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 برای ورود کاالهای ایرانی گرجستانتحلیل بازار کشور 
 

از   اه،یس  یایاست که از غرب با در یواقع در قفقاز جنوب  یکشور (، ساکارْتْوِلსაქართველოُ :یبه گرج ) گُرجِستان

آن، شهر   تختیمرز است. پاو ارمنستان هم  هیو از جنوب با ترک  جانیآذربا  یاز جنوب شرق به جمهور  ه،یشمال با روس 

در    ۲۰۲۱سال    هیآن در ژانو  تیمربع( و جمع  لیما  ۲۶٬۹۱۱مربع )   لومتریک  ۶۹٬۷۰۰است. مساحت گرجستان    سیتفل

بوده  ونیلیم  ۳٫۷۲۸حدود   گرجستان  نفر  ن  یجمهور  ک ی است.  طر  ی استیرمهیمتمرکز،  از  آن  حکومت  و   قی است 

 .شودیانتخاب م ی ابتین یدموکراس 

 تی عضو  ،یاس یاز اهداف مقامات س   ی کیقرار داشته و    اآسی  و  اروپااست که در هر دو قاره    ییاز کشورها  یکی  گرجستان

 .باشد یاروپا و ناتو م هیاروپا و ناتو است؛ که گرجستان در حال حاضر عضو ناظر در اتحاد هیدر اتحاد

  ی به زبان گرج   هایهستند. گرج  یارتدکس گرج   یسایکل  روی ارتدکس و پ  یحیمس  یگرجستان، مردم گرج   یبوم  مردم

الفبا   یکه زبان رسم   ند یگویسخن م  یکارتول از چهارده   یکیکه    شودینوشته م  یگرج  یکشور گرجستان است و با 

 . باشدیموجود در جهان م یالفبا
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 صنعت 
 

شود و نقش زیادی در تولید مجموعه اقتصادی این کشور دارد. صنایع صنعت شاخه اصلی اقتصاد گرجستان محسوب می

های شوروی داشت و به لحاظ تأمین مواد خام، انرژی و لوازم یدکی  گرجستان ارتباط نزدیکی با اقتصاد دیگر جمهوری

های پس از استقالل، صنایع این و به همین دلیل در سالهای شوروی داشت  وابستگی زیادی به روسیه و دیگر جمهوری

 کشور خسارات زیادی را متحمل گردید.  

میالدی، تقریباً یک سوم کارخانجات گرجستان دست از تولید کشیدند. اما پس از مدتی    ۱۹۹۴ای که تا سال  به گونه

برای ساختن کارخانه به گرجستان   گذارهای زیادیصنعت گرجستان رشد زیادی کرد و به شکوفایی رسید و سرمایه

 .شوندهای هوآوی و سونی برای اروپا در گرجستان ساخته میآمدند. گوشی

 ٪۱۳٫۸، ماشین سازی و صنایع فلزی  ٪۲۰٫۸، صنایع سبک  ٪۴۰در بین محصوالت صنعتی گرجستان، صنایع غذایی  

 .دهند از حجم تولید صنعتی را به خود اختصاص می

ای و بلوری، مصنوعات  تولید مصنوعات چوبی در این کشور فعالیت دارند. تولید ظروف شیشههمچنین موسسات صنعتی  

 .های فعالیت صنعتی گرجستان استسرامیک و فلزات ماشین سازی و صنایع نظامی از دیگر رشته

ی دیگر، است. در تفلیس، کوتائیسی، باتومی، سوخومی و بعضی شهرهادر گرجستان، صنایع سبک گسترش زیادی داشته

های پشمی، ابریشمی و نخی، تولید لباس، کفش، تریکو و لوازم خرازی، موسسات تولیدی کاالهای مصرفی ازقبیل پارچه

های چای خشک کنی، شراب سازی، تولید کنسرو و توان از کارخانهاشتغال به کار دارند. از موسسات صنایع غذایی، می

