GRUZJA
Podstawowe informacje o kraju1
Nazwa: Gruzja
Stolica: Tbilisi
Język urzędowy: gruziński
Liczba ludności: 4,615,807 (lipiec 2010)
Powierzchnia całkowita: 69 700 km²
PKB na osobę: 4,400 USD (2009)
Niepodległość od ZSSR: 9 kwietnia 1991
Skład etniczny: Gruzini: 83,8%, Azerowie: 6,5%, Ormianie: 5,7%, Rosjanie: 1,5%.
Inne mniejszości to: Abchazi, Osetyjczycy, Asyryjczycy, Czeczeni, Chińczycy, Grecy,
Kabardyjczycy, Kurdowie, Tatarzy, Turcy, Ukraińcy i Żydzi gruzińscy.
Podstawowe informacje o gospodarce2
W okresie radzieckim Gruzja przyciągała rzesze turystów z całego bloku
wschodniego, jak również produkowała wino, owoce i warzywa, które były
eksportowane do innych regionów ZSRR. Poziom życia w Gruzji był relatywnie
wysoki. Po upadku ZSRR Gruzja, podobnie jak inne państwa regionu, doświadczyła
szoku gospodarczego związanego z gwałtownym odłączeniem od zespolonej w
jeden organizm gospodarki radzieckiej. Jednakże w latach poprzedzających
światowy kryzys gospodarczy (2006-2007) kraj zanotował wzrost PKB o ponad 10%,
będący wynikiem napływu inwestycji zagranicznych i reform strukturalnych. W
konsekwencji kryzysu i konfliktu z Rosją wzrost PKB spadł do 2,1% w 2008 i 6,7% w
2009 r. Gospodarka Gruzji oparta jest głównie o uprawę produktów rolnych, takich
jak winogrona, owoce cytrusowe, orzechy laskowe, wydobycie manganu i miedzi,
produkcję napojów alkoholowych (wina), w niewielkim stopniu o produkcję maszyn i
chemikaliów. Obszary, które relatywnie dobrze się rozwijają to sektor budowlany,
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usługi bankowe i górnictwo. Poważne zagrożenie dla gospodarki stanowi
zahamowanie inwestycji zagranicznych. Gruzja uniezależniła się od dostaw gazu z
Rosji, coraz bardziej polegając na imporcie tego surowca z Azerbejdżanu. Budowa
rurociągu Baku-Tbilisi-Cejhan, gazociągu Baku-Tbilisi-Erzurum i Kars-Achalkalaki
Railroad to część strategii mającej na celu wykorzystanie geopolitycznego potencjału
Gruzji jako kraju leżącego między Europą a Azją i zwiększenie jej roli jako szlaku
tranzytowego dla przepływu gazu, ropy i innych towarów. Rozwój gospodarczy Gruzji
jest uzależniony od sytuacji politycznej w regionie, przede wszystkim od kontaktów
tego kraju z Rosją.
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