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% آى ضا هسلواى تطكيل 10هيليَى ًفط كِ  5ّعاض كيلَ هتط هطتع ٍ جوعيتي حسٍز  70تا هساحتي حسٍز  گطجستاى 

سال پس اظ آى هي تاضس ٍ ز ضحال  10سال فطهاًطٍايي ضَضٍي ٍ  70هي زٌّس زاضاي اقتػاز سَسياليستي عي 

س. تِ عَضي كِ ًگاُ تسياضي حاضط هاًٌس كطَ ضتطكيِ ٍ جوَْضي آشضتايجاى تِ سوت سطهايِ گصاضي حطكت هي كٌ

اظ سطهايِ زاضاى ذاضجي ضا تِ ذَز جصب كطزُ است . ايي كطَض عضَ ًاتَ، اتحازيِ اضٍپا ٍ ًيع عضَ ساظهاى تجاضت 

 جْاًي هي تاضس.

تاكٌَى حاكي اظ ٍجَز عطفيتْاي تاالوَُ جْات افاعايص حجان      1380سال يص غازضات ايطاى تِ گطجستاى اظ افعا

عالٍُ تطغازضات كاال تِ تاظاض گطجستاى ظطفيتْاي تساياض ذاَتي    ٍ تجاضي فيواتيي هي تاضس.ّوكاضيْاي اقتػازي 

هيليَى يَضٍ اعتثاض اظ هحل غٌسٍق 20زض ظهيٌِ غازضات ذسهات فٌي ٍ هٌْسسي تِ آى كطَض ٍجَز زاضز. لصا هثلغ 

زض گطجساتاى زض   شذيطُ اضظي جْت تاهيي هالي اجطاي پطٍغُ ّااي فٌاي ٍ هٌْسساي تَساظ ضاطكتْاي ايطاًاي      

ّوچٌيي عطحْاي تعضگ عوطاًي ٍ تاظساظي تا اعتثاضات تيي الوللي زض گطجستاى  اذتػاظ يافت. 1384اضزيثْطت 

زضحال اجطا هي تاضس كِ ضطكتْاي ايطاًي تَاًايي هطاضكت زضعطحْاي هصكَض ضا زاضًس. سغح ّوكاضيْاي زٍكطَض 

ض گطجستاى اضتوا يافتِ اسات ٍ ضاطايظ تساياض هسااعسي     اظ ظهاى ضٍي كاض آهسى آقاي ساكاسَيطلي ضئيس جوَْ

 جْت تسظ ٍ گستطش ّوِ جاًثِ ضٍاتظ فطاّن گطزيسُ است.

  

 :  2102گرجستاى درسال  طالعات اساسي مشَرا

 كشَر گرجستاى شرح

 هيرائيل ساكاضَيلي ضييس جوَْض 

 ذاًن ٍضا كَتاليا ٍظيط تَسعِ اقتػازي 

 جوَْضي ًَع حكَهت 

 69700 هساحت )كيلَهتطهطتع( 

 تطكيِ -ضٍسيِ -اضهٌستاى -آشضتايجاى كطَضّاي ّوسايِ 

 تفليس، تاتَهي، پَتي، كَتائيسي پايترت/ضْطّاي هْن  

 گطجي ظتاى ضسوي 

 هسيحي اضتسٍكس زيي ٍ هصّة 

 7/4 جوعيت )هيليَى ًفط( 

 7/1 ًَع پَل ٍ تطاتطي آى تا زالض 

 5.7 ًطخ تَضم )زضغس( 

 11.2 ( )هيلياضز زالض( OERتَليس ًاذالع زاذلي )

 5.5 )زضغس(  GDPًطخ ضضس 

 4800 زض آهس سطاًِ )زالض( 

 8/1 حجن سطهايِ گصاضي ذاضجي )هيلياضز زالض( 
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 3/3 تسّي ذاضجي )هيلياضز زالض(

 08/1 شذايط عال ٍ اضظ )هيلياضز زالض( 

 35/0  شذايط ًفت )هيلياضز تطكِ(

 8 )هيلياضز هتطهكعة(شذايط گاظ 

 1/3زضآهس:  تَزجِ ساالًِ زٍلت )هيلياضز زالض(

 9/3ّعيٌِ : 

