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აბსტრაქტი  
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საქართველოს სავაჭრო და ეკონომიკური განვითარება. სახელმწიფო და 
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შესაბამისი დასკვნების გაკეთებასა და სამომავლო პერსპექტივების განსაზღვრაში 

ნაშრომი შედგება რამდენიმე ნაწილისგან : მიმოვიხილავთ ქვეყნის ეკონომიკურ და 

სავაჭრო მდგომარეობას ახლადმოპოვებული დამოუკიდებლობის პერიოდში,ხოლო 

ძირითადი ნაწილი ეთმობა 2016-2017-2018 წლების სავაჭრო სტატისტიკის 

ანალიზს.უარყოფითი სალდოს მიმოხილვას და მიზეზების დადგენას.ასევე ქვეყნის 

მიერ სავაჭრო სფეროში განხორციელებულ და განსახორციელებელ პროექტებს. 

ნაშრომში განმარტებულია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვაჭრობის განვითარება 

ქვეყნის ეკონომიკისათვის .წარმოჩენილია ქვეყნის პოტენციალი  საგარეო ვაჭრობის 

სფეროში, განხილულია ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორები და 

ხელსაყრელი ბაზრები. ყურადღება გამახვილებულია მსოფლიოში არსებული 

ქვეყნების მაგალითზე, თუ როგორ უნდა მიაღწიოს ქვეყანამ წარმატებას ამ დარგში. 

კვლევის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ძირითადი ნაბიჯები ჩვენს 

ქვეყანას გადადგმული აქვს სავაჭრო განვითარების მხრივ, სწორი თანმიმდევრული 

პოლიტიკით საქართველოს აქვს შანსი და შესაძლებლობა გახდეს რეგიონში ერთ 

ერთი წარმატებული ქვეყანა მისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო თუ იქნება 

სახელწიფო ასევე მსოფლიო ეკონომიკური ორგანიზაციების ხელშეწყობა. 
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abstract 

The subject of our research is the development of foreign trade in Georgia, what kind of 

merchant is Georgia, which factors provide the success or the failure of the country as a 

trader? 

Development of Georgian trade and economics is discussed in the present work. Also, The 

role of the state and international trade organizations; Already implemented and future 

projects; current and future development perspectives of the country. As a method of the 

research is used quantitative  and qualitative method as well, which analysis will help us to 

make relevant conclusions and to determine future perspectives. 

The work consists of several parts: we will review economic & trade situation of the country 

in the newly independent period;  

the main part of work is given to:  

 trade statistics analysis of 2016-2017-2018 years’;  

 Review the negative balance of payment and identification the reasons of it;  

 Future and implemented projects by the country in trading. 

The work explains the importance of the trade development for the country economics; 

potential of the country is introduced  in a field of foreign trade;  also we can see the review 

of important trade partners and profitable markets for the country; The focus is on the 

example of countries around the world how to achieve success in this field. 

 

Based on research analysis we can say that the basic steps taken by our country is in terms of 

trade development. If the state and also world economic organizations promote Georgia, it 

has the chance and potential to become one of the most successful countries in the region 
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because of its geographical location and it will happen with the help of right and sequential 

policy.  
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