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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

Κλάδος Υποδομών 

Περισσότερα από 2,2 δισ. USD για χρηματοδοτήσεις στον κλάδο 

των υποδομών το 2023 

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της Γεωργίας, κ. Lasha Khutsishvili, 

περισσότερα από 2,2 δισ. USD θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων το 

2023 προκειμένου να βελτιωθούν οι υποδομές της χώρας. Συγκεκριμένα: 

 Περισσότερα από 972 εκ. USD θα διατεθούν για την ανάπτυξη υποδομών 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τις ακόλουθες 
πηγές: 628,5 εκ. USDαπό τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκηση, 
155,25 εκ.USD από το Ταμείο Έργων που υλοποιούνται στις Περιφέρειες και 
το Ταμείο Ορεινών Οικισμών, 125,7 εκ. USD από το Δημοτικό Ταμείο 
Ανάπτυξης και 62,8 εκ. USD για τα έργα του Δήμου της Τιφλίδας. 

 Κονδύλια ύψους 639,6εκ. USDθα διατεθούν για τη βελτίωση των οδικών 
αξόνων, από τα οποία τα 195,9 εκ. USDαφορούνστην κατασκευή και 
αποκατάσταση τοπικών οδών και 451 εκ. USDαφορούνστην κατασκευή των 
αυτοκινητοδρόμων. Συγκεκριμένα 244 εκ. USD για το τμήμα Rikoti-Zestaponi, 
18,48εκ. USD για το τμήμα Samtredia-Grigoleti και 14,7εκ. USD για το τμήμα 
Grigoleti-Choloki, 14,7εκ. USDγια την κατασκευή την παρακαμπτήρια οδό του 
Μπατούμι, 81,3εκ.USD για την κατασκευή σήραγγας και δρόμου στο τμήμα 
Kusheti-Kobi και 25,9εκ.USD για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου προς το 
Kakheti. 

 195,9 εκ. USDθα διατεθούν για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 166,3 εκ. USDγια τις υποδομές στον κλάδο τηςεκπαίδευσης. 

 Περισσότερα από 92,4εκ.USD για την επανεγκατάσταση εσωτερικά 
εκτοπισμένων. 

 Περισσότερα από 36,9 εκ. USD για την κατασκευή γραμμών μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 29,5 εκ.USD προβλέπονται για έργα φυσικού αερίου. 

 Περισσότερα από 50 εκ. USD για την κατασκευή υποδομών στερεών 
αποβλήτων. 
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MasterPlans διεθνών αεροδρομίων Τιφλίδας και Μπατούμι 

Στις 10.11.2022, η τουρκικών συμφερόντων TAV Georgia (θυγατρική της TAV 

Airports Holding, στην οποία ο όμιλος ADP κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο 

μετοχών / 46,12%), η οποία διαχειρίζεται τα αεροδρόμια της Τιφλίδας και του 

Μπατούμι, ανακοίνωσε, ότι γαλλική εταιρεία συμβούλων και μηχανικών ADP Ingé-

nierie έχει αναλάβει να προετοιμάσει τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης 

(masterplans) για τα διεθνή αεροδρόμια της Τιφλίδας και του Μπατούμι. Το 

στρατηγικό σχέδιο για το αεροδρόμιο της Τιφλίδας θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 

τέλος του έτους, ενώ του αεροδρομίου του Μπατούμι τον Ιανουάριο του 2023. 

Τα στρατηγικά σχέδια θα είναι 20ετούς διάρκειας και θα αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη των υποδομών, καθώς και στην αύξηση της ροής επιβατών και 

φορτίου.  

