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 كليات -9
 كيلومتر مربع دارد.  69711گرجستان مساحتي بالغ بر  -

 

 باشد. ميليون نفر مي 45/4، جمعيت اين كشور 2111بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك جهاني در سال  -
 

اين كشور از شمال با  -

فدراسيون روسيه، از 

شرق با جمهوري 

آذربايجان، از جنوب با 

جمهوري ارمنستان و از 

جنوب غربي با تركيه 

 مرز است. هم

گرجستان غربي داراي 

اقليم مرطوب است، در 

  شرقي خشك يا معتدل مرطوب است. حالي كه گرجستان 

 

 محيط اقتصادي -2

 و سرمايه گذاري اقتصاديهاي  شاخص -2-9
  اين تلقي مي گردد. درآمد سرانه  پايينكشورهاي با درآمد  و، جز2111دالر در سال  3212با درآمد سرانه  گرجستانكشور

دالر رسيده  3212به رقم  2111دالر در سال  692و از  ،افزايش داشته درصد 363 قريب به  2111 -2111كشور در دوره 

 رشد داشته است.درصد  91 به ميزان  در طي همين دوره جهاندرآمد سرانه ميانگين كه . اين در حالي است است
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  تحت درصد در نوسان بوده است ولي  3/12تا  8/1و بين  ،مثبت 2111-2117در طي دوره  گرجستانرشد اقتصادي كشور

اما مجدداً رشد اقتصادي اين منفي گرديد.   2119 كاهش يافته و در سالدرصد 3/2به  2118در سال تأثير بحران مالي جهاني 

 رسيد. 2111درصد در سال 7كشور بهبود و به حدود 

 
 

  نسبت صادرات بهGDP  گردد. اين مي باشد كه رقم نسبتاً بااليي تلقي مي 2111در سال  %4/36قريب به  گرجستاندر كشور

 اين كشور از نظر تجارت با ساير كشورها سهم بسيار بااليي دارد. كه نسبت نشان مي دهد 

  سهم جريان خالص سرمايه گذاري مستقيم خارجي ازGDP  افزايش يافته  2117در سال  %4/18به  2111در سال  %3/4از

هاي اقتصادي متأثر از بحران جهاني، اين را در اين كشور نشان مي دهد. به مانند ساير شاخص FDIاست و اين روند اهميت 

 . رسيد %8با يك بهبود نسبي به حدود  2111و در سال كاهش يافته  %1/6و  %4/12 ترتيب به به 2119و  2118سهم در سال 

  نرخ بهرهSpread (يعني اختالف نرخ بهره وام منهاي نرخ بهره سپرده)  مقدار اين ولي  ،مي باشد باالگرجستان در كشور

  .يافته است كاهش 2111در سال  %15به  2111در سال  %6/22از  شاخص در اين كشور

  2111در سال  %2/15به  2111در سال  %8/26نرخ بهره واقعي )اختالف نرخ بهره اسمي منهاي نرخ تورم( مثبت بوده و از 

 ي است.يهمچنان رقم نسبتاً باال 2111ين نرخ در سال كاهش ابا توجه به يافته است.  كاهش

  درصد معامالت سهام ازGDP  مطابق جدول زير است: گرجستانكشور 

 كشور گرجستان GDP: درصد معامالت سهام از 1جدول 

 2011 2010 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2001 سال

درصد معامالت سهام از 

GDP 
2/1 1/1 12/1 5/1 6/1 2/1 4/1 16/1 11/1 12/1 11/1 

 

ولي . با يك روند افزايشي رو به رو بوده است 2111 -2116درصد معامالت سهام به توليد ناخالص داخلي در طي دوره  آنكه، نتيجه

معامالت سهام سهم اين روند سير نزولي پيدا كرده است. همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي شود،  2117-2111طي سالهاي 

 . اين كشور ناچيز مي باشد GDPاز

  يافته است.  افزايش 2111در سال  %5/8به  2111در سال  %6/4نرخ تورم از 
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  افزايش يافته است. اين روند موجب افزايش  2111در سال  129به  2115در سال  111شاخص نرخ واقعي ارز مؤثر از

در  الري 69/1به  2111در سال  گرجستان()واحد پول الري 98/1از  گرجستانصادرات مي شود. همچنين نرخ ارز كشور 

 يافته است.  كاهش 2111سال 

  در  3/54امتياز شاخص آزادي اقتصادي كشور گرجستان )بر مبناي امتيازدهي بنياد هريتيج( از حد متوسط باالتر است و از

كشور به همراه داشته  157را براي اين كشور در بين  32 افزايش يافته است. اين امتياز رتبه 2118در سال  2/69به  2111سال 

 بوده است. 151است. با اين بيان كه رتبه ايران در اين سال 

 

 سيستم اقتصادي و نقش دولت -2-2
سيستم اقتصادي گرجستان در سالهاي پس از استقالل در جهت آزادسازي اقتصادي حركت كرده است. سرمايه گذاري در اين كشور 

براي تمامي اتباع كشورهاي خارجي آزاد است، و بر اساس قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي مورد حمايت قرار مي گيرد. اتباع 

ال منقول و غيرمنقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته، انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعاليت كشورهاي خارجي حق مالكيت بر امو

 اقتصادي از اين كشور امكان پذير است. 

بوده است. قيمتها در اين كشور  2113بازسازي اقتصاد اين كشور يكي از مهم ترين اولويت هاي دولت جديد پس از انقالب رز در سال 

بازار آزاد تعيين مي شود و دولت تالش دارد تا سياست اقتصاد بازار را با توجه به توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين بر اساس 

به طور كامل به اجرا درآورد، و نقش دولت را در اقتصاد به حداقل ممكن برساند. لذا دولت اين كشور تالش دارد تا تمامي المللي پول 

با توجه به حركت اقتصاد گرجستان به سمت خصوصي بزرگ را به بخش خصوصي واگذار كند. كوچك و متوسط و  هايشركت

شدن، كشورهايي در سرمايه گذاري در اين كشور در عرض چند سال گذشته موفق بوده اند كه داراي شركتهاي خصوصي قوي جهت 

ريباً به پايان رسيده و دولت درصدد خصوصي حضور در بازار اين كشور بوده اند. در اين راستا، خصوصي سازي صنايع كوچك تق

 در بخش هاي صنعتي، كشاورزي، توريستي، انرژي و معادن مي باشد. صنايع متوسط و بزرگ سازي 

 

 صنعتبخش  -2-2-9
اما گرجستان وارث صنايع متنوعي در زمينه هاي فوالد، نصب تجهيزات هواپيما، مواد غذايي، معدن و لوكوموتيو از شوروي سابق بود، 

سوء مديريت ناشي از مشكالت داخلي اين كشور به ورشكستگي بسياري از آنها انجاميد. در نتيجه فروش تجهيزات و ماشين آالت به 

صرفه تر از احياء مجدد آنها شد. لذا ماشين آالت صنعتي به صورت آهن قراضه به كشورهاي همسايه صادر مي شد. فروش تجهيزات و 

به گونه اي بوده كه تا كنون نيز يكي از اقالم مهم صادراتي اين كشور را آهن قراضه تشكيل داده است. پس  ماشين آالت در اين كشور

و با ايجاد ثبات سياسي، احياء صنايع در دستور كار دولت قرار گرفت و با اقدامات انجام شده به ويژه در جهت جذب  1995از سال 

 . سرمايه گذاري خارجي، به مرورصنايع احياء شد

است، كه بيانگر اهميت اين بخش در اقتصاد ملي بوده  %2/23ميالدي  2111سهم ارزش افزوده صنعت از توليد ناخالص داخلي در سال 

اين كشور به جهت نياز به سرمايه گذاري خارجي، تضمين هاي الزم را در اين بخش به سرمايه گذاران خارجي از طريق قانون است. 

حمايت از سرمايه گذاري خارجي ارائه مي كند. با توجه به وفور محصوالت كشاورزي و مواد خام در اين كشور و با توجه به اينكه 

صوالت كشاورزي اختصاص دارد، سرمايه گذاري در اين بخش مورد توجه شركتهاي بخش اعظم صنعت به بخش فرآوري مح
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خارجي بوده و شركت هاي متعددي از روسيه، تركيه و ايتاليا در فرآوري محصوالت كشاورزي سرمايه گذاري كرده اند. گفته مي 

گذاري در اي سياه قرار دارد، جهت سرمايهشود جمهوري خودمختار آجارا كه در بهترين نقطه آب و هوايي اين كشور در كنار دري

 زمين به قيمت بسيار ارزان در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد.  ،بخش كشت و صنعت

 بخش كشاورزي  -2-2-2
فرآورده هاي غذايي، فعاليت اصلي گرجستان در دوره شوروي سابق بوده و حدود يك سوم از كل توليد ناخالص  كشاورزي و توليد

ملي اين جمهوري را در بر مي گرفت، و يك چهارم نيروي كار گرجستان در اين بخش فعال بوده است. شرايط اقليمي و خاك مناسب 

مزارع بسيار وسيع و گسترده اي بود كه با كشاورزي صنعتي همراه بود. اراضي قابل  رسبب توليد انواع مركبات، انگور، توتون و چاي د

ميليون هكتار بود. در بخش زراعت، غالتي مانند ذرت، گندم، نباتات صنعتي مانند  9/2كشت اين جمهوري در ابتداي استقالل حدود 

  اي كشت مي شد.فهو نباتات علو زميني، پياز، انواع سبزيجاتآفتابگردان، چغندرقند، سيب

در چند سال اخير سرمايه است. بوده  %4/8در حدود  2111در سال اين كشور داخلي ناخالصسهم ارزش افزوده كشاورزي از توليد

گذاري خارجي در اين بخش انجام شده است، و دولت قصد دارد تا با برنامه ريزي صحيح و اصولي كشاورزي را در اين كشور رونق 

هنوز كشاورزي گرجستان با مشكالت بسياري مواجه است كه مهمترين آنها كمبود سرمايه، نبود صنايع فرآوري محصوالت  بخشد.

 باشد. كشاورزي و همچنين صنايع بسته بندي مناسب مي

مترين آنها از سوي سازمانهاي بين المللي براي كمك به احياء بخش كشاورزي گرجستان انجام شده است، كه مهاخيراً اقداماتي 

ده در اقدامات آژانس توسعه بين المللي آمريكا مي باشد. اين آژانس ضمن ارائه مشاوره به وزارت كشاورزي، پروژه هاي مهم سود

بخش كشاورزي را شناسايي و به بخش خصوصي معرفي مي نمايد. با توجه به ويژگيهاي جغرافيايي و آب و هوايي گرجستان، اين 

غالت، سويا، روغن هاي خوراكي، دانه بسيار خوبي براي توليد و صادرات محصوالت كشاورزي ازجمله گندم، كشور از پتانسيلهاي 

 هاي روغني و فندق، چاي و انواع مركبات و سبزي برخوردار است. 