 .، گوشت، شیر و تعدادی دیگر نام بردکمپوت، تولید عطر و ادکلن، توتون، شیرینی
 

 

 

 

 صادرات و واردات 
های بلند مدت  گذاریثباتی سیاسی و به تبع آن فقدان امنیت الزم جهت سرمایههای گذشته به دلیل بیهرچند در سال

ه و ریسک پذیری باال در این کشور، گرایش اندکی از سوی بخش دولتی و تاحدودی بخش خصوصی کشورها در ورود ب 

 حدودی تا که کشور این مطلوب نسبتاً و جدید  شرایط  به توجه با اخیراست، اما در دهه بازار گرجستان مشاهده گردیده

است. این مناسبات در حال توسعه در  ای از امنیت و ثبات رسیدهدر آن کاسته شده؛ به درجه  موجود   هایبحران  دامنه  از

 .است است و حجم مبادالت بازرگانی این کشور با سایر کشورهای جهان سیر صعودی داشتهها بودههمه زمینه

تان، ارمنستان و اوکراین و بالروس  صادرات این کشور عمدتاً به کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، بلغارس 

 .است و عربستان و قزاقستان و قرقیزستان و صربستان و ازبکستان و نروژ بوده

 .باشدواردات گرجستان نیز عمدتاً از کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان، اوکراین، آلمان، آمریکا و ترکمنستان می
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 صادرات گرجستان به اروپا 
دهد    یهر چه تمام تر رخ م  یکشور به آسان  نیا  یروال برا  ن یکه ا  مییبگو  د یصادرات گرجستان به اروپا بادر ارتباط با  

اروپا، توافقنامه   هیاست؛ توافقنامه تجارت آزاد با اتحاد  یاریبس  یتوافقنامه ها  یتجارت دارا  ی  نهیچرا که گرجستان در زم

 یتوافقنامه ها   نیاز جمله مهم تر  رهیو قزاقستان و غ  هیل روس المنافع شاممشترک    یو کشورها  هیتجارت آزاد با ترک

عوارض    چگونه یصادرات محصوالت ساخت کشور گرجستان، بدون ه  یتوافقنامه ها اجازه    نیا  یگرجستان است که ط 

 .داده شده است  ،یونیلیم ۹۰۰از  شیب  تیبه بازار با ظرف یگمرک اتیو مال

گرجستان، ایران را تحریک می کند که به واسطه ی گرجستان بتواند تحریم های ایجاد شده همین امتیاز در تجارت  

علیه بازار خودش را دور بزند و به بازار جهانی راه پیدا کند چرا که تحریم های به وجود آمده بر علیه ایران، شرایط 

به وجود آورده که نتیجه ی آن چیزی جز اقتصادی و تجاری بسیار سختی را برای تجار ایرانی و تجارت خارجی ایران  

تورم زیاد و رکود اقتصادی ایران نبوده و نیست. بنابراین سرمایه داران ایرانی می توانند با تولید انواع محصوالت ایران در  

ی گرجستان و یا صادرات به گرجستان، راه خود را برای دستیابی به بازار جهانی باز کنند. تنها کافیست بر روی کاال

یا )ساخت گرجستان( ذکر شده باشد و فرقی هم نمی کند که این محصول   (Made In Georgia) تولید شده، عبارت

نتیجه ی صادرات به گرجستان است یا تولید داخلی آن کشور؛ همین عبارت مجوز ورود محصوالت ایران به بازار اروپا 

ی این پروسه که می تواند صادرات به گرجستان هم باشد، شما می توانید صادرات محصوالت ایرانی به  یعنی ط. است

اروپا را به راحتی انجام دهید. البته که سرمایه گذاری در کشوری مانند گرجستان و دسترسی به چنین خط تولیدی، 

 .خود مستلزم شرایط خاص دیگری است

صادرات به گرجستان قرار دارد، نبود حساب ال سی و نهایتا عدم انتقال پول از گرجستان یکی از مشکالتی که در مسیر 

