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შეჯამება

საცალო ვაჭრობის სექტორს საქართველოს მშპ-ში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი
წილი შეაქვს.
საცალო ვაჭრობა წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე
მსხვილ სექტორს, რომელმაც, 2015 წლის წინასწარი მონაცემებით, ქვეყნის
მთლიანი შიდა პროდუქტის 9.4% შეადგინა. სექტორის საშუალო წლიური ზრდა
11% იყო 2019-2015 წლებში. საბითუმო ვაჭრობასთან ერთად საცალო ვაჭრობის
სექტორი შეადგენს ეკონომიკის დაახლოებით 15%-ს. ვაჭრობის სექტორზე მოდის
ქვეყანაში დასაქმებული ადამიანების 19% (143,187 ადამიანი 2015 წლის მეოთხე
კვარტალის მონაცემებით).

საცალო ვაჭრობის სექტორის ზრდასთან ერთად გაიზარდა ერთ სულ მოსახლეზე
წლიური სამომხმარებლო ხარჯებიც. 2006 წელს ერთ სულ მოსახლეზე წლიური
სამომხმარებლო ხარჯები 675 ლარს შეადგენდა, 2015 წლის მონაცემებით კი
აღნიშნული მაჩვენებელი 1.96-ჯერ არის გაზრდილი და 1,322 ლარს უტოლდება
(დაახლოებით 581 აშშ დოლარი). საზღვარგარეთის ბაზრებთან შედარებით ეს
საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია, რაც ხარჯების სტრუქტურაშიც აისახება: 
განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით სამომხმარებლო ხარჯებში
მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს საკვებ პროდუქტებზე გაწეულ ხარჯებს (60% 2015 
წელს), თუმცა ცხადად ჩანს აღნიშნული წილის კლებადი დინამიკა (69% 2006 
წელს).

თბილისი კვლავ რჩება კომერციული უძრავი ქონების ბაზრის მთავარ
მიმწოდებლად საქართველოს სამ ძირითად ქალაქს შორის.
2015 წელს საქართველოს კომერციული უძრავი ქონების მიწოდება (თბილისში, 
ბათუმსა და ქუთაისში) 11%-ით გაიზარდა და 1,230,000 მ2-ს გადააჭარბა. ქვეყნის
მასშტაბით კომერციული უძრავი ქონების ბაზარზე ჯერ კიდევ დომინირებს
ძველი სტილის ფართები, თუმცა, თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების მიწოდება
სწრაფად იზრდება. 2015 წლის სექტემბერში თბილისში გაიხსნა სავაჭრო ცენტრი
„ისთ ფოინთი“, ჯამური გასაქირავებელი ფართით - 71,780 მ2, რის შედეგადაც
თანამედროვე სავაჭრო ფართების წილი მთლიან მიწოდებაში 16%-დან 25%-მდე
გაიზარდა.

საქართველოს კომერციული უძრავი ქონების უდიდესი ნაწილი - 77% -
კონცენტრირებულია თბილისში, რომელსაც ბათუმი (12%) და ქუთაისი (11%) 
მოჰყვება. ფაქტობრივად, ამ ქალაქების გარეთ თანამედროვე სავაჭრო ცენტრები
არ გვხვდება. დაანონსებული სამომავლო პროექტების საფუძველზე ნათელი
ხდება, რომ თბილისი მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში კომერციული
უძრავი ქონების მთავარ მიმწოდებლად დარჩება ქვეყანაში. საქართველოში
კომერციული უძრავი ქონების მიწოდება 2016 წელს 166,432 მ2-ით, 2017 წელს კი
24,500 მ2-ით გაიზრდება. „ჰუალინგ მოლი“ (110,000 მ2), „გალერია თბილისი“
(24,500 მ2) და "გლდანი ცენტრალი“ (22,452 მ2) ყველაზე დიდი დაანონსებული
პროექტებია თბილისში. 2016 წლის მეორე ნახევარში შპს „მეტრო ატლას
ჯორჯია“ ყველაზე დიდ სავაჭრო ცენტრს გახსნის ბათუმში, ჯამური სავაჭრო
ფართით 14,000 მ2.

სწრაფი ზრდის მიუხედავად, თბილისი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას
მნიშვნელოვნად ჩამორჩება თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების მიწოდებით
ყოველ ათას სულ მოსახლეზე.
დაანონსებული სამომავლო პროექტები მიუთითებს, რომ თბილისის
თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების ჯამური ფართი თითქმის გაორმაგდება
მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში. აღნიშნული ცვლილების შედეგად
თბილისი აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქებიდან გადაასწრებს სოფიას ყოველ ათას
სულ მოსახლეზე თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების ფართის განაწილებით. 
მიუხედავად ამისა, საქართველოს დედაქალაქი აღმოსავლეთ ევროპის სხვა
ქალაქებთან შედარებით, მაინც დაბალ მაჩვენებელს შეინარჩუნებს. მიწოდების
ზრდას თან უნდა სდევდეს ეკონომიკისა და სამომხმარებლო ხარჯების ზრდა,
რათა ქალაქმა თავიდან აიცილოს იჯარის კლება და ვაკანტურობის
კოეფიციენტის ზრდა.

თბილისის მაღალი დონის კომერციული ფართების ქირა (Prime Rent) 
ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია, 
თუმცა შემოსავლიანობა იმავე ქალაქების საშუალო მაჩვენებლებს
მნიშვნელოვნად აღემატება.
მაღალი დონის კომერციული ფართების ქირა თბილისის ქუჩებში არის 56 აშშ
დოლარი/მ2, რაც ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის რამდენიმე ქალაქს
აღემატება (ტალინი, რიგა, ბრატისლავა, სოფია და ვილნიუსი), მაგრამ 36%-ით
ნაკლებია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო მაჩვენებელზე.

მაღალი დონის კომერციული ფართების იჯარის საშუალო ფასი თბილისის
სავაჭრო ცენტრებში მხოლოდ ზაგრების საშუალო მაჩვენებელს აღემატება და
შეადგენს 33 აშშ დოლარს/მ2-ზე. აღნიშნული მაჩვენებელი ცენტრალური და
აღმოსავლეთი ევროპის ქალაქების საშუალო მაჩვენებლის დაახლოებით
ნახევარს უტოლდება. 

კომერციული ფართების დაახლოებითი შემოსავლიანობა თბილისის სავაჭრო
ცენტრებისთვის შეადგენს 13%-ს, აქტიურ ქუჩებში არსებული კომერციული
ფართებისთვის კი - 12%-ს. აღნიშნული მაჩვენებლები ცენტრალური და
აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო მაჩვენებლებს (8.6% და 9.1%) მნიშვნელოვნად
აღემატება.

2015 წელს თბილისის კომერციული უძრავი ქონების ბაზარზე დამქირავებლების
მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა.
2015 წელს საქართველოს კომერციული უძრავი ქონების მიწოდება
მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ძირითადად ახალგახსნილი „ ისთ ფოინთის” 
ხარჯზე, სადაც 150-ზე მეტმა მაღაზიამ დაიწყო ფუნქციონირება. უკვე არსებული
ბრენდებიდან „ ისთ ფოინთში” ფილიალები გახსნეს „კარფურმა“ - 10,105 მ2, 
„ზარამ“ - 2,224 მ2, „ელიტ ელექტრონიქსმა“ 2,222 მ2. „თბილისი მოლში“ ახალი, 5-
ეკრანიანი და 740-ადგილიანი კინოთეატრის გახსნის შემდეგ „კავეამ“„ისთ
ფოინთში“დაამატა კიდევ ერთი, 10-ეკრანიანი და 1,580-ადგილიანი კინოთეატრი, 
რომელიც აიმაქსის ტექნოლოგიით არის აღჭურვილი.

2015 წელს ახლად გახსნილი ობიექტებიდან აღსანიშნავია სამშენებლო
მასალებისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების ჰიპერმარკეტი - „დომინო“ (11,114 მ2) 
და ბოულინგ კლუბი „ლებოვსკი“ (1,500 მ2, 12 პროფესიონალური ბილიკი). 
ტანსაცმლის ესპანურმა ბრენდმა „მანგომ“ 2015 წელს ფრენშაიზ პარტნიორები
შეიცვალა და ორი მაღაზია გახსნა. „სნეპ ფიტნესმა“ თავისი პირველი ფილიალი
გახსნა „აქსის შოპინგში“ და 2016 წელს გაფართოებას აპირებს. სწრაფი კვების
საერთაშორისო ბრენდმა - „ჰარდ როკ კაფემ“ დააანონსა საქართველოს ბაზარზე
შემოსვლა 2016 წლის დასაწყისიდან. 

თბილისისგან განსხვავებით, კომერციული ფართის დაქირავებაზე მოთხოვნა
ბათუმსა და ქუთაისში ძალიან დაბალ დონეზე რჩება, რის გამოც აღნიშნულ
ქალაქებში ვაკანტურობის კოეფიციენტი უკიდურესად მაღალია. ქვეყნის
ძირითადი დამქირავებლების სამომავლო გეგმების მიხედვით აღნიშნული
ტენდენცია მომავალი ორი წლის განმავლობაში შეიცვლება.

იჯარის ფასების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი თბილისის ძირითად სავაჭრო
ქუჩებზე დაფიქსირდა.
თბილისის ძირითად სავაჭრო ქუჩებზე შეწონილი საშუალო იჯარა ერთ
კვადრატულ მეტრზე 36 აშშ დოლარს შეადგენს, რაც თანამედროვე სავაჭრო
ცენტრებსა და მეორეხარისხოვან ქუჩებზე იმავე მაჩვენებელს, შესაბამისად, 2.25-
ჯერ და 1.7-ჯერ აღემატება. 2015 წელს თბილისში შეწონილი საშუალო ქირა 6.2%-
ით დაეცა მეორეხარისხოვან ქუჩებზე 2014 წელთან შედარებით, ხოლო ძირითად
სავაჭრო ქუჩებსა და თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებში მნიშვნელოვნად არ
შეცვლილა.

სავაჭრო ცენტრების ვაკანტურობის საშუალო კოეფიციენტი (17%) აღემატება
კომერციული ქუჩების იმავე მაჩვენებელს (7%-8%). აღსანიშნავია, რომ ბოლო
დროს გახსნილ სავაჭრო ცენტრებში ვაკანტურობის კოეფიციენტი საკმაოდ
დაბალია, რაც აქტიური მარკეტინგული კამპანიების დამსახურებაა, რომლებიც
გახსნის დღემდე დაახლოებით წელიწადნახევრით ადრე იწყება. 2014 წლის
მაჩვენებლებთან შედარებით ვხედავთ, რომ სურათი უმჯობესდება: ძირითად
სავაჭრო ქუჩებში და სავაჭრო ცენტრებში ვაკანტურობის კოეფიციენტი 4-5%-ით
არის შემცირებული. 

ქუთაისისა და ბათუმის სავაჭრო ცენტრებში ვაკანტურობის კოეფიციენტი
უკიდურესად მაღალია
2015 წელს ქუთაისსა და ბათუმში სავაჭრო ცენტრების მიწოდება შესაბამისად 1.7 
და 2.3-ჯერ გაიზარდა 2014 წლის იმავე მაჩვენებლებთან შედარებით. აღნიშნულ
ზრდას ფართის დამქირავებელთა მხრიდან მოთხოვნის ზრდა არ მოჰყოლია, რის
გამოც კოეფიციენტი პიკურ მაჩვენებელს მიუახლოვდა (ქუთაისში 48%, ხოლო
ბათუმში 51%). კომერციულ ქუჩებში არსებული ფართების ვაკანტურობის
კოეფიციენტი, პირიქით, კვლავ დაბალი დარჩა: ქუთაისში 5%, ბათუმში კი - 9%.

საშუალო შეწონილმა იჯარამ 2015 წელს წინა წელთან შედარებით უმნიშვნელო
ცვლილება განიცადა. აღნიშნული მაჩვენებელი მერყეობდა ბათუმში 13-16 აშშ
დოლარი/მ2-ს, ხოლო ქუთაისში 11-13 აშშ დოლარი/მ2-ს შორის.
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ქვეყნის მიმოხილვა
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შესავალი
საქართველო ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე მდებარეობს და
თურქეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანსა და რუსეთს ესაზღვრება. 
საქართველოს ფართობი 69,700 კვადრატული კილომეტრია, 
მოსახლეობა კი 3.7 მილიონ ადამიანს შეადგენს. ქვეყნის სახმელეთო
საზღვრის სიგრძე 1,839 კილომეტრია, ხოლო საზღვარი შავ ზღვაზე -
315 კილომეტრი. საქართველოში ორი ავტონომიური რესპუბლიკა და
71 მუნიციპალიტეტია (12 თვითმმართველი ქალაქის ჩათვლით).

საბჭოთა კავშირიდან გასვლისა და დამოუკიდებლობის აღდგენის
შემდეგ (1991 წ.) საქართველომ ფართომასშტაბიანი რეფორმები
განახორციელა, რაც ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ
ტრანსფორმაციას დაედო საფუძვლად. აღნიშნული ცვლილებებით
ნათელი გახდა საქართველოს არჩევანი - დემოკრატიის განმტკიცება
და ევროკავშირთან დაახლოება.

ქვეყნისთვის მთავარ პრიორიტეტად იქცა ბიზნესის განვითარება -
მეწარმეობის წახალისება, კერძო ინვესტიციების მოზიდვაზე
ორიენტირებული მიდგომის დანერგვა და ხელსაყრელი
საგადასახადო პირობების დაწესება, რითაც საქართველო
საერთაშორისო ბიზნეს სამყაროსთვის უფრო მიმზიდველი გახდა. 
უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის, მრავალფეროვანი
ბუნებისა და გამორჩეული სტუმართმოყვარეობის წყალობით
საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია უფრო და უფრო იზრდება და
წარმატებით ვითარდება, რაც ეკონომიკის შემდგომ ზრდას უწყობს
ხელს.

მთავრობა
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საქართველოში
საპრეზიდენტო მმართველობა საპარლამენტო რესპუბლიკამ
შეცვალა. სახელმწიფოს მეთაური და უმაღლესი მთავარსარდალია
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ქალაქ ქუთაისში მდებარე
საქართველოს პარლამენტი ქვეყნის წარმომადგენლობითი ორგანოა, 
რომელიც საკანონმდებლო ხელისუფლებას აღასრულებს და
განსაზღვრავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მთავარ
მიმართულებებს. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტი
სამინისტროების აღმასრულებელი საბჭოა, რომელსაც მმართველი
კოალიცია „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელი გიორგი
კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს.

