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ბაზრების და ბაზრობების
ორგანიზებით დაკავებული 
ეკონომიკური სუბიექტების 

რაოდენობა (ერთეული)

პროცენტული განაწილება 
რეგიონების მიხედვით (%)

ინფორმაცია ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური 

სუბიექტების საქმიანობის შესახებ

(2019 წლის ოქტომბერი)

ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების 

რაოდენობა და პროცენტული განაწილება რეგიონების მიხედვით, 

2019 წლის ოქტომბერში

2019 წლის ოქტომბერში საქართველოში ფუნქციონირებდა ბაზრების და ბაზრობების 
ორგანიზებით დაკავებული 208 ეკონომიკური სუბიექტი, რომელთა 30,8 პროცენტი ქ. თბილისშია, 
ხოლო 20,7 პროცენტი - იმერეთის, 12,0 პროცენტი - სამეგრელო-ზემო სვანეთის, 12,0 პროცენტი 
- კახეთის, 7,2 პროცენტი - ქვემო ქართლის, 5,3 პროცენტი - აჭარის, 4,3 პროცენტი - შიდა 
ქართლის, 2,9 პროცენტი - სამცხე-ჯავახეთის, 1,9 პროცენტი - გურიის, 1,9 პროცენტი - მცხეთა-
მთიანეთის, 1,0 პროცენტი - რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებშია განთავსებული.  

 ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 
ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობას და მათ პროცენტულ განაწილებას საქართველოს 
რეგიონების მიხედვით, 2019 წლის ოქტომბერში.

საქართველო 208 100,0
  მათ შორის:

ქ. თბილისი 64 30,8
აჭარის ა.რ. 11 5,3
გურია 4 1,9
იმერეთი 43 20,7
კახეთი 25 12,0
მცხეთა-მთიანეთი 4 1,9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2 1,0
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 25 12,0
სამცხე-ჯავახეთი 6 2,9
ქვემო ქართლი 15 7,2
შიდა ქართლი 9 4,3
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ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური 

სუბიექტების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმების მიხედვით

საქართველო 208 159 44 2 2 1
  მათ შორის:

ქ. თბილისი 64 61 2 _ 1 _
აჭარის ა.რ. 11 9 1 _ 1 _
გურია 4 2 2 _ _ _
იმერეთი 43 33 10 _ _ _
კახეთი 25 12 13 _ _ _
მცხეთა-მთიანეთი 4 1 3 _ _ _
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2 1 1 _ _ _
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 25 16 8 _ _ 1
სამცხე-ჯავახეთი 6 4 2 _ _ _
ქვემო ქართლი 15 13 1 1 _ _
შიდა ქართლი 9 7 1 1 _ _

მათ შორის

სულ
შ.პ.ს.

კოოპერ-
ატივი ს.ს. ს.პ.ს.ი.მ.

ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტებისათვის 
ყველაზე გავრცელებული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომლის წილად მოდის მოქმედი ბაზრების და ბაზრობების 
საერთო რაოდენობის 76,4 პროცენტი, ინდივიდუალური მეწარმეების წილად კი - 21,1 პროცენტი. 
ბაზრების და ბაზრობების დანარჩენ ნაწილს გააჩნია სააქციო საზოგადოების (1,0 პროცენტი), 
კოოპერატივის (1,0 პროცენტი) და სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (0,5 
პროცენტი) ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით 
დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების განაწილება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების 
მიხედვით რეგიონულ ჭრილში:
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ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების 

რაოდენობა რეგიონების მიხედვით

მოვაჭრეთა რაოდენობა, 

ათასი კაცი

საქართველო 45,1
  მათ შორის:
თბილისი 20,0
აჭარის ა.რ. 3,4
გურია 0,4
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 6,4
კახეთი 4,1
მცხეთა-მთიანეთი 0,6
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 3,4
სამცხე-ჯავახეთი 0,8
ქვემო ქართლი 4,4
შიდა ქართლი 1,6

ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების პროცენტულ განაწილებას 
რეგიონების მიხედვით, თვალსაჩინოდ აჩვენებს შემდეგი დიაგრამა