به ایران است. این دو مورد از مهم ترین مشکالتی است که در مسیر صادرات به گرجستان برای ایران وجود دارد. با این 

ب تری در جهت صادرات به گرجستان حال امیدواریم که طی توافقات هسته ای ایران با جامعه جهانی، شرایط مناس 

به گرجستان  صادرات  حاضر،  حال  در  اما  شود.  تواند   اروپا فراهم  می  ایرانی،  تجار  گذاری  سرمایه  امکان  به  توجه  با 

 .محصوالت صادراتی ایران را نیز دربر گیرد

 

 

 
 

 کشور  نی با ا رانی ا یبه صادرات به گرجستان و روابط تجار ینگاه
 

از اروپای شمالی است و  ایرانی به کشورهای  انتقال کاالهای  ایرانیان منطقه آزاد    این  گرجستان واسطه  از  رو شماری 

دهد که جهانی، نشان میاند. اما آمار منتشرشده توسط بانک وکار خود انتخاب کرده عنوان جایگاه کسبگرجستان را به

درصد است و این سهم بسیار ناچیزی از تجارت جهانی این کشور است.    ۲روابط تجاری میان ایران و گرجستان کمتر از 

 :اند از طبق این آمار برخی از بیشترین اقالم صادراتی ایران به گرجستان عبارت

 

https://blog.buskool.com/
https://blog.buskool.com/export-date-europe/
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 ۲۰۱۹در سال  رانی ا قی به گرجستان از طر یاقالم واردات  ستیل
 

کشور را به خود   نیدرصد از کل واردات ا  ۱۷حدود   ه یواردات گرجستان  از ترک ۲۰۱۹در سال   ی به گزارش بانک جهان

 اختصاص داده است. 

 .، روسیه، چین، آمریکا و آذربایجان هستندترکیه زمینه صادرات به گرجستان(،  همکار اصلی تجاری گرجستان ) در  5
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ایران و گرجستان است. در  فقدان شعب بانک افزایش روابط تجاری  اصلی در  از موانع  ایرانی در گرجستان یکی  های 

  به   فعاالن اقتصادی ایران نیز مایلکنند و از طرفی  شرایط کنونی فعاالن تجاری گرجستان از کاالهای ایرانی استقبال می

  پول   انتقال  هایچالش  دلیل  به  حاضر  حال  در.  هستند   کشور  این  به  ساختمانی  مصالح  و  میوه  چون  کاالهایی  صادرات

 .دارد  وجود تجاری مبادالت حوزه در ایعدیده مشکالت  گرجستان، و ایران میان

دو   یاز آن است که فعاالن بخش خصوص   ی تاکنون حاک  ۱۳۸۰و گرجستان از سال    رانیا  انیم  ی تجار  ت یوضع  ی بررس

و مشارکت   یهمکار  ییو توانا  لیتما  ی بزرگ عمران  یهاو طرح  یو مهندس  یصادرات کاال، خدمات فن  نه یکشور درزم

 رادارند. 

بازرگاناست بر اساس آمار اعالم  یگفتن اتاق  ا  زانی، متهران  یمعادن و کشاورز  ع،یصنا  ی شده توسط  به   رانیصادرات 

هزار دالر    ۶۴۹و    ونیلی م  ۴۴بر  بالغ  یو به ارزش دالر  لوگرمیک  ۱۱۹۸۴۱۲۹۹جمعاً به وزن    ۱۳۹۹گرجستان در سال  

 شهی کفش، ش   ،یفوالد  ای  یآهن  یهالهیچون م  یشامل اقالم  که بوده    زیصادرات از گمرک تبر نیشتریبوده است. ب  کایآمر

 .شودیم لیفلوت، پروف

 ونیلیم  ۱5بر  تاکنون را بالغ  ۱۴۰۰سال    یصادرات به گرجستان از ابتدا  زانیم  ران،یسازمان توسعه تجارت ا  گرید  یسو  از