საქართველოს მრავალპარტიული მთავრობა ხელმძღვანელობს
ფასეულობებით, როგორებიცაა: ანგარიშვალდებულება, მოქალაქეთა
ჩართულობა, ტექნოლოგია და ინოვაცია, რომელთა საფუძველზეც
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია კვლავაც უპირველეს
სტრატეგიულ ამოცანას წარმოადგენს. 

სამართლებრივი სისტემა
ქვეყნის მთავრობის სტრუქტურა, მისი უფლებამოსილებები და
ფუნქციები დადგენილია 1995 წელს მიღებული კონსტიტუციით. 
ხელისუფლება იყოფა სამ შტოდ - საკანონმდებლო, 
აღმასრულებელი და სასამართლო. საქართველოს სასამართლო
სისტემა სამდონიანია: პირველი ინსტანციის სასამართლო
(რაიონული ან საქალაქო სასამართლო), სააპელაციო სასამართლო
(თბილისის სააპელაციო სასამართლო, რომელიც აღმოსავლეთ
საქართველოს მასშტაბით წარდგენილ სააპელაციო სარჩელებს
განიხილავს და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, რომელშიც
დასავლეთ საქართველოში წარდგენილი სააპელაციო საჩივრები
განიხილება) და უზენაესი სასამართლო. პირველი ინსტანციის
სასამართლოს განსჯადობა ყველა სამოქალაქო, სისხლის სამართლის
და ადმინისტრაციულ საქმეს მოიცავს. პირველი ინსტანციის
სასამართლოს გადაწყვეტილებების გასაჩივრება შესაძლებელია
სააპელაციო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოდან კი

უზენაეს სასამართლოში. დავის სასამართლოში განხილვის
ალტერნატივად საქართველოს კანონებით დასაშვებია არბიტრაჟი
როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო საარბიტრაჟო
დაწესებულებებში.საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ერთადერთი ორგანოა, რომელიც საქართველოში საკონსტიტუციო
კონტროლს ახორციელებს.

მოსახლეობა
საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობამ 2015 წლის ბოლოსთვის
3.72 მილიონი შეადგინა, ხოლო სიმჭიდროვემ ერთ კვადრატულ
კილომეტრზე - 53.4 ადამიანი. აღნიშნული მაჩვენებლის რეგიონული
(კავკასიის რეგიონი)  საშუალო 95-ია. ქალაქში მცხოვრებლები
საერთო მოსახლეობის 57.2%-ს შეადგენენ, თუმცა, ურბანიზაციის
კოეფიციენტი მზარდია. თბილისში, რომელიც საქართველოს
ყველაზე დიდი ქალაქია, მთლიანი მოსახლეობის 29.9% ცხოვრობს. 
თბილისს მოჰყვება ბათუმი და ქუთაისი, შესაბამისად, 4.2% და 4%-
ით. ეთნიკური ქართველები საქართველოს მოსახლეობის 87%-ს
შეადგენენ. საქართველოში მცხოვრებ სხვა დიდ ეთნიკურ ჯგუფებს
შორის არიან აზერბაიჯანელები (6%), სომხები (5%) და რუსები (1%). 

შრომის ბაზრის მიმოხილვა
საქართველოს ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა (სამუშაო ძალა) 
დაახლოებით 2,021,500 ადამიანით არის წარმოდგენილი. 
ეკონომიკური აქტიურობის დონე ბოლო წლებში გაიზარდა და 2015 
წელს 67.8%-ს მიაღწია. უმუშევრობის დონე ამჟამად 12%-ია, რაც
უფრო დაბალია, ვიდრე ბოლო ათწლეულის საშუალო მაჩვენებელი -
14.8%.

აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში დასაქმებულთა რაოდენობის დიდი
ნაწილი თვითდასაქმებულია. ამჟამად მომუშავე მოსახლეობის 15.4% 
მუშაობს საჯარო სექტორში, ხოლო 84.6% - კერძო სექტორში. 
საწარმოების კვლევის მიხედვით 2015 წელს ყველაზე მეტი ადამიანი
დასაქმებული იყო შემდეგ სამ დარგობრივ სექტორში: საბითუმო და
საცალო ვაჭრობა, მრეწველობა და მშენებლობა. 

ეკონომიკა
საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურა ეფექტიანობის გაზრდასა და
სირთულეების დაძლევაზეა ორიენტირებული, რაც კერძო სექტორს
დამოუკიდებელი ზრდის საშუალებას აძლევს. ეკონომიკის
ლიბერალიზაციის პროცესმა, რომელსაც საფუძვლად
პროდასავლური ორიენტაცია უდევს, ქვეყნის
კონკურენტუნარიანობა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა როგორც
საექსპორტო, ასევე საინვესტიციო შესაძლებლობების მხრივ. 
საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორებს შორის არიან
თურქეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი და ჩინეთი.

სამეწარმეო ინიციატივების წახალისებისა და მხარდაჭერისთვის
გატარებული ინსტიტუციური რეფორმების შედეგად საქართველოს
ეკონომიკამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ახალი ბიზნესების
დაწყების თვალსაზრისით. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში
მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2.45-ჯერ
გაიზარდა: 2005 წელს 1,530 აშშ დოლარიდან 2015 წელს 3,743 აშშ
დოლარამდე (მიმდინარე ფასებში, დაუზუსტებელი მონაცემებით). 
წინასწარი შეფასებით რეალური მშპ-ს საშუალო ზრდამ 2016 წლის
პირველ კვარტალში 2.3% შედგინა, ხოლო წლის ბოლოსთვის
პროგნოზირებულია 3%-იანი ზრდა. ქვეყანასთან პარტნიორობის
მიმდინარე სტრატეგია, რომელიც მსოფლიო ბანკის ჯგუფის
მხარდაჭერითა და ძალისხმევით შემუშავდა, ხელს უწყობს
სახელმწიფო რესურსების ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფასა
და შემოსავლის მიღების შესაძლებლობების გაზრდას.



Gudauri

საგადასახადო სისტემა
ინსტიტუციური რეფორმების ტალღის შედეგად საქართველომ
აირჩია გადასახადების ისეთი მოდელი, რომელმაც მათი რაოდენობა
და ტარიფების მოცულობა მნიშვნელოვნად შეამცირა. საქართველო
ამჟამად ყველაზე დაბალი ტარიფების მქონე ათ მოწინავე ქვეყანას
შორისაა და განაგრძობს ფისკალური პოლიტიკის მისადაგებას
ევროკავშირის პოლიტიკასთან. ამჟამად საქართველოს 52 ქვეყანასთან
აქვს გაფორმებული შეთანხმება ორმაგი დაბეგვრის თავიდან
აცილების შესახებ. საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ერთ-ერთი
უახლესი ცვლილების მიხედვით, იმპორტირებული პროდუქცია, 
რომელიც დამატებითი ღირებულების გადასახადით დასაბეგრ
ოპერაციებში გამოიყენება, დღგ-სგან გათავისუფლდება. ამას გარდა, 
2017 წლისთვის დაგეგმილია დამატებითი ცვლილებები, რაც მოიცავს
მოგების გადასახადის გაუქმებას თანხის რეინვესტირების
შემთხვევაში. 

საქართველოს ლიბერალური საგადასახადო კოდექსი ექვსი სახის
გადასახადს განსაზღვრავს: 

მოგების გადასახადი – 15%;
საშემოსავლო გადასახადი – 20%;
დამატებითი ღირებულების გადასახადი – 18%;
იმპორტის გადასახადი – 0%, 5% ან12%;
აქციზი – რამდენიმე შერჩეულ პროდუქტზე;
ქონების გადასახადი – 1%-მდე.
გადასახადის განაკვეთი დივდენდზე განისაზღვრება 5%-ით.

საგარეო ვაჭრობის მიმოხილვა
2015 წელს საქართველოს ექსპორტმა (FOB) 2,204 მილიონი აშშ
დოლარი, ხოლო იმპორტმა (CIF)  7,729 მილიონი აშშ დოლარი
შეადგინა. მთლიანი ექსპორტის მიხედვით საქართველოსთვის
მთავარ პარტნიორ ქვეყნებს წარმოადგენენ მეზობელი
სახელმწიფოები, ასევე, ბულგარეთი და ჩინეთი. აღნიშნულ ქვეყნებზე
ჯამში მოდის ექსპორტის 50%. ქვეყნის ძირითადი საექსპორტო
პროდუქტია მინერალური წყალი, ლითონები და ავტომობილები
(ძირითადად, რეექსპორტი). ქართული თხილის უნიკალური
საგემოვნო თვისებების წყალობით საქართველო თხილის მთავარ
ექსპორტიორ ქვეყნებს შორისაა მსოფლიოში, ხოლო ადგილობრივი
წარმოების ფართო ასორტიმენტის ღვინის პროდუქცია უფრო და
უფრო პოპულარული ხდება ჩინეთის, ევროკავშირის და აშშ-ს
ბაზრებზე.

საქართველოს მთავარი პარტნიორი ქვეყნები იმპორტის მიხედვით
არიან: თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი, რომლებზეც ჯამურად საერთო
იმპორტის 33% მოდის. ძირითადი იმპორტირებული პროდუქტებია: 
ნავთობი, ფარმაცევტული პროდუქცია, ავტომობილები, 
ელექტრონული ნაწარმი, ხორბალი და შაქარი.

ბიზნესი და საინვესტიციო გარემო
მემკვიდრეობის ფონდის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ 
2016 წლის ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ეკონომიკა ხვდება
კატეგორიაში - „ძირითადად თავისუფალი“  და კვლევაში მონაწილე
178 ქვეყანას შორის 23-ე ადგილზეა. საქართველოს კანონმდებლობა
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, რამაც ეკონომიკურ განვითარებას
შეუწყო ხელი და წაახალისა როგორც ადგილობრივი ბიზნესი, ასევე
უცხოური ინვესტიციები. დღესდღეობით ბიზნესის კეთების
სიმარტივით ქვეყანა სამაგალითოა ევროკავშირსა და ცენტრალურ
აზიაში. საქართველო ბიზნესის დაწყების სიმარტივით მსოფლიოში
მე-6, ქონების რეგისტრაციის სიმარტივით მე-3, ხოლო ბიზნესის
წარმოების სიმარტივით 24-ე (მე-14 ევროპაში, 1-ლი რეგიონში) 
ადგილზეა. სწრაფი და მარტივი პროცესის მეშვეობით ახალი
ბიზნესის დარეგისტრირებას ორი დღე სჭირდება, საწესდებო
კაპიტალი კი არ მოითხოვება. საქართველოში უცხოელი და
ადგილობრივი ინვესტორები თანაბარ პირობებში იმყოფებიან. 

დღეისათვის საქართველოში ოთხი თავისუფალი ინდუსტრიული
ზონაა (თიზ) თბილისში, ფოთსა და ქუთაისში და იგეგმება რამდენიმე
ახალი თიზ-ის, მათ შორის, ყულევის თიზ-ის დამატება. ორი
თავისუფალი ტურისტული ზონა ანაკლიასა და ქობულეთში
ინვესტორებს სხვადასხვა შესაძლებლობას, მათ შორის, უფასო მიწასა
და გამართულ ინფრასტრუქტურას სთავაზობს.

საქართველოს მთავრობამ სხვადასხვა სექტორის განვითარების
მიზნით რამდენიმე ფართომასშტაბიანი პროექტი განახორციელა. 
„აწარმოე საქართველოში“ წარმატებული სახელმწიფო პროგრამაა, 
რომელიც 2014 წელს დაიწყო და მეწარმეობის ხელშეწყობასა და
ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტზე გატანას ემსახურება. კიდევ
ერთი საინტერესო პროგრამა, რომელიც წელს დაიწყო და
კვალიფიციური ხარჯების 25%-მდე ანაზღაურებით საერთაშორისო
კინოპროდიუსერების მოზიდვას ისახავს მიზნად, არის „გადაიღე
საქართველოში“. პროექტით „უმასპინძლე საქართველოში“ მთავრობა
სასტუმროს ბიზნესს სთავაზობს ტექნიკურ და ფინანსურ
მხარდაჭერას, მათ შორის, თანადაფინანსებას. „Check in Georgia” 
პროგრამის ფარგლებში იმართება მუსიკალური ღონისძიებები
საერთაშორისო ვარსკვლავების მონაწილეობით, ხოლო
ადგილობრივი პროდუქტისადმი მიძღვნილი სპეციალური
ფესტივალები ხელს უწყობს ტურიზმის ზრდას. ინოვაციური
იდეების განვითარების მხარდასაჭერად 2016 წელს „მაღალი
ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი“ 
(ტექნოპარკი) გაიხსნა.

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ 2016 წელს გამოცემული
სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვის (Trade Policy Reviews) თანახმად, 
სავაჭრო რეჟიმის პროგრესული ლიბერალიზაციის ფონზე
საქართველომ შთამბეჭდავი რეფორმები განახორციელა. ქვეყანა 2000 
წლიდან მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრია. ამჟამად
საქართველო განიხილავს გაფართოებული საინფორმაციო
ტექნოლოგიის შეთანხმებასთან მიერთებას, რაც ქვეყანას სამომავლო
ინვესტიციების მოზიდვაში დაეხმარება. პირდაპირმა უცხოური
ინვესტიციამ 2014 წელს საქართველოში 1.75 მლრდ აშშ დოლარი
შეადგინა, რაც 2008 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, 
თუმცა ეს რიცხვი 2015 წელს 11%-ით შემცირდა. 2016 წლის პირველ
ნახევარში პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია 376 მლრდ აშშ
დოლარით გაიზარდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდის
მაჩვენებელს 29%-ით აღემატება და ყველაზე მაღალი მონაცემია 2008 
წლის შემდეგ.

საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის
(დსთ) ქვეყნებთან გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმებები. ქვეყანა ასევე სარგებლობს „პრეფერენციათა
განზოგადებული სისტემის“ რეგულაციით, რომლის მიხედვითაც
საქართველოდან აშშ-ში, კანადასა და იაპონიაში პროდუქციის
ექსპორტზე შემცირებული ტარიფებია დაწესებული. ევროპის
თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან 2016 წელს გამართული
მოლაპარაკებების შედეგად საქართველოს მოსაკრებლების გარეშე
მიეცა ისლანდიის, ლიხტენშტეინის, ნორვეგიის და შვეიცარიის
ბაზრებზე შესვლის შესაძლებლობა. 2008 წელს ძალაში შევიდა
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება თურქეთის რესპუბლიკასა და
საქართველოს შორის. მიმდინარე მოლაპარაკებები თავისუფალი
სავაჭრო შეთანხმების გაფორმების შესახებ საქართველოსა და ჩინეთს
შორის 2016 წლის ბოლოს დასრულდება.

