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სა ქა რ თ ვე ლოს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი

კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბის 2020

2023 წლე ბის სტ რა ტე გია გა ნ სა ზ ღ ვ რავს ქვე

ყა ნა ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის 

ძი რი თად მი მა რ თუ ლე ბებს და იძ ლე ვა სტა ტი ს

ტი კის მწა რ მო ე ბე ლი უწ ყე ბე ბის ქცე  ვის ზო გად 

წე სებს. წი  ნა მ დე ბა რე სტ რა ტე გია ხაზს უს ვამს 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მნი შ ვ ნე  ლო ბას დე

მო კ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის გა ნ ვი თა რე ბი ს 

თვის და შე  სა  ბა  მის უწ ყე ბებს მო უ წო დებს, აწა რ

მო ონ სა ნ დო, ობი ე ქ ტუ რი და მი უ  კე რ ძო ე  ბე ლი 

სტა ტი ს ტი კა.

ჩ ვენს ეპო ქა ში მზა რ დია მო თ ხო ვ ნა სტა

ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი მართ, რა დ გა ნაც 

სა ნ დო მო ნა  ცე მე ბი წა რ მო ა დ გენს სა ფუ ძ ველს 

სწო რი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად. ბუ 

ნე ბ რი ვია, ერ თ ბა შად შე უ ძ ლე ბე ლია ყვე ლა იმ 

მო თ ხო ვ ნის და კ მა ყო ფი ლე ბა, რაც შე  სა ძ ლოა 

სტა ტი ს ტი კურ მო ნა ცე მე ბ ზე მო მ ხ მა რე ბე ლ თა 

მხ რი დან წა რ მო ი შ ვას. თუ მ ცა, სა ქ ს ტა ტი სა

ზო გა დო ე ბას სთა ვა ზობს პრი  ო რი  ტე  ტებს, რაც 

მი სა ღე ბი იქ ნე ბა მო მ ხ მა რე ბე ლ თა ფა რ თო 

წრი  სა თ ვის და მა ქ სი მა ლუ რად იქ ნე ბა შე სა ბა

მი სო ბა ში მათ მო თ ხო ვ ნე ბ თან.

მო მ ხმა რე ბე ლ თა სა ჭი რო ე ბე ბ ზე და ფუ ძ ნე

ბუ ლი მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კის წა რ მო

ე ბა, მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის და გა ვ რ ცე ლე ბის 

თა ნა მე დ რო ვე სი ს ტე  მე ბის შე ქ მ ნა და შე სა ძ ლებ

ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბა გა ხ ლავთ ის პრი ო რი

ტე ტუ ლი მი მა რ თუ ლე ბე ბი, რა ზეც და ფუ ძ ნე ბუ ლი 

იქ ნე ბა სა ქ ს ტა ტის და მთ ლი ა ნად სა ქა რ თ ვე ლოს 

სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის სა ქ მი ა ნო ბა 

მო მ დე ვ ნო ოთ ხი წლის გა ნ მა ვ ლო ბა ში.

ს ტ რა ტე გი ის მო ქ მე დე ბის პე რი ო დ ში ჩვენ 

და გე გ მი ლი გვა ქვს ახა ლი სტა ნ და რ ტე ბი სა და 

მე თო  დო ლო გი ე ბის და მ კ ვი დ რე ბა, ახა ლი გა

მო კ ვ ლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა და და მა ტე ბი თი დე

ტა ლი  ზე ბუ  ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის წა რ მო ე ბა, რაც 

მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა სტა ტი ს ტი კის არე ა ლის 

გა ფა რ თო ე ბი სა და გა ე  როს მდ გ რა დი გა ნ ვი თა

რე ბის მი ზ ნე ბი ს თ ვის სა ბა  ზი სო ინ დი კა ტო რე ბის 

გა ა ნ გა რი შე ბის მი  მა რ თუ  ლე ბით. ასე ვე და გე გ

მი ლი გვა ქვს მო სა ხ ლე  ო ბის და სა სო ფ ლო მე

უ რ ნე ო ბა თა სა ყო ვე ლ თაო აღ წე  რე ბის ჩა ტა რე

ბა, რაც გა ხ დე ბა მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი სა ფუ ძ ვე ლი 

ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი რე გი ს ტ რე ბის სი ს ტე მის 

და ნე რ გ ვი სა და მა თი შე მ დ გო მი გა ნ ვი  თა რე ბის 

მი მა რ თუ ლე ბით. 

ჩ ვე ნი გე გ მა ასე ვე ით ვა ლი ს წი ნებს მო ნა

ცე მ თა ხა რი ს ხის გა უ მ ჯო ბე სე ბას, ად მი ნი ს ტ რა

ცი უ ლი მო ნა  ცე მე ბის მა ქ სი მა ლურ გა მო ყე ნე ბას 

და მეტ ინ ვე ს ტი რე ბას ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო

ლო გი ე ბის გა ნ ვი  თა  რე ბა ში. ზე მოთ აღ ნი შ ნულს 

წინასიტყვაობა



4
2020-2023საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია 

დი დი მნი შ ვ ნე ლო ბა აქვს რო გორც რე სუ რ სე

ბის ეფე ქ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის, ისე რე ს პო ნ დენ

ტ თა ტვი რ თის შე მ სუ ბუ ქე ბის თვა ლ სა ზ რი სით.