سرمايه  با توجه به مطالعات صورت گرفته، فرصتها براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بسيار زياد است. برخي فرصتهاي مهم

 اند از:لي آمريكا معرفي كرده است، عبارتگذاري در بخش كشاورزي كه آژانس توسعه بين المل

  جمع آوري و فرآوري شير و توزيع آن 

  صنايع بسته بندي و نگهداري ميوه جات تازه در سردخانه 

  صنايع بسته بندي نارنگي و صادرات آن 

  سيبتوليد آب و كنسانتره 

  ،نگهداري و فروش پيازصنايع بسته بندي 

 

 بخش گردشگري -2-2-3
، موجب شده است تا تقويت گردشگري يكي از اولويت هاي مهم دولت كشور گرجستانوجود جاذبه هاي گردشگري در تمامي نقاط 

باشد. اقدامات اخير دولت در زمينه جذب گردشگر، ازجمله تالش و تعهد به حفظ امنيت گردشگران، توسعه زيرساختهاي حمل و نقلي 

صوصي سازي امكانات توريستي موجب توسعه بخش گردشگري در سالهاي اخير شده است. با خو تسهيالت جديد در صدور رواديد، 
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ازجمله هتلها، امكانات رفاهي، شبكه هاي حمل و نقل، رستورانها و خطوط ارتباطي، انتظار آن مي رود كه در آينده نزديك صنعت 

 گردشگري دوباره در اين كشور شكوفا گردد. 

، و كل درآمد ارزي حاصل از را فراهم نمودهايش گردشگر خارجي ، زمينه افزگرجستاناقدامات مذكور و افزايش امنيت و ثبات در 

به نظر مي رسد  .افزايش يافته است 2111در سال  %1/18به  2111در سال  %1/16از  اين كشوربخش گردشگري از كل صادرات 

 مشاركت با شركتهاي توريستي گرجستان براي تبادل گردشگر و همچنين سرمايه گذاري و مديريت هتل در شهرهاي توريستي اين

 كشور، منجمله در شهرهاي تفليس و باتومي، با توجه به روند رو به ثبات اين كشور، از آينده اي مطلوب برخوردار خواهد بود.

 

 بخش انرژي -2-2-4
بخش  2از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد. انرژي از  %31انرژي از بخشهاي مهم اقتصاد گرجستان بوده و حدود 

فسيلي و انرژي هاي غيرفسيلي تشكيل شده است. درخصوص انرژي هاي فسيلي، اين كشور عمدتاً واردكننده بوده و بيشتر  انرژي هاي

نيازهاي خود را از كشورهاي همسايه تأمين مي كند. اما اين كشور از ظرفيتهاي بااليي در زمينه انرژي هاي غيرفسيلي و بويژه انرژي 

هزار رودخانه بزرگ و كوچك از ظرفيت بااليي در اين بخش برخوردار بوده  3با دارا بودن حدود  هاي آبي برخوردار است. گرجستان

هاي برق آبي تأمين مي كند و كشورهاي خارجي، ازجمله كشورهاي اروپايي ضمن كمك به و بخش اعظم برق خود را از نيروگاه

 خش پرداخته اند. بسرمايه گذاري در اين به احياء نيروگاه هاي برق آبي اين كشور، 

پرو از -، خريد شش نيروگاه برق آبي توسط شركت انرگو2116مهمترين سرمايه گذاري كشورهاي خارجي در بخش انرژي در سال 

ميليون دالر بود، كه شركت مذكور عالوه بر پرداخت مبلغ مذكور به دولت گرجستان، ملزم به سرمايه گذاري  131كشور چك به مبلغ 

مگاوات الكتريسيته، نزديك به  411ي براي بازسازي نيروگاههاي مذكور گرديد. شش نيروگاه مذكور با توليد حدود ميليون دالر 211

 از توليد برق اين كشور را در بر مي گيرد.  61%

كشور شركتهاي متعددي در زمينه احداث سد و نيروگاه از كشورهاي مختلف با دولت گرجستان وارد مذاكره شده اند، و دولت اين 

و يا صدور آن به خارج از كشور نموده است. قيمت در بازار اين كشور  ،به شركت هاي مربوطه پيشنهاد ساخت و فروش برق حاصل

 برق در اين كشور از طريق كميسيون تنظيم بازار برق و با مشورت با شركتهاي توزيع كننده برق تعيين مي شود. 

مناسب مي باشد. شركتهاي خارجي  ،با توجه به امكان صادرات برق توليد شدهن كشور، ايسرمايه گذاري در بخش نيروگاه برق آبي 

توانند در بازار داخلي و يا در بازار امكان سرمايه گذاري و مالكيت نيروگاههاي برق آبي را در اين كشور دارند و برق توليدي را مي

 ريزي انرژي )برق و گاز( گرجستان است. برنامه خارجي به فروش برسانند. وزارت انرژي گرجستان مسئول مديريت و

 

 منابع طبيعي -2-3
 در اين قسمت با پتانسيلها و ذخاير طبيعي كشور گرجستان آشنا مي شويم.

 

 معادن زيرزميني -2-3-9
مي توان به منگنز اشاره كرد كه در  كه ازجمله آنها ،از منابع معدني نسبتاً مطلوبي برخوردار است گرجستان ازجمله كشورهايي است كه

مهمترين معادن منگنز در شهر چياتورا قرار دارند. معدن سنگ آهن چاتاخ  صنايع ذوب آهن به خصوص تهيه فوالد استفاده مي گردد.
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ف ازجمله گرجستان در ناحيه بولنيسي گرجستان قرار دارد، و مواد فلزي ديگري ازجمله معادن مس، روي و سرب نيز در مناطق مختل

 در ناحيه بولنيسي يافت مي شود. 

باريت يا اكسيد باريوم ماده معدني مهم ديگري است كه در توليد انواع رنگ و فرآورده هاي توليد از باريوم مورد استفاده قرار مي 

در غرب گرجستان يافت  هايي با ضخامت هاي متفاوت از اكسيد باريومد. رگهگيرد. معادن اكسيد باريوم گرجستان بسيار غني مي باش

 مي شود. 

گومبرين يا گل سفيدكننده از ديگر مواد معدني است كه در گرجستان يافت مي شود. اين ماده اهميت خاصي در استخراج نفت دارد. 

 مهم ترين منبع گومبرين در نزديكي كوتائيسي و در حوالي روستاي گومبار است. 

نگ مرمرهاي مهم جهان مانند مرمر كاراد ايتاليا برابري مي كند، در بخش ساختمان معادن سنگ مرمر گرجستان كه كيفيت آن با س

مورد استفاده قرار مي گيرد. آندزيت ماده معدني ديگري است كه عمدتاً در صنعت ساختمان و صنايع شيميايي به عنوان مقاوم در برابر 

است. قبل از كشف اين ماده در گرجستان، شوروي رجومي و قازبيگي اسيدها استفاده مي گردد. عمده ترين معادن اين ماده در ناحيه بو

 سابق آندزيت مورد نياز خود را از فرانسه خريداري مي كرد. 

 

 آبهاي معدني درماني -2-3-2
به بيش از هزار نوع مي رسد. برخي از انواع آبهاي معدني كامالً شناخته نشده اند، ولي خواص  تعداد آبهاي درماني و معدني گرجستان

 توان از بورجومي، تسقالتوبو، تفليس نام برد.درماني برخي ديگر شناخته شده است. ازجمله مناطق سرشار از چشمه هاي آب معدني مي

 

 نفت و گاز طبيعي -2-3-3
حجم كل  ،رجستان در نواحي ميان دو رودخانه آالزاني و متكواري واقع است. بنا بر اطالعات موجودمهم ترين معادن هيدروكربن گ

ميليون تن تخمين زده مي شود. گرجستان از منابع گاز  92ميليون تن است، كه ميزان ذخاير احتمالي تا  33ذخاير نفت خام ثابت شده 

 وسيه و جمهوري آذربايجان وارد مي كند. قابل توجهي برخوردار نيست و تمامي گاز خود را از ر

 

 ذغال سنگ و ذغال چوب -2-3-4
منطقه آخالتسيخه ذخايري  سنگميليون تن ذغال سنگ بوده و معدن ذغال 347معادن ذغال سنگ تقيبولي، شائوريو تقوارچلي شامل 

 4111 -5611گرمادهي آن اكي بوده و ميليون تن ليگنيت )ذغال سنگ قهوه اي( دارد. ذغال سنگ مذكور از نوع گياخ 71معادل 

 كيلوكالري در كيلو گرم است. 

واحد از آنها از اهميت صنعتي خاصي برخوردارند. حجم ذخيره كل اين  5معدن ذغال نارس وجود دارد كه  46حدود  در گرجستان

درصد مي باشد. ميزان ازت  25 -45 ميليون متر مكعب مي باشد. حد متوسط توليد خاكستر در نتيجه سوخت ذغال اين معادن 71معادن 

 درصد مي رسد.  88 -91درصد( و ميزان رطوبت طبيعي آنها به  3/1-5/1آنها پايين بوده )

 

 منابع آبي -2-3-5
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هزار رودخانه كوچك و بزرگ وجود دارد.  3گرجستان از منابع آبي كافي برخوردار است، و گفته مي شود در اين كشور حدود 

با سوئيس مقايسه مي كنند، اما اين كشور هنوز نتوانسته است از تمامي ظرفيتهاي آبي خود برخي اين كشور را از نظر منابع آب سطحي 

تفاده كامل از منابع از ذخاير آبي اين كشور براي توليد برق استفاده مي گردد. در صورت اس %21استفاده كند. در حال حاضر حدود 

ميليارد كيلووات ساعت برق توليد نمايد. اين امر به تأمين كامل برق كشور و حتي به صادرات  3/13آبي، اين كشور مي تواند ساالنه تا 

 آن نيز كمك خواهد كرد. 

