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 گرجستان کشور اطالعات اساسی
 1395ديتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کشورھای  ۹/۴ جمعیت ( میلیون نفر)

عمده وارد کننده  
 از گرجستان

 ۰۵/۰ نرخ رشد جمعیت  اوکراین -ایرلند -روسیه –چین  –ترکیه 

 ۶۹۷۰۰ مساحت ( کیلومتر مربع)

 تفلیس پایتخت
کشورھای عمده  

صادرکننده به 
 گرجستان

 گرجی میزبان رس روسیه  -ترکیه –ارمنستان  -بلغارستان–اذربایجان 

 مسیحی ارتدوکس دین و مذھب

 شھرھای مھم
تفلیس، باتومی، پوتی، 

 کوتائیسی
اقالم عمده 

 صادراتی

 به جھان 

 اتومبیل، آھن ، آب معدنی، سنگ مس، نفت،دارو  

 
 باتومی -پوتی مناطق آزاد تجاری

 ۱۴ تولید ناخالص داخلی 

 GDP  ۲�۸درصد رشد 

اقالم عمده  ۳/۴ نرخ رشد محصوالت صنعتی
 وارداتی

 از جھان 

نفت ، وسائط نقلیه، ماشین آالت، گازھای نفتی ، ترکیبات دارویی 
 ،دارو

 

 ۹۶۰۰ درآمد سرانه ( دالر) 

 ۴ نرخ تورم ( درصد) 

حجم سرمایه گذاری 
 میلیارد(خارجی در گرجستان 

 )دالر
۶/۱ 

 اقالم

عمده  صادراتی 
 رامیک, پلی اتیلین , شیشه فلوتقیر، کاشی یا س ایران به گرجستان

 ۵/۲ )دالر میلیارد(ذخایر ارز و طال

 ۲/۲ نوع پول و برابری با دالر 

 درآمد جھانگردی 

 
 دالر میلیارد ۹�۱

 اقالم عمده

 وارداتی ایران 

 از گرجستان

 ، چوب ، ماشین آالت, کاغذ , وسایل نقلیه موتوری

 ۱۳ دالر  میلیاردبدھی خارجی 
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 عضویت در سازمانھای  
 بین المللی و منطقه ای

به عضـویت  ۲۰۰۰درسال 
WTO  درآمــــــد، آنکتــــــاد

 المللی پول صندوق بین
مبادالت بازرگانی 
با جھان (میلیارد 

 دالر)

 موازنه صادرات واردات

 محصوالت عمده کشاورزی

 

 مرکبات،انگور،چای،فندق،

 سبزیجات،دام

۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ 

۵۴ ۱۸ ۱۱۰ ۸۳ ۵۶ ۶۵ 

ارزش صادرات نفت 
 ایران ( میلیون دالر)

۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 محصوالت عمده معدنی

 

 فوالد،منگنز،مس،طال

 

صادرات غیرنفتی 
  ۱۳۹۴  ۱۳۹۳  ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ایران ( میلیون دالر)

 ۱۳۹۵ 

 اھه) م ۸(

٦۷ ۱۰۹ ۱٤۱ ۹۷ ۸۲ ٤۹ 

 واردات ایران

 (میلیون دالر)

۸ ۳۹ ٥ ٥٤۰ ۱۸ ۲۳ 

 تراز بازرگانی

 ( میلیون دالر)
٥۹ 

۷۰ ۸۷ ٤۷ ٦٤ ۲٦ 

 متوسط نرخ تعرفه 
 محصوالت صنعتی محصوالت کشاورزی کل محصوالت 

۶۷/۰ ۸۸/۹ ۰۷/۰ 

 

 


