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bcat.ge-ს მოკლე მიმოხილვა 

21 985 კომპანია  

17 080 მოქმედი კომპანია  

204 000 უნიკალური ვიზიტორი 

30 დარგი 

500 ქვედარგი 

45 000 მენეჯერი 

40 საძიებო კრიტერიუმი 

2014 წელი 
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გარემოს დაცვა, გამწვანება, ეკოლოგია  

უსაფრთხოება 

გართობა 

ღონისძიებების ორგანიზება 

ტელეკომუნიკაცია 

კულტურა და ხელოვნება 

საბავშვო პროდუქცია და საქმიანობა 

სხვა მომსახურება 

ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული 

არასამეწარმეო საქმიანობა 

საფინანსო ორგანიზაციები 

კომპიუტერული და პროგრამული მომსახურება 

ავტობიზნესი 

მასმედია, რეკლამა და პოლიგრაფია 

ტანსაცმელი და აქსესუარები 

სოფლის მეურნეობა 

ტრანსპორტი და გადაზიდვები 

ტურიზმი  

რესტორნები, ბარები 

საკონსულტაციო მომსახურება 

დისტრიბუცია 

განათლება და მეცნიერება 

საოფისე და საოჯახო საქონელი 

მედიცინა, სილამაზე და სპორტი  

კვების პროდუქტები 

სამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონება 

იანვარი 2015 იანვარი 2014 

დარგების მიხედვით კომპანიების რაოდენობის ზრდა 
2014 წლის განმავლობაში bcat.ge-ზე 



კომპანიები ზომის მიხედვით bcat.ge-ზე 

74% 

21% 
5% 

კომპანიების გადანაწილება ზომის მიხედვით 

მცირე (წლიური ბრუნვა 500k-მდე) 

საშუალო (წლიური ბრუნვა 500k-დან 5მლნ–მდე) 

მსხვილი (წლიური ბრუნვა 5მლნ–დან ზევით) 

72% 

16% 

5% 
4% 3% 

კომპანიების გადანაწილება თანამშრომლების რ–ბის მიხედვით 

1-10 თანამშრომელი 

11-30 თანამშრომელი 

31-50 თანამშრომელი 

51-100 თანამშრომელი 

100-ზე მეტი თანამშრომელი 



მოქმედი კომპანიები რეგიონებში bcat.ge-ზე 

535 სამეგრელო–ზემო სვანეთი 

518 ქვემო ქართლი 

186 სამცხე ჯავახეთი 

1701 აჭარა 

1021 იმერეთი 

366 შიდა ქართლი 

12 062 თბილისი 

146 მცხეთა–თიანეთი 

108 გურია 

40 რაჭა–ლეჩხუმი 

377 კახეთი 



3974 

524 

იმპორტს ახორციელებს ექსპორტს ახორციელებს 

იმპორტ–ექსპორტი bcat.ge-ს მიხედვით 

11 17 49 62 
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იმპორტ–ექსპორტი მსოფლიოს რეგიონების მიხედვით 

იმპორტი ექსპორტი 

1686 

1288 

უცხოელი პარტნიორი ჰყავს უცხოელი მომწოდებელი ჰყავს 



საბანკო მომსახურება bcat.ge-ს მიხედვით 

35% 

30% 

11% 

7% 

5% 
4% 

2% 

2% 2% 2% 

ბანკების გადანაწილება კორპორატიული კლიენტების მიხედვით 

საქართველოს ბანკი 

თიბისი ბანკი 

პროკრედიტ ბანკი 

ლიბერთი ბანკი 

ბანკი რესპუბლიკა 

ვითიბი ბანკი ჯორჯია 

ბაზის ბანკი 

კორ სტანდარტ ბანკი 

ბანკი ქართუ 

სხვა 



კორპორატიული დაზღვევა bcat.ge-ს მიხედვით 

1% 4% 

15% 

18% 

59% 

3% 

დაზღვევით სარგებლობს 2525 კომპანია 

პროფესიული დაზღვევა 

ტვირთების დაზღვევა 

ქონების დაზღვევა 

ავტომობილის დაზღვევა 

ჯანმრთელობის დაზღვევა 

სხვადასხვა  

6% 

10% 

13% 

22% 

40% 

9% 

სადაზღვევო კომპანიების გადანაწილება კორპ. კლიენტების რ–ბის მიხედვით 

შპს „აი სი ჯგუფი“ 

შპს „არდი ჯგუფი“ 

შპს „ირაო“ 

სს „ჯი პი აი ჰოლდინგი“ 

სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი" 