 تن عنوان کرده است.  5۱از  شیهزار دالر و به وزن ب ۷۰۳و 

 

 مجوزهای الزم برای ترخیص کاال در گرجستان

مجوزهایی است. بر اساس نوع کاال ممکن است به مجوزهای وزارت  صادرات و واردات به گرجستان منوط به دریافت  

توجه آنکه مجوزهای صادرشده در  توسعه اقتصادی و یا آژانس ملی بهداشت مواد غذایی گرجستان نیاز باشد. نکته قابل

 .المللی دوجانبه استهای بینکشورهای خارجی مشمول موافقت
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غیراز گواهی بهداشت کشور مبدأ، نیاز به اخذ مجوز ورود به خاک خطر« بهگفتنی است کاالهای وارداتی شامل »گروه پر 

 دارند. واردکنندگان بایستی قبل از ورود کاال به   گرجستان از سوی آژانس ملی بهداشت مواد غذایی این کشور را

 .مجوز ورود را اخذ نمایند مرز گرجستان به آژانس بهداشت مواد غذایی گرجستان مراجعه نموده و ضمن اظهار نوع کاال،  

متحده آمریکا و کاالهای وارداتی دارای مجوز و لیسانس بهداشت )گیاهی و حیوانی( موردپذیرش اتحادیه اروپا، ایاالت

  .استرالیا، نیاز به اخذ مجوز ورود از سوی آژانس ملی بهداشت مواد غذایی گرجستان را ندارند

 

 گرجستان  یاقتصاد یشاخص ها
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 ها کشور تفکیک بهگرجستان  کشور صادرات میزان

 

 

 