   

 خارجيتجارت  -3
 8/4در حالي است كه در همين سال اين كشور ميليارد دالر بوده است. اين  3/2ميالدي، ارزش صادرات گرجستان  2111در سال 

ميليارد دالر منفي بوده  5/2تراز تجاري گرجستان  2111دهد كه در سال ميليارد دالر كاال وارد نموده است. ارقام ياد شده نشان مي

 ارائه شده است. 2111تا  2116، حجم مبادالت بازرگاني گرجستان با ديگر كشورهاي جهان طي سالهاي 2است. در جدول شماره 

نسبت واردات به صادرات در گرجستان بيشتر بوده، و طي اين سالها  2111تا  2116همان گونه كه از جدول زير بر مي آيد، طي سالهاي 

 .تراز تجاري كشور گرجستان منفي بوده است

 )ميليارد دالر( 2111تا  2116: مبادالت بازرگاني گرجستان با جهان در سالهاي 2جدول 

 2010 2002 2002 2002 2002 سال

 3/2 1/1 5/1 2 1/1 صادرات به جهان

 8/4 4/4 6 8/4 6/3 واردات از جهان

 -5/2 -3/3 -5/4 -8/2 -5/2 تراز تجاري

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ايران

و مهمترين اقالم ها و آجيل فلزات قراضه، آب معدني، سنگ معدن، وسايل نقليه، ميوهبطوركلي مهمترين اقالم صادراتي گرجستان را 

 تشكيل مي دهند.سوخت، وسايل نقليه، ماشين آالت و قطعات، حبوبات و مواد غذايي، و دارو وارداتي اين كشور را 

 تجاري با اين كشور آمده است:در جدول زير اصلي ترين شركاي تجاري گرجستان بر اساس سهم اين كشورها در روابط 

 ترين شركاي تجاري گرجستان: اصلي 3جدول 

 2292كشورهاي اصلي واردكننده كاال از گرجستان در سال  2292كشورهاي اصلي صادركننده كاال به گرجستان در سال 

 درصد از كل كشور درصد از كل كشور

 1/14 تركيه 15 تركيه

 2/11 آذربايجان 2/9 اوكراين

 11 بلغارستان 5/8 آذربايجان

 8/9 آمريكا 5/6 روسيه
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 9 انگليس 1/6 آلمان

 7/6 كانادا 9/5 آمريكا

 1/6 اوكراين 4/5 چين

 2/22 مجموع 2/22 مجموع

 Index Mundi-Country Factsمأخذ: 

 

 روابط ميان ايران و گرجستان -4
از افزايش يافته است.  1389ميليون دالر در سال  5/72به  1385ميليون دالر در سال  43از  گرجستانحجم مبادالت تجاري ايران و 

 18ميليون دالر صادرات ايران به گرجستان، و  5/54، 1389ميليون دالر حجم مبادالت تجاري بين دو كشور در سال  5/72مجموع 

پودر يا ، كفش،پيراهن، 1389در سال  گرجستاناتي ايران به مهمترين اقالم صادرميليون دالر واردات ايران از اين كشور بوده است. 

، و مهمترين انواع كف پوشها، آدامس، اشيا آشپزخانه، شيشه، لوستر و وسايل روشنايي برقي ،لباسهاي مردانه و زنانه، مايع لباسشويي

لوله و پروفيل از آهن يا ، ميلي متر 6بيش از چوب اره شده پوست كنده با ضخامت  ،در اين سال گرجستاناقالم وارداتي ايران از كشور 

 بوده است.انواع چرخ دنده ، ماشين آالت، چوب، انوع جعبه دنده، قراضه آلومينيوم  ،خطوط راه آهن ،لوله از آهن يا فوالد، فوالد

 

 ) امضاء (اهم اسناد مبادله شده -4-9
 گذاري متقابلموافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه -1

 1بازرگانيهاي همكاريموافقتنامه  -2

 موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف -3

 موافقتنامه همكاري در امور گمركي -4
 

 

 مسائل و مشكالت  -4-2 
 حمل و نقل و ترانزيت كاال  -1

 اجراي صحيح قوانين گمركي  -2

 فقدان شعبه بانك هاي ايراني در گرجستان  -3

 ايجاد بيمه مشترك جهت تضمين معامالت و جبران خسارات و بيمه كردن كاال مورد نقل و انتقال به خاك كشور طرفين  -4

 هصدور ويزاي تجار و صادركنندگان و همچنين شركت كنندگان در نمايشگا -5

 

 محيط سياسي -5
                                                            

 ايران و دولت گرجستان، به پيوست گزارش آمده استهاي بازرگاني بين دولت متن قانون موافقتنامه همكاري1 
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 ريسك سياسي -5-9
را بازيافت و همزمان با استقالل، درگير جنگ داخلي و جدايي طلبي دو  استقالل خود 1991گرجستان پس از فروپاشي شوروي در سال 

ادامه داشت و پس از امضاي قرارداد آتش بس بين طرفين  1994ها تا سال منطقه خودمختار آبخازيا و اوستيا گرديد. اين درگيري

ها و شرايط قشه مستقر شدند. درنتيجه درگيريدرگير، نيروهاي حافظ صلح روسي و سازمان امنيت و همكاري اروپا در مناطق مورد منا

خواري و فقر عمومي بر كل ميليون گرجي از اين كشور آواره شدند. از سوي ديگر گسترش فساد و رشوه2بد اقتصادي نزديك به 

 گرجستان سايه افكنده و شرايط اقتصادي كشور را با دشواري هاي عديده اي مواجه نموده است. 

خواري به پيروزي رسيد. انقالب رز با شعار احياي تماميت ارضي و بهبود شرايط اقتصادي و كاهش فساد و رشوه 2113در نوامبر سال 

المللي ازجمله اقدامات دولت گرجستان در دوره ساكاشويلي در زمينه اصالحات اقتصادي و تجارت كه با همكاري سازمان هاي بين

انك جهاني انجام پذيرفت، تحولي در اقتصاد گرجستان پديد آورد و موجب رشد سرمايه گذاري و تجارت المللي پول و بصندوق بين

خارجي اين كشور گرديد. در اين راستا قوانين جديد سرمايه گذاري خارجي، گمركي، مالياتي و بانكي به تصويب رسيدكه زمينه 

  فعاليت آزاد اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي را فراهم كرد.

يكي از موفقيتهاي مهم دولت ساكاشويلي بازگرداندن منطقه خوش آب و هواي آجارا در كنار درياي سياه به كنترل دولت مركزي بود. 

درياي سياه قرار دارد، عالوه بر اهميت كشاورزي و توليد محصوالت دامي از اهميت راهبردي در زمينه حمل و اين منطقه كه در كنار 

 يا برخوردار است و اهميت نظامي آن نيز قابل توجه است. نقل بين اروپا و آس

گرجستان هنوز راه بسيار طوالني تا اعاده كامل تماميت ارضي و بازگرداندن آوارگان گرجي به سرزمين مادري دارد. اگرچه تفاهم نامه 

ل اين كشور از اهميت خاصي برخوردار در استقالدو كشور روسيه و گرجستان براي برچيدن باقيمانده پايگاه هاي روسيه از گرجستان 

بود، اما نتايج منفي در حل مناقشات آبخازيا و اوستيا بر جاي گذاشت. از سوي ديگر علي رغم ارتقاي امنيت و روابط اقتصادي پس از 

انتقاد مخالفان پيروزي انقالب رز، دولت اين كشور درخصوص سوء استفاده از قدرت و حقوق بشر، نبود راهكار جامع اقتصادي مورد 

 قرار گرفته است. 
 المللي و صندوق ضمانت صادرات ايرانگذاري كشور گرجستان، توسط نهادهاي معتبر بين: رتبه بندي ريسك سرمايه 4جدول

 رتبه مؤسسه

 B+ استاندارد و پورز

 BB– فيچ

 5 صندوق ضمانت صادرات ايران

 

جهان جاي گرفته است. در ارزيابي انجام شده اين كشور  68در رتبه  98/2در ارزيابي اخير مؤسسه استاندارد و پورز، گرجستان با امتياز 

 دريافت كرده است.  B+و براي سرمايه گذاري بلندمدت  Bرتبه براي سرمايه گذاري كوتاه مدت 

راهنمايي هاي ها و اخيراً با توجه به پيشرفت هاي حاصله در انجام اصالحات اقتصادي و همچنين ثبات اقتصادي حاصله درنتيجه مشاوره

ارتقا داده است و دولت گرجستان اين امر را  BB–به  B+نهادهاي بين المللي، مؤسسه بين المللي فيچ در ارزيابي خود گرجستان را از 

 يه گذاري بيشتر خارجي در بخشهاي مختلف وبه ويژه در بخش بانكي ارزيابي مي كند. زمينه ساز سرما
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را دارا مي  5رتبه كشور گرجستان در طبقه بندي ريسك توسط صندوق ضمانت صادرات ايران، گروه تعيين شده  7همچنين از بين 

 (.بيانگر بيشترين ريسك مي باشد 7بيانگر كمترين ريسك و عدد  1عدد ) باشد

 

 محيط قانوني -6

 گذاري هقانون توسعه و تضمين سرماي -6-9
داخلي و خارجي در اين كشور است. هدف از  گذاري شركتهايقانون توسعه و تضمين سرمايه گذاري گرجستان، تبيين كننده سرمايه 

  .مي باشد قانون مذكور جذب سرمايه گذاري خارجي

 .تواند هم فرد حقيقي و هم حقوقي باشدقانون مذكور سرمايه گذار مي  2بر اساس ماده 

گذاري شده، آزاد است. همچنين سرمايه ممنوع اعالم اين قانون درغير از بخشهايي كه  بهها ه گذاري در گرجستان در همه زمينهسرماي

 ت.ون مشخص شده اسخانه هاي مربوطه دارد، در اين قانوزارت در بخشهايي كه نياز به دريافت مجوز از

سسات مالي ؤگرجستان براي دريافت وام از م گذار خارجي مي بايست حساب بانكي در يكي از بانكهاياين قانون، سرمايهبر اساس 

 گذار خارجي پس ازو همچنين براي خريد سهام و ديگر دارايي ها افتتاح نمايد. سرمايه سسات خارجيؤمستقر در اين كشور و يا م

 د.گذاري را به خارج دارتقال سود حاصل از سرمايهپرداخت عوارض و ماليات دولت امكان ان

معيارهاي حفظ سالمت و محيط زيست انجام  بايست فعاليتهاي خود را بر اساس قوانين گرجستان و همچنينگذار خارجي ميسرمايه

 .دهد

كشور تأسيس شده است. هدف اقتصادي اين  گذاري گرجستان  در وزارت توسعهگذاري، مركز ملي سرمايهمنظور مديريت سرمايهه ب

با  گذاري و قوانين مرتبطهتسهيالت، ارائه اطالعات در مورد مسائل مرتبط با شرايط سرماي اين مركز ارائه خدمات، فراهم آوردن

