτικότητα
σε δημόσια κτίρια
Στο πλαίσιο κοινού προγράμματος της Γερμανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (KfW) και της
EBRD πρόκειται να διατεθούν 105 εκατ. Ευρώ για ανακατασκευές δημόσιων κτιρίων
στη Γεωργία. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος προβλέπει παροχή
(i) χαμηλότοκων δανείων συνολικού ύψους 80 εκατ. Ευρώ, (ii) επιδότηση επενδύσεων
συνολικού ύψους 20 εκατ. Ευρώ και (iii) επιδότηση για λήψη τεχνικής βοήθειας
συνολικού ύψους 5 εκατ. Ευρώ.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2019 και θα περιλαμβάνει την ανακατασκευή δημόσιων
κτιρίων με τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμης ενέργειας.
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Πηγή: Agenda ge

Iστότοποι πληροφόρησης για τρέχοντες διεθνείς διαγωνισμούς στον
τομέα υποδομών στη Γεωργία
Παρατίθεται κατάλογος ιστότοπων πληροφόρησης για τρέχοντες διαγωνισμούς για
έργα υποδομών στη Γεωργία:
1.

Υπουργείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης &
Υποδομών‐

http://mrdi.omedialab.com/en/tenders
Περιλαμβάνει links στους ιστότοπους δημόσιων διαγωνισμών
που διενεργούν επιμέρους οργανισμοί μεταξύ άλλων:
‐Municipal Development Fund
‐Roads Department of Georgia
‐Solid Waste Management of Georgia

2.

State Procurement
Agency

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

3.

ΕΒRD

https://www.ebrd.com/work‐with‐
us/procurement/notices.html?1=1&filterCountry=Georgia&filterContract=Project%20goods,%20work
=General%20Procurement%20notices

4.

European Investment
Bank

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

5.

World Bank

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

6.

UNDP

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