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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΣΙΦΛΙΔΑ 
 

Κλάδος Υποδομών 

Απηνθηλεηόδξνκνο SAGAREJO - BADIAURI 

Σηηο 10/02, ζύκθσλα κε Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Τπν-

δνκώλ, ππεγξάθε πκθσλία κε ηελ ηνπξθηθή εηαηξεία Gocay Insaat 
Taahhut ve Ticaret Anonim Sirketi, ζε ζπλέρεηα δηεζλνύο δηαγσληζκνύ, 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ 17 ρικ. ηνπ Sagarejo-Badiauri, 
ν νπνίνο απνηειεί ηκήκα ηνπ θύξηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Kakheti. ην 
πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο λένο ζπγθνηλσληαθόο θόκβνο, 
ηέζζεξηο γέθπξεο, νθηώ νδηθέο δηαβάζεηο, ελώ πξνβιέπεηαη θαη ε βειηίσ-
ζε ηνπ δηθηύνπ ηνπηθώλ νδώλ. 

Σν έξγν Sagarejo-Badiauri πινπνηείηαη κε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Πα-
γθόζκηαο Σξάπεδαο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ αλέξρεηαη ζε 276,7 εθ. 
GEL (104,23 USD). Οη εξγαζίεο πξνγξακκαηίδεηαη λα νινθιεξσζνύλ έσο 
ην 2025. 

 #2 Φεβρουάριος 2023 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 Κιάδνο Υπνδνκώλ 

 Κιάδνο Ελέξγεηαο 

 Δηάθνξά Επηρεηξεκα-
ηηθά Νέα 

 Δηάθνξα Οηθνλνκηθά 
Νέα  

 
Σπληάθηεο: 
Φξύζα Θαλαζά 

Δηεπζύλνπζα Γξαθείνπ OEY 

Γθηόξγθη Νηηαζακίηδε 

Επηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο 
Γξαθείνπ ΟΕΥ 

 

1. Σε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο, πα-

ξαθαιείζζε όπωο αλαθέξεηαη ε πεγή. 

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλν-
ληαη ζην παξόλ Ελεκεξωηηθό Δειηίν 
πξνέξρνληαη ηόζν από επίζεκεο πεγέο 
(Εζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, Κεληξη-
θή Τξάπεδα, ηζηνζειίδεο Υπνπξγείωλ 
θαη δεκνζίωλ θνξέωλ θ.ά.), όζν θαη 
από εηδήζεηο ζε δηάθνξα κέζα καδηθήο 
ελεκέξωζεο. Τν Γξαθείν ΟEY Τηθιί-
δαο δηαηεξεί επηθπιάμεηο ωο πξνο ηηο 
εηδεζενγξαθηθέο πεγέο, γηα ηηο νπνίεο 
δελ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηά ηνπο. 

Εγθαζίδξπζε Ταθηηθήο Ναπηηιηαθήο Σύλδεζεο Ληκέλσλ 
Πεηξαηά Καη Poti 

Σύκθσλα κε ηελ γαιιηθή εηαηξεία CMA CGM S.A., ζα μεθηλήζεη ηαθηηθή 

ζύλδεζε (πεξίπνπ κία θνξά θάζε 10 εκέξεο) κεηαμύ ησλ ιηκέλσλ Πεηξαηά 
- Ambarli (Σνπξθία) - Poti, από ην πινίν µεηαθνξάο 
εµπνξεπµαηνθηβσηίσλ M/V Maren, ρσξεηηθόηεηαο 1.118 TEU κε θνξηία 
πξνεξρόκελα από ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηνπ Καπθάζνπ. π-
γθεθξηκέλα, ε δηέιεπζε από Πεηξαηά (κέζσ Poti) πξνο Αξκελία θαη Αδεξ-
κπατηδάλ ζα δηαξθεί 5-6 εκέξεο, πξνο Καδαθζηάλ 35 εκέξεο, Σνπξθκελη-
ζηάλ 25 εκέξεο, Κπξγηδία θαη Σαηδηθηζηάλ 45 εκέξεο θαη Οπδκπεθηζηάλ 
πεξίπνπ 50 εκέξεο. 