2019 წლის ოქტომბერში, საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსებულ ბაზრებსა და 
ბაზრობებზე 45,1 ათასი კაცი ვაჭრობდა, რომელთა 44,3 პროცენტი ქალაქ თბილისზე მოდის, 
ხოლო 14,2 პროცენტი - იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, 9,8 პროცენტი - ქვემო 
ქართლის, 9,1 პროცენტი - კახეთის, 7,5 პროცენტი - აჭარის,  7,5 პროცენტი - სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის, 3,6 პროცენტი - შიდა ქართლის, 1,8 პროცენტი - სამცხე-ჯავახეთის, 1,3 პროცენტი - 
მცხეთა-მთიანეთის და 0,9 პროცენტი - გურიის რეგიონზე ნაწილდება. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე 
ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით:
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ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების 

პროცენტული განაწილება (%)

2019 წლის ოქტომბერში საქართველოს ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური 
სუბიექტების მიერ რეალიზებულია 302,0 მილონი ლარის ღირებულების სამომხმარებლო 
საქონელი (ავტომობილების გარდა), რომელთა 19,9 პროცენტი სასურსათო საქონელზე 
მოდის, 74,4 პროცენტი - არასასურსათო საქონელზე, ხოლო 5,7 პროცენტს ცხოველების და 
ფრინველების ჯგუფი შეადგენს. 90,6 მილონი ლარის ოდენობით შეფასდა ავტომობილებით 
მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა. 

 გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ბაზრების და ბაზრობების ტერიტორიაზე მოვაჭრე 
ეკონომიკური სუბიექტების ბრუნვის მოცულობის 61,5 პროცენტი ქალაქ თბილისზე მოდის, ხოლო 
12,3 პროცენტი - იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, 7,0 პროცენტი - ქვემო ქართლის, 
5,0 პროცენტი - აჭარის, 5,0 პროცენტი - სამეგრელო-ზემო სვანეთის, 3,4 პროცენტი - კახეთის, 
3,3 პროცენტი - სამცხე-ჯავახეთის, 2,1 პროცენტი - შიდა ქართლის, 0,2 პროცენტი - მცხეთა-
მთიანეთის და 0,2 პროცენტი - გურიის რეგიონზე ნაწილდება.

ქვემოთ მოცემული ცხრილი ასახავს ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური 
სუბიექტების ბრუნვის მოცულობას რეგიონების მიხედვით:

ქ. თბილისი სამეგრელო-

ზემო სვანეთი

შიდა 

ქართლი

კახეთი ქვემო ქართლი

აჭარის ა.რ. იმერეთი, რაჭა ლეჩხუმი 

და ქვემო სვანეთი

სამცხე 

ჯავახეთი

მცხეთა 

მთიანეთი

გურია
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ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების ბრუნვის 

მოცულობა  რეგიონების მიხედვით, 2019 წლის ოქტომბერში

ბრუნვის მოცულობა, 

მილიონი ლარი

საქართველო 302,0
  მათ შორის:
ქ. თბილისი 185,7
აჭარის ა.რ. 15,0
გურია 0,6
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 37,3
კახეთი 10,3
მცხეთა-მთიანეთი 0,5
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 15,1
სამცხე-ჯავახეთი 10,0
ქვემო ქართლი 21,2
შიდა ქართლი 6,3

ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების ბრუნვის მოცულობის 
პროცენტულ განაწილებას რეგიონების მიხედვით, თვალსაჩინოდ აჩვენებს შემდეგი დიაგრამა: 
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საკონტაქტო პირები: 

თინათინ ქსოვრელი, ტელ: 2 36 72 10 (217), E-mail: tksovreli@geostat.ge  
მარიამ ყაველაშვილი, ტელ: 2 36 72 10 (020), E-mail: mkavelashvili@geostat.ge

ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების 

სავაჭრო ბრუნვის მოცულობის პროცენტული განაწილება 

რეგიონების მიხედვით (%)

ქ. თბილისი სამეგრელო-

ზემო სვანეთი

შიდა 

ქართლი

კახეთი ქვემო ქართლი

აჭარის ა.რ. იმერეთი, რაჭა ლეჩხუმი 

და ქვემო სვანეთი

სამცხე 

ჯავახეთი

მცხეთა 

მთიანეთი

გურია

https://twitter.com/Geostat100
https://www.youtube.com/user/CensusGe
https://www.facebook.com/geostat.ge/
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