ევროკავშირი საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორს
წარმოადგენს. 2014 წელს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის
გაფორმდა ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომლის რატიფიცირებაც
2015 წლის დეკემბერში ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ მოახდინა. 
ასოცირების შეთანხმების ნაწილს წარმოადგენს „ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება“ (DCFTA), რომლის მიზანია ევროპულ ეკონომიკასთან
ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს სავაჭრო და
ეკონომიკური ზრდის ტემპის ეტაპობრივად ამაღლება. DCFTA-მ
ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების მეტი
შესაძლებლობა შესთავაზა ადგილობრივ ბიზნესმენებს, ასევე,  
გაამარტივა უცხოური ინვესტიციების ჩადება საქართველოში. 
საქართველო ასევე სარგებლობს ცალმხრივი „პრეფერენციათა
განზოგადებული სისტემით“ (GSP). განახლებული რეგულაციების
თანახმად, საქართველოს მდგრადი განვითარების და ეფექტიანი
მმართველობის გამო მიღებული აქვს სპეციალური სტიმული - GSP+, 
რომელიც ევროკავშირის ბაზრებზე წვდომის მეტ შესაძლებლობას
აძლევს. 
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საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში 
ბიზნესის კეთების (Doing Business) ანგარიშის თანახმად, 
საქართველო 2005 წლიდან მოყოლებული გაუმჯობესების გზაზე 
მდგარ მოწინავე ქვეყნებს შორისაა, როგორც აღმოსავლეთი 
ევროპის და ცენტრალური აზიის, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით. 
საქართველოს ეკონომიკა ხასიათდება როგორც „ეფექტიანობაზე 
ორიენტირებული“. აღნიშნული მაჩვენებლით ის 66-ე ადგილზეა 
2015-2016 წლების ანგარიშში, ხოლო გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის ინდექსით საშუალო 4.2 ქულა აქვს 
მინიჭებული, რამაც ქვეყნის პოზიცია 2004-2005 წლების 
რეიტინგთან შედარებით 28 ერთეულით გააუმჯობესა.

ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის ინდექსის (BTI) თანახმად 
საქართველომ 2003 წლიდან 2016 წლამდე 95-დან 39-ე პოზიციაზე 
გადაინაცვლა მართვის ინდექსის მიხედვით და 79-დან 45-ე 
პოზიციაზე - სტატუსის ინდექსის მიხედვით. ბოლო წლებში ასევე 
გაიზარდა ქვეყნის დემოკრატიის სტატუსიც და 2016 წლისთვის მე-
40 პოზიციას მიაღწია. კორუფციის აღქმის ინდექსით საქართველო 
48-ე ადგილს იკავებს 168 ქვეყანას შორის, რითაც მნიშვნელოვნად 
უსწრებს მეზობელ ქვეყნებს.

ფიჩის (Fitch) საკრედიტო რეიტინგის უახლესი მონაცემებით 
საქართველოს მინიჭებული აქვს კატეგორია BB- სტაბილური 
პერსპექტივით, ხოლო 2016 წელი გამოწვევების პერიოდად არის 
მიჩნეული ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. ანგარიშში ასევე 
გამოთქმულია მოლოდინი, რომ ქვეყნის ეკონომიკა 2016 წელს 
2.5%-ით, ხოლო 2017 წელს 4.2%-ით გაიზრდება. 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი
ძირითად სახმელეთო და საზღვაო სატრანსპორტო მარშრუტებზე 
წვდომის გამო საქართველო ყოველთვის მნიშვნელოვანი მოთამაშე 
იყო ტვირთის, ბუნებრივი აირის და ნავთობის ტრანსპორტირების 
მხრივ.

დღესდღეობით საქართველოში გაყვანილია სამი მთავარი 
მილსადენი: ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, ბაქო-სუფსის 
ნავთობსადენი და სამხრეთ კავკასიის გაზსადენი.

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი დღეში ერთი მილიონი 
ბარელი ნავთობის გადაზიდვის საშუალებას იძლევა. მილსადენის 
443 კმ აზერბაიჯანის, 249 კმ საქართველოს, ხოლო 1,076 კმ 
თურქეთის ტერიტორიაზე გადის.

ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი (დასავლეთის მარშრუტის 
საექსპორტო მილსადენი) აზერბაიჯანიდან საქართველოშია 
გამოყვანილი. მილსადენის სიგრძეა 833 კმ, საიდანაც 375 კმ 
საქართველოზე გადის. ახლო მომავალში დაგეგმილია მილსადენის 
ცალკეული მონაკვეთების რეკონსტრუქცია.

სამხრეთ კავკასიის გაზსადენი ექსპლუატაციაში 2006 წელს ჩაეშვა 
და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის გასწვრივ 
მდებარეობს. მილსადენის სიგრძეა 691 კმ, საიდანაც 443 კმ 
აზერბაიჯანის, ხოლო 248 კმ საქართველოს ტერიტორიაზე გადის. 
ამჟამად სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის გაფართოება 
მიმდინარეობს, საბოლოოდ კი მილსადენის მეშვეობით სამჯერ 
მეტი მოცულობის გაზი იქნება ექსპორტირებული. სუფსის 
ტერმინალს წლიურად შეუძლია WREP მილსადენის მეშვეობით 
ტრანსპორტირებული 7 მლნ ტონა  გადაუმუშავებელი ნავთობის 
მიღება. 2008 წელს ფუნქციონირება დაიწყო ყულევის ტერმინალმა, 
რომლის წლიური ტევადობა 10 მლნ ტონას შეადგენს.

„რკინის აბრეშუმის გზის“ პროექტი, რომელიც 2015 წლის 
დეკემბერში დაიწყო, გლობალური მნიშვნელობის 100 საუკეთესო 
პროექტს შორის შედის. სატვირთო მატარებლები საქართველოს 
ტრანზიტით გაივლის, რითაც ქვეყანა ევროპისა და აზიის 
დამაკავშირებელი ყველაზე იაფი და უმოკლესი გზის მთავარი 
რგოლი ხდება. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსა და 
ჩინეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობები გაღრმავდა -
საქართველოს რკინიგზამ პირველი სატვირთო მატარებელი 
ჩინეთიდან 2015 წლის ბოლოს მიიღო.

საქართველოს ორი მთავარი პორტი ფოთსა და ბათუმში 
მდებარეობს, თუმცა, ამჟამად აუთვისებელი სატრანზიტო 
პოტენციალის განსავითარებლად ანაკლიაში 2.5 მლრდ დოლარის 
ღირებულების ახალი ღრმაწყლოვანი პორტი აშენდება 2020 
წლისათვის. უახლოესი თორმეტი წლის განმავლობაში იგეგმება 
პორტის გამტარობის გაზრდა წლიურ 40 მლნ ტონამდე. ახალ 
აბრეშუმის გზასთან ერთად ანაკლიის პორტი მოიაზრება 
პოტენციურ მთავარ მაკავშირებელ რგოლად ევროპასა და აზიას 
შორის.

მგზავრთა გაზრდილი რაოდენობითა და გაფართოებული ქსელით 
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი კავკასიის რეგიონის 
მასშტაბით ყველაზე ეფექტიანი და უსაფრთხო სატვირთო 
ცენტრია.  2016 წელს დაგეგმილია მთავარი ასაფრენი ზოლის 
რეკონსტრუქცია. საქართველოში კიდევ ორი საერთაშორისო 
აეროპორტი მდებარეობს - ქუთაისსა და ბათუმში. 2016 წლიდან 
„ვიზ ეარი“ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი ბაზას 
ხსნის, რის შედეგადაც აეროპორტი მომსახურების სპექტრს 
აფართოებს და მალე ახალ ხელმისაწვდომ რეისებს დაიწყებს 
ევროპაში დამატებით შვიდი მიმართულებით. ქუთაისის 
აეროპორტიდან ფრენებს ახორცილებს „უკრაინის საერთაშორისო 
ავიახაზები“ და „პეგასუსი“. ქვეყანაში მოქმედებს რამოდენიმე 
ლოკალური აეროპორტი, რომელთაგან აღსანიშნავია მესტია და 
ნატახტარის აეროპორტები.

საქართველო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით 
ახორციელებს რამდენიმე დიდი პროექტს, რომელთა შორისაა 
თბილისსა და საქართველოს დასავლეთის რეგიონების საზღვაო 
პორტებთან დამაკავშირებელი ძირითადი ავტობანის მშენებლობა. 
საქართველოს რკინიგზის საერთო სიგრძეა 2,084 კილომეტრი, 
საოპერაციო სიგრძე კი - 1,146 კმ-ია. ბაქო-თბილისი-ყარსის 
რკინიგზა, რომელის მშენებლობაც, სავარაუდოდ, 2017 წელს 
დასრულდება, საქართველოს, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის 
რეპუტაციას და შესაძლებლობებს მნიშვნელოვნად აამაღლებს.

ენერგეტიკა
საქართველო მდიდარია განახლებადი ენერგორესურსებით და 
ქვანახშირის მნიშვნელოვანი რეზერვებით, თუმცა, ჯერჯერობით 
ქვეყნის მთლიანი ენერგოპოტენციალის მხოლოდ 25%-ია 
ათვისებული. საქართველოში დაახლოებით 26,000 მდინარეა, 
რომელთაგან 300-ზე მეტი შესაძლოა ენერგიის გამომუშავებისთვის 
იქნას გამოყენებული.

საქართველოს მიზანია, 2030 წლისთვის გახდეს მდგრადი და 
ეფექტიანი რეგიონალური ლიდერი ენერგორესურსების წარმოების 
მხრივ. მთავრობა აქტიურად დებს ინვესტიციებს ამ სექტორში 
ენერგოუსაფრთხოების მისაღწევად და სრულად კონკურენტული 
ენერგობაზრის ჩამოსაყალიბებლად.

წყალი საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ბუნებრივი 
რესურსია. ქვეყანას ერთ სულ მოსახლეზე საკმაოდ დიდი 
ჰიდროელექტროსიმძლავრე გააჩნია (40 ტერავატ-საათი), რაც ერთ-
ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია მსოფლიოში. აღნიშნული ჭარბი 
სიმძლავრე იმედს იძლევა, რომ ექსპორტი გაიზრდება და ქვეყანა 
ენერგეტიკის თვალსაზრისით თვითკმარი გახდება. ამჟამად 
საქართველო მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურების 
აშენებაზეა ფოკუსირებული გამორჩეულად მდიდარი წყლის 
რესურსების ეფექტიანად გამოყენებისა და შიდა პოტენციალის 
მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით. უკვე დაგეგმილ 
ფართომასშტაბიან პროექტებს შორისაა: ხუდონის ჰესი, რომლის 
მაქსიმალური სიმძლავრე 750 მეგავატია, ხოლო საშუალო 
პროგნოზირებული წლიური წარმოება - 1,66 ტერავატ-საათი; ონის 
ჰესების კასკადი, რომლის მაქსიმალური სიმძლავრე 272 მეგავატია, 
ხოლო საშუალო პროგნოზირებული წლიური წარმოება - 1530 
ტერავატ-საათი, ნამახვანის ჰესების კასკადი, რომლის 
მაქსიმალური სიმძლავრეა 450 მეგავატი და საშუალო 
პროგნოზირებული წლიური წარმოება - 1,6 ტერავატ-საათი.
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წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 
კოლიერს ინტერნეიშენალი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, კოლიერს ინტერნეიშენალი
შენიშვნა: 2015 წელს ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებულ მაჩვენებლებში ასახულია მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემები. წინა
წლების მაჩვენებლებში გამოყენებულია აღწერამდელი დემოგრაფიული მონაცემები. წინა წლების მოსახლეობის რიცხოვნობა, აღწერის
მონაცემების გათვალისწინებით, დაზუსტდება 2016 წელს, რაც გამოიწვევს ერთ სულზე გაანგარიშებული მაჩვენებლების დინამიკური
მწკრივების დაზუსტებას 2003-2014 წლების მიხედვით. 
* წინასწარი მონაცემები

კომერციული უძრავი ქონების ბაზრის
ფუნდამენტური ფაქტორები

საცალო ვაჭრობა საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე
დიდი სექტორია. მისი წილი წინასწარი მონაცემებით 9.4%-ს
შეადგენდა 2015 წელს ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში (12,071 
მლნ აშშ დოლარი საბაზისო ფასებში). საცალო და საბითუმო
ვაჭრობის სექტორების ჯამური წილი საქართველოს ეკონომიკაში
15%-ს უტოლდება, რაც ცხადად აჩვენებს, თუ რამდენად
მნიშვნელოვანია ის ქვეყნის ეკონომიკისთვის. აღნიშნულ
სექტორში 2015 წლის IV კვარტალის მონაცემებით 143,187 
ადამიანია დასაქმებული, რაც ჯამში დასაქმებული მოსახლეობის
დაახლოებით 19%-ს წარმოადგენს. საცალო ვაჭრობის სექტორის
ზრდის საშუალო წლიური მაჩვენებელი 2009-2015 წლებში 11%-ს
შეადგენდა.

საცალო ვაჭრობის სექტორის ზრდასთან ერთად ერთ სულ
მოსახლეზე წლიური სამომხმარებლო ხარჯებიც გაიზარდა. 2006 
წელს ერთ სულზე წლიური სამომხმარებლო ხარჯები 675 ლარს
შეადგენდა, 2015 წლის მონაცემებით კი აღნიშნული მაჩვენებელი
1.96-ჯერ არის გაზრდილი და 1,322 ლარს უტოლდება
(დაახლოებით 581 აშშ დოლარი). საზღვარგარეთის ბაზრებთან
შედარებით ეს საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია, რაც ხარჯების
სტრუქტურაშიც აისახება: განვითარებულ ქვეყნებთან
შედარებით სამომხმარებლო ხარჯებში მნიშვნელოვანი წილი
უჭირავს საკვებ პროდუქტებზე გაწეულ ხარჯებს (60% 2015 
წელს), თუმცა ცხადად ჩანს აღნიშნული წილის კლებადი
დინამიკა (69% 2006 წელს).

77% წილით საქართველოს ვაჭრობის სფეროში დომინირებს
თბილისი, რომელიც ქვეყნის მშპ-ს დაახლოებით 27.9%-ს
აწარმოებს. აჭარა და იმერეთი კიდევ ორი მნიშვნელოვანი
სავაჭრო რეგიონია, რომელთა წილიც, შესაბამისად, ქვეყნის
ვაჭრობის სექტორის 7% და 5%-ს შეადგენს. თბილისი
ერთადერთი რეგიონია, რომელშიც ერთ სულ მოსახლეზე
სამომხმარებლო წლიური დანახარჯი ქვეყნის საშუალო
მაჩვენებელს აღემატება (33%-ით).

