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Gorgia at a Glance 
 

  گرجستان در يك نگاه

  

  (Georgia Republic) جمهوري گرجستان : نام رسمي

  ميالدي 1991 :استقالل از اتحاد جماهير شوروي

  كيلومتر مربع 69,700 :مساحت

  نفر 5,720,000 ):2016سال (جمعيت 

 )از طريق دموكراسي نيابتي(جمهوري متمركز و نيمه رياستي  :نوع حكومت

، متسختا، سوخومي، باتومي، پوتي، گوري، روستاوي، كوتائيسي، )پايتخت و بزرگترين شهر(تفليس  :مهم ترين شهرها

  تسخينواليو  تالويو  گاگرا، تقوارچلي، تسقالتوبو، زوگديدي، تقيبولي، چياتورا

  گرجي: زبان رسمي

  مسيحي ارتدكس :دين غالب

اين كشور در منطقه قفقاز اوراسيا واقع شده و از غرب با درياي سياه، از شمال با روسيه، از جنوب با تركيه و  :كشورهاي همسايه

  .ارمنستان، از جنوب شرق با جمهوري آذربايجان همجوار است

  الري  :واحد پول ملي

 

 ناتوو  اتحاديه اروپاعضويت در  تفليسقرار داشته و يكي از اهداف مقامات سياسي  آسياو  اروپاگرجستان در هر دو قاره 

كليه  .دهاي زيادي با اين دو سازمان دار باشد و همكاري مي ناتوو  اديه اروپااتحاست كه در حال حاضر عضو ناظر در بوده 

 .است اتحاديه اروپاقوانين گرجستان مانند قوانين 

 .به اين كشور حمله نمود 2008در مناقشه بوده و آخرين بار روسيه در سال  ها روسو  ها عثماني، ايرانيانبا گرجستان 

 .بار ارتش صفويان به گرجستان حمله نمود 23طي آن بوده كه  صفويه، دوران يرانتاريخ ارتباط گرجستان و ااوج  نقطه

 آب و هوا

. اند ها، از برف ضخيم پوشيده شده و ديگر كوه قازبگيبزرگ همچون  قفقازهاي  اما كوه. فصل است 4داراي گرجستان 

  .تر است كند و آب و هواي آن خشك بارندگي كمتري را دريافت مي گرجستان شرقي
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 رودخانه ها

بر طبق برآوردهاي منابع برق آبي، گرجستان جاي مهمي را در . هاي گرجستان داراي اهميت اقتصادي بسيارند رودخانه

، اسپانيا، ايتاليا، فرانسهكشورهاي خارجي از جمله  بسياري و ازدارد  (CIS)المنافع  بين كشورهاي مستقل مشترك

  .تجلوتر اس بلژيكو  آلمان، مجارستان، صربستان، پرتغال، يونان، اتريش

 

1  

   services.com-http://www.georgiaبرگرفته از وب سايت 

 شاخص هاي كالن اقتصاد گرجستان 

  1395آبان 

  
 

 شاخص هاي كالن اقتصاد گرجستان

  )GDP(توليد ناخالص داخلي  - 1

هر . (الري رسيد 8,534به   GDPدر همين سال ميزان سرانه  .ميليون الري رسيد  31,691توليد ناخالص داخلي به    2015در سال 

  )يرال  34/2دالر امريكا معادل 
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  توليد ناخالص داخلي به تفكيك بخشهاي مختلف

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تورم. 2

 2010از سال  گرجستان ميانگين تورم. درصد رسيد 5/1ر مقايسه با دوره مشابه سال قبل به د 2016نرخ تورم در ماه جوالي سال 

  .است گزارش شدهچهار درصد  2015ميانگين افزايش قيمتها در گرجستان در سال  .بوده استدرصد  7/15  ،2016تا سال 

   
  بيكاري. 3

 21ميليون و  2در همين سال جمعيت فعال اقتصادي كشور . درصد رسيد 12درصد كاهش  به  4/0با    2015نرخ بيكاري در سال 

  .هزار نفر شاغل فعال بوده اند 745نفر بود كه يك ميليون   هزار

  .هزار نفر بوده است 241 برابر با  2015ميزان جمعيت بيكار در سال 

   
  تجارت- 4

درصد توليد ناخالص داخلي مي  16.6ميليون الري رسيد كه معادل    4554.8   به   شارزش افزوده در اين بخ 2015بر اساس آمار 

  . باشد

  

 تعرفه هاي گمركي در گرجستان  -5

  