 .گذاري خارجي و .... مي باشدسرمايه

ليد و توزيع برق، توليد انواع شيشه، نفت، تو  سرمايه گذاري مستقيم و ثبت شركتهاي سهامي بيشتر در بخشهاي بانكداري، توليد

در دو  گذاريپذيرد. شركتهاي سرمايههها انجام ميمصالح ساختماني، امالك و درمانگامعدني،  فرآوري محصوالت كشاورزي، آبهاي

كت بايست در قالب شر سهامدار مي 51با بيش از  شوند. شركتهايقالب شركت سهامي و يا شركت با مسئوليت محدود تأسيس مي

 .سهامي ثبت گردند

مشخص كرده است. اين موارد شامل  گذاري خارجي گرجستان زمينه هاي ممنوعه را براي سرمايه گذاري خارجيقانون سرمايه

سالحهاي بيولوژيك و شيميايي و واردات ضايعات هسته اي و سمي، آزمايش بر  اي، توليدگذاري در بخش آزمايشهاي هستههسرماي

مصارف خانگي است. دولت  مواد مخدر، توليد و فروش بنزين و گازوئيل سرب دار و گاز غير استاندارد براي انسان، توليد روي

جمله چاپ اسكناس، توليد فلزات گرانبها، واردات و صادرات و از گذاري و فروش در خصوص موارد مهمگرجستان حق سرمايه

 داراست.  كنترل بر مواد مخدر را

بازنشستگي، ماليات بر سرمايه گذاري، حقوق  گذاري موضوعات مرتبط با روابط كارگر و كارفرما، بيمه،قانون حمايت از سرمايه 

بر اساس  گذار خارجي حق استخدام نيروهاي خارجيميگيرد. همچنين سرمايهجنگ را نيز در بر مالكيت، تضمين سرمايه در زمان وقوع

مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي نيز در مورد آنها  اخت ماليات معاف بوده وقانون گرجستان را دارد. كارگران خارجي موقت از پرد
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جبران  سرمايه خود را در زمان جنگ و يا درگيريهاي داخلي از دست بدهند، دولت زيان آنها را گذاراني كهشود. سرمايهاعمال نمي

 .خواهد كرد

 

 قانون گمرك -6-2
به اجرا گذاشته شده است. قانون گمركي گرجستان  2116پارلمان اين كشور از اول ژانويه پس از تصويب در قانون جديد گمركي 

چارچوب سياست گمركي، اقتصادي و حقوقي كشور را در قالب سياست گمركي تبيين و حيطه وظايف گمرك و ساير دستگاههاي 

زمين اصلي، آبهاي داخلي و فضاي آنها مي باشد. اجرايي را مشخص مي كند. بر اساس اين قانون، محدوده گمركي اين كشور شامل سر

در صورتي كه با قانون اساسي كشور مغايرت نداشته باشد، بر  موافقتنامه و قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه گرجستان با ساير كشورها

ات كاال به اين كشور قانون گمركي ارجحيت دارد. همچنين همه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي حقوق برابر براي صادرات و وارد

 مي باشند. 

جايگزين تعرفه هاي صفر تا  درصد 12و  5، تعرفه صفر، 2116بر اساس اصالحات انجام شده در قانون گمركي گرجستان در سپتامبر 

 درصد پيشين شده است.  31

 تعرفه محصوالت ذيل بدون توجه به كشور مبداء صفر مي باشد:

 ،اما محدوديت هاي ديگري براي واردات آن وجود دارد.  سيگار 

 گندم، غذاي كودك و توليدات غذايي قنددار 

 مواد خام براي توليد محصوالت صادراتي 

 16 قلم داروي خاص 

  هزار تومان(  151الري )حدود  311كاالي با ارزش كمتر از 

  از كمك مذكور باشد.  %25المللي كه شامل حداقل كاالهاي وارده بر اساس كمكهاي دولتهاي خارجي يا سازمانهاي بين 

  كمك هاي بشر دوستانه 

  كاال براي نمايندگي هاي ديپلماتيك 

  سوخت هواپيما، روغن و ساير لوازم فني مورد نياز براي پروازهاي بين المللي 

 آثار ادبي و علمي گرجي ها و ساير آثار ادبي منتشر شده در خارج 

  مواد ضدعفوني كننده 

 اتحبوب 

ماليات بر ارزش افزوده نيز از اقالم وارداتي به اين كشور دريافت مي  %18، عالوه بر تعرفه گمركي، در هنگام ترخيص كاال از گمرك

 گردد. 

الي  5همچنين بر كاالهايي ازقبيل نوشيدني هاي الكلي، الكل معمولي، بنزين اتيل دار براي مصارف خودرو، الستيك خودرو و خاويار 

ماليات غيرمستقيم اعمال مي گردد. از واردات سيگار ماليات ويژه اي به جاي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات غيرمستقيم درصد  111

 دريافت مي گردد. 
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داراي سيستم تجارت آزاد مي باشد و واردات از اين كشورها نيازمند گواهي مبداء نمي باشد. بار همراه  CISگرجستان با كشورهاي 

مسافر داراي نرخ مشخص تعرفه گمركي است و از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است. هزينه خدمات گمركي حدود 

 هزار تومان( بيشتر باشد. 411الري ) 2111هزار تومان( كمتر و از 25الري ) 51درصد بوده و نبايد از 2/1

واردات به گرجستان و صادرات از اين كشور مستلزم داشتن مجوز است. همچنين واردات برخي كاالهاي خاص نياز به كسب مجوز از 

هاي تجاري و سرمايه گذاري ثبت دريافت مجوز و پروانه از وزارت توسعه اقتصادي گرجستان توسط شركت دولت اين كشور دارد. 

شده در اين كشور و همچنين افراد امكان پذير است. همچنين مجوزهاي صادر شده در خارج از كشور بر اساس موافقتنامه هاي دوجانبه 

 و همچنين موافقتنامه هاي بين المللي نيز ممكن است مورد پذيرش دولت قرار گيرد. 

مورد كاهش يافته و روند صدور مجوز و پروانه  159به  919، تعداد مجوزها از 2115نه در ژوئن بر اساس اصالحات قانون مجوز و پروا

وز و پروانه انجام مي گيرد. بر اساس قانون، براي صدور مجوز و پروانه مي نيز آسانتر شده و تنها با مراجعه به يك اداره صدور مج

  نده داده شود. روز پاسخ مقتضي به مراجعه كن 31الي  21بايست در عرض 
 

 مدارك الزم جهت واردات -6-2-9
كاال به گرجستان فاكتور فروش و گواهي مبداء مورد نياز مي باشد. گواهي مبداء مي بايست توسط ادارات صالحيت دار  جهت واردات

بندي كيفيتي، امنيت . همچنين مدارك الزم درخصوص اثبات كيفيت كاال، بر اساس تقسيم كشور صادركننده مورد تأييد قرار گيرد

رمهاي فني گرجستان نيز ارائه گردد. گواهي مبداء و گواهي بهداشت )درجايي كه الزم باشد( صادر شده از سوي كشور غذايي و نُ

مبداء براي واردات كاال به گرجستان كفايت مي كند. وزارت بهداشت و كار گرجستان مسئول ارائه ليست كاالها و كشورهاي مبدايي 

واردات از آنها ممنوع خواهد بود. همچنين درخصوص محصوالت دامي و كشاورزي اين وظيفه بر عهده اداره كل امنيت است كه 

 غذايي وزارت كشاورزي است. 
 

 واردات موقت -6-2-2
پذير است. عوارض گمركي و هزينه ترخيص ماه امكان 1نگهداري كاال در انبارهاي مشخص و تحت كنترل گمرك گرجستان براي 

ماه باشد، اعمال نمي گردد. لذا ممكن است وارد كنندگان كاال در صدد تمديد  1كه مدت نگهداري آنها كمتر از گمركي بر كاالهايي 

مدت نگهداري باشند. در مواردي كه محموله مشمول عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده باشد، بايد وديعه اي از سوي 

ن گمركي گرجستان، اداره كل گمرك اين كشور بايد مبلغ دريافتي را پس از واردكننده در اختيار گمرك قرار گيرد. بر اساس قانو

صادرات مجدد كاال بازپرداخت نمايد. گمرك تنها هزينه خدمات و نگهداري را از واردكننده دريافت مي كند. ترانزيت كاال از كشور 

 گرجستان از پرداخت عوارض گمركي و ماليات معاف است. 
 

 الزماستانداردهاي  -6-2-3
عدد بوده اند، هنوز در گرجستان وجود دارند، اما در عمل هر محصولي كه استاندارد  26111استانداردهاي شوروي سابق كه حدود 

 هيچ گونه مشكلي در بازار گرجستان نخواهد داشت. را داشته باشد،  CISكشورهاي اروپايي، آمريكايي و كشورهاي 

 ز قابل استفاده در گرجستان مي باشند. استانداردهاي پذيرفته شده در ايران ني
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 ارزيابي و آزمايش -6-2-4
مسئوليت اجراي آزمايش بر روي كاالهايي كه نياز به طي مراحل ارزيابي دارند، برعهده مركز اعتبارگذاري دولتي گرجستان است. 

براي زمان مورد نياز براي آزمايش محصوالت مورد نظر براي اعطاء گواهي بستگي به نوع جنس دارد. قانون محدوديت زماني خاصي 

 آن تعيين نكرده است. 

 

 

 

 اعتبارنامه -6-2-5
رمهاي فني استاندارد و اوزان و مركز اعتبارنامه، دولت گرجستان با تقسيم دپارتمان سابق اعتبارنامه به آژانس ملي نُ 2115از ژوئن 

   گواهي اجباري تطبيق را لغو كرد. 

 

 قوانين كنسولي -6-3
كشور مي بايست رواديد ورود دريافت كند. گرجستان با طبق قانون كنسولي گرجستان، هر شهروند خارجي براي ورود به خاك اين 

بسياري از كشورهاي جهان سيستم لغو رواديد را به اجرا گذاشته است. اكثريت كشورهاي اروپايي، آمريكا، تركيه و برخي از 

ن گذرنامه هاي كشورهاي حوزه خليج فارس مانند امارات متحده عربي ازجمله اين كشورها مي باشند. درخصوص ايران، دارندگا

 31دارندگان گذرنامه هاي عادي با مراجعه به سفارت گرجستان در تهران با پرداخت مت از دريافت رواديد معاف بوده و سياسي و خد

پذير ماه دريافت مي كنند. همچنين دريافت رواديد در مرزهاي ورودي اين كشور نيز امكان 3به مدت دالر رواديد ورود به گرجستان 

 است. 