სხვადასხვა 



ნავთობ–კომპანიების კორპ. მომსახურება bcat.ge-ს მიხედვით 

48% 

46% 

6% 

ნავთობ–პროდუქტების გამოყენება 

კომპანიების რ–ბის მიხედვით 

ბენზინი დიზელი გაზი 

32% 

14% 
19% 

18% 

15% 
2% 

ნავთობ–კომპანიები კორპორატიული კლიენტების რ–ბის 

მიხედვით,. სულ სარგებლობს 3798 კომპანია 

ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 

ლუკოილ–ჯორჯია 

რომპეტროლ საქართველო 

გალფი 

სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი 

სხვადასხვა 



ფიჭური და ინტერნეტ მომსახურება bcat.ge-ს მიხედვით 

43% 

31% 

24% 

2% 

მობილურ ოპერატორების გადანაწილება 

კორპორატიული კლიენტების რ–ბის მიხედვით 

მაგთი ჯეოსელი ბილაინი სილქნეტი 

45% 

37% 

6% 

4% 

8% 

ინტერნეტ კავშირის პროვაიდერები 

კორპორატიულის კლიენტების რ–ბის მიხედვით 

სილქნეტი კავკასუს ონლაინი ახალი ქსელები 

მაგთიკომი სხვადასხვა 



შემოსავლები და აქტივები bcat.ge-ს 17 000 კომპანიის მიხედვით 

33% 

42% 

20% 

4% 1% 

კომპანიების გადანაწილება საშუალო  

ხელფასის მიხედვით 

500 ლარამდე 

501-1000 ლარამდე 

1001-2000 ლარამდე 

2001-3000 ლარამდე 

3000 ლარს ზევით 

75% 

12% 

6% 

5% 

2% 

კომპანიების გადანაწილება კომპიუტერების რ–ბის მიხედვით 

1-5 კომპიუტერი 

6-10 კომპიუტერი 

11-20 კომპიუტერი 

21-50 კომპიუტერი 

50-ზე მეტი კომპიუტერი 

80% 

10% 

10% 

ავტომობილი უფიქსირდება 4900 კომპანიას 

1-5 ავტომობილი 

6-10 ავტომობილი 

11-ზე მეტი 

155 

1054 

349 

1003 

2884 

6059 

სასოფლო სამეურნეო მიწა 

არა სასოფლო სამეურნეო მიწა 

საკუთარი საწყობი 

საწყობი იჯარით 

საოფისე ფართი საკუთარი 

საოფისე ფართი იჯარით 

უძრავი ქონება 



“ბია”–ს მიღწევები 2014 წელს 

2013-2014 

კლიენტების რ–ბა 

გაიზარდა 148%–ით 

2013-2014 

საერთაშორისო გაყიდვები 

გაიზარდა 31%–ით  

2013-2014 

რეგისტრირებული  იურ. 

პირების რ–ბა გაიზარდა 

136%–ით  

2013-2014 

კომპანიების რ–ბა გაიზარდა 

55%–ით 

2013-2014 

უნიკალური ვიზიტორების რ–ბა 

გაიზარდა 230%–ით 



2014 წელს Bcat.ge –ს მომხმარებლების კვლევამ გამოავლინა, 
რომ 

72% 

73% 

76% 

82% 

82% 

82% 

92% 

100% 

bcat.ge ასრულებს მნიშვნელოვან როლს ბიზნესის 

ეფექტურობის გაზრდაში  

პროდუქტის გამოყენებისას პრობლემები არ შექმნია  

სასურველი ინფორმაცია სრულად მოიძია 

bcat.ge-ს მონაცემები სანდოა 70%–დან 100%–მდე 

bcat.ge-ს პროდუქტით მთლიანობაში კმაყოფილია  

მომავალში აპირებს „ბიასთან“ თანამშრომლობის 

გაგრძელებას 

bcat.ge-ს თანამშრომლების მომსახურებით კმაყოფილია 

bcat.ge-ს გაუწევს რეკომენდაციას 



გ ი ს უ რ ვ ე ბ თ   წ ა რ მ ა ტ ე ბ ე ბ ს ! 

ს.ს. “ბ ი ა” 
მის. ქ. თბილისი, მ.კოსტავას ქ. 47/57 

ტელ.: +995 32 219 55 55 
ელ. ფოსტა: sales@bia.ge 

URL: www.bcat.ge; www.bia.ge  

mailto:sales@bia.ge
http://www.bcat.ge/
http://www.bia.ge/