Σν έξγν απνηειεί κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ δηαθίλεζεο θνξηί-
σλ Oztemiryolconteiner JSC (Οπδκπεθηζηάλ), TULM OJSC 
(Turkmenistan), ADY Container (Αδεξκπατηδάλ) θαη GR Logistics and 
Terminals (Γεσξγία) θαη πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πν-
ιπηξνπηθώλ κεηαθνξώλ CASCA+ (Κεληξηθή Αζία, Νόηηνο Καύθαζνο θαη 
Αλαηνιία). 
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Υςειά πεξηζώξηα θέξδνπο γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθό 
θιάδν 

Σύκθσλα κε κειέηε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Γεσξγίαο, ην 

ζπλνιηθό πεξηζώξην θέξδνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ ηεο 

Σηθιίδαο αλέξρεηαη, θαηά κέζν όξν, ζην 36%. Αλαιπηηθόηεξα: 

Saburtalo- 41%, Vake - 38%, Isani-Samgori - 38%, Didi Digomi- 

36%, Bagebi- 36%, Didube-Nazaladevi - 35%, Krtsanisi- 29%, 

Lisi - 25%, Gldani-Mukhian - 18%. 

Οη δαπάλεο γηα εξγαηηθό δπλακηθό θαη ην νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

αλέξρνληαη ζην 53% ηνπ ζπλόινπ, ελώ ην θόζηνο απόθηεζεο γεο 

ζην 15%. 

Ο θ. Irakli Karkashadze, ν λέ-

νο Γηεπζπληήο ησλ United Air-

ports of Georgia, αλαθνίλσζε 

ηελ 1/2, όηη γηα ην 2023, ζρε-

δηάδνληαη έξγα ππνδνκήο 

ύςνπο 47 εθ. GEL (17,87 εθ. 

USD) γηα ην Γηεζλέο Αεξνδξό-

κην ηνπ Kutaisi. 

πγθεθξηκέλα, πξνγξακκαηίδε-

ηαη λα νινθιεξσζεί ν ζρεδηα-

ζκόο ελόο λένπ δηαδξόκνπ 3,5 

ρικ., πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπ-

λαηή ε ππνδνρή θαη εμππεξέηε-

ζε όισλ ησλ ηύπσλ αεξνζθα-

θώλ (επηβαηεγώλ θαη εκπνξη-

θώλ). 

Θα δεκηνπξγεζεί, επίζεο, λένο 

ρώξνο ζηάζκεπζεο γηα 400 

απηνθίλεηα θαη ζπζηήκαηα θσ-

ηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο. 

Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ αεξνδξνκίνπ Kutaisi ην 2023 

48 εθ. ηόλνη ζηδεξνδξνκηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ έσο ην 2024 

Τν 2022, ηα θέξδε ηνπ JSC Georgian Railway αλήιζαλ ζηα 283 GEL (106,6 USD). ύκθσλα κε ηνλ Γηεπζύλν-

ληα ύκβνπιν ηνπ JSC Georgian Railway, θ. David Peradze, ηα ζπλερή έξγα εθζπγρξνληζκνύ ηνπ δηθηύνπ (πρ. 

αλαθαηαζθεπή-θαηαζθεπή ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππνδνκώλ) ζα επηηξέςνπλ ηελ αύ-

μεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο από 27 εθ. ηόλνπο θνξηίνπ ζε 48 εθ. ηόλνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2024. Απηή ε αλαβάζκη-

ζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δεδνκέλεο ηεο αύμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ δηεζλώλ εκπνξεπκαηηθώλ κε-

ηαθνξέσλ γηα ηνλ Μεζαίν Γηάδξνκν.  
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Πξόγξακκα 

«Αλαβαζκηζκέλεο 

Πεξηθέξεηεο» 

Τν 4εηέο Πξόγξακκα 

«Αλαβαζκηζκέλεο Πεξη-

θέξεηεο» θαιύπηεη 63 

Γήκνπο ζε νιόθιεξε ηε 

Γεσξγία θαη ην εθηηκώκε-

λν θόζηνο ηνπ πξώηνπ 

ζηαδίνπ ηνπ αλέξρεηαη 

κόλν ζε 500 εθ. GEL (188 

εθ. USD) .  

Πξνβιέπεη ηνλ εθζπγρξν-

ληζκό εγθαηαζηάζεσλ 

ηδηνθηεζίαο ηνπ δεκνζί-

νπ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνί-

θεζεο, αιιά θαη ηδησηώλ. 