 

 صنعتي -قوانين مناطق آزاد تجاري -6-4
اين  اي در غرباما مباحثات در مورد ايجاد چنين منطقه در گرجستان هنوز منطقه آزاد تجاري و سرمايه گذاري ايجاد نشده است،

آقاي  2117سال  كيلومتر مربع در دستور كار قرار دارد. اين موضوع پس از سفر 411كشور در كنار درياي سياه در بندر پوتي به وسعت 

نمايندگاني از  2117ساكاشويلي رييس جمهور گرجستان به امارات متحده عربي با جديت پيگيري مي شود. در اين راستا در سال 

 وارد گرجستان شده و مذاكراتي را با مقامات اين كشور انجام داده اند. شركتهاي معروف امارات و سنگاپور 

اي تصادي و تسهيل تجارت در گرجستان به نظر مي رسد اصالحات به حدي گسترده است كه در آيندهاما با توجه به ابعاد اصالحات اق

كاالهاي وارده به اين كشور، حذف موانع  %95حذف تعرفه بيش از نزديك كل كشور را به منطقه آزاد تجاري نزديك نمايد. 

و زمين توسط افراد و شركتهاي خارجي و .... زمينه هاي غيرگمركي و امكان ترخيص آسان كاال، امكان مالكيت اموال غيرمنقول 

   تسهيل تجارت و سرمايه گذاري در اين كشور را فراهم كرده است. 

 

 قوانين بانكي و نحوه انتقال پول و سرمايه -6-5
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عنوان بانك ه بخش خصوصي است. بانك ملي ب سيستم بانكي گرجستان خصوصي است و بانكهاي تجاري اين كشور عمدتاً در اختيار

تنظيم و  سياستهاي پولي و مالي كشور را (مركزي)2بانكهاي خصوصي نظارت دارد. بانك ملي مركزي زير نظر وزارت دارايي بر اعمال

 .بانكهاي خارجي ارتباط پولي دارند براي تأسيس بانكهاي خصوصي مجوز صادر مي نمايد. اكثر بانكهاي گرجي با

گردد. كشورهايي كه با مرتبط مي باشد، انجام مي تمام كشورهايي كه سيستم بانكي آنها با بانكهاي خارجيانتقال ارز توسط بانكها به 

بانكهاي تجاري  ول را به هر كشوري حواله نمايند.توانند به طور مستقيم پراحتي ميه دارند، ب گرجستان ارتباط مستقيم پولي و بانكي

 آذربايجان، ارمنستان، اوكراين، كانادا و چند كشور عضور اتحاديه اروپا ارتباط پولي تركيه،گرجستان با كشورهاي روسيه، آمريكا، 

 .مستقيم دارند

پذير است و در صورت رعايت شرايط امكان بر اساس قوانين اين كشور فعاليت بانكهاي خصوصي داخلي و خارجي در اين كشور

 .پذير استنكهاي خارجي در اين كشور امكانشعبه با اعالم شده از سوي بانك ملي گرجستان افتتاح

عمده ترين مشكالت تجارت ايران با  از ،عدم وجود مكانيزم بانكي جهت نقل و انتقال پول و ارز از گرجستان به ايران و بالعكس 

مستقيم و كشور ثالث  است. در حال حاضر مبادله پولي بين دو كشور از طريق غير كشورهاي تازه استقالل يافته از جمله گرجستان بوده

يك بانك گرجي با حواله ارز به  گيرد. تجار ايراني با مراجعه بهاز طريق سيستم ارزي بانك توسعه صادرات ايران انجام مي با حواله

از نمايند. ارز حاصل از صادرات را به كشورمان ارسال مي( بانكهاي آلمان بيشتر)بانكهاي ايراني از طريق يك بانك واسطه خارجي 

انتقال و حواله ارز انجام  يك بانك خارجي به عنوان بانك واسطه جهت انجام حواله ارز به بانكهاي گرجي عمليات ايران نيز از طريق

گردد. كما اينكه حواله غير مستقيم از طريق هاي انتقال ارز ميهزينه كه هم موجب طوالني شدن عمليات و هم باعث افزايش ،گيردمي

 د.دهخود ضريب اطمينان انتقال دهندگان ارز را كاهش ميبه كشور ثالث خود

 

 رسيدگي به اختالفات تجاري -6-6
قانون داوري خصوصي تنظيم كننده دعاوي بخش خصوصي است. قانون داوري خصوصي هنوز در گرجستان به جد اجرا نشده است، 

اجازه به چالش كشيدن تصميمات داوري خصوصي را داده است، لذا اين امر تصميمات داوري را غيرمؤثر زيرا قانون مدني به دادگاه ها 

هزينه باالي دادرسي در داوري نسبت به دادگاهاست، لذا طرفين دعوي از روش مذكور استفاده نمي كنند. البته از مي سازد. دليل ديگر 

مايل به حضور در دادگاه نيستند، استفاده مي شود. دعوي بين سرمايه گذار داوري خصوصي در برخي موارد كه طرفين به داليلي 

خارجي و يك شركت ثبت شده در گرجستان بر اساس قرارداد منعقده بين آنها يا از طريق دادگاههاي گرجستان رسيدگي مي شود. 

مشخص نشده باشد، توسط دادگاه خاص  دعوي بين سرمايه گذار خارجي و يكي از اركان دولت در صورتي كه طي يك قرارداد

عالوه بر مركز مذكور، سرمايه گذار خارجي گرجستان و يا در مركز بين المللي رسيدگي دعاوي سرمايه گذاري رسيدگي مي شود. 

حق دارد دعوي خود را به هر يك از نهادهاي داوري بين المللي كه توسط كميسيون بين المللي در مورد قانون تجارت بين المللي 

 أسيس شده، ارجاع كند. ت

 

 قوانين مالياتي -6-7

                                                            
2 National Bank 
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به اجرا گذاشته شد. اين  2115از تصويب پارلمان اين كشور گذشت، و از اول ژانويه  2114قانون جديد ماليات گرجستان در دسامبر 

ه و حقوق و تكاليف جلد و مقررات خاص تنظيم شده است. مقررات عمومي اين قانون بيشتر به تعريف اصطالحات پرداخت 2قانون در 

 و نحوه رسيدگي به اختالفات مالياتي را روشن مي كند. 

 موارد جديدي كه در قانون مالياتي جديد ارائه شده به قرار زير است: 

 و اطالع قبلي به پرداخت كننده ماليات ،ماليات و روند اجرا و كنترل آنگيرانه در دريافت اقدامات سخت 

  ماه 6ماه به  3ماليات از افزايش فرصت زماني پرداخت 

  17/1به  %15/1كاهش جريمه ديركرد از%  

 امكان دريافت پرداختهاي اضافي از دولت 

نوع كاهش يافته  6در قانون جديد به  ،1997مورد ماليات در قانون مالياتي  21مقررات ويژه به پرداخت مالياتهاي خاص اختصاص دارد. 

 است كه عبارتند از:
 

 درآمد ماليات بر -6-7-9
 ،كه كارگران را استخدام نمي كنندكاهش يافته است. بخشهايي  %12بوده كه در قانون جديد به  %21ماليات بر درآمد در قانون قبلي 

ماليات آنها بر اساس قوانين ديگر مالياتي رسيدگي مي شود. همانند اشخاصي كه در بخش كشاورزي مشغول فعاليت بوده و درآمد 

 ماليات بر درآمد معاف مي باشند. هزار دالر( باشد، از پرداخت  71هزار الري )حدود 111ساليانه آنها كمتر از 
 

 ماليات بر سود -6-7-2
 %51درصورتيكه سود شركت نسبت به سال قبل  1997برخالف قانون تعيين شده است.  %21 حدود يات بر سوددر قانون جديد، مال

 ماهه را قطع كند.  3كاهش داشته باشد، موودي مالياتي حق خواهد داشت پرداختهاي مالياتي 
 

 ماليات اجتماعي -6-7-3
  كاهش يافته است. %21به  %31ماليات اجتماعي در قانون جديد از 

 

 ماليات بر ارزش افزوده -6-7-4
 كاهش يافته است.  %18به  %21ماليات بر ارزش افزوده در قانون جديد از 

 

 غير مستقيمماليات  -6-7-5
ميزان آن نيز افزايش قابل توجهي داشته است. براي مثال ماليات  ،در قانون جديد دايره ماليات غيرمستقيم بيشتر شده است. عالوه بر اين

افزايش داشته است. همچنين ماليات غيرمستقيم بر  %125درصد، و سيگار وارداتي حدود  51الي  41غيرمستقيم براي مشروبات الكلي 

 ميزان ماليات كاسته مي شود.  افزايش يافته، اما هرچه بر عمر خودروها افزوده شود از %51واردات خودرو نو نيز حدود 
 

 ماليات بر اموال -6-7-6
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ماليات بر اموال در مورد اموال اشخاص، اموال شركتها، وسايل نقليه، قايقها، هواپيماها و هليكوپترها و همچنين مقررات جديد در زمينه 

اي بر اموالي كه بر %1ست از: ماليات تا كشاورزي و غيركشاورزي اعمال مي شود. انواع ماليات در اين گروه عبارت ابر زمينهاي 

به قيمت  %2/1تا   %15/1هزار الر دارند، مي بايست از 61تا  41گردد. خانواده هايي كه درآمدي بين استفاده تجاري بهره برداري مي

درصد، و خانوارهايي كه از  4/1الي  2/1هزار الر است، از 111هزار تا 61بازار ماليات پرداخت كنند. خانوارهايي كه درآمد آنها بين 

ماليات بر وسايل نقليه عمومي بر اساس ظرفيت  درصد ماليات پرداخت خواهند كرد. 8/1الي  4/1هزار الر بيشتر درآمد دارند از 111

ي گردد. الري است. همچنين ماليات بر هواپيماها و هليكوپترها بر اساس نوع و ظرفيت آنها تعيين م 311الي  5موتور و سال توليد از 

ها ماليات آنها متغير است. ماليات بر متر مربع و بر اساس مرغوبيت و نوع مديريت زمين 1براي زمين هاي كشاورزي نيز بر اساس 

 است.  %24/1هاي غيركشاورزي تا زمين

 

 معافيتها و تسهيالت ويژه -6-8
در و كمك ساير كشورها وابسته است لذا  ي و مالياتيبا توجه به اينكه درآمد دولت گرجستان بيش از هر چيز به درآمدهاي گمرك