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 
კოლიერს ინტერნეიშენალი
შენიშვნა:საცალო ვაჭრობა მოიცავს ავტომანქანებსა და
მოტოციკლეტებით ვაჭრობას
* წინასწარი მონაცემები
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საქართველოს კომერციული უძრავი ქონების
ბაზრის მიმოხილვა

მიწოდება

2015 წელს საქართველოს კომერციული უძრავი ქონების
მიწოდება (თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში) 11%-ით
გაიზარდა და 1,230,000 მ2-ს გადააჭარბა. გაზრდილი მიწოდების
უდიდესი წილი მოდის „ისთ ფოინთზე“, რომელიც 2015 წლის
სექტემბერში გაიხსნა თბილისში და ჯამური მიწოდება 71,780 
მ2-ით გაზარდა. ქვეყნის კომერციული უძრავი ქონების
ბაზარზე ჯერ კიდევ ბაზრობები (37%) დომინირებს,  რასაც
ქუჩის კომერციული ფართები (26%) და თანამედროვე სავაჭრო
ცენტრები (25%) მოჰყვება. ყველაზე მცირე წილი (12%) იმ
სავაჭრო ცენტრებზე მოდის, რომელთა ჯამური
გასაქირავებელი ფართი 5,000 მ2-ზე ნაკლებია, ან ერთიანი
მენეჯმენტის ქვეშ არ ფუნქციონირებს. უნდა აღინიშნოს, რომ
ჯამურ მიწოდებაში თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების საერთო
წილი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თანდათანობით
იზრდება.  

საქართველოს სამი ძირითადი ქალაქის (თბილისი, ბათუმი და
ქუთაისი) კომერციული უძრავი ქონების უდიდესი ნაწილი -
77% კონცენტრირებულია თბილისში, რომელსაც ბათუმი (12%) 
და ქუთაისი (11%) მოჰყვება. ფაქტობრივად, ამ ქალაქების
გარეთ თანამედროვე სავაჭრო ცენტრები არ გვხვდება. 
დაანონსებული სამომავლო პროექტების მიხედვით თბილისი
მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში კომერციული
უძრავი ქონების მთავარ მიმწოდებელად დარჩება ქვეყანაში. 
საქართველოში კომერციული უძრავი ქონების მიწოდება 2016 
წელს 166,432 მ2-ით, 2017 წელს კი 24,500 მ2-ით გაიზრდება. 
„ჰუალინგ მოლი“ (110,000 მ2), „გალერია თბილისი“ (24,500 მ2) 
და „გლდანი ცენტრალი“ (22,452 მ2) ყველაზე დიდი
დაანონსებული პროექტებია თბილისში. 2016 წლის მეორე
ნახევარში შპს „მეტრო ატლას ჯორჯია“ ყველაზე დიდ სავაჭრო
ცენტრს გახსნის ბათუმში, ჯამური სავაჭრო ფართით 14,000 მ2.

მოთხოვნა

2015 წელს საქართველოს კომერციული უძრავი ქონების
მიწოდება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ძირითადად
ახალგახსნილი „ისთ ფოინთის“ ხარჯზე, სადაც 150-ზე მეტმა
მაღაზიამ დაიწყო ფუნქციონირება. უკვე არსებული
ბრენდებიდან „ისთ ფოინთში” ფილიალები გახსნეს
„კარფურმა“ - 10,105 მ2, „ზარამ“ - 2,224 მ2, „ელიტ
ელექტრონიქსმა“ 2,222 მ2. „თბილისი მოლში“ ახალი, 5-
ეკრანიანი და 740-ადგილიანი კინოთეატრის გახსნის შემდეგ
„კავეამ“„ისთ ფოინთში“დაამატა კიდევ ერთი, 10-ეკრანიანი და
1,580-ადგილიანი კინოთეატრი, რომელიც აიმაქსის
ტექნოლოგიით არის აღჭურვილი.

ახლად გახსნილი ობიექტებიდან აღსანიშნავია „ისთ პოინთში“ 
გახსნილი პირველი DIY (Do It Yourself – „გააკეთე თავად“) 
ჰიპერმარკეტი „დომინო“ (11,1140 მ2) და ბოულინგ ცენტრი
„ლებოვსკი“ (1,500 მ2 და 12 პროფესიონალური ბილიკი). 
ტანსაცმლის ესპანურმა ბრენდმა „მანგომ“ 2015 წელს ფრენშაიზ
პარტნიორები შეიცვალა და ოპერირება დაიწყო „თბილისი
მოლში“ და „ისთ პოინთში“. „სნეპ ფიტნესმა“ თავისი პირველი
ფილიალი გახსნა „ აქსის შოპინგში” და მომდევნო წელს
გაფართოებას აპირებს, ამავდროულად, „ჰარდ როკ კაფემაც“ 
დააანონსა 2016 წელს საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა.

ქალაქი ბრენდი კატეგორია ფართობი მდებარეობა

თბილისი დომინო
საყოფაცხოვრებო 

საქონელი
             11,114 ისთ ფოინთი

თბილისი კავეა გართობა                3,825 ისთ ფოინთი

თბილისი ფოკუს მოკუს გართობა               3,099 ისთ ფოინთი

თბილისი მაქსი ლენდი გართობა               2,300 გლდანი პლაზა

ბათუმი
გრანდ კაზინო 

ბათუმი
გართობა                1,625 ჰილტონ ბათუმი

თბილისი
ბოულინგ 

ცენტრი 

ლებოვსკი
გართობა                1,544 ისთ ფოინთი

თბილისი მანგო
ტანსაცმელი და 

ფეხსაცმელი
               1,380 ისთ ფოინთი

თბილისი სნეპ ფიტნესი ცხოვრების სტილი                1,120 აქსის შოპინგი

ქალაქი ბრენდი კატეგორია ფართობი მდებარეობა

თბილისი კარფური ჰიპერ/სუპერმარკეტი              10,105 ისთ ფოინთი

თბილისი ფურშეტი ჰიპერ/სუპერმარკეტი               2,288 გლდანი მოლი

თბილისი მეტრომარტი
სამომხმარებლო 

ტექნიკა
              2,262 გლდანი პლაზა

თბილისი ზარა
ტანსაცმელი და 

ფეხსაცმელი
              2,224 ისთ ფოინთი

თბილისი
ელიტ 

ელექტრონიქსი
სამომხმარებლო 

ტექნიკა
              2,222 ისთ ფოინთი

თბილისი კავეა გართობა                1,695 თბილისი მოლი

თბილისი ფურშეტი ჰიპერ/სუპერმარკეტი                1,630 გლდანი პლაზა

თბილისი ელსი ვაიკიკი
ტანსაცმელი და 

ფეხსაცმელი
               1,586 ისთ ფოინთი

თბილისი მეტრომარტი
სამომხმარებლო 

ტექნიკა
               1,544 ისთ ფოინთი

ქუთაისი ელსივაიკიკი
ტანსაცმელი და 

ფეხსაცმელი
              1,846 ცისფერყანწელების  5

ქუთაისი კოტონი
ტანსაცმელი და 

ფეხსაცმელი
              1,662 

ნოვიტა (თამარ მეფის 

14)

ბათუმი
ელიტ 

ელექტრონიქსი
სამომხმარებლო 

ტექნიკა
              2,788 გორგილაძის  94

ბათუმი
რანდი 

(რელოკაცია)
ავეჯი               2,454 ბათუმი ცენტრალი

არსებული ქსელის გაფართოებები (2015)

ახალი მოიჯარეები (2015)

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი
შენიშვნა: გრაფიკი არ მოიცავს მფლობელების მიერ დაკავებულ
კომერციულ ფართებს.
სავაჭრო ცენტრები კლასიფიცირებულია საერთაშორისო
სავაჭრო ცენტრების კონსულის (International Council of Shopping 
Centres) განმარტებების შესაბამისად

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი
შენიშვნა: სავაჭრო ცენტრები კლასიფიცირებულია
საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრების კონსულის International 
Council of Shopping Centres) განმარტებების შესაბამისად

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი
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თბილისის კომერციული
უძრავი ქონების ბაზრის
მიმოხილვა



წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

მიწოდება

თბილისში კომერციული ფართის საერთო ოდენობა 952,983 მ2-
ია. ბაზრობებსა და ღია ბაზრებს ფართის ყველაზე დიდი წილი
უჭირავს (40%). საერთო ჯამში ბაზარი ზრდას განაგრძობს
ახალი და თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების გახსნის ხარჯზე
და შესაბამისად, ბაზრობების მიერ დაკავებული ფართის წილი
მთლიან მიწოდებაში ყოველწლიურად იკლებს. თბილისის
თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებს ქალაქის კომერციული
უძრავი ქონების ჯამური მიწოდების 24% უჭირავს.

„გლდანი პლაზას“ (6,385 მ2), „გლდანი მოლისა“ (11,700 მ2)  და
„ისთ ფოინთის“ (71,780 მ2) დამატებით, 2015 წელს თბილისის
სავაჭრო ცენტრების მიწოდება 89,865 მ2-ით გაიზარდა. 
პირველი DIY სტილის (Do It Yourself – „გააკეთე თავად“)
საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და სამშენებლო მასალების
ჰიპერმარკეტი „დომინო”, რომელიც „ისთ ფოინთში“ გაიხსნა, 
დაახლოებით 11,000 მ2-ზეა განთავსებული. მსგავსი
კონცეფციის ფართებს აქვთ თბილისში მდებარე ღია
ბაზრობების ჩანაცვლების პოტენციალი.

მომდევნო ორი წლის გამავლობაში გაიხსნება „ჰუალინგ
მოლი“, „გლდანი ცენტრალი“ და „გალერია თბილისი“, რაც
ქალაქის კომერციული უძრავი ქონების ჯამურ გასაქირავებელ
ფართს 68%-ით გაზრდის, 387,885 მ2-მდე. აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ ქალაქის მასშტაბით გამოცხადებულია რამდენიმე სავაჭრო
ცენტრის მშენებლობა. სავაჭრო ცენტრების გახსნის ზუსტი
თარიღები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა სავარაუდოა, რომ
ისინი მომდევნო 3-4 წელში შეემატება დედაქალაქს.

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

პროექტის დასახელება დეველოპერი მისამართი

გასაქირავებე

ლი ფართი 

(კვ.მ.)

დასრულების 

თარიღი
მშენებლობის სტატუსი

პროექტის 

ტიპი

ჰუალინგ მოლი

სს ჰუალინგის საერთაშორისო  

სპეციალური ეკონომიკური 

ზონა

ვარკეთილი 3 , თბილისის ზღვის 

მიმდებარედ
110,000 H2 2016 მშენებარე

ახალი 

მშენებლობა

გლდანი ცენტრალი
შპს აიჯი დეველოპმენტ 

ჯორჯია
ხიზაბავრის ქუჩა 1 22,452 H2 2016 მშენებარე

ახალი 

მშენებლობა

გალერია თბილისი
თანა-ინვესტირების ფონდი 

(შპს თბილისი პლაზა)
რუსთაველის გამზირი 2- 4 24,500 H2 2017 მშენებარე

ახალი 

მშენებლობა

დიდუბე მეგა ტრეიდი შპს დიდუბე მეგა ტრეიდი ერისთავის ქუჩა 2 10,146 N/A დროებით შეჩერებული
ახალი 

მშენებლობა

გლდანის შოპინგ 

ცენტრი
სააქციო  საზოგადოება ქროსი

მუხიანის ბაზრობის მიმდებარე 

ტერიტორია
6,938 N/A დროებით შეჩერებული

ახალი 

მშენებლობა

ნიბა დელისი შპს დელისი
დელისის მეტროს მიმდებარე 

ტერიტორია
16,000 N/A დროებით შეჩერებული

ახალი 

მშენებლობა

ჯამი 190,036

სამომავლო  პროექტები
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თბილისში (ათასი მ2)

თანამედროვე

სავაჭრო ცენტრები, 

230,933 , 24%

აქტიური ქუჩები, 

55,136 , 6%

მეორეხარისხოვანი

ქუჩები, 148,547 , 

16%

ბაზრობები, 384,000 , 

41%

სხვა სავაჭრო

ცენტრები, 126,767 , 

13%

კომერციული უძრავი ქონების მიწოდება თბილისში

(მ2)



თბილისში არსებული და დაგეგმილი სავაჭრო ცენტრების რუკა

Grmagele”

Gotsiridze

Delisi

Vazha-Pshavela

Rustaveli

Liberty Square

Avlabari

300 Aragveli

Isani

Samgori

Varketili

Akhmeteli Theatre

Technical 
University

Marjanishvili

Station Square

Didube

Guramishvili”

Sarajishvili”

თბილისი
მოლი

7,600მერანი

9,500აიჯი
მოლი

6,900

ჰოუმ
მარტი

10,000
ჯითისი

8,000გუდვილი

ჰუალინგ მოლი
H2 2016

110,000

8,600 ქარვასლა

11,700 გლდანი
მოლი

6,400 გლდანი
პლაზა

ისთ
ფოინთი

ჯამური
გასაქირავებელი

ფართი მ2

ჯამური
გასაქირავებელი

ფართი მ2

არსებული
თანამედროვე
სავაჭრო
ცენტრი

69,566 

71,780

დაგეგმილი
პროექტი
დასრულების
თარიღი

20,000 თბილისი
ცენტრალი

გალერია
თბილისი

H2 2017
24,500

ნიბა დელისი 16,000

დიდუბე მეგა
თრეიდი

10,146

გლდანის შოპინგ
ცენტრი6,938

გლდანი ცენტრალი
H2 2016

22,452

წყარო: დეველოპერები, ოპერატორები, კოლიერს ინტერნეიშენალი

კომერციული უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა | საქართველო | 201511

აეროპორტი

რკინიგზის ცენტრალური
სადგური
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მოთხოვნა

სავაჭრო ცენტრებში დამქირავებელთა მოთხოვნის ყველაზე დიდი
წილი ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელებზე მოდის. აღნიშნული კატეგორია
კომერციულ ქუჩებში მეორე ადგილს იკავებს. თბილისში ტანსაცმლითა
და ფეხსაცმლით მოვაჭრე ყველაზე მსხვილი კომპანიები არიან
„რითეილ გრუფ ჯორჯია“ და „ინტერნეიშენალ კორპორეიშენ აი სი არ“. 
აღნიშნული კომპანიები წარმოადგენენ თითქმის 60-მდე სხვადასხვა
ბრენდს, რომელთაგან აღსანიშნავია „ზარა“, „მასიმო დუტი“, „ტოპ
შოპი“, „ფულ ენდ ბეარ“, „გეფი“, „ბანანა რეფაბლიქ“, „ალდო“, „ეკო“, 
„ჯეოქსი“, „თამარისი“ და „ობაიბი-ოკაიდი“. ტანსაცმლისა და
ფეხსაცმლის კატეგორიამ 2015 წელს 15,125 მ2 აითვისა, საიდანაც 90% 
გაქირავდა სავაჭრო ცენტრებში, ხოლო 10% - კომერციულად აქტიურ
ქუჩებში. ძირითად დამქირავებლებს შორის იყვნენ არსებული
ბრენდები, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას აფართოებდნენ. აქვე
აღსანიშნავია ესპანური ბრენდის, „მანგოს“ მიერ ფრანჩაიზ პარტნიორის
შეცვლა, რომელიც შეიძლება ბაზარზე ახალ შემოსვლად მივიჩნიოთ. 
ახალი ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ბრენდების მოზიდვა კვლავ ერთ-
ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება სავაჭრო ცენტრის დეველოპერებისა და
მმართველი კომპანიებისთვის.