 

Έγθξηζε από Κνηλν-

βνύιην ηνπ λόκνπ 

πεξί Δεκνζίσλ Σπκ-

βάζεσλ 

Εγθξίζεθε από ην Κνη-

λνβνύιην, ζηηο 07/02, ν 

λένο λόκνο γηα ηηο δεκό-

ζηεο ζπκβάζεηο, ν νπνίνο, 

κεηαμύ άιισλ, ζεζπίδεη 

ηηο αξρέο θαη ηε δηαδηθα-

ζία δηελέξγεηαο ησλ δε-

κνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα 

άκπλαο θαη αζθάιεηαο, 

θαζώο θαη ηε ζρεηηθή κε 

ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

δηαδηθαζία επίιπζεο δηα-

θνξώλ.  

Κλάδος Ενέργειας 

Enguri Hydrological Initiative  

Η Enguri Hydrological Initiative είλαη έλα δηεηέο έξγν πνπ μεθίλεζε ην 2021 

θαη επηρνξεγείηαη από Απζηξία (Drive Fund), ππό ηε δηαρείξηζε ηεο EBRD θαη 

δηαρεηξίδεηαη ην Georgian Energy Development Fund. Τινπνηείηαη από κηα νκά-

δα δηεζλώλ εκπεηξνγλσκόλσλ, επηθεθαιήο ηεο νπνίαο είλαη ε ειβεηηθή εηαηξεία 

Gruner Stucky Ltd, ε νπνία εηδηθεύεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεη-

αο θαη ησλ θξαγκάησλ θαη εξγάδεηαη ζηε Γεσξγία γηα πεξηζζόηεξεο από δύν 

δεθαεηίεο. Μέιε ηεο νκάδαο είλαη, επίζεο, ην νπεδηθό Μεηεσξνινγηθό θαη Τ-

δξνινγηθό Ιλζηηηνύην (SMHI) θαη ε γεξκαληθή εηαηξεία SD Strategies. 

Σν έξγν επηθεληξώλεηαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πνηακνύ Enguri θαη πεξη-

ιακβάλεη ηε ζύζηαζε κηαο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο, ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ θαη ηελ εηζαγσγή βέιηηζησλ δηεζλώλ πξαθηηθώλ γηα ηε ρξήζε 

πδξνκεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη πδξνινγηθώλ κνληέισλ. Σν έξγν —

εμαηηίαο ηνπ θεληξηθνύ ξόινπ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνύ Enguri ζηε 

ρώξα— ζα ζπκβάιεη  ζηελ θαιύηεξε πξνζηαζία από ηηο πιεκκύξεο, ζηελ αζθά-

ιεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο, όζν θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο 

παξαγσγήο ησλ πθηζηάκελσλ ΤΗ ζηαζκώλ ζην Enguri. 

Πξνθήξπμε δεκνπξαζίαο θαηαλνκήο δπλακηθόηεηαο γηα ΑΠΕ 

Σηηο 10/2, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηεο Γεσξγίαο 

αλαθνίλσζε δεκνπξαζία θαηαλνκήο δπλακηθόηεηαο γηα ηελ παξαγσγή θαη 

ρξήζε ελέξγεηαο από ΑΠΔ. Η δεκνπξαζία πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο θαηε-

γνξίεο:  Τδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί (θαηάληε) - 150 MW, Αηνιηθνί ζηαζκνί - 70 

MW, Φσηνβνιηατθέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο - 70 MW, ηαζκνί ειε-

θηξνπαξαγσγήο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε άιιεο ΑΠΔ - 10 MW. Αλαιπηηθέο πιεξν-

θνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία δπλακηθόηεηαο είλαη δηαζέζηκεο, ζηε γεσξγηαλή 

γιώζζα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπ-

μεο: 

https://www.economy.ge/index.php?page=projects&s=49 
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Εμόξπμε πεηξειαίνπ ζηα επίπεδα ηνπ 2015 

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Georgia Oil and Gas Corporation 

(GOGC), ην 2022, εμνξύρηεθαλ ζηε Γεσξγία 39.105 ηόλνη πεηξε-

ιαίνπ, (Georgian Light θαη Georgian Heavy) πνζόηεηα θαηά 

10,78% κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ην 2021 (35.300 ηόλνη) θαη πεξί-

πνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2015. Από ηηο πνζόηεηεο απηέο, ην κε-

ξίδην ησλ επελδπηώλ αλήιζε ζε 22.062 ηόλνη, ελώ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζε 17.043 ηόλνη. Σν γεσξγηαλό Γεκόζην πνπιάεη, ζπλήζσο, ην κε-

ξίδηό ηνπ κέζσ δεκνπξαζίαο. 