Έναρξη κατασκευής μέρους 

του αυτοκινητοδρόμου 

Kakheti που χρηματοδοτείται 

από την Ασιατική Τράπεζα 

Ανάπτυξης 

Τέλη Νοεμβρίου 2022, ξεκίνησε η 

κατασκευή δρόμου δύο λωρίδων 

που θα συνδέει τα χωριά της 

πεδιάδας Alazani (στα ανατολικά 

της Γεωργίας κοντά στα σύνορα με 

Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν) και 

αποτελεί μέρος του 

αυτοκινητόδρομου Kakheti. Το εν 

λόγω έργοπροβλέπει, επίσης, την 

κατασκευή έξι γεφυρών κατά 

μήκος της διαδρομής, 

χρηματοδοτείται κατά 32,46 

εκ.USD από την Ασιατική Τράπεζα 

Ανάπτυξης και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί έως το 2024. 

Δάνειο 50 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό δέκα σταθμών του μετρό 

της Τιφλίδας από την EBRD 

Η εταιρεία διαχείρισης δημόσιων συγκοινωνιών της Τιφλίδας (Tbilisi Transport-

Company Ltd) θα λάβει 50 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), για τον εκσυγχρονισμό δέκα σταθμών 

του μετρό της Τιφλίδας, με στόχο τηβελτίωση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και 

της αποτελεσματικότηταςτου εν λόγω μέσου (https://www.ebrd.com/work-with-us/

projects/psd/52586.html). 

Το δάνειο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που στοχεύει να 

βοηθήσει τον Δήμο της Τιφλίδας στην αναμόρφωση της διαχείρισης των δημόσιων 

συγκοινωνιών χρηματοδοτώντας την ανανέωση του στόλου λεωφορείων, τον 

εκσυγχρονισμό των σταθμών του μετρό και την εν γένει αναδιάρθρωση του 

δικτύου των δημόσιων συγκοινωνιών. Η προθεσμία για την τελική έγκριση του 

δανείου είναι η 25η Ιανουαρίου 2023.  
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Καταγγελία συμβάσεων με 2 ξένες εταιρείες από την United Water Sup-

ply Company 

Η United Water Supply Company κατήγγειλε τις ακόλουθες συμβάσεις λόγω της μη 

έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων: 

 τη σύμβασή της με την αζέρικη εταιρεία Akelik Group OJSC, η οποία είχε αναλάβει 
να κατασκευάσει σύστημα υδροδότησης στην πόλη Marneuli και δίκτυο συλλογής 
υδάτων και αποχέτευσης στην πόλη Bolnisi. Το κόστος της σύμβασης ανερχόταν 
σε 55.940.022 USD και η προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν στις 29.03.2021. 

 τη σύμβαση με την ολλανδική εταιρεία Tahal Group BV, η οποία είχε αναλάβει να 
κατασκευάσει αποχετευτικό σύστημα στο Poti. Το κόστος της σύμβασης 
ανερχόταν σε 35.309.465 USD και οι εργασίες θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί 
έως τις 31.07.2020. 

Τα έργα χρηματοδοτούνται από την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB). Σύμφωνα με 

την United Water Supply Company, υπεγράφη νέα σύμβαση με την China Geo - Engi-

neering Corporation για τις σχετικές εργασίες σε Marneuli και Bolnisi, ως εκ τούτου, οι 

εργασίες σε Marneuli και Bolnisi έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν 

τέλη Οκτωβρίου 2023, ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν και στο Poti, όπου στις 07.10.2022 

υπεγράφη νέα σύμβαση με την κοινοπραξία που απαρτίζεται από τις εταιρείες Ecetas 

Insaat Sanayi Ve Ticaret AS (Τουρκία), MBD Insaat Sanayi Ve Ticaret AS (Τουρκία) 

και China Nuclear Industry 23 Construction Co LTD. 