ჰიპერ/სუპერმარკეტებს სავაჭრო ცენტრებში საერთო მოთხოვნის 25%, 
ხოლო ძირითად სავაჭრო ქუჩებში 11% უჭირავს. აღნიშნული
კატეგორიის მთავარ წარმომადგენლებს შორის გვხვდებიან როგორც
საერთაშორისო და რეგიონული ბრენდები („კარფური“, „სპარი“ და
„ფურშეტი“), ისე ადგილობრივი სუპერმარკეტები („გუდვილი“, 
„სმარტი“ და „ფრესკო“). ასევე აღსანიშნავია შედარებით მცირე ზომის
სასურსათო მაღაზიები, როგორებიცაა: „ორი ნაბიჯი“, „ნიკორა“ და
„ნუგეში“ , რომლებიც ბოლო ორი წელია სწრაფი ტემპით იზრდებიან. 
აღნიშნულ კატეგორიაში 2015 წელს ყველაზე მეტად „კარფური“ (10,105 
მ2 „ისთ ფოინთში“)  და „ფურშეტი“ (2,288 მ2 „გლდანი მოლში“ და 1,630 
მ2 „გლდანი პლაზაში“) გაფართოვდა.

თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებში დაკავებული ფართის სიდიდის
მიხედვით მესამე ადგილი (12%) სამომხმარებლო ტექნიკით მოვაჭრე
მაღაზიებს უჭირავს. სავაჭრო ცენტრებისგან განსხვავებით, ამ
კატეგორიას კომერციულად აქტიურ ქუჩებში გაცილებით დაბალ წილი
(3%) უკავია. ამ კატეგორიაში ადგილობრივი კომპანიები დომინირებენ, 
როგორებიცაა: „ელიტ ელექტრონიქსი“, „ალტაოქეი“, „მეტრომარტი“, 
„სმაილი“, „გალაქსი“ და ა.შ. ეს კომპანიები მსოფლიოს წარმყვანი
ბრენდების წარმომადგენლობებს ფლობენ: „სამსუნგი“, „სონი“, „ელჯი“, 
„ფილიპსი“, „ბოში“, „სიმენსი“, „ჰიუნდაი“, „გორენიე“ და ა.შ. 2015 წელს, 
ამ კატეგორიამ დამატებით 15,125 მ2 აითვისა, საიდანაც უდიდესი
ნაწილი სავაჭრო ცენტრებზე მოდის, კერძოდ კი, „ისთ ფოინთზე“, სადაც
„ელიტ ელექტონიქსის“, „მეტრომარტის“, „მეგატექნიკისა“ და „ბეკოს“ 
მაღაზიები გაიხსნა.

კვებისა და გართობის კატეგორიას სავაჭრო ცენტრების ფართის 11% და
კომერციული ქუჩების 20% უჭირავს. აღნიშნულ კატეგორიაში სწრაფი
კვების საერთაშორისო ქსელები დომინირებს, როგორებიცაა:
„მაკდონალდსი“, „დანკინ დონატსი“, „ქეი ეფ სი“, „საბვეი“ და „დომინოს
პიცა“. „თბილისი მოლში“ ახალი კინოთეატრის (5 ეკრანი, 750 ადგილი) 
გახსნის შემდეგ, „კავეამ“ კიდევ ერთი (10-ეკრანიანი და 1,580-
ადგილიანი, აიმაქსის ტექნოლოგიით აღჭურვილი) კინოთეატრი
დაამატა „ისთ ფოინთში“. აღნიშნულ კატეგორიაში ასევე აღსანიშნავია
ბოულინგ კლუბის - „ლებოვსკი“ (1,500 მ2, 12 პროფესიონალური
ბილიკი), ბავშვთა ახალი გასართობი ცენტრის - „ფოკუს მოკუსი“ („ისთ
ფოინთი “) და „მაქსი ლენდის“ („გლდანი პლაზა“) გახსნა.

ზოგადი და მომსახურების კატეგორიას გაქირავებული ფართის
ყველაზე დიდი წილი (25%) უჭირავს კომერციულ ქუჩებში, ხოლო 3%-ს
იკავებს სავაჭრო ცენტრებში. ეს სექტორი ძირითადად ქართული
ბანკებით არის წარმოდგენილი - საქართველოს ბანკი, ლიბერთი ბანკი, 
თიბისი ბანკი და სხვ. აღნიშნულ კატეგორიაში ყველაზე საგრძნობი
გაფართოება საქართველოს ბანკის მიერ მოხდა, რომელმაც 2015 წლის
განმავლობაში დამატებით 2,200 მ2-ზე მეტი დაიქირავა, ძირითადად, 
კომერციულ ქუჩებში.

ზემოხსენებული კატეგორიების გარდა, ძირითად დამქირავებლებზე
საუბრისას არ უნდა დავივიწყოთ აფთიაქები, რომლებიც
ჯანმრთელობისა და სილამაზის კატეგორიაში ერთიანდებიან. „ავერსი“, 
„პსპ“ და „ჯი პი სი“ ქალაქში არსებული ყველაზე დიდი სააფთიაქო
ქსელებია, რომლებსაც ერთობლივად 160 ფილიალი აქვთ. 2015 წელს ამ
კატეგორიამ დამატებით 2,028 მ2 დაიქირავა, საიდანაც თითქმის 50% 
ქუჩაში არსებულ კომერციულ ფართებში იყო განთავსებული. ქსელის
ყველაზე დიდი გაფართოება პარფიუმერულ მაღაზია „ლუტეციას“ და
ზემოხსენებული აფთიაქების მიერ მოხდა.

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

კატეგორია
ჯამური 

ფართი (მ2 )

სავაჭრო 

ცენტრები (მ2)

სავაჭრო 

ქუჩები (მ2)
ძირითადი მოიჯარეები

ტანსაცმელი და 

ფეხსაცმელი
               18,410                      16,446                  1,964 დომინო, სუპერი, ბელჰაუსი

სამომხმარებლო ტექნიკა                17,809                      14,014                  3,795 
კავეა, ფოკუს მოკუსი, ლებოვსკი, 

მაქსი ლენდი

ჰიპერ/სუპერმარკეტი                 15,527                      14,255                  1,272 კარფური, ფურშეტი

ზოგადი და მომსახურება                 15,156                      13,700                  1,456 
ზარა, ელსი ვაიკიკი, მანგო, 

კოტონი, დეფაქტო

კვება და გართობა                11,210                      10,849                     361 
ელიტ ელექტრონიქსი, 

მეტრომარტი

საყოფაცხოვრებო 

საქონელი და ავეჯი
                 7,092                        2,547                  4,545 საქართველოს  ბანკი

ჯანმრთელობა და 

სილამაზე
                 2,028                         1,071                     957 ლუტაცია, ჯიპისი, ავერსი, პსპ

ცხოვრების სტილი                     661                           526                      135 
პუმა, ტიმბერლენდი, ადიდასი, 

ნაიკი

განუსაზღვრელი                  2,414                               -                    2,414 

ჯამი                90,307                      73,407               16,900 

კომერციული ფართის ათვისება 2015 წელს (კონტრაქტის  განახლებების ჩათვლით მ2 )
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ძირითადი მაჩვენებლები

თბილისის ძირითად სავაჭრო ქუჩებზე შეწონილი
საშუალო იჯარა ერთ კვადრატულ მეტრზე 36 აშშ დოლარს
შეადგენს, რაც თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებსა და
მეორეხარისხოვან ქუჩებზე იმავე მაჩვენებელს, 
შესაბამისად, 2.25-ჯერ და 1.7-ჯერ აღემატება. 2015 წელს
თბილისში მეორეხარისხოვან ქუჩებზე შეწონილი საშუალო
იჯარა 2014 წელთან შედარებით 6.2%-ით დაეცა, ხოლო
ძირითად სავაჭრო ქუჩებსა და თანამედროვე სავაჭრო
ცენტრებში მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ყველაზე
მაღალი საშუალო შეწონილი იჯარა ფიქსირდება პეკინის
ქუჩაზე (43 აშშ დოლარი/მ2), რუსთაველის გამზირზე (37 აშშ
დოლარი/მ2).

სავაჭრო ცენტრების ვაკანტურობის საშუალო კოეფიციენტი
(17%) აღემატება კომერციული ქუჩების

იმავე მაჩვენებელს (7%-8%). 2014 წლის მაჩვენებლებთან
შედარებით ვხედავთ, რომ სურათი უმჯობესდება: 
ძირითად სავაჭრო ქუჩებში და სავაჭრო ცენტრებში
ვაკანტურობის კოეფიციენტი 4-5% არის შემცირებული. 
სავაჭრო ცენტრებიდან საშუალოზე მაღალი ვაკანტურობა
მხოლოდ თბილისი მოლს აქვს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო
დროს გახსნილ სავაჭრო ცენტრებში ვაკანტურობის
კოეფიციენტი საკმაოდ დაბალია, რაც აქტიური
მარკეტინგული კამპანიების დამსახურებაა, რომლებიც
გახსნამდე დაახლოებით წელიწადნახევრით ადრე იწყება. 
სავაჭრო ქუჩებიდან ყველაზე დაბალი ვაკანტურობით
ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ქუჩები გამოირჩევა (2%), 
ყველაზე მაღალი ვაკანტურობა კი წერეთელი/თამარ
მეფე/ცაბაძის ქუჩებზე ფიქსირდება (12%). 
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წყარო: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, კოლიერს
ინტერნეიშენალი
შენიშვნა: მონაცემები არ მოიცავს „ ისთ ფოინთის” მაჩვენებლებს
2014 წლის ანგარიშში მითითებული მაჩვენებლები ეფუძნებოდა
არსებულ შეთავაზებებს
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ბათუმი აჭარის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრს წარმოადგენს, 
რომელიც შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს, ქვეყნის ერთ-ერთი
ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილი და საპორტო
ქალაქია. ბათუმში განხორციელებულმა მრავალმა
ფართომასშტაბიანმა, მათ შორის, ინფრასტრუქტურულმა პროექტმა
ქალაქი უფრო მიმზიდველი გახადა ადგილობრივი და უცხოელი
ინვესტორებისათვის. 2007 წლიდან ბათუმში ფუნქციონირებს
საერთაშორისო აეროპორტი, რომელსაც შეუძლია წლის
განმავლობაში 600,000 ადამიანის მომსახურება. ბათუმის საერთო
მოსახლეობა დაახლოებით 155,000 ადამიანია, ხოლო მის
შემოგარენში მანქანით 1 საათის სავალზე 142,000 ადამიანი
ცხოვრობს.

მიწოდება

ბათუმის კომერციული უძრავი ქონების ჯამური მიწოდება 138,298 
მ2-ია, რაც 2014 წლის მაჩვენებელზე 11%-ით მეტია. კომერციული
უძრავი ქონების მიწოდებაში დომინირებს სავაჭრო ქუჩებში
არსებული კომერციული ფართები (57%), რასაც მოსდევს ბაზრები და
ღია ბაზრობები (29%). „ბათუმი ცენტრალის“ (10,360 მ2) დამატების
შემდეგ ბათუმის სავაჭრო ცენტრების მიწოდება 2.3-ჯერ გაიზარდა
და მისმა წილმა ჯამურ მიწოდებაში 6%-დან 14%-ს მიაღწია.

ძველი ბათუმი, გორგილაძის ქუჩა და ჭავჭავაძის გამზირი ქალაქის
ძირითადი სავაჭრო ქუჩებია. ახლახან გახსნილმა „ჰილტონ ბათუმმა“ 
ბაზარზე არსებულ კომერციულ უძრავ ქონებას დაახლოებით 3,000 მ2 

ფართი შემატა, რომელიც აერთიანებს პროექტის საცხოვრებელ და
სასტუმროს ნაწილებს.

დაგეგმილი სამომავლო პროექტების გათვალისწინებით ბათუმის
სავაჭრო ცენტრის მიწოდება 2.6-ჯერ გაიზრდება და 2016 წლის
ბოლოსათვის 47,000 მ2 -ს მიაღწევს. სამომავლო პროექტებიდან
ყველაზე მასშტაბური იქნება „მეტრო სითი“, რომელიც 2016 წლის
მეორე ნახევარში დასრულდება და მოიცავს სავაჭრო ცენტრს 14,000 
მ2 გასაქირავებელი ფართით.

მოთხოვნა

ბათუმში კომერციულ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა ძირითადად
ადგილობრივი არაბრენდული დამქირავებლებისგან მოდის. 
რადგანაც ბათუმი ტურისტებზე ორიენტირებული ქალაქია, კვებისა
და გართობის კატეგორიას დაკავებული კომერციული ფართის
უდიდესი წილი უჭირავს (30%). „მაკდონალდსი“ ბათუმის სწრაფი
კვების ბაზარზე ერთადერთი საერთაშორისო დამქირავებელია.

მეორე უდიდესი კატეგორია ზოგადი და მომსახურების სფეროა
(23%), რომლის მთავარი წარმომადგენლები ქართული ბანკები არიან. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ბათუმში საკმაოდ ბევრი ადგილობრივი
კომპანია კომერციულ ფართს საოფისე დანიშნულებით ქირაობს. 

ბათუმში წარმოდგენილი მთავარი ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის
ბრენდებია „ელსი ვაიკიკი“, „ნაფ-ნაფი“, „პუმა“, „ნაიკი“, „ჯორდანო“
და „აი სი არ“-ის ქოლგის ქვეშ არსებული ბრენდები („ფეხსაცმლის
გალერია“, „ბატა“, „ალკოტი“, „ობაიბი-ოკაიდი“, „პარფუა“ და სხვ.). 
2015 წელს, ბათუმის კომერციულად აქტიურ ქუჩებში მაღაზიები
რამდენიმე ქართველმა დიზაინერმაც გახსნა.

