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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΙΦΛΙΔΑ 
 

Κλάδος Υποδομών 

Η Γεωργιανή Κυβέρνηση θα συμμετάσχει στην κατασκευή 

του λιμανιού της Ανάκλιας και θα κατέχει το 51% 

Σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση, το λιμάνι της Ανάκλιας θα 

κατασκευαστεί με τη συμμετοχή του κράτους, όπου το κράτος θα κατέχει 
το 51%. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζεται 
να προκηρύξει νέο διαγωνισμό . 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Levan 
Davitashvili, η Κυβέρνηση θα επιλέξει κατασκευαστική εταιρεία τον 
Ιανουάριο του 2023 και ελπίζει να ξεκινήσει την κατασκευή την ίδια 
χρονιά. Παράλληλα θα γίνουν εργασίες για την επέκταση των λιμανιών 
στο Βατούμι και στο Πότι. 

Η απόφαση για την κατασκευή ενός λιμανιού βαθέων υδάτων στην 
Ανάκλια ελήφθη από τις γεωργιανές αρχές το 2016. Η Κυβέρνηση 
προκήρυξε διαγωνισμό και ο νικητής ήταν η Anaklia Development Con-
sortium. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμήθηκε τότε σε 2,5 δισ. USD 
και ο ετήσιος κύκλος εργασιών φορτίου θα έπρεπε να είχε φτάσει τα 14 
εκατ. τόνους μέχρι το 2030. 

Η κατασκευή του λιμανιού ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017, αλλά μετά 
από 6 μήνες, οι εργασίες διεκόπησαν. Τον Ιανουάριο του 2020 οι 
γεωργιανές Αρχές τερμάτισαν τη σύμβαση με την Anaklia Development 
Consortium, επικαλούμενες το γεγονός ότι ο επενδυτής δεν εκπλήρωσε 
τις οικονομικές του υποχρεώσεις.  
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Υποδομές ύψους 14 εκ. USD το 2022 στη Δυτική Γεωργία 

Περίπου 400 έργα αξίας 14 εκ. USD υλοποιήθηκαν το 2022 στη δυτική Γεωργία και συγκεκριμένα στις 

περιοχές Racha-Lechkhumi και Kvemo Svaneti. Τα έργα υποδομής περιελάμβαναν ανακαίνιση τοπικών 

παιδικών σταθμών, πολιτιστικών και τουριστικών χώρων, καθώς και βελτίωση οδικών αξόνων και συστημάτων 

ύδρευσης. Ο Υφυπουργός Υποδομών, κ. Ilia Begiashvili δήλωσε ότι παρόμοιες επενδύσεις θα 

πραγματοποιηθούν σε αυτές τις περιοχές και το 2023.  
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Συμφωνία KfW και το Υπουργείο Οικονομικών για 

υποδομές ύδρευσης στο Βατούμι 

 

Στις 6/12, η γερμανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα KfW και το 

Υπουργείο Οικονομικών της Γεωργίας υπέγραψαν συμφωνία για τη 

διάθεση 55 εκ. ευρώ για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών ύδρευσης 

στο Βατούμι. Συγκεκριμένα, θα αναβαθμιστεί μια παλιά μονάδα 

επεξεργασίας πόσιμου νερού και η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων θα 

επεκταθεί και θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα.  

Κατασκευή νέου 

πολυσυγκροτήματος στο 

Rustavi 

 

Η Basisbank, ανακοίνωσε την 

01/12, ότι θα επενδύσει 6,03 

εκ. USD στην κατασκευή ενός 

νέου εμπορικού κέντρου, το 

οποίο θα περιλαμβάνει και 

συγκρότημα κατοικιών στο 

Rustavi. Το έργο 

κατασκευάζεται από την 

εταιρεία New Mall, 

περιλαμβάνει ένα τριώροφο 

εμπορικό κέντρο 9.100 

τετραγωνικών μέτρων και ένα 

συγκρότημα κατοικιών 11 

ορόφων, συνολικής επένδυσης 

10-15 εκ. USD και αναμένεται 

να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 

του 2023.  

Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία των κατάλληλων 

λιμενικών και σιδηροδρομικών υποδομών 

Ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας, κ. Irakli Garibashvili δήλωσε στις 

27/12, ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας συμφώνησαν στην ανάγκη 

διαφοροποίησης και ανάπτυξης νέων μεταφορικών διαδρόμων, οι οποίοι 

θα διέρχονται από τη Γεωργία, τονίζοντας τη σημασία της ολοκλήρωσης 

των λιμενικών, σιδηροδρομικών και άλλων υποδομών για την επίτευξη 

του στόχου της Κυβέρνησης, η χώρα να καταστεί περιφερειακό κέντρο 

διαμετακόμισης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Π/Θ τόνισε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα ο 

εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, ενώ 

επιβεβαίωσε ότι το 86% των εργασιών του σιδηροδρομικού έργου 

Μπακού-Τιφλίδα-Καρς είχε ολοκληρωθεί και η εμπορική του λειτουργία 

αναμένεται να ξεκινήσει το 2024. Το έργο αυτό θα διευκολύνει τη 

μεταφορά επιβατών και αγαθών μεταξύ Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας και 

Τουρκίας. 

Κλάδος Ενέργειας 
 

Η Βρετανική εταιρεία Block Energy ανακοίνωσε την ανακάλυψη πετρελαίου κοντά στο 

χωριό Παταρτζεούλι 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ημερήσια δυναμικότητα του κοιτάσματος ανέρχεται σε 45 βαρέλια. Σημειώνεται 

ότι, από το 1975 έως το 1985 έχουν εξορυχθεί 98 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στο Παταρτζεούλι. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος δοκιμών έδειξαν ότι υπάρχει ακόμα πετρέλαιο και η εταιρεία είναι πλέον 

σε θέση να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του έργου. 
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Η παραγωγή 
ηλεκτρικής 

ενέργειας της 
Γεωργίας έφτασε σε 

«ρεκόρ» το 2022 

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
Γεωργίας, κ. Romeo Mi-
kautadze δήλωσε ότι η 
εγχώρια παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας της 
χώρας ανήλθε στα 13 δισ. 
kWh το 2022, αποτελώντας 
«παραγωγή ρεκόρ», 
αυξημένη κατά 15% σε 
σχέση με το 2021. 

 

Περισσότερα από τα 2/3 της 
εγχώριας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας 
προήλθαν από 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
ενώ η χώρα εξήγαγε 988 
εκατ. kWh - ένας από τους 
υψηλότερους δείκτες της 
τελευταίας δεκαετίας.  

Συμφωνία 

συνεργασίας USAID - 

GRPC για ανάπτυξη 

έργου ηλιακής 

ενέργειας 

Η USAID ανακοίνωσε στις 
2/12 ότι υπέγραψε με την 
Georgian Renewable Power 
Company (GRPC) συμφωνία 
συνεργασίας. 

Βάσει αυτής θα παρέχει 
τεχνική και συμβουλευτική 
βοήθεια στην εταιρεία για 
να αναπτύξει ένα έργο 
ηλιακής ενέργειας στο 
αιολικό πάρκο Qartli, ώστε 
να αυξηθεί η ικανότητα 
παραγωγής καθαρής 
ενέργειας σε περιόδους 
χαμηλής παραγωγής 
αιολικής ενέργειας. Το έργο 
στοχεύει να φέρει επιπλέον 
5 MW ηλιακής ισχύος στο 
αιολικό πάρκο ισχύος 21 
MW. 

Η Κυβέρνηση ακυρώνει τη συμφωνία για το έργο ΥΗΣ στο 

Svaneti 

Στις 19/12, η γεωργιανή Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα  προκηρύξει νέο 

διαγωνισμό, εντός του 2023, για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού 

σταθμού (ΥΗΣ) Khudoni, στην περιοχή Svaneti, στα βορειοδυτικά της 

χώρας, μετά την ακύρωση της συμφωνίας με την βρετανο-ινδική εταιρεία 

Trans Electrica, η οποία είχε αναλάβει από το 2011  να κατασκευάσει το 

συγκεκριμένο έργο.  

Ο Υπουργός Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Levan Davitashvili 

δήλωσε ότι η γεωργιανή Κυβέρνηση αποφάσισε να εξαγοράσει το έργο και 

το κράτος θα καταβάλει 13,5 εκ. USD. Ο Υπουργός τόνισε, επίσης, ότι στο 

μέλλον όλα τα σημαντικά ενεργειακά και στρατηγικά έργα θα υλοποιούνται 

με την ενεργή συμμετοχή του κράτους. 