Κλάδος Κατασκευών 

Ανέγερση νέου συγκροτήματος κατοικιών και γραφείων «CITY-ZEN 

CENTRAL PARK» έως το 2026 

 

Το νέο συγκρότημα κατοικιών και γραφείων θα βρίσκεται στην περιοχή Saburtalo της 

Τιφλίδαςσε έκταση 46.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, θα διατεθούν 22.000 

τετραγωνικά μέτρα για χώρους αναψυχής. Το έργο προβλέπει την κατασκευή 

τεσσάρων κτηρίων με διαφορετική αρχιτεκτονική. Το ψηλότερο θα είναι ένα κτήριο 25 

ορόφων.Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει μια ευρύχωρη αυλή χωρίς αυτοκίνητα, μια 

τεχνητή λίμνη, έναν ιαπωνικό κήπο, μια παιδική χαρά, έναν κλειστό χώρο στάθμευσης 

για 1.500 αυτοκίνητα και μια εμπορικήζώνη, όπου προβλέπεται να ανοίξουν καφέ, 

μπαρ, εστιατόρια, κέντρο SPA, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις.Το συνολικό κόστος 

του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 180 εκ. δολάρια και πραγματοποιείται από την 

IG Development Georgia, θυγατρικής της αμερικανικής εταιρείας IG International. 

Σημειώνεται ότι η IG Development είναι ιδιοκτήτης δύο μεγάλων εμπορικών κέντρων 

στην Τιφλίδα, του «City Mall Saburtalo» και του «City Mall Gldani». 
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Κλάδος Ενέργειας 

Νέο πρόγραμμα στήριξης από την Κυβέρνηση για νέα ενεργειακά έργα 

Στις 15/11, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Romeo Mi-

kautadze δήλωσε ότι η Κυβέρνηση της Γεωργίας θα εφαρμόσει ένα νέο 

πρόγραμμα στήριξης για τις εταιρείες που θα υλοποιήσουν νέα ενεργειακά έργα 

στη Γεωργία και χρειάζονται πρόσθετα κίνητρα. Ο Υπουργός Οικονομίας και 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Levan Davitashvili δήλωσε ότι το νέο πρόγραμμα 

στήριξης θα είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και 

πολιτικές, καθώς και τα πρότυπα των διεθνών Οργανισμών, θα ξεκινήσει φέτος 

και τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. 

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας, αναμένεται, τα επόμενα 3 χρόνια, 

να επενδυθούν στον ενεργειακό τομέα τουλάχιστον 3 δισ. USD. Οι εξελίξεις των 

τελευταίων ετών σε παγκόσμιο επίπεδο κατέδειξαν την ανάγκη για ενεργειακή 

ασφάλεια και ενεργειακή ανεξαρτησία. Το νέο σχέδιο στήριξης περιλαμβάνει την 

προώθηση της κατασκευής υδροηλεκτρικών σταθμών συνολικής ισχύος 1.500 

MW. Στο εν λόγω σχέδιο δεν περιλαμβάνονται τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα 

όπως π.χ. το Namakhvani, Nenskra και Khudoni. Για την κατάρτιση του σχεδίου 

έχουν πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

63 μνημόνια συνεργασίας 

στον ενεργειακό τομέα για το 

2022 

Ο Υπουργός Οικονομίας και 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Levan 

Davitashvili ανέφερε ότι η επιτυχής 

υλοποίηση των σχεδιαζόμενων 

έργων θα επιτρέψει την προσθήκη 

επιπλέον 1,6 δισ. kWh ετησίως 

στην υπάρχουσα παραγωγή 

ενέργειας. Προβλέπεται η 

κατασκευή 26 υδροηλεκτρικών 

σταθμών, 7 αιολικών, καθώς και 

30 σταθμών ηλιακής ενέργειας. 

Σύμφωνα με τον κ. Davitashvili, 

προοπτικές διανοίγονται και στην 

παραγωγή πράσινου υδρογόνου, 

δεδομένου ότι η Γεωργία διαθέτει 

όλους τους απαραίτητους πόρους 

(ηλεκτρική ενέργεια, νερό και 

δυνατότητα διαμετακόμισης). 

Μεταξύ άλλων προοπτικών είναι 

επίσης η τοποθέτηση 

υποθαλάσσιου καλωδίου κάτω 

από τη Μαύρη Θάλασσα για την 

εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ευρώπη. 