 وجود دارد اما در مقابل امتيازاتي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف از جمله زمينه هاي مذكور معافيتها و تسهيالت كمي

تجاري و سرمايه گذاري به خارج از فعاليت  مالكيت افراد و شركتهاي خارجي بر اموال منقول و غير منقول، انتقال كامل ارز حاصل از

 صنايع مرتبط با انرژي، وجود شرايط مساوي براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي، كشور، سرمايه گذاري در صنايع مادر از جمله

رمايه خوبي براي فعاليت تجاري و س شرايط امكان افتتاح شعب بانكها و بيمه هاي خارجي و كاهش تعرفه هاي واردات به اين كشور،

  .گذاري فراهم آورده است

جمهوري چك، اسلواكي، كانادا، ژاپن و  از جمله كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، آمريكا، سوئيس، ورهااز سوي ديگر برخي كش

 سويترجيحي در نظر گرفته اند. بر اساس تعرفه هاي ترجيحي در نظر گرفته شده از  لهستان براي واردات كاال از گرجستان تعرفه هاي

از پرداخت عوارض گمركي معاف خواهند  قلم كاالي توليد شده در گرجستان به هنگام صادرات به اتحاديه اروپا 7211اتحاديه اروپا 

بدون   CIS داراي سيستم تجارت آزاد است. صادرات از اين كشور به كشورهاي CIS كشور از كشورهاي 8بود. گرجستان با 

نيازمند گواهي مبدأ نمي باشد. بار همراه  پذيرد. واردات از اين كشورها بر ارزش افزوده انجام ميپرداخت عوارض گمركي و ماليات 

همچنين نگهداري كاال در انبارهاي  .معاف است از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مسافر داراي نرخ مشخص تعرفه گمركي است و

است. عوارض گمركي و هزينه ترخيص گمركي بر كاالهايي كه امكانپذير  مشخص و تحت كنترل گمرك گرجستان براي يك ماه

عوارض گمركي و ماليات  گردد. ترانزيت كاال از كشور گرجستان از پرداختآنها كمتر از يك ماه باشد، اعمال نمي مدت نگهداري

 ت.معاف اس

 

 هاتوصيهنتيجه گيري و  -7
 

است. كه اين امر نشان دهندة  %91از ميانگين درآمد سرانه جهان به ميزان  بيشتر %363ميانگين درآمد سرانه كشور گرجستان با رشد  -1

  از متوسط رشد درآمد سرانه جهان است. باالتردرآمد سرانه اين كشور رشد اين است كه 
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ال به شدت كاهش يافته،  اما در س 2119و  2118رشد اقتصادي كشور گرجستان تحت تأثير بحران اقتصادي جهاني در سالهاي  -2

 باشد. رسيده، كه اين امر نشان دهنده تأثيرپذيري اين كشور از وضعيت اقتصاد جهاني مي %7مجدداً بهبود پيدا كرده و به سطح  2111

كه درجه باز بوده است. اين امر حاكي از اين است  %4/36قريب به  2111در كشور گرجستان در سال  GDPصاردات به  تنسب -3

 كشور، ارزيابي مي شود. اينگذاري خارجي در بودن اقتصاد گرجستان نسبتاً باال بوده و اين مسأله يك نقطه مثبت براي سرمايه

اي كه مقدار اين گونه)يعني اختالف نرخ بهره وام منهاي نرخ بهره سپرده( در كشور گرجستان باال مي باشد، به Spreadبهره نرخ  -4

ه است. اين امر مؤيد آن است كه هزينه تجهيز منابع در اين كشور باالست و به نظر بود %15ميالدي  2111شاخص در اين كشور در سال 

را باال نگه  Spreadه گذاري موجب شده است تا تقاضا براي وام باال بوده كه اين امر نرخ هاي سرمايرسد سودآوري باالي طرحمي

 يابي براي انجام سرمايه گذاري در اين كشور را توجيه كند.داشته است. اين كمبود منابع، مي تواند فرصت

رقم نسبتاً  بوده، كه %2/15 ميالدي 2111ال در كشور گرجستان در سبهره واقعي )اختالف نرخ بهره اسمي منهاي نرخ تورم( نرخ  -5

 ست.نشان مي دهد كه هزينه دريافت وام در اين كشور باال Spreadلذا باال بودن اين نرخ به همراه باال بودن نرخ  .بااليي است

 گرجستان افزايشي بوده است.  روند نرخ تورم كشور -6

 پايين است.نوسانات نرخ ارز و ريسك مربوط به آن در اين كشور  -7

 (. لذا سرمايه گذاري در اين بخش توصيه نمي شود.1باشد )جدول شماره اين كشور ناچيز مي  GDPسهم معامالت سهام از -8

، باالتر از از حد متوسط 2118كشور در سال  157در بين  32از منظر شاخص آزادي اقتصادي، كشور گرجستان با كسب رتبه  -9

 را دارا بوده است. 151كه ايران در همين سال رتبه جهاني است. اين درحالي است 

 بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشور در بخش هاي گردشگري، پروژه هاي توليد برق  صورت گرفته است. -11

مالكيت افراد و  امتيازاتي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف از جملهبه درخصوص معافيتها و تسهيالت ويژه مي توان  -11

فعاليت تجاري و سرمايه گذاري به خارج از كشور، سرمايه  شركتهاي خارجي بر اموال منقول و غير منقول، انتقال كامل ارز حاصل از

امكان افتتاح شعب  صنايع مرتبط با انرژي، وجود شرايط مساوي براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي، گذاري در صنايع مادر از جمله

شرايط خوبي براي فعاليت تجاري و سرمايه گذاري فراهم كه  ا و بيمه هاي خارجي و كاهش تعرفه هاي واردات به اين كشور،بانكه

 ت، اشاره نمود.آورده اس

جمهوري چك، اسلواكي، كانادا، ژاپن و لهستان براي  برخي كشورها از جمله كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، آمريكا، سوئيس، -12

عوارض  ترانزيت كاال از كشور گرجستان از پرداختو همچنين  ترجيحي در نظر گرفته اند. از گرجستان تعرفه هاي واردات كاال

 ت.گمركي و ماليات معاف اس

جهان جاي گرفته است. در ارزيابي انجام شده اين  68در رتبه  98/2در ارزيابي اخير مؤسسه استاندارد و پورز، گرجستان با امتياز  -13

 دريافت كرده است.  B+و براي سرمايه گذاري بلندمدت  Bاي سرمايه گذاري كوتاه مدت رتبه كشور بر

ها و راهنمايي هاي اخيراً با توجه به پيشرفت هاي حاصله در انجام اصالحات اقتصادي و همچنين ثبات اقتصادي حاصله درنتيجه مشاوره

ارتقا داده است و دولت گرجستان اين امر را  BB–به  B+نهادهاي بين المللي، مؤسسه بين المللي فيچ در ارزيابي خود گرجستان را از 

 يه گذاري بيشتر خارجي در بخشهاي مختلف وبه ويژه در بخش بانكي ارزيابي مي كند. زمينه ساز سرما

را دارا مي  5رتبه كشور گرجستان در طبقه بندي ريسك توسط صندوق ضمانت صادرات ايران، گروه تعيين شده  7همچنين از بين 

 (.بيانگر بيشترين ريسك مي باشد 7بيانگر كمترين ريسك و عدد  1عدد ) باشد
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دو كشور را در طول سالهاي اخير تشكيل روابط تجاري و صادرات كاال از ايران به گرجستان بخش مهمي از روابط اقتصادي  -14

رغم رشد صادرات به و عليدات اين كشور از جهان نبوده است داده، اما رشد صادرات ايران به اين كشور متناسب با ميزان رشد وار

 دهد. ، ايران هر ساله بخشي از بازار سُنتي خود را در اين كشور از دست ميگرجستان

هاي گذاري در بخشبايست در تشويق شركتهاي معتبر به حضور و سرمايهمهمترين نكته در توسعه صادرات ايران به گرجستان را مي

 گذاري جستجو كرد. مختلف اقتصادي اين كشور و همچنين راهكارهاي مناسب براي برطرف كردن موانع موجود تجارت و سرمايه

به اين كشور و مهندسي نقل و انرژي توسط دولت گرجستان، صدور خدمات فنيوهاي حملبخش اي درهاي توسعهاجراي برنامه -15

 را سودآور نموده است. 

اي نزديك به رونق آن افزوده خواهد شد، لذا خدمات مرتبط با اين امر ازجمله هايي است كه در آيندهگردشگري ازجمله بخش -16

هاي غربي اين كشور در كنار درياي سياه با سواحل زيبا، و مركز، ي برخوردار است. بخشايجاد مراكز تفريحي و هتل از اهميت خاص

 هاي جالبي براي گردشگران خارجي دارد. اين كشور با محيطي كوهستاني جاذبهشرقي شمال و جنوب

 دهي خوبي برخوردار است. بازاز گرجستان سرمايه گذاري در بخش امالك و مستغالت كشور  -17

گذاران خارجي را نيز به خود جلب كرده است. بانكداري در هاي مهم اقتصاد گرجستان است، كه سرمايهبانكداري از ديگر بخش -18

گذاران سرمايهبر بانكهاي خصوصي نظارت دارد.  )مركزي( ملي گرجستان در اختيار بخش خصوصي است، و دولت از طريق بانك

صوصي اين كشور را در اختيار دارند، و بانكهايي از برخي كشورها ازجمله تركيه، قزاقستان خارجي بخشي از سهام برخي از بانكهاي خ

توانند با حضور در بازار پولي گرجستان، ضمن ارائه اند. بانكهاي ايراني نيز ميو آذربايجان در اين كشور شعبه فرعي افتتاح كرده

 اين كشور را در اختيار گيرند.  خدمات به ايرانيان مقيم اين كشور، سهمي از بازار پولي 

اي ركود در حال رونق است. تمركز صنايع اين كشور در بخش فرآوري محصوالت كشاورزي صنعت در اين كشور پس از دوره -19

توليد ها و همچنين صنايع جديد، ازجمله صنايع مرتبط با گذاري در اين بخشو صنايع مرتبط با توليد انرژي الكتريكي است. لذا سرمايه

تواند در بازار اين كشور جايگاه مناسبي به خود اختصاص لوازم بهداشتي ساختماني، لوازم مرتبط با پتروشيمي و محصوالت آن نيز مي

ها در بخش صنايع آبي، ايتاليايياي در بخش توليد انواع بطري و صنايع كشاورزي و نيروگاه برقدهد. در اين رابطه شركتهاي تركيه