πγθξαηείηαη όηη, πθίζηαληαη 24 ζπκβάζεηο θαηακεξηζκνύ παξα-

γσγήο κεηαμύ ηνπ γεσξγηαλνύ Γεκνζίνπ θαη εηαηξεηώλ επελδπηώλ 

θαη— εθηόο από ηελ GOGC—  7 εηαηξείεο πεηξειαίνπ ιεηηνπξγνύλ 

βάζεη απηώλ ησλ ζπκβάζεσλ: Norio Operating Company, Block 

Operating Company, Kura Basin Operating Company, NVP Geor-

gia, West Gulf Petroleum Engineering, Georgia Coalition Energy 

Limited, OMV Petrom. 

Σηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλνιηθήο ηζρύνο 105 MW ζε ιεηηνπξγία ην 2023  

Τν 2023 ζα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία λένη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλνιηθήο ηζρύνο 105 MW θαη ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 140,7 εθ. USD, νη νπνίνη θαηά κέζν όξν ζα παξάγνπλ 473 MWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εηεζίσο. 

Δπηπιένλ, ην 2023 πξνγξακκαηίδνληαη δεκνπξαζίεο, βάζεη ηνπ κεραληζκνύ CFD (Contracts for Difference), 

γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζηαζκώλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλνιηθήο ηζρύνο 700 MW, ελώ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2026, ζρεδηάδεηαη ε θαηαζθεπή λέσλ ζηαζκώλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλνιηθήο ηζρύνο 1.500 MW. 

Η αλάπηπμε ηνπ ηνκέα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη κία από ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο γεσξγηαλήο 

Κπβέξλεζεο. ύκθσλα κε εηδηθνύο αλαιπηέο, ε Γεσξγία δηαζέηεη δπλακηθό έσο θαη 15.000 MW. Απηό αληη-

ζηνηρεί ζε κηα κέζε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έσο θαη 50 TWh. 

Δπηπιένλ, ε Γεσξγία δηαζέηεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο (ειεθηξηθή ελέξγεηα, λεξό θαη δπλαηόηεηεο 

κεηαθνξώλ) γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ.  
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9ν WFER ζηελ Τη-

θιίδα 

Tν 2026, ζα πξαγκαην-

πνηεζεί ζηελ Σηθιίδα ην 

9ν Παγθόζκην πλέδξην 

επί Δλεξγεηαθώλ Ρπζκη-

ζηηθώλ Θεκάησλ (World 

Forum on Energy Regula-

tion-WFER). 

 

 

Θεηηθέο πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Τν 2022, νη εμαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Γεσξγίαο αλήιζαλ ζε 84,3 

εθ. USD θαη ην εκπνξηθό ηζνδύγην έθιεηζε ζεηηθό (43,2 εθ. USD). Η αύμεζε, 

σζηόζν, ηεο αμίαο ησλ εμαγσγώλ αληαλαθινύζε ηηο πςειέο ηηκέο ζηηο πα-

γθόζκηεο αγνξέο, θαη όρη απμεκέλεο εθξνέο, θαζώο ε Γεσξγία παξακέλεη 

θαζαξόο εηζαγσγέαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (0,6 TWh ην 2022). 

Η Γεσξγία γηα απηή ηε ρξνληά δελ επεξεάζηεθε από ηελ παγθόζκηα ελεξγεη-

αθή θξίζε, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινύ κεξηδίνπ ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζην κείγκα ηεο, θαζώο θαη ηεο κέηξηαο αύμεζεο ησλ ηηκώλ εηζαγσγήο θπζη-

θνύ αεξίνπ από ηε Ρσζία θαη ην Αδεξκπατηδάλ. πγθεθξηκέλα, νη ηηκέο απμή-

ζεθαλ κόλν θαηά 5,5%. Σν 2022, νη ΤΗ αληηπξνζώπεπαλ ην 68,3% ηνπ ζπ-

λνιηθνύ κείγκαηνο, νη ζεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί ην 21,5%, νη αηνιηθνί ζηαζ-

κνί ην 0,6% θαη ην 9,6% απνηεινύζε εηζαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα. ηηο 

31/12/2022, ε ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζηε Γεσξγία ήηαλ ηεο ηάμεσο 

ησλ 4,52 GW (3,4 GW νη ΤΗ, 1,1 GW νη ζεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαη 0,02 

GW νη αηνιηθέο κνλάδεο παξαγσγήο). Η θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

γηα ην 2022, απμήζεθε θαηά 3,3% εηεζίσο, αλεξρόκελε ζε 14,2 TWh. 