წა რ სუ ლ მა გა მო ც დი ლე ბამ გვი ჩ ვე ნა, 

რომ მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის ტრა  დი  ცი უ ლი 

მე თო დე ბი, რო გო რი ცაა სტა ტი ს ტი კუ რი გა

მო კ ვ ლე ვე ბი და თუ ნ დაც ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი 

მო ნა ცე მე ბი, შე სა ძ ლოა არ აღ მო ჩ ნ დეს სა კ მა

რი სი სტა ტი ს ტი კურ მო ნა ცე მე ბ ზე გა ზ რ დი ლი 

მო თ ხო ვ ნის და სა კ მა  ყო ფი  ლე ბ ლად. სწო რედ 

ეს გახ ლავთ ერთე რ თი მი ზე ზი იმი სა, რომ 

დღის წე ს რი გ ში და დ გა მო ნა ცე მ თა ალ ტე რ ნა 

ტი უ ლი წყა რო ე ბის ძი ე ბი სა და თა ნა მე დ რო ვე 

ტე ქ ნო ლო  გი ე ბის და ნე რ გ ვის ისე თი სა კი თ ხე ბი, 

რო გო რი ცაა „დი დი მო ნა  ცე  მე ბი “, სკა ნე რუ ლი 

მო ნა ცე მე ბი, ვებსა ი ტე ბი დან მო ნა ცე მ თა ავ ტო

მა ტუ რი ჩა მო ტ ვი რ თ ვა (Web scraping) და სხ ვა, 

რო მე ლ თა და ნე რ გ ვი სა და გა ნ ვი თა რე ბის მი

მა რ თუ ლე ბით  სტ რა ტე გი ის მო ქ მე დე ბის პე რი

ო დ ში რი გი აქ ტი ვო ბე ბია და გე გ მი ლი.

გა რ და იმი სა, რომ მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა

ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბა ჩვე ნი უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნე სი 

პრი  ო  რი   ტე ტია, ჩვე ნი უმ თა ვ რე სი ამო ცა ნაა მო

ნა ცე მ თა ისე თი ფო რ მე ბით გა ვ რ ცე ლე ბა, რო მ

ლე ბიც აა დ ვი  ლებს მათ გა მო ყე ნე ბას და გა ა უმ

ჯო ბე სებს და გე გ მ ვი სა და გა და წ ყ ვე ტი ლე ბე ბის 

მი ღე ბის პრო  ცე სებს ნე ბი ს მი ერ დო ნე ზე.

წი ნა მ დე ბა რე სტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა 

ემთ ხ ვე ვა სა ქ ს ტა ტის და ა რ სე ბის 100 წლი ს

თავს. 1919 წლის 25 ივ ლი სს შე ი ქ მ ნა ქვე ყ ნის 

პი რ ვე ლი სტა ტი ს ტი კის სა მ სა ხუ რი, რო მე ლ მაც 

ამ ერ თი სა უ კუ ნის მა ნ ძი ლ ზე სა კ მა ოდ რთუ

ლი და იმა ვ დ რო უ ლად გა ნ ვი თა რე ბის მე ტად 

მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი გზა გა ნ ვ ლო. სა ქა რ თ ვე ლომ 

მნი შ ვ ნე ლო ვან პრო გ რე სს მი ა ღ წია ქვე ყა ნა ში 

სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბი სა და სა

ე რ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი სტა ნ და რ ტე ბის 

და ნე რ გ ვის თვა ლ სა ზ რი  სით. თუ მ ცა, ამის მი

უ ხე და ვად, სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მა ში არ სე ბობს 

გა რ კ ვე უ ლი ნა კ ლო ვა ნე ბე ბი და სი რ თუ ლე ე ბი, 

რო მე ლ თა შო რის აღ სა ნი შ ნა ვია არა სა კ მა რი სი 

რე სუ რ სე ბი. მნი შ ვ ნე  ლ ო ვან გა მო წ ვე ვე ბად რჩე

ბა ასე ვე მო მ ხ მა რე ბე ლ თა ცნო  ბი ე  რე  ბის ამა ღ

ლე ბა, ნდო ბა სა ქ ს ტა ტის მი მართ და მო ნა ცე მე

ბის არა ს წო რი ინ ტე რ პ რე ტა ცია.

ზე მო თ ქ მუ ლი დან გა მო მ დი ნა რე, წი ნა მ დე

ბა რე სტ რა ტე გია ით ვა ლი ს წი ნებს მო მ ხ მა რე ბ

ლე ბ თან აქ ტი უ რი დი ა ლო გით და მა თთან მე ტი 

კო მუ ნი კა ცი ით ქვე ყა ნა ში სტა  ტი ს ტი კურ მო  ნა

ცე მ თა შე გ რო ვე ბის, და  მუ  შა  ვე  ბის, ანა  ლი  ზი სა 

და გა ვ რ ცე  ლე  ბის უფ რო ქმე  დი თი და გა მ ჭ ვი  რ

ვა  ლე სი ს ტე მის შე ქ მ ნას, რო მე ლიც მო მ ხ მა  რებ

ლე ბ ში გა ა მ ყა  რებს რწ მე  ნას, რომ სა ქ ს ტა ტის 

მი ერ წა რ მო ე ბუ ლი სტა ტი ს ტი კა არის სა ნ დო, 

ობი ე ქ ტუ რი და და ი ნ ტე რე სე ბუ ლი მხა  რე  ე  ბის 

გა ვ ლე  ნი ს გან და მო  უ კი  დე ბე ლი.