 2010سپتامبر  17صوب م - قانون ماليات گرجستان

به پرداخت  مكلفهر شخصي كه كاال را از خارج به داخل كشور و نقاط گمركي وارد مي كند : پرداخت كننده تعرفه : 195ماده 

 ) به غير از صادرات كه معاف است. ( تعرفه هاي گمركي است

نمايد  -كه از گمرك كشور گرجستان عبور مي هاييبراساس ارزش كاال: پرداخت تعرفه هاي گمركي شمولي مهاكاال:  196ماده 

 . تعرفه گمركي اخذ مي شود 

 سهم در توليد ناخالص داخلي بخش

 درصد 4/12 تجارت

 درصد 6/24 صنايع

 درصد 5/9 حمل و نقل و ارتباطات

 درصد 1/8 كشاورزي

 درصد 3/11 و عمران   ساخت و ساز

 درصد 4/4 بهداشت و درمان

 درصد 1/7 مديريت دولتي

 درصد 6/22 ديگر بخش ها
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 : معافيت از پرداخت تعرفه ها:  199ماده 

 : معاف مي باشند تعرفه گمركيموارد ذيل از پرداخت 

 . مترقبه و كمك هاي بشر دوستانه ارسال مي شودغير كاالهايي كه براي حوادث  )1

 . المللي ارسال شده و در چهارچوب حكم رئيس جمهور قرار مي گيرد كاالهايي كه براساس كمك هاي بين )2

درصد ارزش  25كاالهايي كه از طريق كمك هاي مالي كشورهاي خارجي و يا نهادهاي بين المللي تامين مي گردد و حداقل  )3

ي گرجستان عناصر اين وزارت داراي. از پرداخت تعرفه معاف خواهد بود باشد آن از طريق كمك هاي بين المللي تامين شده 

 . كمك هاي اقتصادي را بر اساس تصويب نامه ويژه مجلس مشخص مي كند

 :حقيقي محموله هاي اشخاص )4

وارد كه براي فعاليت هاي اقتصادي ) شامل پست ( كيلو  30الري و همچنين مواد غذايي تا  500با ارزش كلي تا  كاالهايي - 1-4

 . معاف است گمركيتعرفه نمي شود ، از پرداخت  كشور 

عدد سيگار برگ و  50نرخ سيگار و  200غير هوايي ،  از طريق مرزهاي يك روز از طريق هوايي و ظرف سي روزدر  يكبار - 2-4

 . معاف است تعرفه گمركيگرم محصوالت تنباكو از  250

 . هستند تعرفه گمركيكيلو معاف از  30الري و تا  300محموله هاي پستي تا ارزش  - 3-4

 . معاف مي باشد گمركيكيلو از  30الري و تا  3000محموله هاي هوايي تا  -4-4

براي فروش عمده و غير عمده در  ومواد غذايي كودكان و مواد غذايي مخصوص بيماران ديابتي كه برچسب ويژه داشته باشد  )5

 .معاف هستند تعرفه گمركينظر گرفته نمي شود از 

 . سرنگ السولينگ كه مخصوص بيماران ديابتي هستند معاف مي باشدنوارهاي فيلم براي مصرف پزشكي و  )6

 . كاالهايي كه براي پروازهاي بين المللي و يا مسيرهاي دريايي بين المللي بايد به كشتي و يا هواپيما برسانند معاف مي باشد )7

ت و گاز گرجستان تعريف شود ، ماشين آالت و وسايل نقليه قطعات و مصالح ديگر مخصوص صنايع نفت و گاز كه در قانون نف )8

 . معاف است

كااليي كه از طريق دولت گرجستان مصادره شده و يا كاالهايي كه صاحب نداشته باشد طبق قوانين گرجستان ، معاف از  )9

 . هستند گمرك

 . معاف مي باشد تعرفه گمركي، از  2012تنباكو و محصوالت دخانيات  از اول ژانويه  )10

 . معاف مي باشد تعرفه گمركيده در مناطق آزاد صنعتي از واردات كاالهاي توليد ش )11

 .معاف مي باشد عرفه گمركيوسايل نقليه با موتور هاي برقي از ت )12

  

 : مالحظه

چنانچه قيمت ارائه شده خيلي پايين تر از  . تعرفه گمركي براساس قيمت اظهار شده ، توسط فرد وارد كننده تعيين خواهد شد

مشكوك شود براساس روش هاي رايج در گمرك هاي  اي اداره گمرك گرجستان به چنين اظهارنامهقيمت واقعي باشد و 

 . كشورهاي مختلف ، ميانگين قيمت واقعي كاال را خود كارشناسان گمرك گرجستان تعيين مي نمايند