Σν 2022 ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία 7 κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 26,9 MW. Ο κεγαιύηεξνο ήηαλ ν HPP Nakra (10 

MW), ελώ ν κηθξόηεξνο ήηαλ ν HPP Berali (0,9 MW).  ην πιαίζην ηεο ελί-

ζρπζεο ηεο ελεξγεηαθήο ηεο αζθάιεηαο, ε Κπβέξλεζε ζέιεη λα απμήζεη ην 

κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με ηελ εηζαγσγή 

ησλ πκβάζεσλ επί Γηαθνξώλ (CFD) σο λένπ κεραληζκνύ ππνζηήξημεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ΑΠΔ, ε Κπβέξλεζε ηεο Γεσξγίαο αλακέλεη ηελ αύμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ επελδπηώλ.  

Διάφορά Επιχειρηματικά Νέα 

 

 

3 Εκπνξηθέο Τξάπεδεο αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκηθέο 

Σύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, Bank από 15 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεσξγία, αλαγλσξίδν-

ληαη σο ζπζηεκηθέο, νη TBC Bank, Bank of Georgia θαη Liberty. 

Από ηελ 01/04, ην απόζεκα αζθαιείαο νξίδεηαη ζην 2,5% γηα ηελ 

TBC Bank θαη ηελ Bank of Georgia, ελώ γηα ηελ Liberty Bank ζην 

1%. 
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16 εθ. USD γηα ηελ 
ζηήξημε ηεο επηρεη-

ξεκαηηθόηεηαο ζηελ 
Γεσξγία από ηελ 

EBRD 

Η EBRD ζα ρνξεγήζεη 

δάλεην 16 εθ. USD, κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατ-

θήο Έλσζεο - ζην πιαίζην 

ηεο πξσηνβνπιίαο 

EU4Business - θαη ηεο 

νπεδίαο, ζηελ γεσξγηα-

λή ηξάπεδα Credo Bank 

γηα ηελ ζηήξημε επηρεηξε-

καηηθόηεηαο. πγθεθξη-

κέλα, ζα δηαηεζνύλ 10 εθ. 

USD γηα ηηο ΜΜΔ, κε 4 

εθ. USD από ην πξόγξακ-

κα "Women in Business" 

ηεο EBRD πνπ πξνσζεί 

ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαη-

θώλ ζηελ επηρεηξεκαηη-

θόηεηα θαη ηελ πξόζβαζε 

ζηε ρξεκαηνδόηεζε θαη 

ζπκβνπιεύεη ηηο εηαηξείεο 

ππό ηηο γπλαίθεο θαη 2 εθ. 

USD ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο EU4Busi-

ness-EBRD γηα αλαβαζ-

κίζεηο κηθξώλ επηρεηξή-

ζεσλ ζε ζύγρξνλε, πην 

πξάζηλε ηερλνινγία, θα-

ζηζηώληαο ηηο επηρεηξή-

ζεηο πην βηώζηκεο θαη α-

ληαγσληζηηθέο ηόζν ζε 

ηνπηθό όζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν. 

 

Σηηο 02/02, ε Binance, εηαηξεία αληαιιαγήο 

θξππηνλνκηζκάησλ, ππέγξαςε Μλεκόλην 

πλεξγαζίαο κε ηνλ Οξγαληζκό Καηλνηνκίαο 

θαη Σερλνινγίαο ηεο Γεσξγίαο (GITA), πξν-

θεηκέλνπ λα πξνσζεζεί πεξαηηέξσ ε αλάπηπ-

με ηεο βηνκεραλίαο θξππηνλνκηζκάησλ ηεο 

Γεσξγίαο. 

Η ζπλεξγαζία ζα πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηη-

θέο δξάζεηο από ηελ Binance Academy θαη 

θηιαλζξσπηθέο πξσηνβνπιίεο από ην Binance 

Charity, θαζώο θαη ηε δηνξγάλσζε ηνπηθώλ 

εθδειώζεσλ θαη hackathons από ην BNB 

Сhain. 