გოგიტა თოდრაძე

აღმასრულებელი დირექტორი



5
2020-2023 საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია 

1. შესავალი
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2.1. ისტორიული მიმოხილვა 

2.2. საკანონმდებლო ჩარჩო 

2.3. მიმდინარე ტენდენციების შეფასება და სტრატეგიის მომზადების მიზეზი 

2.4. SWOT ანალიზი 

3. მისია 

4. ხედვა 

5. ღირებულებები    

6. სტრატეგიული მიზნები   

6.1. სტრატეგიული მიზანი 1: მომხმარებლის საჭიროებებზე დაფუძნებული მაღალი

ხარისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება

ამოცანა 1.1. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მისაღებად 

სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოება

ამოცანა 1.2. ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტებისა 

და  სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად 
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1. შესავალი

წი ნა მ დე ბა რე დო კუ მე ნ ტი წა რ მო ა დ გენს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის 

გან ვი თა რე ბის 20202023 წლე ბის სტ რა ტე გი ას და შე სა ბა მის სა მო ქ მე დო გე გ მას 20202021 წლე

ბი სა თ ვის. აღ ნი შ ნუ ლი დო კუ მე ნ ტი მო მ ზა დე ბუ ლია პო ლი ტი კის და გე გ მ ვის, მო ნი ტო რი ნ გი სა და 

შე ფა სე ბის ერო ვ ნუ ლი სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო პრი ნ ცი პე ბის (შე მ დ გო მ ში – ერო ვ ნუ ლი სა ხე ლ მ ძ ღ ვა

ნე ლო პრი ნ ცი პე ბი) და სტა ტი ს ტი კის გა ნ ვი თა რე ბის ერო ვ ნუ ლი სტ რა ტე გი ის სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლოს 

(შე მ დ გო მ ში – სტ რა ტე გია) შე სა ბა მი სად. ეს უკა ნა ს კ ნე ლი გა ნ ვი თა რე ბა დი ქვე ყ ნე ბი სა თ ვის 21ე 

სა უ კუ ნე ში სტა ტი ს ტი კის გა ნ ვი თა რე ბი სა თ ვის პა რ ტ ნი ო რო ბის (შე მ დ გო მ ში – PARIS21) მი ერ მო მ

ზადდა და სტა ტი ს ტი კის შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბი სა თ ვის ყო ვ ლი ს მო მ ც ველ ჩა რ ჩოს წა რ

მო ა დ გენს. 

დო კუ მე ნ ტის მი ზა ნია სა ქა რ თ ვე ლო ში სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბის ზო

გა დი ხე დ ვის გა ნ სა ზ ღ ვ რა, რო მე ლიც ით ვა ლი ს წი ნებს ერო ვ ნულ და სა ე რ თა შო რი სო სა ჭი რო

ებებს; პა სუ ხობს პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა თ ვის სა ჭი რო მო ნა ცე მე ბ ზე მო თ ხო ვ ნას; გა ნ სა ზ ღ ვ რავს 

სტა ტი ს ტი კის გა ნ ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტულ მი მა რ თუ ლე ბებს; უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს სტა ტი ს ტი კუ რი 

ღო ნი ს ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბის გო ნი ვ რუ ლო ბას და ფი ნა ნ სუ რი რე სუ რ სე ბის გა ნა წი ლე ბას; წა რ მო ა დ

გენს ჩა რ ჩოს სა ე რ თა შო რი სო თა ნა მ შ რო მ ლო ბი სა თ ვის; მო ი ცავს მო ნა ცე მე ბის წა რ მო ე ბის პრო ცე

სის ყვე ლა სა ფე ხურს და შე ე სა ბა მე ბა თა ნა მე დ რო ვე სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტებს. 

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის სა კა ნო ნ მ დე ბ ლო ბა ზას წა რ მო ა დ გენს 2009 

წლის 11 დე კე მ ბ რის სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ. კა ნო ნის თა ნა ხ მად, 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მა „ქ ვე ყა ნა ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მწარ მო ებე

ლი ორ გა ნო ე ბის და ერ თე უ ლე ბის ერ თო ბ ლი ო ბაა, რო მ ლე ბიც აგ რო ვე ბენ, ამუ შა ვე ბენ და ავ რ ცე

ლე ბენ ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მო ნა ცე მებს სა ქა რ თ ვე ლოს სა ხე ლი თ”. ამა ვ დ რო უ ლად, იმა ვე 

კა ნო ნის მე3 მუ ხ ლის „ე ” ქვე პუ ნ ქ ტის თა ნა ხ მად, ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მწა რ მო ე ბ ლე ბი არი ან 

სა ქ ს ტა ტი და სა ქა რ თ ვე ლოს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი (შე მ დ გო მ ში – ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი). მო ქ მე დი კა ნო ნით 

გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი ჩა რ ჩოს და სა ქა რ თ ვე ლო ში სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის ცე ნ ტ რა ლი ზე ბუ ლი სი ს ტე მის 

გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით, სა ქ ს ტა ტი და ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი – სა კუ თა რი კო მ პე ტე ნ ცი ის ფა რ გ ლე ბ ში – სტ რა

ტე გი ის კო ო რ დი ნა ცი ა სა და გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბა ზე პა სუ ხი ს მ გე ბე ლი მთა ვა რი უწ ყე ბე ბია. და რ გო ბ რი ვი 

შესავალი
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შესავალი

სტა ტი ს ტი კის მწა რ მო ე ბე ლი და ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მფ ლო ბე ლი სხ ვა სა ხე ლ მ წი ფო უწ

ყე ბე ბი აღ ნი შ ნულ პრო ცე სს მხარს სა კუ თა რი კო მ პე ტე ნ ცი ი სა და მა ნ და ტის ფა რ გ ლე ბ ში და უ ჭე რენ.

