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Abstract

The paper discusses the essence of e-government, as well as in detail electronic
technologies, how important it is for the development of companies. The paper also discusses
e-Democracy with what factors from e-government.
The main part of the paper is devoted to the development of e-government in Georgia.
How electronic technologies have been introduced and developed in companies operating in
Georgia, as well as the effects of e-government (efficient, flexible, fast, easy, etc.) and the
disadvantages (cyber attacks, malfunctions).
Monthly surveys conducted using Google Forms show how to define e-governance in
banking companies in Georgia. The analysis of the study revealed how important governance
is for their development.
Keywords: electronic development, electronic technologies, cyber attacks.
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