Wind farm, Gori, Georgia 

Enguri HPP, Georgia 

Δάνειο 50 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό δέκα σταθμών του μετρό της Τιφλίδας από την EBRD 

Η εταιρεία διαχείρισης δημόσιων συγκοινωνιών της Τιφλίδας (Tbilisi Transport Company Ltd) θα λάβει 50 εκ. ευρώ από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), για τον εκσυγχρονισμό δέκα σταθμών του μετρό της 

Τιφλίδας, με στόχο τηβελτίωση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότηταςτου εν λόγω μέσου (https://

www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52586.html). 

Το δάνειο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που στοχεύει να βοηθήσει τον Δήμο της Τιφλίδας στην 

αναμόρφωση της διαχείρισης των δημόσιων συγκοινωνιών χρηματοδοτώντας την ανανέωση του στόλου λεωφορείων, τον 

εκσυγχρονισμό των σταθμών του μετρό και την εν γένει αναδιάρθρωση του δικτύου των δημόσιων συγκοινωνιών. Η 

προθεσμία για την τελική έγκριση του δανείου είναι η 25η Ιανουαρίου 2023.  
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Δυνατότητα καταγγελίας 

σύμβασης ενεργειακών 

έργων μετά την 

παρέλευση τετραμήνου 

χωρίς να σημειωθεί 

πρόοδος εργασιών 

H Κυβέρνηση της Γεωργίας 

αποφάσισε ότι το Δημόσιο 

θα δύναται να καταγγείλει τις 

συμβάσεις που αφορούν σε 

ενεργειακά έργα μετά την 

παρέλευση τεσσάρων 

μηνών κατά την οποία δεν 

θα υπάρξει σημαντική 

πρόοδος εργασιών και να 

επιλέξει νέους επενδυτές για 

την υλοποίηση των έργων 

αυτών. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη 

δεδομένου ότι πολλά έργα 

στη Γεωργία αν και 

ανατίθενται σε κάποιον 

επενδυτή, στην 

πραγματικότητα δεν 

προχωράνε. 

Εγκαίνια υδροηλεκτρικού σταθμού Akhalkalaki 

Στις 06.11.2022, εγκαινιάσθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, κ. R. Mikautadze, ο υδροηλεκτρικός σταθμός Akhalkalaki. Ο εν λόγω 

σταθμός διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ της τάξεως των 9,1 MW και κατασκευάστηκε από 

την επενδυτική εταιρεία Caucasus Clean Energy Holding, την ισλανδική εταιρεία 

ενέργειας Landsvirkjun και την γεωργιανή εταιρεία Hydro Energy. Η επένδυση ανήλθε 

στα 26 εκ. USD. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Mikautadze, στην τελετή εγκαινίων, η 

περαιτέρω ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Γεωργίας, ιδιαιτέρως των ΑΠΕ, μέσω 

του νέου προγράμματος της Κυβέρνησης για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα 

αυτό, θα βοηθήσει τη Γεωργία να μειώσει τις εισαγωγές της και να ενισχύσει την 

ενεργειακή της ασφάλεια, ενώ η ηλεκτρική διασύνδεση με την ΕΕ, μέσω της Μαύρης 

Θάλασσας θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Γεωργίας στην περιοχή. 

 

Οι εταιρείες διανομής φυσικού αερίου θα επενδύσουν 97,44 εκ. USD για 

τη βελτίωση εφοδιασμού στη Γεωργία 

Στις 18/11, η γεωργιανή Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας και Ύδρευσης ανακοίνωσε ότι 

βάσει των επενδυτικών σχεδίων των παρόχων φυσικού αερίου στη Γεωργία, μέσα στα 

επόμενα πέντε χρόνια, θα επενδυθούν 97,44 εκ. USD για τη βελτίωση του δικτύου 

διανομής, τη διασφάλιση της συνεχούς και ασφαλούς παροχής φυσικού αερίου, καθώς 

και της εν γένει βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα: για την 

αναβάθμιση του δικτύου διανομής η Tbilisi Energy θα επενδύσει 13,06 εκ. USD, η 

Socar Georgia Gas 41,13 εκ. USD, η Sakorggazi 41,66 εκ. USD και η Telavgazi 1,37 

εκ. USD, για την αντικατάσταση μετρητών η Varketilairi θα επενδύσει 382.127 USD, 

ενώ USD για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών η Energokavshiri θα 

επενδύσει 191.567. 