სა ქ ს ტა ტი, რო გორც სა ქა რ თ ვე ლო ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მთა ვა რი მწა რ მო ე ბე ლი და 

სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის მა კო ო რ დი ნი რე ბე ლი უწ ყე ბა, და ი ნ ტე რე სე ბუ ლია ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი

კის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის გა ნ მ ტ კი ცე ბით და, იმა ვ დ რო უ ლად, მზად არის, ოფი ცი ა ლუ რი 

სტა ტი ს ტი კა აწა რ მო ოს ობი ე ქ ტუ რად და მი უ კე რ ძო ე ბ ლად. სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კუ რი შე სა ძ

ლებ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბი სა თ ვის და სა ე რ თა შო რი სო ნო რ მე ბ თან ქვე ყ ნის სტა ტი ს ტი კუ რი მე თო

დე ბი სა და სტა ნ და რ ტე ბის ჰა რ მო ნი ზა ცი ი სა თ ვის სა ქ ს ტა ტ მა უკა ნა ს კ ნელ წლე ბ ში დი დი ძა ლი ს ხ მე ვა 

გა ი ღო და მნი შ ვ ნე ლო ვან პრო გ რე სსაც მი ა ღ წია. აღ სა ნი შ ნა ვია, რომ სტა ტი ს ტი კის შე სა ძ ლე ბ ლო ბე

ბის გა ნ ვი თა რე ბის პრო ცე სე ბის ხე ლ შე წ ყო ბის მი ზ ნით, 2010 წელს შე მუ შა ვ და პი რ ვე ლი სტ რა ტე გია, 

რო მე ლიც მო ი ცა ვ და 20112014 წლე ბის პე რი ოდს და წა რ მო ა დ გე ნ და სტა ტი ს ტი კის მთე ლი სი ს ტე

მის ერ თი ა ნი ხე დ ვის შე მუ შა ვე ბის მი მა რ თუ ლე ბით გა და დ გ მულ პი რ ველ ნა ბიჯს.

2009 წლის შე მ დეგ ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნ ში ცვ ლი ლე

ბე ბი რა მ დე ნ ჯე რ მე შე ვი და (უკა ნა ს კ ნე ლი ცვ ლი ლე ბა 2018 წლის დე კე მ ბე რ ში გა ნ ხო რ ცი ე ლ და). 

აღ ნი შ ნუ ლი ცვ ლი ლე ბე ბი გა ნ ხო რ ცი ე ლ და და მო უ კი დე ბე ლი, ობი ე ქ ტუ რი და სა ნ დო სტა ტი ს ტი

კის წა რ მო ე ბის სა ე რ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ ძი რი თად პრი ნ ცი პე ბ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მო ყ ვა ნის 

მიზ ნით. თუ მ ცა, კა ნო ნ ში არ სე ბუ ლი რი გი დე ბუ ლე ბე ბი და მა ტე ბით გა უ მ ჯო ბე სე ბას სა ჭი რო ებს და 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მო დე ლუ რი კა ნო ნის (შე მ დ გო მ ში – მო დე ლუ რი კა ნო ნი) და ევ რო პის 

სტა ტი ს ტი კის პრა ქ ტი კის კო დე ქ სის1 (შე მ დ გო მ ში – პრა ქ ტი კის კო დე ქ სი) შე სა ბა მის სა ხე ლ მ ძ ღ ვა

ნე ლო პრი ნ ცი პებს უფ რო მე ტად უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს. მო დე ლუ რი კა ნო ნი ევ რო პელ სტა ტი ს ტი

კოს თა კო ნ ფე რე ნ ცი ის მი ერ 2016 წლის აპ რი ლ ში იქ ნა მი ღე ბუ ლი. 

პ რა ქ ტი კის კო დე ქ ს თან სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის შე სა ბა მი სო ბის და სა დ გე ნად, 

2019 წელს ვრო ს ტა ტ მა, ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ვა ჭ რო ბის ასო ცი ა ცი ამ და გა ე რ თი ა ნე ბუ ლი ერე

ბის ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რ მა კო მი სი ამ სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბა 

გა ნა ხო რ ცი ე ლეს. გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის მი ზანს წა რ მო ა დ გენს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე

მის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი და ტე ქ ნი კუ რი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის ღრ მა და ყო ვ ლი ს მო მ

ცვე ლი ანა ლი ზი. აღ ნი შ ნუ ლი შე ფა სე ბა გა ნ სა ზ ღ ვ რავს, თუ რა მ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა ქვე ყ ნის მი ერ 

წა რ მო ებუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კა სა ე რ თა შო რი სო და ევ რო პულ სტა ნ და რ ტე ბ სა და რე

კო მე ნ და ცი ებს, მათ შო რის – გა ე როს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ფუ ნ და მე ნ ტურ პრი ნ ცი პებს და 

პრა ქ ტი კის კო დე ქ სს. გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის შე დე გე ბი გა მო ი ყე ნე ბა სტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბი სა 

და მი სი ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ფა სე ბ ლად, ამა ს თან, შე ფა სე ბის ან გა რი შში წა რ მო დ გე ნი ლი რე კო მენ

და ცი ე ბი ასა ხუ ლია 20202023 წლე ბის სტ რა ტე გი ა ში და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის შე

სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ძ ლი ე რე ბი სა თ ვის ერ თ გ ვარ ჩა რ ჩოს წა რ მო ა დ გენს. რო გორც ეს გლო ბა ლუ რი 

1 „ევროპის სტატისტიკის პრაქტიკის კოდექსი” სტატისტიკის ეროვნული უწყებებისა და ევროსტატისთვის, 2017 წლის ნოემბერი. 
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შესავალი

შე ფა სე ბის ან გა რი შშია ნა თ ქ ვა მი, სა ქ ს ტა ტი და, ზო გა დად, სტა ტი ს ტი კის მთე ლი სი ს ტე მა მე ტ წი