თანამედროვე სუპერმარკეტების ქსელები, როგორებიცაა: 
„გუდვილი“, „სმარტი“ და „ფუდმარტი“, ბათუმშიც არის
წარმოდგენილი და 2016 წლისთვის გაფართოებას გეგმავენ.

მნიშვნელოვან დამქირავებლებს შორის ასევე არიან სამომხმარებლო
ტექნიკის მაღაზიები („ელიტ ელექტრონიქსი“, „ალტაოკეი“, 
„მეგატექნიკა“, „ტექნობუმი“ და სხვ.) და ფარმაცევტული კომპანიები
(„ავერსი“, „პსპ“ და „ჯი პი სი“).

2015 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი საიჯარო გარიგება „ელიტ
ელექტრონიქსის“ შემთხვევაში დაფიქსირდა (2,788 მ2). ასევე
აღსანიშნავია ავეჯის მაღაზია „რანდის“ გადატანა (2,454 მ2) ახლად
გახსნილ „ბათუმი ცენტრალში“.
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წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

ძირითადი მაჩვენებლები

ბათუმში კომერციული უძრავი ქონების იჯარის ფასი ერთ მ2-
ზე 13-16 აშშ დოლარია. ძველი ბათუმი და გორგილაძის ქუჩა
ყველაზე პრესტიჟული ადგილებია, სადაც ქირის ფასი
ყველაზე მაღალია (22-23 აშშ დოლარი /მ2). 2015 წელს, 
საშუალო შეწონილი იჯარა 7%-ით შემცირდა სავაჭრო
ცენტრებში და 6%-ით - სავაჭრო ქუჩებში. 

სავაჭრო ცენტრებში საშუალო ვაკანტურობის კოეფიციენტი
(58%) კომერციული ქუჩების იმავე მაჩვენებელს (9%) 
მნიშვნელოვნად აღემატება. „ბათუმი ცენტრალის” გახსნა
სავაჭრო ცენტრების ვაკანტურობის კოეფიციენტის ზრდის
მთავარი მიზეზია, რამდენადაც ცენტრის 71% ჯერჯერობით
ცარიელია.

წყარო: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, კოლიერს
ინტერნეიშენალი
შენიშვნა: 2014 წლის ანგარიშში მითითებული მაჩვენებლები
ეფუძნებოდა არსებულ შეთავაზებებს.
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ბათუმის კომერციული უძრავი ქონების რუკა

ჯამური
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წყარო: დეველოპერები, ოპერატორები, კოლიერს ინტერნეიშენალი
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ქუთაისის კომერციული უძრავი ქონების
ბაზრის მიმოხილვა



ქუთაისის კომერციული უძრავი ქონების
ბაზრის მიმოხილვა

ქუთაისი, რომლის ისტორია 3,500 წელზე მეტს ითვლის, 
საქართველოს სიდიდით მესამე ქალაქია. ის იმერეთის
რეგიონის ცენტრალურ ნაწილში, მდინარე რიონის ორივე
ნაპირზეა გაშენებული. 2012 წლის მაისიდან ქუთაისი
საპარლამენტო ქალაქი გახდა. დავით აღმაშენებლის
სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპოტის მშენებლობა
2012 წლის სექტემბერში დასრულდა, რომელსაც შეუძლია
წლის განმავლობაში 600,000 მგზავრის მომსახურება. მისი
გახსნა დაბალფასიანი ოპერატორის „ვიზ ეარის“ შემოსვლით
აღინიშნა, რომელმაც ქუთაისიდან პირდაპირი ფრენების
განხორციელება დაიწყო კიევში, ბუდაპეშტში, ვილნიუსში, 
ვარშავასა და კატოვიცეში. 2016 წლის სექტემბერში „ვიზ ეარი” 
შვიდ ახალ პირდაპირ რეისს დაამატებს (ბერლინი, მიუნხენი, 
დორტმუნდი, მილანი, თესალონიკი, ლარნაკა და სოფია).
აეროპორტიდან ფრენებს ასევე ახორცილებს „უკრაინის
საერთაშორისო ავიახაზები“ და „პეგასუსი“. ქუთაისის
მოსახლეობა დაახლოებით 148,000 ადამიანია, ხოლო მის
შემოგარენში მანქანით 1 საათის სავალზე 400,000 კაცი
ცხოვრობს.

მიწოდება

2015 წლის ბოლოს არსებული მდგომარეობით ქუთაისში
ჯამური გასაქირავებელი კომერციული ფართი 136,684 მ2-ია, 
რაც 20%-ით აღემატება გასული წლის იმავე მაჩვენებელს. 2015 
წელს „ქუთაისი პლაზას“ (11,700 მ2) და „ნოვიტას“ (10,845 მ2) 
დამატების შემდეგ თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების საერთო
მიწოდების წილი ჯამურ მიწოდებაში 27%-დან 39%-მდე
გაიზარდა. აღნიშნული ზრდის მიუხედავად, სავაჭრო
ცენტრების ზოგადი ხარისხი ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია. 
ქუთაისის კომერციული უძრავი ქონების ბაზრისათვის
დამახასიათებელია სავაჭრო ცენტრებში არსებული
ინდივიდუალურ კომერციულ ფართების გაყიდვა, რაც ქალაქის
საინვესტიციო ბაზარს ნაკლებად მიმზიდველს ხდის. 
ქუთაისის კომერციულად აქტიურ ქუჩებს შორის მოიაზრება
ჭავჭავაძის გამზირი, რუსთაველის და ძველი ქუთაისის
ქუჩები. ქუთაისში სამომავლოდ დაგეგმილია ერთი მცირე
ზომის (5,380 მ2) სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა.

მოთხოვნა

ქუთაისში კომერციულ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის მხრივ
ადგილობრივი არაბრენდული დამქირავებლები დომინირებენ
(დაახლოებით 80%). საოჯახო მოხმარების საქონლისა და
ავეჯის კატეგორიას ქალაქში დაკავებული კომერციული
ფართების ყველაზე დიდი წილი (25%) უჭირავს, რასაც
მოჰყვება ზოგადი და მომსახურების კატეგორია (21%).

ბაზარზე მცირე რაოდენობის საერთაშორისო ბრენდებია
წარმოდგენილი. „ინტერნეიშენალ კორპორეიშენ აი სი არ“-ის
ქოლგის ქვეშ არსებული ბრენდები („ობაიბი-ოკაიდი“, 
„პარფუა“, „ბატა“ და „ალკოტი“), ახალგახსნილი „ელსი
ვაიკიკისთან“, „კოტონსა“ და „ფლოსთან“ ერთად ქუთაისის
მთავარ საერთაშორისო ბრენდებს წარმოადგენენ ტანსაცმლისა
და ფეხსაცმლის კატეგორიაში. „მაკდონალდსი“ ქუთაისში
წარმოდგენილი ერთადერთი საერთაშორისო სწრაფი კვების
ობიექტია.

სხვა ბრენდულ დამქირავებლებს შორის აღსანიშნავია
ქართული ბანკები (საქართველოს ბანკი, თიბისი, ბანკი
რესპუბლიკა სოსიეტე ჟენერალი, ლიბერთი ბანკი), 
სუპერმარკეტები („სმარტი“, „ნიკორა“), სამომხმარებლო
ტექნიკის მაღაზიები („ელიტ ელექტრონიქსი“, „მეტრომარტი“, 
„ალტაოკეი“, „მეგატექნიკა“ და ა.შ.) და ფარმაცევტული
კომპანიები („ავერსი“, „პსპ“, „ჯიპისი“ და „ფარმადეპო“).

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი
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თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების მიწოდება

ქუთაისში (მ2)

ტანსაცმელი და

ფეხსაცმელი

16%

სამომხმარებლო

ტექნიკა

7%

ჰიპერ/სუპერმარკეტი
8%

ზოგადი და

მომსახურება

21%

კვება და გართობა

13%

საყოფაცხოვრებო

საქონელი და ავეჯი

25%

ჯანმრთელობა

და სილამაზე

10%

დაკავებული კომერციული ფართის განაწილება

კატეგორიების მიხედვით ქუთაისში

თანამედროვე
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39%

კომერციული

ქუჩები

30%

ბაზრობები

26%

სხვა სავაჭრო

ცენტრები

5%

კომერციული უძრავი ქონების მიწოდება ქუთაისში

(მ2)
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მისამართი

გასაქირავებ
ელი ფართი 

(მ2)

დასრულების 

თარიღი
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სტატუსი
პროექტის 
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წერეთლის ქუჩა 

192
             5,380 H2 2016 მშენებარე

ახალი 

მშენებლობა

სამომავლო პროექტი

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი
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წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

ძირითადი მაჩვენებლები

კომერციული უძრავი ქონების იჯარის ფასი ერთ
კვადრატულ მეტრზე ქუთაისში 11-დან 13 დოლარამდე
მერყეობს. ქალაქის მასშტაბით ისტორიულ ნაწილში
არსებული კომერციული ფართები ყველაზე პრესტიჟულ
და ძვირადღირებულ სეგმენტს წარმოადგენს. 2015 წელს
2014 წელთან შედარებით სავაჭრო ცენტრების შეწონილი
საშუალო ქირა 12%-ით დაეცა და გაუტოლდა 11.2 აშშ
დოლარს/მ2, კომერციულ ქუჩებში კი საშუალო შეწონილი
იჯარა უკანასკნელი წლის განმავლობაში 3%-ით გაიზარდა
და ერთ კვადრატულ მეტრზე 13.3 აშშ დოლარი შეადგინა.

თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებში საშუალო ვაკანტურობის
კოეფიციენტი (48%) კომერციული ქუჩების იმავე
მაჩვენებელს (5%) მნიშვნელოვნად აღემატება. სავაჭრო
ცენტრები, სადაც საშუალოზე დაბალი ვაკანტურობის
კოეფიციენტებია, არის მხოლოდ „გრანდ მოლი“ (4%) და
„ქარვასლა“ (3%). დანარჩენ სავაჭრო ცენტრებში ვაკანტური
კოეფიციენტები, განსაკუთრებით კი ახლად გახნილ
ობიექტებში, უკიდურესად მაღალია (47%-97%) და მათი
შემცირება მმართველი კომპანიების უპირველესი
გამოწვევაა.
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წყარო: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, კოლიერს
ინტერნეიშენალი
შენიშვნა: 2014 წლის ანგარიშში მითითებული მაჩვენებლები
ეფუძნებოდა არსებულ შეთავაზებებს.



ძველი ქალაქი, 
კომერციული ქუჩები

ძირითადი ქუჩა

აეროპორტი

რკინიგზის სადგური

გრანდ მოლი

7,500კომფორტი

7,000

იბერია სტარი 6,500

ქარვასლა
10,200

ნოვიტა

10,845
5,380

ნიუ სითი
(2016)

ქუთაისი პლაზა

11,700

არსებული სავაჭრო ცენტრი

სამომავლო პროექტი
(დასრულების თარიღი)
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ქუთაისის კომერციული უძრავი ქონების რუკა

ჯამური
გასაქირავებელი

ფართი მ2

ჯამური
გასაქირავებელი

ფართი მ2

წყარო: დეველოპერები, ოპერატორები, კოლიერს ინტერნეიშენალი



წყარო: მსოფლიო ბანკი, კოლიერს ინტერნეიშენალი
შენიშვნა: ვარშავაში იგულისხმება აგლომერაციის ტერიტორია

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი
შენიშვნა: * - დაახლოებითი მაჩვენებელი, ** - 2015 წლის
პირველი ნახევრის მონაცემი

წყარო: კოლიერს ინტერნეიშენალი

შედარებითი ანალიზი

საქართველოს კომერციული უძრავი ქონების საინვესტიციო
ბაზარი ჯერ კიდევ განვითარების ადრეულ სტადიაზე
იმყოფება. ის ფაქტი, რომ თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების
უმრავლესობა კვლავაც დეველოპერების საკუთრებაშია, 
მიუთითებს, რომ მსხვილი ნასყიდობის გარიგებები არ
განხორციელებულა. თბილისის სავაჭრო ქუჩებში არსებული
მაღალი დონის კომერციული ფართის იჯარა 56 აშშ
დოლარია ერთ კვადრატულ მეტრზე, ხოლო იგივე
მაჩვენებელი სავაჭრო ცენტრებში - 33 აშშ დოლარი/მ2. 
აღნიშნული ინდიკატორები ცენტრალური და აღმოსავლეთი
ევროპის ქალაქების საშუალო მონაცემებზე, შესაბამისად, 
36%-ით და 48%-ით დაბალია.

კომერციული ფართების დაახლოებითი შემოსავლიანობა
თბილისის სავაჭრო ცენტრებისთვის 13%-ს შეადგენს, 
აქტიურ ქუჩებში არსებული კომერციული ფართებისთვის
კი - 12%-ს. აღნიშნული მაჩვენებლები

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო
მონაცემებს მნიშვნელოვნად აღემატება.

დაანონსებული სამომავლო პროექტები მიუთითებს, რომ
თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების ჯამური ფართი
მნიშვნელოვნად გაიზრდება თბილისში (1.8-ჯერ) და
ბათუმში (2.5-ჯერ) მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში. 
ქუთაიში დიდი ზრდა არაა მოსალოდნელი ამავე პერიოდში. 
აღნიშნული ცვლილებების შედეგად 2019 წლის
ბოლოსათვის საქართველოს სამივე ძირითად ქალაქში
სავაჭრო ცენტრების გასაქირავებელი ფართის მიწოდება
ყოველ 1,000 სულ მოსახლეზე დაახლოებით სოფიის
დონეზე იქნება და ჩამორჩება აღმოსავლეთ ევროპის სხვა
ქალაქებს. მიწოდების ზრდას თან უნდა სდევდეს
ეკონომიკისა და სამომხმარებლო ხარჯების ზრდა, რათა
ქალაქმა თავიდან აიცილოს იჯარისა კლება და
ვაკანტურობის კოეფიციენტის ზრდა.

ისთ ფოინთი
ფოტო გადაღებულია: Robbie RG Commercial-ის მიერ
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შინამეურნეობის წლიური სამომხმარებლო ხარჯები ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი 2005 წლის მუდმივ

ფასებში)

თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების მიწოდება (მ2/1,000 მოსახლეზე, მარჯვნივ)

თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების სამომავლო მიწოდება (მ2/1,000 მოსახლეზე, მარჯვნივ)

შინამეურნეობის წლიური სამომხმარებლო ხარჯები ერთ სულზე (აშშ დოლარი 2005 წლის მუდმივ ფასებში, მარცხნივ)4
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დასკვნები და პერსპექტივები

საცალო და საბითუმო ვაჭრობის წილი საქართველოს მთლიან
შიდა პროდუქტში 16.6%-ია და ამ სფეროში თითქმის 150,000 
ადამიანია დასაქმებული. საცალო ვაჭრობა 2009 წლიდან 2015 
წლამდე წელიწადში საშუალოდ 11%-ით იზრდებოდა. 
ეკონომიკის განვითარების შედეგად ერთ სულ მოსახლეზე
საცალო დანახარჯები 1.96-ჯერ გაიზარდა: 2006 წელს 675 
ლარი , ხოლო 2015 წელს 1,322 ლარი შეადგინა (დაახლოებით
581 აშშ დოლარი). თბილისი ერთადერთი რეგიონია, სადაც
ერთ სულ მოსახლეზე საცალო წლიური დანახარჯი ქვეყნის
საშუალო მაჩვენებელს აღემატება.