 2.3 هيعاى غازضات تِ جْاى )هيلياضز زالض(

 4.8 هيعاى ٍاضزات اظ جْاى )هيلياضز زالض( 

 هيعاى غازضات ايطاى  تِ گطجستاى  

 )هيليَى زالض(

2011                             62 

 49هاِّ(                 8) 2012

 هيعاى ٍاضزات ايطاى اظ گطجستاى 

 )هيليَى زالض(

2011                          11 

 16هاِّ(                 8) 2012

 4 زضغس ضضس تَليسات غٌعتي 

 تلغاضستاى-تطكوٌستاى -آشضتايجاى -تطكيِ -ضٍسيِ ضطكاي عوسُ تجاضي زض ظهيٌِ غازضات 

 آلواى -اٍكطايي -آشضتايجاى-تطكيِ -ضٍسيِ ضطكاي عوسُ تجاضي زض ظهيٌِ ٍاضزات 

 آب هعسًي -هس -ظغال سٌگ -هٌگٌع هْوتطيي هٌاتع عثيعي 

 زام ٍ عيَض -سثعيجات -فٌسق -اًگَض –چاي  –هطكثات  هْوتطيي هحػَالت  كطاٍضظي 

غٌايع  -هَاز ضيويايي -تطقيلَاظم  -اتعاض آالت -فَالز، َّاپيواساظي هْوتطيي غٌايع 

 چَب ٍ ضطاب ساظي

 -هاضيي آالت-ضطاب  اًگَض  –قطاضِ ٍ ضايعات آّي ٍ چسى  هْوتطيي اقالم غازضاتي تِ جْاى

 آب هعسًي –چاي ٍ هطكثات  –هَازضيويايي 

 -هاضيي االت -گٌسم -زاضٍ –گَضت  -ًفت ٍ فطآٍضزُ ّاي ًفتي هْوتطيي اقالم  ٍاضزاتي اظ جْاى

 ضكط

چْاضهيي اجالس كويسيَى هطتطک اقتػازي ايطاى ٍ گطجساتاى زض   عساز اجالس ّاي تطگعاض ضسُ ٍ تاضيد آذطيي اجالس ت

 زض تفليس تطگعاض ضس.  84اضزيثْطت هاُ 

 ٍ زيگط ساظهاًْاي تيي الوللي ٍ هٌغوِ اي   WTOعضَيت زض 
زضآهس، آًكتاز غٌسٍق تيي الوللي  WTOتِ عضَيت  2000زضسال 

 پَل

 Http://www.tpo.irماخذ: 
  

 

 1021لغايت  1002حجن هبادالت ٍ تراز بازرگاًي ايراى با گرجستاى از سال 

 ارزش : هيليَى دالر                       

 2011   2010 2009 2008 2007 2006 2005 سال
2012 

 ها8ِّ

 49 62 56 44 56 51 45 48 غازضات

 16 11 13 5 9 6 6 8 ٍاضزات

 33 51 43 39 47 45 39 40 تطاظ تجاضي

 65 73 69 49 65 57 51 56 حجن هثازالت

 Http://www.tpo.irماخذ: 
 

http://www.tpo.ir/
http://www.tpo.ir/
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 هْوتريي اقداهات بِ عول آهدُ ) در چارچَب رٍابط دٍجاًبِ ( 

o  تاكٌَى ّط سالِ تِ عَض هساتوط   76تطگعاضي ًوايطگاُ اذتػاغي جوَْضي اسالهي ايطاى زض گطجستاى اظ سال

 تَسظ اتاق تاظضگاًي غٌايع ٍ هعازى گيالى 

o  هثازلِ پيص ًَيس ياززاضت تفاّن ّوكاضيْاي ًوايطگاّي تيي زٍ كطَض 

o  هيليَى يَضٍ اعتثاض اظ هحل غٌسٍق شذيطُ اضظي جْت تاهيي هاالي اجاطاي پاطٍغُ ّااي فٌاي ٍ       20اذتػاظ

 هٌْسسي تَسظ ضطكتْاي ايطاًي زض گطجستاى 

o  پيگيطي جْت تاسيس ضعثِ اي اظ تاًك ّاي ايطاًي زض آى كطَض 

o ى اهضاء اساسٌاهِ اتحازيِ تجاض ٍ غازضكٌٌسگاى ايطاًي تَسظ اتاق تاظضگاًي گيال 

o   اهضاء ٍ تػَية هَافوتٌاهِ تاظضگاًي في هاتيي 

 

 

كطَض گطجستاى ٍ تحليل ٍضع هَجَز ايي كطَض كِ زض هطحلِ گصاض اظ ٍضعيت سَسياليستي ساٌتي تاِ اقتػااز    

هثتٌي تط تاظاض تِ سثك هسضى هي تاضس ٍ ضضس سطيع ضاذع ّاي اقتػازي ٍ اضظش پَل ايي كطاَض ظهيٌاِ الظم ضا   

ساظي اتٌيِ ٍ ساذتواًْاي ايي كطَض ضا هْيا كطزُ است )الظم تِ شكط است كِ اكثطيت قطياة تاِ   تطاي ًَساظي ٍ تاظ

 اتفاق ساذتواى ّا هحػَل زٍضاى سَسياليستي ٍ تسياض فطسَزُ ّستٌس(.