ლად შე ე სა ბა მე ბა სა ე რ თა შო რი სო და ევ რო პულ სტა ნ და რ ტებს, თუ მ ცა რა მ დე ნი მე ას პე ქ ტი შე მ

დ გომ გა უ მ ჯო ბე სე ბას სა ჭი რო ებს და პრა ქ ტი კის კო დე ქ ს თან სრუ ლი შე სა ბა მი სო ბის მი სა ღ წე ვად 

და მა ტე ბი თი სა მუ შა ო ე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბაა სა ჭი რო. უფ რო მე ტიც, უკა ნა ს კ ნელ პე რი ო დ ში მზა რ

დია მო თ ხო ვ ნა დრო ულ, სა ნ დო და სა ე რ თა შო რი სო დო ნე ზე შე სა და რის სტა ტი ს ტი კა ზე – მთა ვ რო

ბის, ბი ზ ნეს სე ქ ტო რის, სა ე რ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და, ზო გა დად, სა ზო გა დო ე ბის მხ რი დან 

– ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და გა რე მო ს და ც ვი თი პო ლი ტი კის მო ნი ტო რი ნ გის მი ზ ნით. 

ამ თვა ლ სა ზ რი სით, 20202023 წლე ბის სტ რა ტე გია, რო მე ლიც გა ე როს გა ნ ვი თა რე ბის პროგ

რა მი სა (UNDP) და შვე დე თის მთა ვ რო ბის მხა რ და ჭე რით შე მუ შა ვ და, ევ რო პის სა მე ზო ბ ლო პო

ლი ტი კის და ევ რო კა ვ ში რისა ქა რ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თა ნ ხ მე ბის ზო გა დი ჩა რ ჩოს და 

მმა რ თ ვე ლო ბის რე ფო რ მის ფო ნ დი ს (GRF) პრო ე ქ ტის ფა რ გ ლე ბ ში, წა რ მო ა დ გენს სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის სტ რა ტე გი ულ ხე დ ვას და უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს ევ რო კა ვ ში რის სტა ტი ს ტი კურ მე

თო დო ლო გი ა ს თან და კლა სი ფი კა ცი ე ბ თან შე სა ბა მი სო ბას. სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის ხე დ ვა ასო ცი

რე ბის შე სა ხებ შე თა ნ ხ მე ბის მე4 თა ვის 286ე მუ ხ ლ შია მო ცე მუ ლი, რო მ ლის თა ნა ხ მად: „მ ხა რე ე ბი 

გა ნა ვი თა რე ბენ და გა ნა მ ტ კი ცე ბენ თა ნა მ შ რო მ ლო ბას სტა ტი ს ტი კის სა კი თ ხე ბ ში, რაც ხელს შე უ წ

ყობს დრო უ ლი, სა ე რ თა შო რი სო დო ნე ზე შე სა და რი სი და სა ი მე დო სტა ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის 

უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის გრ ძე ლ ვა დი ა ნი მი ზ ნის შე ს რუ ლე ბას. მო სა ლო დ ნე ლია, რომ მდ გ რა დი, ეფე ქ

ტი ა ნი და პრო ფე სი უ ლად და მო უ კი დე ბე ლი სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მა სა ქა რ თ ვე ლო სა და 

ევ რო კა ვ ში რის მო ქა ლა ქე ებს, ბი ზ ნეს სე ქ ტო რის წა რ მო მა დ გე ნ ლე ბ სა და გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი მ

ღებ პი რებს მი ა წ ვ დის რე ლე ვა ნ ტურ ინ ფო რ მა ცი ას, რაც სა შუ ა ლე ბას მი ს ცემთ, მის სა ფუ ძ ვე ლ ზე 

მი ი ღონ ინ ფო რ მი რე ბუ ლი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბე ბი. სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მა და ი ცავს გა ე როს 

„ო ფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ფუ ნ და მე ნ ტურ პრი ნ ცი პე ბ ს“, სტა ტი ს ტი კის სფე რო ში ევ რო კა ვ ში რის 

კა ნო ნ მ დე ბ ლო ბის, მათ შო რის, „ე ვ რო პის სტა ტი ს ტი კის პრა ქ ტი კის კო დე ქ სი ს“ გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით, 

სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის ევ რო პის სტა ტი ს ტი კის ნო რ მე ბ სა და სტა ნ და რ ტე ბ თან შე სა ბა

მი სო ბა ში მო ყ ვა ნის მი ზ ნი თ“.

20202023 წლე ბის სტ რა ტე გია ასე ვე ქმ ნის ჩა რ ჩოს ქვე ყა ნა ში სტა ტი ს ტი კის ძლი ე რი და ერ

თი ა ნი ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბი სა თ ვის, რა თა უზ რუ ნ ვე ლ ყოს ერო ვ ნულ დო ნე ზე პო ლი

ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა თ ვის და სა ე რ თა შო რი სო ვა ლ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ს რუ ლე ბ ლად ქვე ყ ნის მი ერ 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე გ რო ვე ბა, მა რ თ ვა, გა ვ რ ცე ლე ბა და გა მო ყე ნე ბა.