 

Νέα γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400KV μεταξύ Γεωργίας 

και Αρμενίας 

Η νέα γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα επιτρέψει τη διαμετακόμιση και 

εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες χώρες της περιοχής. Το κόστος κατασκευής 

εκτιμάται στα σε 85,2 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από τη Γερμανική Τράπεζα 

Ανάπτυξης (KfW).Η κατασκευή σχεδιάζεται να ξεκινήσει μετά την επιλογή αναδόχου 

περί το 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά από 2 χρόνια, δηλαδή το 2025. 

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την κατασκευή μιας νέας γραμμής 500kV και θα 

χρηματοδοτηθεί και αυτή από τη Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης (KfW). 

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, με όλα τα νέα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή, θα 

έχει δημιουργηθεί έως το 2025, ένας νέος ενεργειακός διάδρομος που θα συνδέει τα 

ενεργειακά συστήματα της Γεωργίας, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Ρωσίας, της 

Τουρκίας και του Ιράν. 
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Διάφορα Επιχειρηματικά Νέα 

Υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα της Γεωργίας για τη χρηματοδότηση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Γεωργία 

Στις 24.11.2022, η Τράπεζα της Γεωργίας (Bank of Georgia) και η Ασιατική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα (ADB), υπέγραψαν συμφωνία επιμερισμού επιχειρηματικού 

κινδύνου για την προώθηση της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας στη 

Γεωργία.Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της συμφωνίας, της πρώτης του είδους της 

για την ADB, η BOG και το Trade and Supply Chain Finance Program (TSCFP) 

της ADB θα διαμοιράζονται επί τη βάσει του 50%-50%, τον επιχειρηματικό κίνδυνο 

για τις συναλλαγές της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να στηριχθεί η 

συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην παγκόσμια εφοδιαστική 

αλυσίδα.Η ADB εκτιμά ότι το χάσμα μεταξύ της ζήτησης για χρηματοδότηση του 

εμπορίου και των διαθέσιμων κονδυλίωνανέρχεται σε τουλάχιστον 2 τρισ. 

δολάρια, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πλήττονται περισσότερο. 

Κλάδος Τουρισμού - 

Πολιτισμού 

Ο κλάδος του τουρισμού θα 

λάβει 73 εκ. USD για την 

ανάπτυξη νέων και 

υφιστάμενων προορισμών στη 

χώρα 

Ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας, 

κ. Irakli Garibashvili, ανακοίνωσε, 

στις 24.11.2022, ότι η Κυβέρνησή 

του θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 

ύψους 73,40 εκ. USD για την 

ανάπτυξη νέων τουριστικών 

προορισμών, αλλά και την 

αναβάθμιση των υφιστάμενων 

τουριστικών υποδομών στη χώρα. 

Επιπλέον, 62,39 εκ. USD θα 

διατεθούν σε έργα υποδομών στην 

Τιφλίδα, ενώ 25,69εκ. USD θα 

διατεθούν στον τομέα του 

πολιτισμού, ώστε η Γεωργία να 

καταστείπαγκόσμιος πόλος έλξης 

στον κλάδο του πολιτιστικού 

τουρισμού. 

