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ანოტაცია 

 

 მოცემულ საბაკალავრო ნაშრომში განხილულია საქართველოს სახელმწიფოში 

ელექტრონულ მმართველობასთან დაკავშირებული საკითხები წარსულის, აწმყოსა და 

მომავლის გათვალისწინებით. 

 ნაშრომის ძირითად თეორიულ ჩარჩოს წარმოადგენს ელექტრონული მმართველობის 

არსი თანამედროვე მსოფლიოში, რომელიც ტექონლოგიების განვითარების 

პირდაპირპროპორციულად აზრი და მნიშვნელობა შეიძინა მე-20 საუკუნიდან 

მოყოლებული, შეეხო ყველა ქვეყანას და გლობალური კვლევის საგანადაც იქცა.  

 კვლევისას და მოცემული ნაშრომის შექმნისას დეტალურად გააანალიზებულია 2003 

წლიდან მოყოლებული საქართველოს ორი ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში 

ჩატარებული და მიმდინარე რეფორმები და ცვლილებები ფინანსური და საგადასახადო 

ადმინისტრირების და ამ სფეროებში ელექტრონული მმართველობის განვითარების 

კუთხით. 

 ბოლოს, ნაშრომში შეჯამებულია განხილული საკითხები და გაკეთებულია დასკვნა 

ჰიპოთეზის საბოლოოდ დასადასტურებლად. 

 

 The present bachelor‟s  work deals with Georgian state‟s e-gvernment policy issues taking 

into consideration the past, the present and the future. 

The main thesis of theoretical framework is  represented by essence of  e-government and its 

basic principles. The research is based on the economic policy formed by the Country‟s government. 

In addition, the essence of economic libertarianism and such issues as Singapore model of 

economic policy and partnership frame between European Union and Georgia  are points of issue : 

Association Agreement‟s  one of the most important category‟‟ deep and universal free trade area „‟. 

 The research analyzed policy in 2003-2017 formed by Georgian „‟Rose Government‟‟, the  

Country‟s  „‟European choice „‟ and the new government‟s policy strategy. 

Finally, this paper summarizes the discussed issues and makes the conclusion to confirm the 

hypothesis in the end. 