2015 წელს სა ქა რ თ ვე ლოს მთა ვ რო ბამ მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ზ ნე ბის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია 

და ი წ ყო. მი ზ ნე ბის შე ს რუ ლე ბის მო ნი ტო რი ნ გი სა და ეფე ქ ტი ა ნი კო ო რ დი ნა ცი ის უზ რუ ნ ვე ლ სა ყო

ფად შე ი ქ მ ნა მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ზ ნე ბის სა ბ ჭო, რო მე ლიც ოთხ თე მა ტურ სა მუ შაო ჯგუფს 

აე რ თი ა ნებს. მო ნი ტო რი ნ გის პრო ცე სი ს თ ვის აუ ცი ლე ბე ლია მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კა – რო

გორც მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ზ ნე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბა და სა ქა რ თ ვე ლოს პროგ

რე სის მო ნი ტო რი ნ გის ინ ს ტ რუ მე ნ ტი. ქვე ყა ნას სჭი რ დე ბა ზუ ს ტი სა ბა ზი სო მო ნა ცე მე ბი, რა თა 

მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ზ ნე ბი გა ნ ვი თა რე ბის ერო ვ ნულ სტ რა ტე გი ე ბ ში აი სა ხოს; ხო ლო პროგ
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შესავალი

რე სის რე გუ ლა რუ ლი მო ნი ტო რი ნ გის და შე ფა სე ბის მი ზ ნით შე სა ბა მი სი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბია სა ჭი რო. 

2030 წლის დღის წე ს რი გის თა ნა ხ მად, სა ჭი როა „მა ღა ლი ხა რი ს ხის, დრო უ ლი და სა ნ დო მო ნა ცე

მე ბი შე მო სა ვ ლე ბის, სქე სის, ასა კის, რა სის, ეთ ნი კუ რი კუ თ ვ ნი ლე ბის, მი გ რა ცი ის სტა ტუ სის, შე ზ ღუ

დუ ლი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის და გე ო გ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბის მი ხე დ ვი თ”. ძლი ე რი და კა რ გად კო

ორ დი ნი რე ბუ ლი სი ს ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, 2030 წლის დღის წე ს რი გის ვა ლ დე ბუ ლე ბის თა ნა ხ მად, 

მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ზ ნე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პრო გ რე სის მო ნი ტო რი ნ გი სა და მა ღა ლი ხა

რი ს ხის მო ნა ცე მე ბის ხე ლ მი სა წ ვ დო მო ბას უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს. 

20202023 წლე ბის სტ რა ტე გია პო ლი ტი კის დო კუ მე ნტს წა რ მო ა დ გენს, რო მ ლის შე მუ შა ვე ბა

ში ფა რ თოდ მო ნა წი ლე ო ბ დ ნენ და ი ნ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი და გა მო ც დი ლი სა ე რ თა შო რი სო კო ნ

სულ ტა ნ ტე ბი.
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შესავალი

გა ე როს გა ნ ვი თა რე ბის პრო გ რა მის სა ქა რ თ ვე ლოს ოფი ს მა, მმა რ თ ვე ლო ბის რე ფო რ მის 

პრო ე ქ ტის ფა რ გ ლე ბ ში, ჩა მო ა ყა ლი ბა გა რე კო ნ სუ ლ ტა ნ ტე ბით (მთა ვა რი მრ ჩე ვე ლი, სა ე რ თა შო

რი სო ექ ს პე რ ტი, ად გი ლო ბ რი ვი ექ ს პე რ ტი და ფი ნა ნ სუ რი ექ ს პე რ ტი) და კო მ პ ლე ქ ტე ბუ ლი პრო

ე ქ ტის გუ ნ დი, რო მ ლის მი ზანს წა რ მო ა დ გე ნ და სა ქ ს ტა ტის და ხ მა რე ბა სტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის 

პრო ცე ს ში. სტ რა ტე გი ა ზე მუ შა ო ბა და ი წ ყო სა ქ ს ტა ტ მა, რო მე ლ მაც ყვე ლა სა ჭი რო ღო ნი ს ძი ე ბის 

კო ო რ დი ნი რე ბა ში წა მ ყ ვა ნი რო ლი შე ა ს რუ ლა. 

გრაფიკი 1: სტრატეგიის შემუშავების პროცესი.

კონსულტაციები 
დაინტერესებულ 

მხარეებთან

20202021 წლების 
სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება

სტრატეგიის, სამოქმედო 
გეგმის და მონიტორინგისა 

და შეფასების გეგმის 
დამტკიცება

მაღალი დონის 
უწყებათაშორისი 

საბჭოს შექმნა

20202023 წლების 
სტრატეგიის შემუშავება 

ლოგიკურ ჩარჩოზე 
დაყრდნობით 

სტრატეგიის, სამოქმედო 
გეგმის და მონიტორინგისა 

და შეფასების გეგმის 
წარდგენა უწყებათაშორისი 

საბჭოსთვის

უწყებათაშორისი სამუშაო 
ჯგუფების შექმნა

ლოგიკური ჩარჩოს 
შემუშავება

მონიტორინგისა და 
შეფასების გეგმის 

შემუშავება

სიტუაციური ანალიზი 
SWOTის გამოყენებით

20202023 წლებისთვის 
მისიის, ხედვის 

და სტრატეგიული 
პრიორიტეტების 

განსაზღვრა

1.1.   მეთოდოლოგია
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შესავალი

ს ტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სი ინ კ ლუ ზი უ რი იყო და მა ს ში სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის 

სი ს ტე მის ყვე ლა რგო ლი მო ნა წი ლე ო ბ და. ამ მი დ გო მის გა მო ყე ნე ბა სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის ში გ

ნით მი ზ ნე ბი სა და აქ ტი ვო ბე ბის ჰა რ მო ნი ზე ბას, კო ო რ დი ნი რე ბას და სა ე რ თო პრო გ რა მუ ლი ინ

სტრუ მე ნ ტის შე მუ შა ვე ბას გუ ლი ს ხ მობს.