 باشند. نقل و انرژي، و شركتهاي قزاقستان در بخش انرژي فعال ميوركتهاي انگليسي در بخش حملكشاورزي، ش
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 :پيوست
 

اسالمي ايران و دولت گرجستان  قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني بين دولت جمهوري -9

در جلسه علني مورخ ،بودگرديده كه به عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم

 :رسيدتأييد شوراي محترم نگهبان تصويب و به  32/8/9385
حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب  مبادالت تجاري طرفهاي متعاهد و قراردادهاي بازرگاني منعقده بين اشخاص – 1ده ما

 .هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهدشد اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري

كاالهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر  ور گواهي مبدأ برايهريك از طرفهاي متعاهد، طبق قوانين خود نسبت به صد – 2ماده 

 .كند، اقدام خواهدكردصادر مي

كشور مقصد صورت خواهد گرفت، در هر  مبادله كاالها و خدمات در چارچوب اين موافقتنامه براساس استانداردهاي – 3ماده 

 .كشور مبدأ برخوردار باشندكمتر از استاندارد  حال كاالها و خدمات مزبور نبايد از استانداردي

، مطابقت ارزيابي، اعتبارنامه و مديريت ( طرفهاي متعاهد توافق نمودند در زمينه استانداردسازي، سنجش اوزان و ابعاد)مترولوژي

هرطرف به درخواست طرف ديگر، اطالعات ضروري مربوط به مسائل  .منعقد نمايند اي را بين دو كشوركيفيت توليد موافقتنامه

 .استانداردسازي را به زبان انگليسي ارائه خواهدنمود استاندارد و

واردات و صادرات و نيز درمورد ميزان، نحوه و  الوداد را كه درمورد تشريفاتهريك از طرفهاي متعاهد رفتار ملل كامله – 4ماده 

 به واردات و صادرات هركشور ثالثي التأديه ديگر نسبتبازرگاني و هرگونه وجه الزم مالك وضع يا اخذ حقوق گمركي، سود

متعاهد ديگر معمول خواهدداشت.  درمورد واردات و صادرات دولت دارد و يا در آينده اعمال خواهد داشت، عيناًاعمال مي

  :الذكر اين ماده شامل موارد زير نخواهدشدمقررات فوق

آمدهاي مرزي به هريك از كشورهاي همسايه ورفت منظور تسهيلمزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هريك از طرفهاي متعاهد به 

 .خواهدكرد اعطاء نموده يا در آينده اعطاء

هاي گمركي اعطاء مناطق آزاد تجاري و اتحاديه مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هريك از طرفهاي متعاهد در نتيجه مشاركت در

 .كرده يا در آينده اعطاء خواهدنمود

حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير  تري درمورد ماليات،طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگين – 5ماده 

طور رسمي از مگر اين كه طرفهاي متعاهد قبل از اعالم عمومي، بهوضع ننمايند، التأديه نسبت به واردات و يا صادراتوجوه الزم

 .عملي، يكديگر را مطلع نمايند چنين

پذيرد، به المللي انجام ميمقررات بانكداري بين تسويه مبادالت تجاري ميان دو كشور به ارز قابل تسعير و بنا بر عرف و – 6ه ماد

 .باشدبانكهاي مركزي دو كشور توافق شده جز در مواردي كه ترتيب ديگري ميان

المللي كه و نمايشگاههاي بين زارهاي مكارهطرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در با – 7ماده 

 .نمايند، تشويق و ترغيب خواهندنموددر قلمرو خود برگزار مي ربطاالجراي كشورهاي ذيبراساس قوانين و مقررات الزم
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اشد نمايش به صورت موقت وارد شده ب در اين ارتباط، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كاالهايي كه براي فروش نباشد و براي

ربط خود، از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض مشابه كشورهاي ذي االجراء در كشوربراساس قوانين و مقررات الزم

 .باشد ربط معافذي

با حق فروش را براي ارائه توليدات كشور  هريك ازطرفهاي متعاهد اجازه برگزاري ساالنه يك بازار مكاره يا نمايشگاه – 8ماده 

 :شركتهاي بازرگاني آن كشور خواهدداد، مشروط بر اين كه اهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات وطرف متع

 .مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد -1

 .نمايند بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت -2

 .فق طرفهاي متعاهد باشدنوع و حجم كاالهاي عرضه شده، مورد توا -3

بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش  مفاد اين ماده مانع از آن نخواهدبود كه طرفهاي متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان

شود، اعمال طور موقت براي نمايش وارد مي( نسبت به كاالهايي كه به7ماده) الذكر به نحو ديگري توافق نمايند. مفادفوق

 .خواهدشد

ربط خود را كه صالحيت مؤسسات ذي طرفهاي متعاهد توافق نمودند همكاري و تبادل اطالعات تجاري بين گمركات و – 9ماده 

 .تسهيل نموده و گسترش دهند صدور گواهي مبدأ و ساير اسناد بازرگاني را دارند،

حقوقي طرف متعاهد ديگر  ي وهريك از طرفهاي متعاهد جهت حمايت از حقوق مالكيت معنوي اشخاص حقيق – 11ماده 

 كننده آنها، طرفهاي متعاهد باشند، اقداماتالمللي كه منعقدهاي بينموافقتنامه ربط واالجراي كشورهاي ذيبراساس قوانين الزم

 .مقتضي را معمول خواهند داشت

مابين دو طرف، اجازه خواهد اني فيبازرگ خدمات و اطالعاتهريك از طرفها به منظور تسهيل و توسعه مبادالت كاال، – 11ماده 

قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد  داد كه طرف ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در

 .منوط به توافق آتي طرفها خواهدبود شعب آن

مابين، نيازهاي بازرگاني خود بازرگاني في ادالتهريك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مب – 12ماده 

 .االمكان از طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمودمقررات خود، حتي را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و

د مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجا طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاري – 13ماده 

هاي تخصصي به منظور آشنايي با ها و فراهماييانديشيو برگزاري هم اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني

 .آورندبازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيالت الزم را فراهم محصوالت يكديگر و

خود را به اجراي روشهاي تجارت  ، اشخاص حقيقي و حقوقي كشورطرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري – 14ماده 

 .همكاريهاي بلندمدت تجاري و تجارت خدمات تشويق خواهند نمود المللي و تشكيل مشاركتهاي بازرگاني با هدفبين

اري مشترك در تجاري خود و نيز همك هاي دانش فني و تأسيس واستفاده از مناطق آزادطرفهاي متعاهد تبادل فناوري و پروژه

 .االجراء در كشورهاي خود، ترغيب و به آن مساعدت خواهند نمودالزم بازارهاي ثالث را براساس قوانين و مقررات

براساس قوانين ملي خود براي دستيابي به  طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع هرطرف – 15ماده 

 .اعالم نمودندمحاكم قضايي در قلمرو ديگري 
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صالح خود به منظور از مقامات ذي طرفهاي متعاهد نسبت به ايجاد كارگروه مشترك تجاري، مركب از نمايندگاني – 16ماده 

درمورد راهها و ابزارهاي توسعه و گسترش همكاريهاي تجاري بين دو كشور  گيريتشويق اجراي مفاد اين موافقتنامه و تصميم

 .نمودند موافقت

ايران و در گرجستان جهت مذاكره  طور متناوب در جمهوري اسالميمزبور به درخواست يكي از طرفهاي متعاهد به كارگروه

ها و پيشنهادها در جهت توسعه بيشتر موافقتنامه بروز نمايد و ارائه توصيه درمورد مشكالتي كه ممكن است در جريان اجراي اين

 .خواهد دادبازرگاني بين دو كشور تشكيل جلسه  مبادالت

 .مذاكره و مشاوره حل و فصل خواهدشد اختالفات در رابطه با تفسير و اجراي مفاد اين موافقتنامه، از طريق – 17ماده 

ممنوعيت و يا محدوديت درمورد حفظ منافع  مفاد اين موافقتنامه حقوق هريك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع – 18ماده 

 .نمايدامراض و آفات حيواني يا نباتي تحديد نمي يا جلوگيري از ملي، حفظ بهداشت عمومي و

ميالدي بين دولت جمهوري اسالمي 1993/ 21/1شمسي برابر با هجري 31/11/1371موافقتنامه بازرگاني كه در تاريخ  – 19ماده 

 .شدشدن اين موافقتنامه، لغو خواهد االجراءالزم ايران و دولت گرجستان منعقد شده از تاريخ

االجراء شدن اين است، از تاريخ الزمامضاء رسيده الذكر نسبت به كليه قراردادهايي كه براساس موافقتنامه يادشده بهموافقتنامه فوق

 .معتبر خواهدبود موافقتنامه، براي مدت يك سال

االجراءشدن آن، لي الزم براي الزممراحل داخ اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطالعيه طرفها مبني بر پايان – 21ماده 

 .االجراء خواهدشدالزم

هاي مزبور اين موافقتنامه براي دوره اين موافقتنامه براي مدت پنج سال به مورد اجراء گذارده خواهدشد. پس از انقضاء مدت

، عدم تمديد آن را كتباً به طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه ساله تمديد خواهدشد، مگر اين كه يكي ازيك

 .طرف متعاهد ديگر برساند اطالع

تكميل گردد. اصالحات مزبور به طريقي كه  اين موافقتنامه ممكن است در هر زمان به طور كتبي با توافق متقابل طرفها اصالح يا

 .االجراء خواهدشدالزم است،در بند اول اين ماده بيان شده

آن به امضاء رسيده و در حال اجراء  موجبموافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهايي كه به پس از انقضاء مدت اعتبار اين

موافقتنامه معتبر خواهدبود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق  باشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اينمي

 .نمايند

ميالدي  2114هجري شمسي برابر با هفتم ژوئيه  1383در تاريخ هفدهم تيرماه اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در تهران، 

 .باشدانگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، گرجي و

 .واهدگرفتقرار خ درصورت بروز هرگونه اختالف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي مالك عمل

ماه و ام آبانسي شنبه مورخمنضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز سه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد8/9/1385 يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ
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 ن در حمايت از سرمايه گذارانقوانين دولت گرجستا -2
 

 فصل اول : اصول عمومي

 ماده يك : اهداف

 باشد.ميشرايط مناسب و حقوقي فراهم آوردن هدف اين قانون كمك به سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي و فعاليت هاي توليدي و 

 ماده دو : حوزه قانون

 است. داخل خاك گرجستاندر ، اين قانون شامل سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي -1

 بوسيله اين قانون شرايط و امتيازهاي و يژه اي براي سرمايه گذاريهاي مخصوص تعيين مي شود. -2

 حقوقي كه از طريق اين قانون وضع مي شود شامل اشخاص حقوقي و حقيقي است . -3

 فصل دوم :

 ماده سه : آژانس ملي سرمايه گذاري گرجستان

 ز سرمايه گذاريها را تامين مي كند.دولت گرجستان حمايت ا -1

 آژانس ملي سرمايه گذاري نماينده دولت در امور حمايت از سرمايه گذاري مي باشد. -2

آژانس مي تواند نماينده سرمايه گذار براي همكاري با ديگر نهادهاي دولتي و اشخاص باشد و در اين راستا بين سرمايه گذار و  -3

 كه اين قرارداد حقوق و حوزه اختيار طرفين را مشخص مي نمايد. ،گردد آژانس قرارداد همكاري منعقد

آژانس ملي به استناد قرارداد به سرمايه گذار كمك مي كند تا سرمايه گذار مجوزهاي الزم را دريافت كرده و ديگر فعاليت ها را انجام 

 دهد.