Το έργο, αξίας 1 δισ. USD, προβλέπει την κατασκευή ενός ΥΗΣ ισχύος 702 

MW με τσιμεντένιο φράγμα ύψους 200 μέτρων και δεξαμενή νερού 364 

εκατ. m3 στον ποταμό Enguri, κοντά στο χωριό Khaishi στην περιοχή Zemo 

Svaneti. 

Ο ΥΗΣ Khudoni θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σταθμός στη χώρα και 

σύμφωνα με πληροφορίες θα καλύπτει το 20% της ετήσιας κατανάλωσης 

ενέργειας της Γεωργίας.   

50 νέοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί κατασκευάστηκαν 

2012-2022 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, 50 

νέοι ΥΗΣ έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία 10 χρόνια, συνολικής ισχύος 723 

MW, ενώ 1,4 εκ. δολάρια έχουν επενδυθεί για την κατασκευή τους. Το 2022 

(Ιανουάριος - Οκτώβριος), τέθηκαν σε λειτουργία 7 νέοι ΥΗΣ, ενώ σχεδιάζεται η 

κατασκευή 62 νέων ενεργειακών έργων, και συγκεκριμένα 5 αιολικών πάρκων 

(405,3 εκ. USD), 27 υδροηλεκτρικών σταθμών (213,4 εκ. USD) και 30 σταθμών 

ηλιακής ενέργειας (40,6 εκ. USD).  
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 Διάφορα Οικονομικά Νέα 

 

Οι αλλαγές στο φορολογικό κώδικα της Γεωργίας 

Στις 6/12, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Lasha Khutsishvili ανακοίνωσε ότι 

ο Κώδικας Φορολογίας της Γεωργίας θα τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα, οι 

τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πληρώνουν φόρο 

εισοδήματος της τάξεως του 20%, αντί του 15%   που ίσχυε μέχρι στιγμής, 

ευθυγραμμιζόμενες με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και πρότυπα 

χρηματοοικονομικής αναφοράς. Ενώ η φορολόγηση κατά 5% στα 

μερίσματα που εκδίδουν θα ακυρωθεί.  

2ος γύρος 

διαπραγματεύσεων 

σύναψης Συμφωνίας 

Ελεύθερων 

Συναλλαγών μεταξύ 

Γεωργίας και ΗΑΕ 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης 

του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. 

Genadi Arveladze στα ΗΑΕ, 

6-8/12, πραγματοποιήθηκε 

στο Ντουμπάι, ο 2ος γύρος 

συνομιλιών σχετικά με τη 

σύναψη Συμφωνίας 

Ελεύθερων Συναλλαγών 

μεταξύ Γεωργίας και ΗΑΕ. Ο 

επόμενος γύρος 

προγραμματίζεται να 

διεξαχθεί στη Γεωργία τον 

Μάρτιο του 2023. 

Η TBC Bank και η AIIB υπέγραψαν 

Συμφωνία Δανείου 100 εκ. USD 

Η TBC Bank Group PLC ανακοίνωσε, στις  19/12, 

ότι η θυγατρική της, JSC TBC Bank, υπέγραψε 

συμφωνία δανείου ύψους 100 εκ USD με την Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB). Εν λόγω 

συμφωνία αποτελεί την πρώτη συνεργασία της AIIB 

με εμπορική τράπεζα στη Γεωργία. 

Το δάνειο προορίζεται για τη χρηματοδότηση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των γεωργιανών 

επιχειρηματιών. Επιπλέον, η χρηματοδότηση σε GEL 

(λάρι) θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από 

δανεισμό σε ξένο νόμισμα, προστατεύοντας τους 

επιχειρηματίες από τον άμεσο συναλλαγματικό 

κίνδυνο. 
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Έναρξη 

διαπραγματεύσεων 

σύναψης Συμφωνίας 

Ελεύθερων Συναλλαγών 

μεταξύ Γεωργίας και 

Νοτίου Κορέας 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης 

του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. 

Genadi Arveladze στη Νότιο 

Κορέα, υπεγράφη, στις 

30/11, στη Σεούλ, συμφωνία 

για την έναρξη 

διαπραγματεύσεων για τη 

σύναψη Συμφωνίας 

Ελεύθερων Συναλλαγών 

μεταξύ των δυο χωρών, οι 

οποίες αναμένεται να 

ξεκινήσουν εντός του 2023. 

 Η συγκεκριμένη ΣΕΣ θα 

ανοίξει στα γεωργιανά 

προϊόντα μια καταναλωτική 

αγορά 50 εκατομμυρίων με 

υψηλή αγοραστική δύναμη. 