Importers 
Exported value 
in 2016 

Exported value 
in 2017 

Exported value 
in 2018 

Exported value 
in 2019 

Exported value 
in 2020 

World ۷۶۷5 ۱۳۷۹۲ ۱۸۴۶5 ۱۷۰5۲ ۹۲۸۴ 

Azerbaijan ۳5۷۹ ۸۰۰۱ ۷۹۹۴ 5۲۷۱ ۴۰۱۱ 

Armenia ۲۴۶۰ ۳5۱۶ ۴۹۹۲ ۴۸۶۰ ۳۶۴۳ 

United States of America ۰ ۱۹ ۲۳۳ ۷۶۱ ۴۰۶ 

Turkey 5۶۰ ۳۹5 ۳۰۰ 5۷۷ ۳۰۸ 

Russian Federation ۷۷ ۱5۶ ۱۹۹ 5۹۲ ۲۲۰ 

Croatia ۰ ۲5 ۱5۹ ۱۶۶ ۱۴۶ 

Viet Nam ۰ ۰ ۳5 ۷۱ ۷۱ 

China ۰ ۶5 ۰ ۱5 5۸ 

Turkmenistan ۹ ۶۰ ۲۲۹5 ۲۸۲۲ ۴۷ 

Lithuania ۰ ۹ ۱ ۱۳ ۴۴ 

Kazakhstan ۳ ۳۹۰ ۲۶۳ ۴۸ ۴۰ 

Germany ۲۲ ۱۲ ۲۰ ۱۹ ۳۸ 

Canada ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴ 

Georgia ۱۰ ۲۳ ۲۸ ۳۰ ۳۳ 

Netherlands ۴ ۳ ۱۲۹ ۲۲ ۲۴ 

Greece 5 ۷ ۰ ۱ ۲۰ 

Ukraine ۲۰۱ ۷۹ ۲۲۹ ۱۴ ۱5 

Iraq ۰ 5 ۳ ۰ ۱۴ 

Czech Republic ۴ ۲۱ ۱ ۳ ۱۳ 

United Arab Emirates ۹۲ 5۶ ۴۸ 5۸ ۱۳ 

Qatar ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ 

Hungary ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 

United Kingdom ۸۸ ۲۲ ۹ ۱5 ۹ 

Iran, Islamic Republic of ۳۳۰ ۸۰۴ ۱۳۱5 ۱۳۷۹ ۸ 

Italy ۱۴ ۳ ۱۷ ۳ ۸ 

Uzbekistan ۰ ۹ ۰ 5 ۸ 

Egypt ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 

Switzerland ۰ ۱ ۰ ۲ ۴ 

France ۱ ۱ ۱5 5 ۳ 

Moldova, Republic of ۰ ۳۰ 5 ۱ ۳ 

Saudi Arabia ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ 

Thailand ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 

Belgium ۰ ۳ ۳5 ۴ ۲ 

Estonia ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ 

Indonesia ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
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 ها کشور تفکیک بهگرجستان  کشور میزان واردات

 

 

Exporters 
Imported value 
in 2016 

Imported value 
in 2017 

Imported value 
in 2018 

Imported value 
in 2019 

Imported value 
in 2020 

World ۲۳۴۳۸ ۲5۲۳۴ ۲۸۲۲۲ ۲۷۳۱۱ ۲۳5۷۳ 

Turkey ۲۴5۱ ۳۷۹۹ ۳۷۹۴ ۳۲۷۲ ۴۰۶۴ 

Iran, Islamic Republic of ۹۴5۸ ۱۰۷۶۲ ۱۰۸۰5 ۱۱5۱۱ ۳۶5۲ 

Azerbaijan ۹55 ۷5۳ ۱۱۰۳ 5۰۱ ۳۲۳۰ 

Qatar ۲5۱ ۶۶۷ ۲۳5۴ ۲۲۱۷ ۲5۸۰ 

Russian Federation ۳۳۷ ۶۸۰ ۱5۰۳ ۴5۷ ۲۱۷۶ 

United States of America ۰ ۱5 ۴۸۹ ۴۸۰ ۱۶۷۰ 

Uzbekistan ۱۰5۱ 5۷۴ ۲۶ ۶۸۶ ۱۴۹۰ 

United Arab Emirates ۱5۶۶ ۱5۷۰ ۱5۷۷ ۲۹۱۳ ۱۴5۴ 

Korea, Republic of ۸۶۱ ۱5۴۶ ۱۴۱۰ ۱۱۹۸ ۹۷۸ 

Saudi Arabia ۳5۹۶ ۲۴۲۲ ۱۳۱۴ ۲۲۲۴ ۹۱5 

Turkmenistan ۰ ۰ ۰ ۶۶ 5۸۶ 

Ukraine ۲۴۰ ۸۱ ۸ 5۱ ۱۷۹ 

Germany ۶۸ 5۴ ۷۹ ۱۳۹ ۱۳۶ 

China ۲۶۹ ۴۰ ۲۰۸۰ ۲۳ ۱۱۹ 

Thailand ۷۶۴ ۸۰۱ ۱۹۴ ۲۶ ۶۲ 

Georgia ۰ ۰ ۰ ۰ 5۰ 

Belarus ۶۲ ۸۰ ۳۸ ۷۳ ۴۴ 

Sweden ۰ 5 ۴۱ ۴۷ ۴۰ 

Estonia ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸ 

India ۰ ۰ ۰ ۸۴ ۳۷ 

Switzerland ۰ ۰ ۳۴ ۰ ۳5 

Korea, Democratic People's Republic of ۰ ۱۸۳ ۹۰ ۰ ۱۷ 

Netherlands ۰ ۹۴ ۲۹ ۷ ۱۲ 

Italy ۳ ۴ ۰ ۱۰ ۱۱ 

Austria ۴۳ ۳۴ ۰ ۰ ۱ 

Armenia ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۰ 

Belgium ۰ ۰ ۱۲۳ 5 ۰ 

Hong Kong, China ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Hungary ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Israel ۰ ۰ ۰ ۷۷ ۰ 

Japan ۲۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Lithuania ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 

Mexico ۱۰۴۷ ۹۰۰ ۱۱۰۷ ۱۲۲۰ ۰ 

Taipei, Chinese ۰ ۱۴۰ ۰ ۰ ۰ 

Singapore ۱۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Viet Nam ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ 