 ن حق الزحمه هم توسط وزارت اقتصاد تعيين مي گردد .بابت اين خدمات آژانس يك حق الزحمه اي نيز دريافت مي نمايد و ميزا

 سرمايه گذاراني كه سرمايه گذاري ويژه اي را انجام دهند از پرداخت حق الزحمه معاف مي شود.

 با اين حال خود سرمايه گذار مي تواند بصورت مستقيم با نهادهاي و اشخاص ارتباط نيز برقرار نمايد. -4

 ذارماده چهار : حقوق سرمايه گ

 حقوق سرمايه گذار بدين شرح است :  -1

 اسناد الزم و هرگونه مجوز را از آژانس درخواست كند. –الف 

 از طريق آژانس، اموال را خريداري نموده و تمام تشريفات مربوطه را انجام دهد. –ب 

 دريافت نمايد. راتمام اطالعات درخصوص دريافت مجوزها و اسناد و خريد اموال و انجام سرمايه گذاري  –ج 

 از تضمين هايي كه قانون وضع كرده است بهره مند شود. –د 

 نهادهاي اداري به استناد اين قانون موظف به همكاري با آژانس و سرمايه گذار هستند. -2

 فصل سوم : گواهينامه و مجوز ها

 ماده پنج : نحوه صدور گواهينامه و مجوز
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فعاليت هست كه توسط ارگانهاي اداري صادر مي شود تا سرمايه گذار آن را در زمان مشخص انجام گواهينامه يا مجوز در واقع حق  -1

 دهد پيشاپيش امكان صدور هرگونه مجوز يا گواهينامه وجود دارد بغير از موارد ذيل:

 گواهينامه استفاده –الف 

 مجوز ساخت و ساز –ب 

 مجوز ساخت و حمل سالح و تسليحات نظامي –ج 

 ص مي تواند مجوز اوليه را درخواست نمايد.هرشخ  -2

درخواست كننده براي دريافت مجوز و يا گواهينامه بايد اسناد الزم را براساس قانون مجوز، جمع آوري نموده و طرح اوليه و فني   -3

را ارائه دهد. اين طرح بايد شامل ميزان سرمايه گذاري، نوع فعاليت، تشريح روند تكنولوژي ماشين آالت و تجهيزات كه مورد استفاده 

 اين طرح را مشخص و ارائه دهد.روز  15فعاليت و ديگر مشخصات در آن ذكر شود. سرمايه گذار ظرف  قرار مي گيرد، جدول

اي را صادر نمايد كه شرايط را براي ارگان اداري هم موظف هست به استناد صدور مجوزها در زمان هاي تعيين شده يك بخشنامه  -4

 مجوز سرمايه گذاري خارجي تسهيل نمايد.

به نهاد مربوطه ارائه نمود اين مجوز اجرايي مي شود و خود نهاد اداري باز را ه سرمايه گذار اسناد الزم براي فعاليت خود پس از اينك -5

 آن نيز صادر خواهد نمود. شدن يك بخشنامه براي اجرايي

ماهنگي با سرمايه گذار وجود بعداز اينكه مجوز صادر گرديد ديگر امكان تغيير شرايط و يا مجوز توسط صادركننده مجوز بدون ه  -6

 سال اجرايي نخواهد شد. 5ندارد. چنانچه قوانين اصالح گردد و به ضرر سرمايه گذار شود، آن قوانين تا 

 نحوه و زمان صدور مجوز و گواهينامه براساس مصوبه دولت تعيين مي شود. -7

 .فسخ گرديده است 2و  2و  2ماده 

 گذاري هاي ويژهفصل چهارم : شرايط حمايت از سرمايه 

 : سرمايه گذاري ويژه 2ماده 

ميليون الري و تاثير گذار بر توسعه اقتصادي كشور، سرمايه  8انجام سرمايه گذاري بيش از به سرمايه گذاران تمايل در صورت  -1

 ارائه نمايند.گذاران مي توانند درخواست خود را براي اعالم اين سرمايه گذاري بعنوان سرمايه گذاري ويژه از سوي دولت 

ميليون الري را  2ميزان ه، سرمايه گذاري هاي انجام شده در مناطق كوهستاني و محروم ب 9ماده  1دولت گرجستان غير از موارد بند  -2

 كه به توسعه اقتصادي اين منطقه كمك كند بعنوان سرمايه گذاري ويژه اعالم مي نمايد.

 را اعالم مي كند.دولت با صدور مصوبه سرمايه گذاري ويژه  -3

 : نحوه اعالم سرمايه گذاري ويژه 10ماده 

 سرمايه گذار مي تواند قبل يا بعد از انجام سرمايه گذاري خواستار اعالم سرمايه گذاري ويژه شود . -1

 ئه نمايد.سرمايه گذار براي اعالم سرمايه گذاري ويژه موظف است درخواست خود را همراه با طرح سرمايه گذاري به دولت ارا -2
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درخواست سرمايه گذار بر اساس تصميم دولت از سوي نهاد هاي ذيربط وزارتخانه ها بررسي خواهد شد و ظرف يك ماه تصميم  -3

نهايي اتخاذ مي شود. دولت مي تواند مدت تعيين شده را براي اعالم سرمايه گذاري ويژه تمديد نمايد و در اين خصوص به سرمايه 

 گذار اعالم كند.

قراردادي بين دولت و سرمايه گذار منعقد مي شود. اين قرارداد شرايط  ،در صورت اعالم سرمايه گذاري ويژه از سوي دولت -4

 تغيير داد.را سرمايه گذاري را مشخص مي كند. در صورت موافقت طرفين مي توان قرارداد و طرح سرمايه گذاري 

درصد از ارزش  2ميزان هسوي دولت براي تضمين انجام وظايف خود بايد وثيقه بسرمايه گذار پس از اعالم سرمايه گذاري ويژه از  -5

 سرمايه گذاري يا تضمين بانكي ارائه نمايد.

گزارش مربوطه را به دولت ارائه نمايد. دولت بر اساس  و آژانس ملي نيز موظف است بر انجام سرمايه گذاري ويژه نظارت كرده  -6

 قداماتي در راستاي حمايت از سرمايه گذاري انجام دهد.گزارش آژانس مي تواند ديگر ا

 سرمايه گذاري هاي ويژه را ثبت مي كند.  آژانس -7

 دولت مي تواند روند اعالم سرمايه گذاري ويژه را تشريح كند. -8

 : مسائل مربوط به نظارت دولت بر فعاليت توليد كنندگان در صورت انجام سرمايه گذاري ويژه 11ماده 

ايه گذار در صورت انجام سرمايه گذاري ويژه موظف است در خصوص نظارت انجام شده به آژانس اعالم كند. آژانس پس از سرم -1

 بررسي موضوع گزارش خود را در خصوص فعاليت توليدكنندگان به دولت ارائه مي كند.

 از نهاد هاي ذيربط درخواست كند.آژانس براي انجام وظايف خود مي تواند اطالعات الزم را بجز اطالعات محرمانه  -2

 : پايان مدت وضعيت سرمايه گذاري ويژه 12ماده 

 مدت وضعيت سرمايه گذاري ويژه توسط دولت مشخص مي شود. -1

در صورتي كه سرمايه گذار نتواند قرارداد سرمايه گذاري ويژه را اجرا نمايد دولت وضعيت سرمايه گذاري ويژه را باطل خواهد  -2

 ساخت.

نمي شود. اسناد و مجوز هاي قبلي بر اساس   ابطال وضعيت سرمايه گذاري ويژه منجر به ابطال اسناد و مجوز هاي صادر شده -3

 مقررات قانوني فسخ مي شود.

 اين قانون تعيين مي شود به سرمايه گذار عودت مي شود. 11در صورت اجراي قرارداد مبلغ تضمين كه بر اساس ماده  -4

 در صورت ابطال وضعيت سرمايه گذاري ويژه، مبلغ پرداخت شده تضمين، به حساب بودجه دولت واريز مي شود. -5

 اختيارات نهاد هاي عالي دولت:  12ماده 

در فضاهاي سبز و مناطق حفاظت شده مراكز و اسناد مربوط به طرح و برنامه ريزي فضاي سبز و مناطق در پايتخت گرجستان  -1

 موافقت دولت تنظيم مي شود. باخودمختار جمهوري هاي 

به استناد قانون ميراث فرهنگي در پايتخت گرجستان و مراكز جمهوري هاي خودمختار منطقه ساخت و ساز توسط رئيس جمهور  -2

 تعيين مي شود.
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زمين ها غير از زمين هاي در فضاهاي سبز دهكده باكورياني، گوداولي و همچنين در منطقه بورجومي واگذاري  2به استناد ماده  -3

 و صدور مجوز براي ساخت و ساز توسط نهادهاي اداري دولت انجام مي پذيرد.  خصوصي

 : اصول يا شرايط كلي 2فصل 

 : فعاليت سرمايه گذاري قبل از اجراي قانون 12ماده 

ستفاده نمايد. تفاوتي درخصوص زمان فعاليت آن هر فردي به منظور استفاده از اين قانون مي تواند به دولت مراجعه كند و از اين قانون ا

 سرمايه گذاري نمي كند.

 .: فسخ شده است  12ماده 

 : جمع بندي 2فصل 

 اجراي قانون :12ماده 

 اجرايي مي شود. 2116آگوست  15از  13ماده  3و  2اين قانون بغير از بند  – 1

 پس از صدور بخشنامه مربوطه اجرايي خواهد شد. 13ماده  3و  2بند  -2