ს ტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სის პი რ ველ ეტა პ ზე, სა ქა რ თ ვე ლო ში სტა ტი ს ტი კის ერო ვ

ნუ ლი სი ს ტე მის სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზის მო მ ზა დე ბის მი ზ ნით, ჩა ტა რ და კო ნ სუ ლ ტა ცი ე ბი ყვე ლა 

ჩარ თულ მხა რე ს თან. გა ე როს გა ნ ვი თა რე ბის პრო გ რა მის მხა რ და ჭე რით, სა ქ ს ტა ტ მა სხ ვა და ს ხ ვა 

და ი ნ ტე რე სე ბულ მხა რე ს თან რა მ დე ნი მე შე ხ ვე დ რა გა მა რ თა. ჯა მ ში ჩა ტა რ და 32 ინ ტე რ ვიუ და შეხ

ვე დ რა, მათ შო რის შე ხ ვე დ რე ბი: სა ქ ს ტა ტის ყვე ლა დე პა რ ტა მე ნ ტ თან (მათ შო რის – ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე

ლო ბა ს თან) და ყვე ლა იმ სა ხე ლ მ წი ფო უწ ყე ბა ს თან, რო მე ლიც ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მიმ

წო დე ბელს ან ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მფ ლო ბელს და მო მ ხ მა რე ბელს წა რ მო ა დ გენს2. 

და მა ტე ბით, სა ჯა რო სე ქ ტორს მი ღ მა მყო ფი მო მ ხ მა რე ბ ლე ბის თვა ლ თა ხე დ ვით სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მთა ვა რი გა მო წ ვე ვე ბის იდე ნ ტი ფი ცი რე ბის მი ზ ნით, ჩა ტა რ და ორი შე ხ ვე დ რა 

ფო კუს ჯგუ ფე ბ თან, სა ე რ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და მო ნა ცე მ თა მო მ ხ მა რე ბ ლე ბის (მკ ვ ლე ვა

რე ბი, აკა დე მი უ რი წრე ე ბი, ბი ზ ნეს ასო ცი ა ცი ე ბი და ა.შ.) მო ნა წი ლე ო ბით. 

და ი ნ ტე რე სე ბულ მხა რე ე ბ თან კო ნ სუ ლ ტა ცი ე ბის შე დე გე ბის შე სა ჯა მე ბ ლად და ანა ლი ზი ს

თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა ე.წ. SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities and threats – ძლი ერი 

მხა რე ე ბი, სუ ს ტი მხა რე ე ბი, შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბი, სა ფ რ თ ხე ე ბი) ჩა რ ჩო. სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზი ასე ვე  

გ ლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის შე დე გე ბ საც და ე ყ რ დ ნო. გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბა ევ რო ს ტა ტის, ევ რო პის 

თა ვი სუ ფა ლი ვა ჭ რო ბის ასო ცი ა ცი ის და გა ე რ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი კო მი სი ის 

ექ ს პე რ ტე ბ მა, ევ რო კა ვ ში რის სა მე ზო ბ ლო პო ლი ტი კის ქვე ყ ნე ბი სა თ ვის შე თა ნ ხ მე ბუ ლი სტა ნ და რ

ტუ ლი მე თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით ჩა ა ტა რეს. შე ფა სე ბის მი ზანს წა რ მო ა დ გე ნ და სა ქა რ თ ვე ლოს 

სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის ძლი ე რი და სუ ს ტი მხა რე ე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა და შე სა ბა მი სი რე კო მე ნ და ცი

ების მო მ ზა დე ბა.

2 კონსულტაციები გაიმართა შემდეგ სახელმწიფო უწყებებთან: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული ბანკი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და კულტურის 

სამინისტრო, საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი კომიტეტები.
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შესავალი

რო გორც მე2 გრა ფი კ ზეა ნა ჩ ვე ნე ბი, გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის რე კო მე ნ და ცი ე ბი 20202023 

წლე ბის სტ რა ტე გი ა შია ინ ტე გ რი რე ბუ ლი. 20112014 წლე ბის სტ რა ტე გია სა ქა რ თ ვე ლო ში 2012 

წელს ჩა ტა რე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის მი გ ნე ბებს არ ით ვა ლი ს წი ნე ბ და, ვი ნა ი დან ეს ორი 

ღო ნი ს ძი ე ბა დრო ში ერ თ მა ნეთს არ და ე მ თ ხ ვა. 

ს ტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე ს ში მო ნა ცე მე ბის წა რ მო ე ბა ში მო ნა წი ლე ყვე ლა უწ ყე ბის (სა

მი ნი ს ტ რო ე ბი და სხ ვა სა მ თა ვ რო ბო უწ ყე ბე ბი) ჩა რ თუ ლო ბა და წვ ლი ლი ძა ლი ან მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი 

იყო. სტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სი მო ნა წი ლე ო ბი თი და ინ კ ლუ ზი უ რია და ით ვა ლი ს წი ნებს 

ყვე ლა და ი ნ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის (იქ ნე ბა ეს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მწა რ მო ე ბე ლი თუ მო მ

ხმა  რე ბე ლი) მი ერ წა მო ჭ რილ სა  კი თ ხებს, გა მო წ ვე ვე ბ სა და სა ჭი  რო ე ბებს. მო ნა წი ლე ო ბი თი პრო

ცე სის მხა რ და  სა ჭე რად და მა ღა ლი დო ნის მხა რ და ჭე რის უზ რუ ნ ვე ლ სა ყო ფად, სა ქა რ თ ვე ლოს 

მთა ვ რო ბამ მა ღა ლი დო ნის უწ ყე ბა თა შო რი სი სა ბ ჭო შე ქ მ ნა. სა ბ ჭოს ამო ცა ნას წა რ მო  ა დ გენ და 

სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სის კო ო რ დი ნი რე ბა. სა ბ ჭოს შე მა დ გე ნ ლო ბა ში შე დი ო დ ნენ შე სა

ბა  მი  სი სა მი ნი ს ტ რო ე ბის (მი ნი ს ტ რის პი რ ვე ლი მო ა დ გი ლე ე ბის დო ნე ზე), ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის (ვი

ცეპ რე ზი დე ნ ტი) და სა ქა რ თ ვე ლოს მთა ვ რო ბის ად მი ნი ს ტ რა ცი ის წა რ მო მა დ გე ნ ლე ბი, ხო ლო 

გრაფიკი 2: გლობალური შეფასების პროცესები (UNECE).