3 εκ. USD για την ασφάλεια των τροφίμων από την Swedish International 

Development Agency (SIDA) 

Η Γεωργία θα λάβει 3 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη του τομέα ασφάλειας των 

τροφίμων από τη Σουηδική Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

(Swedish International Development Agency/SIDA), βάσει συμφωνίας που 

υπέγραψε στις 15.11.2022 με τον FAO, στο πλαίσιο του προγράμματος 

ευρωπαϊκής γειτονίας για τη γεωργία και την ύπαιθρο (ENPARD IV). Σκοπός του 

προγράμματος θα είναι η αύξηση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, καθώς 

και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή, με στόχο την 

πρόσβαση των γεωργιανών αγροδιατροφικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές 

αγορές. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη του 2025. 

Στο τελικό στάδιο η κατασκευή γραμμής παράγωγης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) / drones στη 

Γεωργία 

Τα UAVsθα παραχθούν από τηνεταιρεία Delta WB, η οποία δημιουργήθηκε επί βάσει συμφωνίας μεταξύ της γεωργιανής 

δημόσιας επιχείρησης Delta International και της πολωνικής εταιρείας WB Electronics. Στο πλαίσιο αυτό,υπεγράφη 

συμφωνία μεταξύ της Delta WB και του Υπουργείου Άμυνας της Γεωργίας, η οποία προβλέπει τη λειτουργία του πρώτου 

εκπαιδευτικού κέντρου στην περιοχή για τη διαχείριση των UAVs, αλλά και τη σχετική εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων 

της χώρας. 
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Δάνειο 101,19 εκ. USD για 

την στήριξη για την 

εφαρμογή του 

προγράμματος  

δημοσιονομικής 

βιωσιμότητας και 

κοινωνικής προστασίας 

από την Ασιατική Τράπεζα 

Ανάπτυξης 

Η Ασιατική Τράπεζα 

Ανάπτυξης (ADB) ενέκρινε, 

στις 10.11.2022 δάνειο 

ύψους 101,19 εκ. USD με 

σκοπό την στήριξη των 

μεταρρυθμίσεων στη 

δημοσιονομική διαχείριση, 

τις κεφαλαιαγορές και το 

συνταξιοδοτικό σύστημα της 

Γεωργίας. Συγκεκριμένα, το 

δεύτερο αυτό πρόγραμμα θα 

υποστηρίξει πολιτικές που 

στοχεύουν στην προώθηση 

της βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας. 

Πρόγραμμα ανάπτυξης 

ανθρώπινου κεφαλαίου 

της Γεωργίας, ύψους 450 

εκ. ευρώ 

Στις 15.11.2022, υπεγράφη 

μεταξύ του Υπουργείου 

Οικονομικών της Γεωργίας 

της Υπηρεσίας 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

της Γαλλίας (AFD) και της 

γαλλικής Πρεσβείας στην 

Τιφλίδα, συμφωνία για τη 

συγχρηματοδότηση του 

προγράμματος ανάπτυξης 

του ανθρώπινου κεφαλαίου 

της χώρας, ύψους 100 εκ. 

ευρώ. Η συμφωνία αυτή 

έρχεται σε συνέχεια αυτής 

που υπεγράφη στις 

25.10.2022 με την 

Παγκόσμια Τράπεζα και 

αφορούσε στη 

χρηματοδότηση του εν λόγω 

προγράμματος κατά 358,5 

εκ. ευρώ. 

Πρόγραμμα Enterprise Georgia "FDI Grant" 

Στις 10.11.2022, το Enterprise Georgia και η αμερικανική εταιρεία πληροφορικής Line-

ate, υπέγραψαν συμφωνία για συμμετοχή της τελευταίας στο πρόγραμμα επιδότησης 

ΑΞΕ "FDI Grant". Η Lineate είναι η πρώτη εταιρεία που επωφελείται από το 

πρόγραμμα για την υποστήριξη ξένων επενδυτικών σχεδίων και θα λάβει επιστροφή 

του 15% της επένδυσής της υπό τη μορφή επιχορήγησης, άμα τη εκπληρώσει της 

επένδυσης. 

