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აბსტრაქტი 

 

მოცემული კვლევის მიზანია, აღნიშნული ნაშრომის ფარგლებში შევისწავლო თურქეთის როლი 

საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში და კავკასიის რეგიონში გაძლიერებაში 2003 - 2018 წლებში. 

კვლევაში გამოყენებული იქნება თვისებრივი მეთოდოლოგია, რომელიც გულისხმობს ერთი 

კონკრეტული ქეისიდან ზოგადი დასკვნის გამოტანას. ამასთან რიგი დასჯვნებისათვის ვიყენებ  

რაოდენობრივ მეთოდოლოგიასაც.  კვლევა  არის შერეული ხასიათის, რათა მოვლენები უფრო 

სიღრმისეულად შევისწავლოთ. ეს მიღებული მონაცემების ინტერპრეტაციის საშუალებას მაძლევს, 

რაც  კვლევის ფარგლებში მნიშვნელოვანია. ამასთან, თავად ნაშრომის არსი ძირითადად მოითხოვს 

როგორც თვისებრივი, ასევე რაოდენობრივი მონაცემების დამუშავებას, როგორებიცაა: ოფიციალურ 

პირთა განცხადებები, სტატიები, სტატისტიკური მონაცემები, რომლებსაც გავეცანი სხვადასხვა 

ინტერნეტ-გამოცემასა და აკადემიურ ჟურნალში, ასევე აკადემიური ნაშრომებში. 

ქეისად აღებულია საქართველო, როგორც ეკონომიკურად განვითარება თვითონ ქვეყნის შიგნით და 

ასევე მისი გაძლიერება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და თურქეთის როლი მის განითარებაში. 

შევეცდები, პასუხი გავცე ნაშრომის მთავარ საკვლევ შეკითხვებს: რატომ სურდა თურქეთს 

საქართველოს ეკონომიკურად განვითარება და გაძლიერება კავკასიის რეგიონში 2003- 2018 წლებში? 

რა გავლენას ახდენდა ამავე პერიოდში საქართველოს დამოუკიდებლობაზე თურქეთთან 

ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერება,  როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკაში? 

შედიოდა თუ არა საქართველოს ინტერესებში თურქეთთან ურთიერთობების გაძლიერება?  

 

საკვანძო სიტყვები: საქართველო, თურქეთი, ეკონომიკური განვითარება, პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებები. 
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Abstract 

The main aim of this research is to study the role of Turkey in developing the economy of Georgia and 

strengthening the Caucasus region in 2003-2018.  

In this research, i will use qualitative research, which implies to make conclusion by analyzing concrete case. 

Furthermore, I use quantitative method too. The research is mixed, that aims to study events thoroughly. This 

methodology gives me an opportunity to interprete data, which is the most important aspect for the research. 

Study requires processing both: qualitative and quantitave data, including official statements of public figures, 

articles, statistical data, which was found in various books, academic articles and internet sources.  

The main case of this research is Georgia and the role of Turkey in its economic and political development in 

2003-2018. I will try to answer those research questions: What was the motive of Turkey for fostering and 

supporting Georgia in 2003-2018? How was Turkey influencing on Georgia's internal and external affairs in 

2003-2018? Was developing relations with Turkey in Georgia's best interest?  

 

Key words: Georgia, Turkey, Economic development, Political decisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