2015 წელს, საქართველოში ახალი კომერციული უძრავი
ფართის ოდენობა მთავარ ქალაქებში: თბილისში, ბათუმსა და
ქუთაისში 11%-ით გაიზარდა და 1.2 მლნ მ2 შეადგინა. ახალი
სავაჭრო ცენტრების გახსნის შედეგად საქართველოს
კომერციული უძრავი ქონების ხარისხი ეტაპობრივად
უმჯობესდება. 2015 წელს კომერციული უძრავი ქონების
სექტორში მნიშვნელოვანი აქტივობები განხორციელდა. 2015 
წლის მეორე ნახევარში თბილისში გაიხსნა „ისთ ფოინთი“
(71,780 მ2), რომელიც საქართველოში ყველაზე დიდი სავაჭრო
ცენტრია. „ისთ ფოინთმა“ თავი მოუყარა 150-ზე მეტ სავაჭრო
და გასართობ ობიექტს, რომელთაგან აღსანიშნავია
(„კარფური“, „დომინო“, კინოთეატრი „კავეა“, „ზარა“ და ა.შ.).

საქართველოს კომერციული უძრავი ქონების ბაზარზე
საერთაშორისო ინვესტიციების მოსაზიდად აუცილებელია
ახალი სავაჭრო ცენტრების ერთიან აქტივებად შენარჩუნება. 
ქონების მფლობელებმა/დეველოპერებმა თავი უნდა აარიდონ
სავაჭრო ცენტრების შენობებში არსებული ინდივიდუალური
ფართების გაყიდვას.

თბილისი

2015 წლის ბოლოსათვის საქართველოს ქალაქებიდან
თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების მიწოდების კუთხით
თბილისი ინარჩუნებს ლიდერობას დაახლოებით 231,000 მ2-
ით. მოსალოდნელია, რომ 2017 წლისთვის აღნიშნული
ოდენობა 388,000 მ2-მდე გაიზრდება. ვაკანტურობის
კოეფიციენტი სავაჭრო ქუჩებში 2015 წლის ბოლოსათვის 7%-
მდე შემცირდა. სავაჭრო ცენტრების ვაკანტურობის
კოეფიციენტმაც დაიკლო, მაგრამ საშუალოდ მაინც
შედარებით მაღალ მაჩვენებელზე რჩება - 17%. ვაკანტურობის
კოეფიციენტი ახალ ცენტრებში გაცილებით დაბალია
აქტიური მარკეტინგული კამპანიების შედეგად. 
თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების დამატების მიუხედავად, 

თბილისის კომერციული ფართების 40% ბაზრებსა და ღია
ბაზრობებზეა გადანაწილებული. ბაზარი განვითარებას
განაგრძობს და ბაზრობების წილი მთლიან მიწოდებაში
მცირდება. მიუხედავად ამისა, მაინც გამოწვევად რჩება
მყიდველის ტრადიციული ჩვევის შეცვლა, რათა მათ
სავაჭროდ მიმართონ თანმედროვე სავაჭრო ცენტრებს.

ქუთაისი

ქუთაისში 2015 წელს ორი ახალი სავაჭრო ცენტრი გაიხსნა
(„ქუთაისი პლაზა“ და „ნოვიტა“), რითაც მიწოდება 22,500 მ2 -
ით გაიზარდა. სავაჭრო ცენტრები ამჟამად ქალაქში არსებული
საერთო კომერციული ფართის 39%-ს შეადგენს. 
ვაკანტურობის კოეფიციენტი არსებულ სავაჭრო ცენტრებში
ძალიან მაღალია (48%) და ქირაც 2015 წელს ოდნავ შემცირდა
წინა წელთან შედარებით. ამის პარალელურად, ქუთაისში
კომერციულად აქტიურ ქუჩებში ვაჭრობა აქტიურია და
ვაკანტურობის კოეფიციენტიც მხოლოდ 5%-ია. დროა
საჭირო, რომ ახლად აშენებული სავაჭრო ცენტრები ქალაქმა
გაითავისოს. რეკომენდებულია, რომ სამომავლო პროექტები
ბაზრის ახლებურად დაბალანსების შემდეგ განხორცილედეს, 
რათა არ წარმოიშვას მიწოდების სიჭარბე.

ბათუმი

ბათუმის კომერციული უძრავი ქონების მიწოდებაში ჯერ
კიდევ სავაჭრო ქუჩებში არსებული კომერციული ფართები
(57%) და ბაზრობები (29%) დომინირებენ. „ბათუმი
ცენტრალის“ გახსნით (10,360 მ2) სავაჭრო ცენტრების
მიწოდება 2015 წელს 2.25-ჯერ გაიზარდა წინა წელთან
შედარებით, მისი წილი კი მთლიან მიწოდებაში 14%-ს
გაუტოლდა. სავაჭრო ცენტრებში ვაკანტურობის
კოეფიციენტი 51%-ია, რაც გვიჩვენებს, რომ ბაზარი ჯერ კიდევ
ცდილობს ჭარბი მიწოდების ათვისებას. აღნიშნული ფაქტი
კითხვის ნიშანს ბადებს მოთხოვნის ნაწილში. ბუნდოვანია, 
შეძლებს თუ არა ბაზარი 2016 წელს დაგეგმილი სამი ახალი
სავაჭრო ცენტრის ფართების ათვისებას. ვაკანტურობის
კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია და იჯარას კლებადი
ტენდენცია აქვს, ახალი სავაჭრო ცენტრების დამატებამ კი
შესაძლოა იჯარა კიდევ უფრო შემციროს და შეინარჩუნოს
ვაკანტურობის მაღალი კოეფიციენტი მოკლე და
საშუალოვადიან პერიოდში.

ისთ ფოინთი



დანართი
წარმატების

ისტორია



2012 წელს თბილისი მოლში თავისი პირველი
ფილიალის გახსნით, რომელიც 13,000 მ2 - ს იკავებს, 
კარფური გახდა საქართველოს ჰიპერმარკეტების
ბაზრის პირველი საერთაშორისო წარმომადგენელი. 
აღნიშნული ფაქტი ისტორიული მოვლენა იყო არა
მხოლოდ ჰიპერმარკეტების ბაზრისთვის, არამედ
მთლიანად ქვეყნის საცალო ვაჭრობის სექტორისთვის. 
2012 წლის შემდეგ ბრენდმა საქმიანობის არეალი
გააფართოვა და ამჟამად თბილისში წარმოდგენილია
ხუთ სხვადასხვა ადგილას, რომელთა შორისაა ორი
ჰიპერმარკეტი და სამი სუპერმარკეტი.

კარფური ერთადერთი საცალო მოვაჭრეა, რომელსაც
ჰიპერმარკეტებში ერთ სივრცეში წარმოდგენილი აქვს
35,000 სახეობის სასურსათო და არასასურსათო
პროდუქტი (სუპერმარკეტებში - 15,000 სახეობა).

კარფური თბილისში კიდევ ორი ახალი ფილიალის
გახსნას გეგმავს (გლდანში და საბურთალოზე) 2016 
წელს, 2017 წლიდან კი - რეგიონებში გასვლას აპირებს.
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დანართი
უძრავი ქონების რეგისტრაცია
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მშენებლობის ნებართვები

სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების მიზნით  შენობები იყოფა 5 
კატეგორიად:
• 1-ლი კლასის შენობა-ნაგებობა  - არ საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას;
• მე-2 კლასის შენობა-ნაგებობა - შენობები დაბალი რისკ-ფაქტორებით;
• მე-3 კლასის შენობა-ნაგებობა - საშუალო რისკ-ფაქტორების მქონე 

შენობები;
• მე-4 კლასის შენობა-ნაგებობა - მაღალი რისკ-ფაქტორების მქონე 

შენობები;
• მე-5 კლასის შენობები - ძალიან მაღალი რისკ-ფაქტორების მქონე 

შენობები.
ნებართვის გაცემის პროცესი დაყოფილია სამ ეტაპად:

ეტაპი 1 - განცხადება ქალაქთმშენებლობითი  პირობების შესახებ;
ეტაპი 2 - არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის დამტკიცება;
ეტაპი 3 - სამშენებლო ნებართვის გაცემა.

ნებართვების გაცემაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ორგანოები: 

ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) ორგანოები - მე-2 
და მე-3 კლასის შენობები, რომლებიც განლაგებულია მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე (1-ელ და მე-2 ეტაპზე), გარდა გუდაურის, ბაკურიანის, 
ბახმაროს, ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიებისა და ქ. 
ბორჯომის ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების
ზონებისა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) ორგანოები - IV 
კლასის შენობებისთვის (I და II ეტაპზე) შესაბამისი  სახელმწიფო 
ორგანოების ჩართულობით და მონაწილეობით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) ორგანოები - II, III 
და IV კლასის შენობებისთვის (III ეტაპზე) დამოუკიდებლად (მათ შორის
გუდაურის, ბაკურიანის, ბახმაროს, ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო
ტერიტორიებისა და ქ. ბორჯომის ტერიტორიაზე განსაკუთრებული
სამშენებლო რეგულირების ზონები).

თბილისის მერია - II, III და IV კლასის შენობებისთვის თბილისის 
მუნიციპალიტეტში (ყველა ეტაპზე) დამოუკიდებლად.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის შესაბამისი ადგილობრივი ორგანოები - II, III და IV კლასის 
შენობებისთვის (ყველა ეტაპზე) ავტონომიური რესპუბლიკების 
ტერიტორიაზე.

ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) ორგანოები - II, III 
და IV კლასის შენობები (I და II ეტაპზე) გუდაურის, ბაკურიანის, ბახმაროს, 
ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიებისა და ქ. ბორჯომის
ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონებისა -
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ჩართულობით. 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - V კლასის 
შენობებისთვის.

თითოეული ეტაპის ზოგადი პირობები (სამუშაო დღეები):

ეტაპი I

12 დღე II და III კლასის შენობებისთვის;

15 დღე IV კლასის ყველა შენობისთვის გუდაურის, ბაკურიანის, ბახმაროს, 
ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიებისა და ქ. ბორჯომის
ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონებისა
(გარდა მე-V კლასის შენობებისა) და ასევე იმ შენობებისთვის, რომლებიც 
საჭიროებენ ეკოლოგიურ ექსპერტიზას.

30 დღე  V კლასის შენობებისთვის.

ეტაპი II

18 დღე II და III კლასის შენობებისთვის;

20 დღე IV კლასის ყველა შენობისთვის გუდაურის, ბაკურიანის, ბახმაროს, 
ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიებისა და ქ. ბორჯომის
ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონებისა
(გარდა V კლასის შენობებისა) და ასევე იმ შენობებისთვის, რომლებიც 
საჭიროებენ ეკოლოგიურ ექსპერტიზას, ასევე V კლასის შენობებისთვის.

ეტაპი III

5 დღე II, III და IV კლასის შენობებისთვის;

10 დღე V კლასის შენობებისთვის.

გამონაკლისები:

ნებართვის გაცემის პროცესის სპეციალური პირობები.

მშენებლობის ნებართვა, რომელიც ეხება: 

III კლასის შენობა-ნაგებობებს, რომელთა ინტენსივობის კოეფიციენტი 
1,500 მ2-ია, ასევე იმ შენობებს, რომელთა სიმაღლეც 14 მ-მდეა და 
რომლებიც განლაგებული იქნება ტერიტორიებზე, სადაც არ არსებობს 
ქალაქთმშენებლობის გეგმა, მაგრამ ისინი განლაგებულია მიწის 
გამოყენების წესების შესაბამისად, ან განლაგებულია პერსპექტიული 
განვითარების მარეგულირებელი გეგმის მიხედვით თბილისის 
ტერიტორიაზე - ნებართვის გაცემის პროცესი შესაძლოა მოიცავდეს 
მხოლოდ II და III ეტაპებს.

ნებართვის გაცემის გამარტივებული პროცედურა შესაძლოა მოიცავდეს 
მხოლოდ ორ ეტაპს. ნებართვა გაიცემა მეორე ეტაპზე. 

გამარტივებული პროცედურის პირობები შემდეგია:

ეტაპი I – 12 დღე II და III კლასის შენობებისთვის;

15 დღე ყველა  IV და V კლასის შენობებისთვის გუდაურის, ბაკურიანის, 
ბახმაროს, ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიებისა და 
ქ.ბორჯომის ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების
ზონებისა ასევე იმ შენობებისთვის, რომლებიც  საჭიროებენ ეკოლოგიურ 
ექსპერტიზას.

ეტაპი II – (ნებართვის გაცემა) – 20 დღე ყველა კლასისთვის.

სამშენებლო ნებართვის მოსაკრებელი

სამშენებლო ნებართვის მოსაკრებელს განსაზღვრავენ მუნიციპალური 
ორგანოები,  თუმცა მოსაკრებლის  მაქსიმალურ ზღვარს არეგულირებს 
კანონი:

საქართველოს ყველა რეგიონში – 1 (ერთი) ლარი (0.4 აშშ დოლარი) 
სამშენებლო ტერიტორიის 1 მ 2-ზე;

ინდუსტრიული ობიექტის მშენებლობის შემთხვევაში - 5 (ხუთი) ლარი  
(2.2 აშშ დოლარი) სამშენებლო ტერიტორიის 1 მ 2-ზე;

გამონაკლისი:

ინვესტორები, რომელთაც სურთ სასტუმროს აშენება თავისუფალ 
ტურისტულ ზონაში, თუ ამასთანავე საინვესტიციო მოცულობა აღემატება 
1,000,000 (ერთი მილიონი) ლარს (440,494 აშშ დოლარი) ერთ ერთეულ 
სასტუმროზე, თავისუფლდებიან სამშენებლო ნებართვის მოსაკრებლის 
გადახდისაგან.

საკუთრების რეგისტრაცია

საქართველოში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს 
სახელმწიფო დაწესებულებას, რომელიც პასუხისმგებელია ქონების 
რეგისტრაციაზე, ახორციელებს რა  როგორც კერძო სექტორის, ასევე 
სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საკუთრების 
დარეგისტრირებას, გასხვისებას, და ა.შ.