Επιπλέον, η συμφωνία όχι 

μόνο θα διευκολύνει την 

επέκταση του εμπορίου και 

των επενδύσεων, αλλά θα 

παρέχει ολοκληρωμένα 

θεσμικό πλαίσιο για ένα 

ευρύ φάσμα της διμερούς 

συνεργασίας (διευκόλυνση 

εμπορίου, τελωνειακή 

συνεργασία, υγειονομικά και 

φυτοϋγειονομικά μέτρα, μη 

δασμολογικά μέτρα, 

δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας και ούτω 

καθεξής). 

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Γεωργίας στη Σαουδική 

Αραβία 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Γεωργίας κ. Irakli 

Garibashvili στη Σαουδικής Αραβίας, στις 21-22 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός 

Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, κ. Levan Davitashvili 

συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομίας και Σχεδιασμού της Σαουδικής 

Αραβίας, Faisal bin Fadel Al-Ibrahim και συζήτησαν τομείς προτεραιότητας 

των οικονομικών σχέσεων, όπως του εμπορίου, του τουρισμού, των 

εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και της ενέργειας. Η 

γεωργιανή πλευρά έθεσε το θέμα της σύστασης Μεικτής Οικονομικής 

Επιτροπής που θα συμβάλει στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών 

εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και 

συγκεκριμένα στο κυβερνητικό σχέδιο για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ 

και στο έργο του υποθαλάσσιου καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

της Μαύρης Θάλασσας, που θα συνδέει την ΕΕ με το Νότιο Καύκασο. 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην περιοχή της Ατζαρίας 

ανήλθαν σε 106 εκ. USD 

Η περιοχή της Ατζαρίας στη Γεωργίας έλαβε 106 εκ. USD σε άμεσες ξένες 

επενδύσεις το διάστημα Ιανουαρίου—Σεπτεμβρίου 2022, δήλωσε ο κ. Tor-

nike Rizhvadze, Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Ατζαρίας. 

Ο περιφερειακός προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα φθάσει τα 202 εκ. 

USD, εκ των οποίων 114 εκ. USDαφορούν  στο Βατούμι και 21 εκ. USD στο 

Κομπουλέτι.  
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Το κατά κεφαλήν AEΠ θα φτάσει τα 8.000 USD το 2023 

Στις 27/12, ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας, κ. Irakli Garibashvili δήλωσε 

ότι, το 2023,  το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα φτάσει τα 8.000 USD από 4.200 

το 2020, χάρη στο διψήφιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που πέτυχε η 

χώρα το 2022 και που προβλέπεται να διατηρηθεί και το 2023. 

Η οικονομία της χώρας ήταν περίπου 9 δισ. USD το 2020, ενώ το 2023 θα 

είναι 30 δισ. USD - αύξηση κατά 12 δισ. USD σε τρία χρόνια. Το εξωτερικό 

χρέος της Γεωργίας, ανερχόταν σχεδόν στο 60% του ΑΕΠ το 2021, ενώ  

μειώθηκε στο 39%, το 2022, και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 

38% το 2023. Μείωση κατά 22% μέσα σε δύο χρόνια. 

Οι εξαγωγές της χώρας, αυξήθηκαν κατά 31%, το χρονικό διάστημα  

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021 και ανήλθαν 

συνολικά σε 3,4 δισ. USD . 

Τέλος, ο τουριστικός τομέας έχει ανακάμψει από την περίοδο της 

πανδημίας καταγράφοντας έσοδα που έφτασαν τα 3,2 δισ. USD το 2022, 

ενώ Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 100%  και 

ανήλθαν σε 1,7  δισ. USD . Το μερίδιο της ΕΕ επί των συνολικών  ΑΞΕ 

ανήλθε στο 47%.  

Η Γεωργία αποφάσισε να μη χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια του προγράμματος διευκόλυνσης (Stand-by Arrange-

ment), στο παρόν στάδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Γεωργίας. 

Η απόφαση αυτή  οφείλεται στη σημαντική αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων που πέτυχε η χώρα το 2022, 

χάρη στα υψηλά έσοδα από τον τουρισμό, την ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας και τη σημαντική αύξηση των 

εξαγωγών.  

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ, τον Ιούνιο του 

2022, είναι ύψους 280 εκ. USD, εκ των οποίων η Γεωργία έχει λάβει μόνο τα 40 εκ. USD . 