اد غذايي گرجستان وجود در صورت ترانزيت كاال از خاك گرجستان، احتياج به اخذ گواهي بهداشت از سوي آژانس بهداشت مو

 .ندارد و فقط ارائه گواهي بهداشت از سوي كشور مبدا الزامي است
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در صورت صادرات مجدد محصوالت كشاورزي، غذايي و حيواني، اخذ مجوز صادرات از سوي آژانس بهداشت مواد غذايي  :تبصره

 .گرجستان الزامي است

  

 دليل براي سرمايه گذاري در گرجستان  10

 

به گفته سرمايه گذاري در انگليس، رژيم هاي تجاري ليبرال گرجستان عالوه بر فرصت مناسب  - : بازار منطقه اي گسترده )1

دسترسي به  بازارهاي وسيع منطقه را بدون تعرفه هاي گمركي و واردات را فراهم براي دسترسي به ساكنان اين كشور فرصت 

به  (CIS)تا به امروز، گرجستان قراردادهايي را با كشورهاي عضو اتحاديه كشورهاي مستقل مشترك المنافع  .نموده است

كستان، ازبكستان و تركمنستان و امضاء رسانده است كه شامل اوكراين، بالروس، مولداوي، قزاقستان، قرقيزستان، تاجي

 .همچنين همسايگانش، تركيه، آذربايجان و ارمنستان است

امضا و تصويب  2014با اتحاديه اروپا در سال  (AA) توافقنامه اتحاديه -توافقنامه تجارت آزاد با اتحاديه اروپا  )2

 .(DCFTA) شد، از جمله توافق  جامع تجارت آزاد

گرجستان داراي قراردادهاي تعرفه هاي ترجيحي با اياالت متحده آمريكا، نروژ، سوئيس، كانادا و ژاپن ميباشد در نتيجه تعرفه 

 2000، گرجستان از سال عالوه بر اين.  كاال كه از گرجستان صادر مي شود وضع شده است 3400هاي پايين تر بر روي 

 .است (WTO) عضو سازمان تجارت جهاني

دقيقه است و از اين نظر گرجستان  يكي از سريع ترين و  15ميانگين زمان ترخيص كاال از گمرك در حال حاضر حدود 

  كارآمد ترين كشورها در بين كشورهاي مستقل مشترك المنافع ميباشد

از ليتواني،  آزادي كسب و كار در بين كشورهاي جهان را دارد كه بسيار باالتر 15گرجستان رتبه  :سهولت كسب و كار )3

 .بلغارستان و تركيه است

نسل جوان گرجي از مهارت و استعداد خوبي برخوردار است و عالوه بر زبان گرجي به زبان هاي   :نيروي انساني مستعد )4

 .روسي و انگليسي نيز تكلم مي كنند

 

-Cآبي و سفيد و كارمندان دالر است كه شامل كارگران يقه  490حقوق ماهانه در گرجستان متوسط  :نيروي كار ارزان )5

suite  c- گرجستان داراي قانون حداقل دستمزد نمي باشد. مي باشد. 

  :قوانين مالياتي شفاف )6

 )نرخ ثابت( ٪20 - ماليات بر درآمد  -

 ٪15 - هاشركت بر درآمد ماليات -

 ٪18 -ماليات بر ارزش افزوده  -

 متفاوت است - ماليات بر كاالهاي اساسي  -

 ٪12ا ت ٪5  -گمركيتعرفه هاي  -

  كارزش خود ارزيابي امال  ٪1 - ماليات بر امالك  -

به بعد، بانك جهاني گرجستان را يكي از سريعترين  2003از سال  :گرجستان كشوري عاري از فساد اداري و اقتصادي )7

 . اقتصادهاي اصالح شده در جهان و به عنوان رهبر در مبارزه با فساد شناخته است
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 . گرجستان پل ارتباطي بين آسيا، شرق ميانه و اروپا ميباشد: جغرافيايي ممتاز موقعيت )8

 . بيست و دومين اقتصاد آزاد جهان است است، و اقتصاد آن 73آزادي اقتصادي گرجستان  رتبه :اقتصاد آزاد 

ي سرمايه گذاران در بخش مزيت طبيعي گرجستان به عنوان دروازه اي بين اروپا و آسيا مزاياي بسياري برا :انرژي ارزان )9

هزينه انرژي در گرجستان از همه كشورهاي همسايه و اروپايي كمتر .. دناست كه نياز به انرژي دار يبخش هاي ساير توليد و

 .است

 