1ε ζέζε παγθνζκίσο ζηηο αλέπαθεο πιεξσκέο 

Σύκθσλα κε ηε VisaNet, ε Γεσξγία πέηπρε ηελ πςειόηεξε δηείζδπζε α-

λέπαθσλ πιεξσκώλ παγθνζκίσο (πιεξσκέο κέζσ θαξηώλ, smartphone, 

ξνινγηώλ θαη άιισλ ςεθηαθώλ gadget), αθνινπζνύκελε από ηελ Απζηξα-

ιία θαη ηελ Οπγγαξία. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζρεδόλ όιεο νη ζπλαιιαγέο 

κε θάξηεο Visa ζηε Γεσξγία είλαη αλέπαθεο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

VisaNet.  

MoU Binance κε Οξγαληζκό Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο 



7 

Παξαγσγή κε επαλ-

δξσκέλσλ αεξνζθα-

θώλ (UAV) ζηε Γε-

σξγία 

Σύκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Άκπλαο, ηνλ Απξίιην ηνπ 

2023, μεθηλά ε παξαγσγή 

ησλ drones Warmate θαη 

FlyEye πνπ παξάγνληαη ζηε 

Γεσξγία από ηε γεσξγηαλν-

πνισληθή θνηλνπξαμία Delta 

WB, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ δνθηκώλ. 

 

Σπκθσλία Πξνζηα-

ζίαο Επελδύζεσλ κε 

Καλαδά 
 

Σηηο 22-24/2, πξαγκαην-

πνηήζεθε ζηελ Σηθιίδα ν 

5νο γύξνο δηαπξαγκαηεύ-

ζεσλ γηα ηε πκθσλία 

Πξνώζεζεο θαη Πξνζηα-

ζίαο Δπελδύζεσλ Γεσξγί-

αο - Καλαδά. Ο 6νο γύξνο 

πξνγξακκαηίδεηαη λα δηε-

μαρζεί ην β΄ εμάκελν ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο. 

 

Πεξηζζόηεξα από 771.000 θνξ-

ηεγά εηζήιζαλ ζηε Γεσξγία ην 

2022 

Τν 2022, δηήιζαλ από ηελ Γεσξγία πεξί-

πνπ 448.335 θνξηεγά, ελώ ην 2021 ν α-

ξηζκόο απηόο ήηαλ 332.070 (αύμεζε 35%). 

Σα έζνδα από ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηα-

θνξέο από μεπέξαζαλ ηα 66,4 εθ. GEL (25 

εθ. USD), όληαο δηπιάζηα ζε ζύγθξηζε κε 

ην 2021.  

Διάφορά Οικονομικά Νέα 

Αύμεζε θαηά 20,5% ησλ δηεζλώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ 

Σύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ην 2022, ν 

ζπλνιηθόο όγθνο ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ αλήιζε ζε 27,9 εθ. ηόλνπο, 

δειαδή θαηά 20,5% απμεκέλνο ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο (23,2 εθ. 

ηόλνπο ην 2021). 

πγθεθξηκέλα, ν όγθνο ησλ δηεζλώλ νδηθώλ κεηαθνξώλ απμήζεθε θαηά 15,9% 

ζε ζρέζε κε ην 2021 (από 13 εθ. ζε 15 εθ. ηόλνπο), ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ θαηά 

26,4% ( από 10,2 εθ. ζε 12,9 εθ. ηόλνπο). 

Σν 2022, ν αξηζκόο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, πνπ κεηαθέξζεθαλ κέζσ ηνπ 

Μεζαίνπ Γηαδξόκνπ από ηελ Κίλα, αλήιζε ζε 10.936 TEU, δειαδή θαηά 8,3% 

κεγαιύηεξνο ζε ζύγθξηζε κε ην 2021 (10.094 TEU). 

Φξήζε Ληκέλσλ Γεσξγίαο από ην Οπδκπεθηζηάλ 

 

Σηηο 15/2, ν Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, θ. Guram 

Guramishvili ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τθππνπξγό Μεηαθνξώλ ηνπ Οπδκπεθη-

ζηάλ, θ. Abdusamat Muminov, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ηηο επθαηξίεο γηα 

εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν ρσξώλ ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξώλ θαη 

ησλ logistics. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ηνπ Land Transport 

Agency, ηεο Georgian Railways, θαζώο θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Η νπδκπεθη-

θή πιεπξά εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ρξήζε ηνπ Μεζαίνπ Γηαδξόκνπ, 

θαζώο θαη ησλ ιηκέλσλ ηεο Γεσξγίαο γηα ηελ απνζηνιή πξντόλησλ όπσο νξπ-

θηά ιηπάζκαηα θαη δαραξνθάιακα. 