 

Κυριότεροι 
Παράγοντες που 
περιορίζουν τις 

επιχειρήσεις στη 
Γεωργία 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, 

που διεξήχθη από το 
Business Association of 
Georgia (BAG), τα 
κυριότερα εμπόδια για 
την επιχειρηματική 
δραστηριότητα στη 
Γεωργία είναι νομοθετικά 
και διοικητικά. Μεταξύ 
άλλων, αναφέρονται η 
έλλειψη εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού, η 
αστάθεια της 
συναλλαγματικής 
ισοτιμίας του GEL (λάρι), 
οι περιορισμένοι 
οικονομικοί πόροι και η 
έλλειψη ισχυρής ζήτησης.  

Η Γεωργία αποφάσισε να μην λάβει τη δεύτερη δόση του ΔΝΤ 
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Η εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων 

Binance θα ανοίξει γραφείο 

αντιπροσώπευσης στη Γεωργία 

Σύμφωνα με δηλώσεις, στις 30/11, του ιδρυτή και 

γενικού διευθυντή της Binance, κ. Changpeng Zhao, η 

εταιρεία θα ανοίξει προσεχώς γραφείο 

αντιπροσώπευσης στη Γεωργία, δεδομένου ότι η 

χώρα βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης-Ασίας και 

είναι ουδέτερη και ευνοϊκά διακείμενη προς τις 

επιχειρήσεις. 

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η εξέλιξη 

μπορεί να έχει ταυτόχρονα θετικές και αρνητικές 

προεκτάσεις για την χώρα. Δεδομένου ότι η Binance 

είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στη 

δημιουργία οικοσυστημάτων κρυπτονομισμάτων, το 

άνοιγμα γραφείου αντιπροσώπευσης θα είναι πολύ 

καλό για το τοπικό οικοσύστημα, ταυτόχρονα, όμως, 

δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός Ρώσων πολιτών έχει 

μετακομίσει στη Γεωργία (οι οποίοι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τραπεζικά προϊόντα λόγω 

χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων), η Γεωργία μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αποφυγή 

κυρώσεων. 

 

Κατασκευή σιταποθήκης 100.000 τόνων για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας 

Μια νέα σιταποθήκη μεγέθους 100.000 τόνων, με επενδυτές από την Τουρκία και το Κουβέιτ, σχεδιάζεται 

να κατασκευαστεί στη Γεωργία τα επόμενα δύο χρόνια. Η συνολική επένδυση εκτιμάται στα 5 εκ. USD. Μέχρι 

στιγμής, η Γεωργία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και αποτελεί χώρα διέλευσης σιταριού από 

την Τουρκία, τη Ρωσία και το Καζακστάν. Η ύπαρξη αποθέματος σιτηρών αποτελεί σημαντική παράμετρο για 

την επισιτιστική ασφάλεια, τη ρύθμιση των τιμών λιανικής και ανοίγει επίσης εξαγωγικές ευκαιρίες για τη 

χώρα (π.χ. ανάπτυξη τομέα επεξεργασίας σιτηρών, παραγωγή ζυμαρικών κοκ). 

Η Γεωργία καταναλώνει ετησίως 650.000 τόνους σιταριού, εκ των οποίων μόνο το 15% είναι γεωργιανής 

παραγωγής. Οι συνολικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, το 2021, ήταν 50.600 εκτάρια και ο συνολικός όγκος 

ήταν 136.100 τόνοι. Στο πλαίσιο αυτό, οι γεωργιανές Αρχές ανακοίνωσαν ένα σχέδιο υποκατάστασης των 

εισαγωγών, βάσει του οποίου θα αυξηθεί ο όγκος του καλλιεργούμενου σιταριού ώστε το επίπεδο αυτάρκειας 

να αγγίξει το 50%.  

Έναρξη τακτικής ναυτιλιακής σύνδεσης Poti —

Κωνσταντινούπολης από ισραηλινή εταιρεία 

Η ισραηλινή ναυτιλιακή εταιρεία ZIM ξεκίνησε τακτική 

ναυτιλιακή σύνδεση (feeder service) μεταξύ των λιμένων 

Poti και Ambarli Κωνσταντινούπολης. Tο πλοίο μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων Contship Joy είναι χωρητικότητας 

925 TEU και θα εκτελεί δρομολόγια από Poti προς 

Κωνσταντινούπολη κάθε 12-14 ημέρες. 