კერძო გარიგების შემთხვევაში მყიდველს აქვს  2 სახის არჩევანის 
გაკეთების საშუალება:

• ნოტარიუსის საშუალებით - ხელშეკრულების შედგენა და 
დაკანონება ნოტარიუსის მიერ და მისი შემდგომი რეგისტრაცია. 
ნოტარიუსი აღიარებს ხელშეკრულების შინაარსისა და 
ლეგალიზაციის პასუხისმგებლობას. ამ პროცესში აუცილებელია 
თარჯიმნის დასწრება და მისი ხელმოწერის  დაფიქსირება 
დოკუმენტზე იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება ორენოვანია, 
სადაც თარჯიმანი იღებს პასუხისმგებლობას თარგმანის სიზუსტესა 
და ავთენტურობაზე. ორენოვანი დოკუმენტის მომზადების და 
დაკანონების დრო დადგენილი არ არის  და დამოკიდებულია 
ნოტარიუსზე;

• საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით - ნასყიდობის 
ხელშეკრულების ლეგალიზაციისა და რეგისტრაციისთვის უშუალო 
წარდგენით. ამ შემთხვევაში ნასყიდობის ხელშეკრულების 
ორენოვანი დოკუმენტი უნდა იყოს შედგენილი ორივე მხარის, ან 
მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ. სააგენტოს 
წარმომადგენელი ადასტურებს ხელმოწერებს და შესაძლოა გასცეს 
რეკომენდაციები იმ შემთხვევაში, თუკი ხელშეკრულება 
სათანადოდ არ არის შედგენილი, თუმცა არ არის პასუხისმგებელი 
დოკუმენტის  საფუძვლიანობაზე ან მის შინაარსზე;

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ფუნქციონირებს: ა) იუსტიციის 
სახლებში (თბილისი, გორი, ქუთაისი, ბათუმი, ოზურგეთი, მესტია,
ზუგდიდი, რუსთავი, გურჯაანი, თელავი, ყვარელი და ახალციხე) და ბ) 
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგიონულ დეპარტამენტებში 
(რომლებიც განთავსებულია ქალაქებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით).

იმ შემთხვევაში, თუ ქონების შეძენა ხდება სახელმწიფოსგან/ 
მუნიციპალიტეტისგან (პრივატიზაცია, აუქციონი ან შესყიდვის სხვა 
ფორმა), მაშინ დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იყოს პირდაპირ საჯარო 
რეესტრში.

რეგისტრაციის ვადები და საფასური

• დოკუმენტების ჩაბარებიდან 4 სამუშაო დღეში - დოკუმენტების 
ჩაბარების დღე არ ითვლება - 50 ლარი (საფასური თითო ქონების 
რეგისტრაციისას) + 5 ლარი დოკუმენტის დამოწმება (თითოეულ 
დოკუმენტზე, რომელიც ბარდება სააგენტოს);

• 1 სამუშაო დღეში - 150 ლარი + 5 ლარი დოკუმენტების დამოწმება;

• ხელშეკრულების საჯარო რეესტრში ჩაბარების დღესვე - 200 ლარი + 
5 ლარი 

საჯარო რეესტრის ამონაწერის განახლების ვადები და ტარიფები
ელექტრონულად

• 1 სამუშაო დღე - 10 ლარი (4.4 აშშ დოლარი)

• იგივე სამუშაო დღე - 40 ლარი (17.6 აშშ დოლარი)

იუსტიციის სახლში

• 1 სამუშაო დღე - 15ლარი (6.6 აშშ დოლარი)

• იგივე სამუშაო დღე - 50 ლარი (22 აშშ დოლარი)



დანართი
გამოყენებული ინფორმაციის

წყაროები, განმარტებები და
დაშვებები
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ინფორმაციის ძირითადი წყაროები

კვლევის მომზადების პროცესში ჩვენ ვიხელმძღვანელეთ ინფორმაციებით, 
რომლებიც მოვიძიეთ ქონების მენეჯერებისგან, მფლობელებისგან, 
დეველოპერებისა და სამთავრობო სტრუქტურებისგან (საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო, საქართველოს სტატიტიკის ეროვნული სამსახური, 
საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო, ქალაქების მერიები და ა.შ.). კოლიერს
ინტერნეიშენალის ევროპის ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ოფისის მიერ
მოწოდებული ინფორმაცია გამოყენებულ იქნა შედარებითი ანალიზისთვის. ასევე
გამოყენებულ იქნა ინფორმაციები შემდეგი ვებ-პორტალებიდან: 

www.geostat.ge
www.nbg.ge
www.gnta.ge
www.tas.ge
www.worldbank.com
www.cia.gov

განმარტებები და დაშვებები

მშპ: მთლიანი შიდა პროდუქტი;

მ2: კვადრატული მეტრი;

აშშ დოლარი: ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი;

დღგ: დამატებული ღირებულების გადასახადი.

თანამედროვე სავაჭრო ცენტრები: ტერმინი „თანამედროვე სავაჭრო ცენტრები“ 
შეესაბამება ტერმინს „ტრადიციული სავაჭრო ცენტრები“, რომელიც
განმარტებულია საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრების კონსულის International 
Council of Shopping Centres) მიერ.

ბაზრობების ჯამური გასაქირავებელი ფართი: ბაზრობების ჯამური
გასაქირავებელი ფართის დასათვლელად გამოყენებულია გეოგრაფიული
ინფორმაციის სისტემა (GIS), მისი მეშვეობით მოხდა განაშენიანების ფართების
ანალიზი საკადასტრო მონაცემების საფუძველზე და დააკლდა 10%.

კომერციული ქუჩების ჯამური გასაქირავებელი ფართი: კომერციული ქუჩების
ჯამური გასაქირავებელი ფართის დასათვლელად გამოყენებულია
გეოგრაფიული ინფორმაციის სისტემა (GIS). მისი მეშვეობით მოხდა
განაშენიანების ფართების ანალიზი საკადასტრო მონაცემების საფუძველზე და
დააკლდა 60%.

სავაჭრო ცენტრების ჯამური გასაქირავებელი ფართი: სავაჭრო ცენტრების
ჯამური გასაქირავებელი ფართი დაანგარიშებულ იქნა ქონების მფლობელების, 
ოპერატორების და დეველოპერების მიერ მოწოდებული ინფორმაციების
საფუძველზე. ასევე გამოყენებულ იქნა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
ინფორმაცია. სავაჭრო ცენტრ „ქარვასლას” შემთხვევაში ჯამურ გასაქირავებელ
ფართში შეყვანილია მხოლოდ პირველი და მეორე სართული.

კომერციული ფართების განაწილება კატეგორიების მიხედვით: კომერციული
ფართების განაწილება კატეგორიების მიხედვით ეფუძნება საჯარი რეესტრის
ეროვნულ სააგენტოში დარეგისტრირებულ კონტრაქტებში მითითებულ
ფართებს. იმ შემთხვევებში, სადაც აღნიშნული კონტრაქტები არ იყო
ხელმისაწვდომი, გამოყენებულ იქნა შპს „საქართველოს უძრავი ქონებისა და

ინვესტიციების მართვის კომპანიის“ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სხვადასხვა
კომერციული ფართების ზომების შესახებ.

საშულო შეწონილი იჯარა: საშუალო შეწონილი იჯარა დაანგარიშებულია საჯარო
რეესტრში დარეგისტრირებული იჯარის კონტრაქტების საფუძველზე, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როცა სხვაგვარად არაა მითითებული, და შეწონილია ზომის
მიხედვით. ყველა საიჯარო ფასი მითითებულია აშშ დოლარში დღგ-ს და
მოსახურების საკომისიოს გარეშე.

ვაკანტურობის კოეფიციენტი: ვაკანტურობის კოეფიციენტი დაანგარიშებულია
თავისუფალი ფართის შეფარდებით ჯამურ გასაქირავებელ ფართთან.

მაღალი დონის კომერციული ფართების იჯარა: აღნიშნულ ტერმინში
იგულისხმება სტანდარტული ზომის (სავაჭრო ცენტრებში 250 მ2, კომერციულ
ქუჩებში 100-200 მ2) მაღალი ხარისხის რემონტისა და მახასიათებლების მქონე
(სავაჭრო ცენტრის პირველ სართულზე, კომერციულ ქუჩაზე კი ფასადით ქუჩაზე
გამომავალი) კომერციული ფართების იჯარა. სასურველია, რომ აღნიშნული
იჯარა ასახავდეს კვლევის პერიოდში დაფიქსირებულ ტრანზაქციებს, თუმცა იმ
შემთხვევაში, როცა ტრანზაქციების რაოდენობა შეზღუდულია ბაზარზე, 
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვა პერიოდის ტრანზაქციებიც. ასევე
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ექსპერტული მოსაზრება კონკრეტულ
პერიოდში იჯარის ფასებთან დაკავშირებით. იჯარა არ მოიცავს გადასახადებს, 
მომსახურების საკომისიოს და მოიჯარის შეღავათებს.

მაღალი დონის კომერციული ფართების შემოსავლიანობა: აღნიშნული
მაჩვენებელი ასახავს პოტენციური ინვესტორის მოლოდინს, თუ როგორი
შემოსავლიანობით შეიძლება იყიდოს მაღალი კლასის სრულად დატვირთული
სავაჭრო ცენტრი ან კომერციული ფართი აქტიურ ქუჩაზე. იგულისხმება, რომ
ჰიპოთეტური ნასყიდობის საგანი გაქირავებულია ხუთ წელზე მეტი ვადით, მისი
ზომა კი შეესაბამება ადგილობრივი ბაზრის საშუალო ზომებს. დარიცხული
შემოსავლიანობა=პირველი წლის იჯარა/ქონების გასაყიდ ფასზე (ბროკერის
საკომისიოს გამოკლებით)

აქტიური კომერციული ქუჩები თბილისში: პეკინის გამზირი, რუსთაველის
გამზირი, ჭავჭავაძის გამზირი და აღმაშენებლის გამზირი მარჯანიშვილის
ქუჩასთან ერთად მიჩნეულია აქტიურ კომერციულ ქუჩებად.

მეორეხარისხოვანი ქუჩები თბილისში: ფალიაშვილის ქუჩა, აბაშიძის ქუჩა, 
კოსტავას ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, ყაზბეგის გამზირი, წერეთლის გამზირი, 
თამარ მეფის ქუჩა, ცაბაძის ქუჩა, ლესელიძის ქუჩა, პუშკინის ქუჩა, ახმეტელისა
და ვარკეთილის მეტროების მიმდებარე ტერიტორიები მიჩნეულია
მეორეხარისხოვან ქუჩებად.

კომერციული ქუჩები ბათუმში: ბათუმი კომერციული ქუჩების მაჩვენებლებში
გათვალისწინებულია ჭავჭავაძის გამზირი, პუშკინის ქუჩა, გორგილაძის ქუჩა, 
ბათუმის ისტორიულ ნაწილში მდებარე ქუჩები და ჰილტონ ბათუმის პროექტში
არსებული კომერციული ფართები.

კომერციული ქუჩები ქუთაისში: ქუთაისის კომერციული ქუჩების მაჩვენებლებში
გათვალისწინებულია ჭავჭავაძის გამზირი, გამსახურდიას ქუჩა, რუსთაველის
ქუჩა და ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში მდებარე ქუჩები.

http://www.geostat.ge/
http://www.nbg.ge/
http://www.gnta.ge/
http://www.tas.ge/
http://www.worldbank.com/
http://www.cia.gov/


განაცხადი პასუხისმგებლობის თაობაზე

წინამდებარე დოკუმენტი კოლიერს ინტერნეიშენალმა მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მიზნით მოამზადა. კოლიერს
ინტერნეიშენალი არ იღებს რაიმე სახის პასუხისმგებლობას მოცემული ინფორმაციის შინაარსზე, სიზუსტესა და
სანდოობაზე. ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა თავად უნდა დაადგინოს ინფორმაციის სიზუსტე. კოლიერს
ინტერნეიშენალი ცალსახად უგულებელყოფს ამ დოკუმენტის საფუძველზე დაკისრებულ ან ნაგულისხმებ პირობებსა და
გარანტიებს და არ იღებს ვალდებულებას აღნიშნულის შედეგად წარმოქმნილ ნებისმიერი სახის ზიანზე ან დანაკარგზე. ამ
გამოცემაზე საავტორო უფლება აქვს კოლიერს ინტერნეიშენალს © 2016. ყველა უფლება დაცულია.
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პროექტის გუნდი

მარიამ ბენაშვილი
კვლევის ანალიტიკოსი
საქართველო

მარკ ჩარლტონი
კვლევისა და პროგნოზირების
ხელმძღვანელი
გაერთიანებული სამეფო

ზურაბ ქანანაშვილი
კვლევისა და საკონსულტაციო
მიმართულების ხელმძღვანელი
საქართველო

ნიკოლოზ ქევხიშვილი MRICS
მენეჯერი | კვლევა და
საკონსულტაციო დეპარტამენტი
საქართველო

რამაზ შარაბიძე
გუნდის ლიდერი | კვლევა და
პროგნოზირება
საქართველო

ელისო ბურკიშვილი
უმცროსი კვლევის ანალიტიკოსი
საქართველო
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554
ოფისი

66
ქვეყანა

6
კონტინენტი

16,000
თანამშრომელი

$2.5
მილიარდი შემოსავალი

$112
მილიარდი გარიგებების ჯამური
ღირებულება

185m
მ2 მართვაში

>80,000
გაქირავების/გაყიდვის გარიგება

აშშ 153

კანადა 31

ლათინური ამერიკა 24

აზია-წყნარი ოკეანეთი 231

ევროპა, ახლო აღმოსავლეთი

და აფრიკა 112

კოლიერს ინტერნეიშენალის მოკლე
სტატისტიკა



22
პროფესიონალი

53
დასრულებული პროექტი

$1.5
მილიარდის გენერირებული
გაყიდვები

9,500
დასრულებული შეფასება

15
წელი ინდუსტრიაში

2.7
მილიონი მ2 აშენებული

$310
მილიონი მობილიზებული
დაფინანსება

150
დასრულებული ბაზრის ანალიზი და
საკონსულტაციო პროექტი

ჩვენ მოვიცავთ საქართველოს 10 ქალაქს
და 59 მუნიციპალიტეტს

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ.: +995 32 222 4477

ფაქსი: +995 32 222 4477

კოსტავას 37-39,

გრატო ბიზნეს ცენტრი

0179 თბილისი, საქართველო

www.colliers.com/georgia

აზერბაიჯანი

რუსეთი

სომხეთი
თურქეთი

შავი ზღვა

საქართველოს გუნდის მოკლე
სტატისტიკა