  شناسي وضعيت اجتماعي و مردم - 1.2

  :در مورد فرهنگ و آداب اجتماعي مردم گرجستان موارد زير قابل توجه است

روم  ايران، منطقه منجمله روسيه، هاي قدرتمند توسط دولت هاي متعدد لشكركشي و ها دليل جنگ فرهنگ گرجستان به •

  .است تاثيرگرفته ها فرهنگ اين عثماني به نوعي ازتمامي و

 گرايش اديان ساير به  %6اند و  ارمني% 8مسلمان، % 11مردم گرجستان مسيحي ارتدكس، % 75مذهبي حدود  ازنظر •

 هستند معتقد و به مناسك ديني پايبند مردم اين كشور شود، تجاري ديده مي هاي اجتماعي و در مكان به طوريكه. دارند

هاي   برخيش مايل محرابي با مراجعه، اماكن مورد ساير اسنادرسمي و دفاتر هاي خصوصي، شركت اكثر به عنوان مثال در.

 .خورد صليب به چشم مي مذهبي و

 .وگو به زبان روسي هستند تقريباً تمام اهالي قادر به گفت. است زبان دوم رايج در گرجستان روسي •

تر به صاحبان كسب و كار و قشر خاصي از تحصيل كردگان محدود  افراد قادر به تكلم به زبان انگليسي در گرجستان بيش •

بتوانيد در ادارات و هاي اخير جايگزيني انگليسي به جاي روسي شتاب گرفته است اما انتظار نداشته باشيد  در سال. است

 .از زبان انگليسي استفاده كنيد) ها و گاهي حتي در هتل(كوچه و خيابان 

 .و ارمني بسته به مورد وجود دارد اما رواج گسترده ندارد) آذربايجاني(هاي تركي  امكان استفاده از زبان •

 .است% 99ميزان باسوادي در گرجستان  •

 معامالت كالن،دارند، ولي در  و قراردادهاي خود شهرت پايبندي به توافقات به ماًهاعمو از نظر پايبندي به توافقات، گرجي •

 .است اهميت بااليي برخوردار از تضامين كافي اخذ

راحتي موضع منفي يا مثبت خود را در   آنها به. ها در مذاكرات تجاري رك و در عين حال گرم و احساسي هستند گرجي •

 .ي آنها در مذاكرات تلقي كرد اين رفتار را نبايد موضع خصمانه. دهند ميقبال يك پيشنهاد يا رفتار نشان 

  

  :ثبت شركت در گرجستان  

در كشور ميزبان ) شركت(مطابق عرف بسياري از كشورها، براي فعاليت اتباع خارجي در يك كشور نياز به ثبت شخصيت حقوقي 

كشورهاي عراق، جمهوري آذربايجان، تركمنستان، (ي ايران  يهثبت شركت در گرجستان در مقايسه با ساير بازارهاي حاش. است

اي كه روند  به گونه. كند تر را مطالبه مي مراتب كم اي به بسيار سهل و ساده بوده و زمان و هزينه) ي عربي و سايرين امارات متحده

 4000توانند با واريز كردن  ن شركت ميهمچنين مديرا.پذير است دالر امكان 500اي بالغ بر روزه و با هزينه 2ثبت شركت عمالً 

  .ساعت براي خود درخواست اقامت كنند 24ظرف مدت ) دالر2300حدود (الري 
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  :مزيت هاي تجارت با گرجستان

 قوانين و مقررات آسان تجاري .1

 حق مالكيت صد در صد اتباع خارجي .2

 (WTO)عضويت در سازمان تجارت جهاني  .3

 و تركيه CISشورهاي برخورداري از رژيم تجارت آزاد با ك .4

 برخورداري از قراردادهاي تعرفه ترجيحي با آمريكا، كانادا، سوئيس، ژاپن، نروژ .5

 قلم كاال به اتحاديه اروپايي 7200برخورداري از معافيت گمركي صادرات  .6

 معافيت كامل صادرات و صادرات مجدد از ماليات .7
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  شركاي اصلي تجاري گرجستان
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  .قراردارد 25و ايران در رديف 

  

شوند و  شود و به ندرت تجار ايراني وارد اين بازار مي هاي عمده در اين كشور توسط تجار تركيه اداره مي بنكداري �

  .نمايند راساً اقدام به توزيع محصوالت مي

شي محصوالت، مشخصـي شـده اسـت، در    در شهر گرجستان مراكزي براي عمده فروشي محصوالت و خرده فرو �

  .تفليس بازار دينامو و ليلو بازاري بسيار شبيه به بازار بزرگ تهران بوده و اكثر مراكز پخش در آنها قرار دارد
 

 

 

 

 