زض حال حاضط هػالح ساذتواًي ظيازي اظ ايطاى تِ آى كطَض غازض هي ضَز ٍ ّاي  سااظهاًسّي هطرػاي تاطاي     

ٍ اضائِ استاًساضز ّاي هلي ٍجَز ًساضز ٍ تاعث حصف سطيع هػالح ايطاًي ٍ ضضس سطيع ضقثا زض  هعطفي، زستِ تٌسي

آى تاظاض ذَاّس ضس ٍ پس اظ هست كَتاّي عليطغن حضَض ٍسيع ٍ زض حال ضضس ايطاًياى زض ايي گطجستاى، ساْوي  

ضي ًوايطاگاُ هاصكَض هاي تاَاى     ضا زض تجاضت ٍ تَليس هػالح ساذتواًي زض ايي كطَض ًرَاّين زاضت. لصا تا تطگعا

 تَاًوٌسيْاي ايطاى ضا زض ظهيٌِ هػالح ساذتواًي، زض قالة ًوايطگاُ اذتػاغي ترػػي هعطفي ًوَز.   

ضٍاتظ اجتواعي هٌاسة هطزم ايي كطَ ضتا هطزم ايطاى تاعث ضسُ تا ايطاًياى الثتِ تِ غَضت غيط ساظهاًسّي ضسُ 

تا تجاض ٍ تَليس كٌٌس گاى گطجي تِ ذػَظ زض ترص هسكي ٍ غٌعت ساذتواى اضتثاعات ظيازي تطقطاض ًوايٌس تا 
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وي ٍ غيط ضسوي تثازل كاال ٍ ذسهات          جايي كِ عسُ اي تا كسة اقاهت زض گطجستاى هستوط ضسُ ٍ تغَض ضس

 هي ًوايٌس. 

با تَجِ بِ هقررات ادارُ مل گورك گرجستاى تعرفِ بيشتر ماالّاي ٍارداتي بِ گرجستاى عفَ هي 

. ٍلي بعضي از ماالّاي مِ در گرجستاى تَليد باشد ٍ ّيچگًَِ عَارض گورمي دريافت ًوي شَد 

 % ّستٌد. 5% هي باشد ٍ بعضي از ماالّا ّن داراي تعرفِ  02هي شَد داراي تعرفِ 

 

 :  2930در سال  هْوتريي اقالم صادراتي ايراى بِ گرجستاى 

لثاسْاي هطزاًِ ٍ  ،پَزض يا هايع لثاسطَيي ،كفص ،پيطاّي يوِ اسكي ٍ پَلٍَضهػالح ساذتواًي ٍ لَاظم تْساضتي، 

 اًَاع كف پَضْا ،آزاهس ،اضيا آضپعذاًِ ،كفص ّاي ٍضظضي ،ضيطِ ،لَستط ٍ ٍسايل ضٍضٌايي تطقي ،ظًاًِ

 

 : 2930در سال   هْوتريي اقالم ٍارداتي ايراى از گرجستاى

 ،قطاضِ آلَهيٌيَم ،ذاهِ گيط ،ذغَط ضاُ آّي ،لَلِ اظ آّي يا فَالز ،لَلِ ٍ پطٍفيل اظ آّي يا فَالز ،چَب اضُ ضسُ 

  اًَاع چطخ زًسُ ،هاضيي آالت ،چَب ،ع جعثِ زًسُااًَ

 

ٍ ديگر سازهاًْاي بيي الوللي ٍ   WTOايي بازار ّدف داراي تعرفِ گورمي بسيار پاييي، عضَيت در 

هٌطقِ اي ، عدم ًياز بِ ٍيسا ، اهناى تردد زهيٌي ، ّسيٌِ ّاي پاييي حول ٍ ًقل ماال، شرايط اجتواعي ٍ 

فرٌّگي ًسديل ، رٍابط حسٌِ دٍلتي ٍ حرمت رٍبِ جلَ جْشي ايي مشَر در جْت تَسععِ ٍ هعدرى   

 سازي مشَر . 

 

تثسيل تاِ ياك ضاطكت     1995هيالزي تاسيس گطزيسُ ، زض سال  1959ض سال ضوٌا ساتوِ ًوايطگاّي ايي هطكع ز

زض ترص ساظهاى ّا ٍ هطاكع ًوايطگاُ اًجوي جْاًي غٌعت ًوايطگاُ تعٌاَاى ياك    2005سْاهي ضسُ ٍ زض اكتثط 

طيي . اّويت ًوايطگاُ ٍ اعتثاض تيي الوللي آى هطكع اكسپَ جَضجيا هعتثطتطيي ٍ تعضگتعضَزائن ثثت گطزيسُ است 

 اقتػازي ايي كطَض تفليس هي تاضس. –هطكع ًوايطگاّي گطجستاى ٍ زض پايترت سياسي 
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تا عٌايت تِ هطاتة فَق الصكط ٍ تَاًوٌسيْا ٍ هعيت ًسثي كطَضهاى زض ظهيٌِ غٌعت ساذتواى تطگعاضي ًوايطگاُ 

 اذتػاغي ساذتواى زض كطَض گطجستاى  پيطٌْاز هي گطزز. 


