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აბსტრაქტი 

 

              ქვემოთ მოცემული კვლევა ეხება ონლაინ ბიზნესის როლს საქართველოს 

ეკონომიკაში, აქცენტი გაკეთებულია ონლაინ ბიზნესის გამოწვევებზე, 

განვითარებაზე და პრობლემებზე. 

         ნაშრომის ფარგლებში გამოყენებულია სხვა ქვეყნების პრაქტიკის ანალიზი, 

განხილულია სომხეთის და ამერიკის მაგალითები, რაც თვალნათლივ გვიჩვენებს 

საქართველოში ონლაინ ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებს. ასევე 

მიმოვიხილეთ საქართველოს ბაზარი, შესწავლილ იქნა ბიზნესის ამ სახეობის 

მომხმარებლები, მათი დამოკიდებულება და ქცევა. 

          კვლევის ფარგლებში ჩამოვაყალიბეთ ონლაინ ბიზნესის რამოდენიმე სახეობა, 

მათ შორის, ონლაინ კაზინო, ფასდაკლების საიტები, ბითქოინები და ონლაინ 

მაღაზიები. გამოკვლეულია პრობლემატური საკითხები. 

           კვლევაში გამოყენებულია აღნიშნული ბიზნესის წარმომადგენების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაცია, რაც უფრო თვალსაჩინოს ხდის რეალურ სურათს. ასევე 

ვაწარმოეთ გამოკითხვა ონლაინ ბიზნესის მომხარებლებში, რამაც კიდევ ერთხელ 

დაგვარწმუნა, რომ საქართველოში ონლაინ ბიზნესი საკმაოდ სწრაფი ტემპით 

ვითარდება, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. 

            სხვა ქვეყნების მაგალითების გათვალისწინებით და საქართველოში არსებული 

მდგომარეობით შევიმუშავეთ გარკვეული სახის რეკომენდაციები. რაც ხელს 

შეუწყობს მომავალში ონლაინ ბიზნესმა დაიკავოს საქართველოს ეკონომიკაში 

მნიშვნელოვანი ადგილი. 

          ძირითადი საძიებო სიტყვები: ონლაინ ბიზნესი, ონლაინ კაზინო, ბითქოინი, 

ფასდაკლების საიტები, რეგულაცია. 
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Abstract 

 

    This  research    addresses    the principal role of online business in the Georgian economy. 

It emphasizes   the potential challenges, problems and actual   progress. Analysis wields    the 

facts     that are     established    upon   foreign   practical    experience,   it thoroughly reviews 

Armenian   and   US   examples per  se. This helps  the realization of prospective perspectives 

of Georgian online business sector.  

    We    have   also  explored Georgian  market    in  general,  grasped important facts, such as 

the consumers     of this industry,    their demeanor.  We’ve outlined other industries, being – 

online   casinos,    sales   web-pages, BitCoins,   online   shops. We’ve looked into problematic 

matters,    and    also  used  the  provided   information  of   distinct representatives of various 

companies in this research paper, which genuinely formulates a better picture, a conspicuous 

impression if you may… 

   Furthermore, we’ve organized a poll for online business consumers, the end results lead us 

to a     better   understanding,   that    the    Georgian    business   is   swiftly progressing, as a 

newly industrialized country. 

    In    sight of examples of other countries and the current state of Georgia on this enquiry, 

we’ve managed to construct some recommendations, of which we believe, that they will aid 

the    online business  sector at a certain decree, specifically to hold a much more prominent 

place, in larger scales in the Georgian economy. 
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