Συγκεκριμένα, η Lineate θα επενδύσει 700.000 δολάρια στη Γεωργία και θα 

δημιουργήσει τουλάχιστον 50 νέες θέσεις εργασίας, επιπλέον των 85 που έχει 

δημιουργήσει από την έναρξη δραστηριοποίησής της στη Γεωργία το 2022. 

Συγκρατείται ότι, το κρατικό πρόγραμμα επιχορήγησης ΑΞΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της προηγμένης 

μεταποίησης (advanced manufacturing), δηλαδή κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων, 

ανταλλακτικών αυτοκινήτων και αεροπορικών ανταλλακτικών, του outsourcing, της 

πληροφορικής, του logistics και της συντήρησης αεροσκαφών (MRO). Σκοπός του 

προγράμματος είναι να ενθαρρύνει πιθανούς και υφιστάμενους επενδυτές να 

ξεκινήσουν νέες/πρόσθετες επενδύσεις σε κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία, κάτι 

που με τη σειρά του διασφαλίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συμβάλλει 

στη γεωργιανή οικονομία.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα υπερβεί τα 813 εκ. USD το 2022 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Digital Ecosystem Digest, εκτιμάται ότι το μέγεθος της 

αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γεωργία θα ξεπεράσει,το 2022,τα 813 εκ. 

USD, δηλαδή θα αναπτυχθεί κατά 7,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώαναμένεται ότι θα 

φτάσει τα 1,33 δισ. USD, έως το 2025, με μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 18,9%. 

Για το 2022, τα μερίδια αγοράς θα κατανεμηθούν ως εξής: 25,9% ηλεκτρονικά είδη, 

25,7% στα είδη ένδυσης και υπόδησης, 11,5% είδη προσωπικής υγιεινής, 9,7% 

έπιπλα, 8,7% ποτά, 8,4% τρόφιμα, 8,3% αθλητικά είδη, 1,7% βιβλία και πολυμέσα. 

Εκτιμάται, επίσης, ότι ο κλάδος των ηλεκτρονικών ειδώνκαι των ειδών ένδυσης και 

υπόδησης, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται έντονα τα επόμενα χρόνια,παρά το ήδη 

υψηλό μερίδιο αγοράς, ενώ την υψηλότερη ανάπτυξη αναμένεται να σημειώσει ο 

κλάδος των τροφίμων. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα υπερβεί τα 813 εκ. USD το 2022 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Digital Ecosystem Digest, εκτιμάται ότι το μέγεθος της 

αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γεωργία θα ξεπεράσει,το 2022,τα 813 εκ. 

USD, δηλαδή θα αναπτυχθεί κατά 7,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώαναμένεται ότι θα 

φτάσει τα 1,33 δισ. USD, έως το 2025, με μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 18,9%. 

Για το 2022, τα μερίδια αγοράς θα κατανεμηθούν ως εξής: 25,9% ηλεκτρονικά είδη, 

25,7% στα είδη ένδυσης και υπόδησης, 11,5% είδη προσωπικής υγιεινής, 9,7% 

έπιπλα, 8,7% ποτά, 8,4% τρόφιμα, 8,3% αθλητικά είδη, 1,7% βιβλία και πολυμέσα. 

Εκτιμάται, επίσης, ότι ο κλάδος των ηλεκτρονικών ειδώνκαι των ειδών ένδυσης και 

υπόδησης, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται έντονα τα επόμενα χρόνια,παρά το ήδη 

υψηλό μερίδιο αγοράς, ενώ την υψηλότερη ανάπτυξη αναμένεται να σημειώσει ο 

κλάδος των τροφίμων. 

Επιχορήγηση προγράμματος για την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ύψους 220.000 USD από την USAID 

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), θα 

επιχορηγήσει κατά 220.000 USD πρόγραμμα ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, το οποίο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Το εν λόγω πρόγραμμα θα τρέχει 

τα επόμενα 2 χρόνια και θα συντονίζεταιαπό τη Georgian Financial Markets Treasuries 

Association (GFMTA). 