Egypt ۰ ۳۰ ۱5 ۰ ۰ 



 پتانسیل صادراتی کشور گرجستان کمیسیون صادرات

 

 

 گرجستان از ایران  3۹ کد کاالهای واردات

 

Product code Product label 

Georgia's imports from Iran, Islamic 
Republic of 

Value in 
2018 

Value in 
2019 

Value in 
2020 

'3901 Polymers of ethylene, in primary forms ۱۰۸۰5 ۱۱5۱۱ ۳۶5۲ 

'3902 
Polymers of propylene or of other olefins, in 

primary forms ۹۲۴ 5۱۸ 5۲5 

'3917 

Tubes, pipes and hoses, and fittings 
therefor, e.g. joints, elbows, flanges, of 

plastics ۸۰5 ۷۲۷ ۴5۳ 

'3926 

Articles of plastics and articles of other 
materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. ۳۲۶ 5۸۳ ۳۱۰ 

'3903 Polymers of styrene, in primary forms ۲۱۲ ۲۹۷ ۲۰۱ 

'3923 

Articles for the conveyance or packaging of 
goods, of plastics; stoppers, lids, caps and 

other ... 55۳ ۲۷۲ ۱۴5 

'3920 

Plates, sheets, film, foil and strip, of non-
cellular plastics, not reinforced, laminated, 

... ۸۳ ۲۲۶ ۷۹ 

'3924 

Tableware, kitchenware, other household 
articles and toilet articles, of plastics 

(excluding ... ۳5۰ ۲55 ۶۹ 

'3921 

Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, 
reinforced, laminated, supported or 

similarly ... ۱۸۱ ۱۹۰ ۴۷ 

'3925 Builders' ware of plastics, n.e.s. ۱۲۸ ۲۴5 ۲۱ 

'3904 
Polymers of vinyl chloride or of other 
halogenated olefins, in primary forms ۲۳ ۴۱ ۱۸ 

'3915 Waste, parings and scrap, of plastics ۰ ۰ ۱۰ 

'3918 

Floor coverings of plastics, whether or not 
self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; 

... ۱۲۶ ۷۷ ۷ 

'3916 

Monofilament of which any cross-sectional 
dimension > 1 mm, rods, sticks and profile 

shapes, ... ۱۴۱ ۲۰ ۶ 

'3919 

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, 
strip and other flat shapes, of plastics, 

whether ... ۴۴ ۴۶ ۳ 

'3922 

Baths, shower-baths, sinks, washbasins, 
bidets, lavatory pans, seats and covers, 

flushing cisterns ... ۱۷ ۱۷ ۲ 

'3907 

Polyacetals, other polyethers and epoxide 
resins, in primary forms; polycarbonates, 

alkyd resins, ... ۳ 5۷ ۰ 

'3914 
Ion-exchangers based on polymers of 

heading 3901 to 3913, in primary forms ۰ ۰ ۰ 

'3908 Polyamides, in primary forms ۰ ۱ ۰ 

'3909 
Amino-resins, phenolic resins and 
polyurethanes, in primary forms ۰ ۱ ۰ 



 پتانسیل صادراتی کشور گرجستان کمیسیون صادرات

 

 

الین صادرات گرجستان به ایران، جزو الین های فعال این کشور به حساب نمی آید اما به حدی هم نیست که بگوییم  

درباره ی صادرات گرجستان به ایران گرجستان به ایران شامل هیچ کاالیی نمی شود. البته نکته ی قابل توجه  صادرات

ندارد و دارای  از کشورها، محدودیت های خاصی  به خیلی  این کشور برای صادرات  ایران، بلکه  این است که نه تنها 

توافقنامه ی صادرات آزاد می باشد. بنابراین دست گرجستان در کل برای صادرات به تمام دنیا کامال باز می باشد و  

 . تمایل به تجارت با گرجستان در قالب همین توافقنامه های تجارت آزاد دارند بازرگانان زیادی 