გლობალური შეფასება

რეკომენდაციები
ყოველწლიური

5-7 წელი 

ეროვნული სტრატეგიის 

ზოგადი გეგმა

ტექნიკური 

თანამშრომლობა
თვითშეფასება

სამუშაო პროგრამა
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შესავალი

სა ბ ჭოს თა ვ მ ჯ დო მა რე ო ბ და სა ქ ს ტა ტის აღ მა ს რუ ლე ბე ლი დი რე ქ ტო რი. გა რ და ამი სა, უწ ყე ბა თა

შო რის საბ ჭო ს თან შე ი ქ მ ნა სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი, რო მ ლის მი ზანს წა რ მო ა დ გე ნ და მი მ წო დე ბე ლ თა 

და მომ ხ მა რე ბე ლ თა შო რის კო ნ სუ ლ ტა ცი ე ბის პლა ტ ფო რ მის შე ქ მ ნა, სე ქ ტო რუ ლი სტა ტი ს ტი კის 

სა კი თ ხე ბის, შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბი სა და ზო გა დი კო ო რ დი ნა ცი ის დე ტა ლუ რი გა ნ ხი ლ

ვა. სა მუ შაო ჯგუ ფის შე მა დ გე ნ ლო ბა ში შე დი ო დ ნენ სა ქ ს ტა ტის დე პა რ ტა მე ნ ტე ბის / სა მმა რ თ ვე ლო

ე ბის ხე ლ მძღვა ნე ლე ბი (ფა სი ლი ტა ტო რე ბის / ჯგუ ფე ბის ხე ლ მ ძ ღ ვა  ნე  ლე ბის რო ლ ში) და სა შუ ა ლო 

რგო ლის მე ნე ჯე რე ბი სა მი ნი ს ტ რო ე ბის, ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის და მთა ვ რო ბის ად მი ნი ს ტ რა ცი ის სტა

ტი ს ტი კუ რი /ა ნა ლი ტი კუ რი ერ თე უ ლე ბი დან. სა მ დი ვ ნოს ფუ ნ ქ ცი ას ას რუ ლე ბ და სა ქ ს ტა ტის სტ რა ტე

გი უ ლი და გე გ მ ვის, კო ო რ დი ნა ცი ი სა და კო მუ ნი კა ცი ის დე პა რ ტა მე ნ ტი. 

სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზის გა მო ყე ნე ბით გა მო ი ყო სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის ძი

რი თა დი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მა რ თუ ლე ბე ბი. აღ ნი შ ნუ ლი ანა ლი ზი აგ რე თ ვე სა ფუ ძ ვ ლად და ე დო 

ლო გი კუ რი ჩა რ ჩოს შე მუ შა ვე ბას (იხი ლეთ მე7 თა ვი), რო მე ლიც წა რ მო ა დ გენს სტ რა  ტე გი უ ლი 

მი ზ ნე ბი სა (პრი ო რი ტე ტე ბის) და ამო ცა ნე ბის იე რა რ ქი ას და გა ნ სა ზ ღ ვ რავს მა თი მი ღ წე ვის მა ჩ ვე

ნე ბ ლებს და სა მი ზ ნე ებს.

თა ვ და პი რ ვე ლად გა ნ ხო რ ცი ე ლ და მი სი ის, ხე დ ვი სა და სტ რა ტე გი უ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის შე

თან ხ მე ბა უწ ყე ბა თა შო რის სა ბ ჭო ს თან. ლო გი კუ რი ჩა რ ჩოს – რო გორც სტ რა ტე გი ის ჩო ნ ჩ ხის – შე

მუ შა ვე ბი სას გა მო ი კ ვე თა რა მ დე ნი მე მი მა რ თუ ლე ბა, რო მე ლიც სა ბო ლო ოდ სტ რა ტე გი ის მი ზ ნე ბის 

მი სა ღ წე ვად სხ ვა და ს ხ ვა აქ ტი ვო ბე ბად და ნა წი ლ და.

შე მ დ გომ ეტა პ ზე შე მუ შა ვ და სტ რა ტე გი ის სა მუ შაო გე გ მა, რო მე ლიც სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი 

სი ს ტე მის სა ჭი რო ე ბე ბის ინ ტე გ რა ცი ი სა და მთა ვარ გა მო წ ვე ვე ბ ზე რე ა გი რე ბის მი ზ ნით, ჩა მო ყა 

ლიბ და უწ ყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის აქ ტი უ რი ჩა რ თუ ლო ბით. სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის წე ვ რე ბი 

მო  ნა  წი ლე ო ბ დ ნენ ორ სა მუ შაო შე ხ ვე დ რა ში, რო მ ლის დრო საც მო ნა წი ლე ებს წა რე დ გი ნათ სტ რა 

ტე გი ის პრო ე ქ ტი, სა მო ქ მე დო გე გ მა, ასე ვე მო ნი ტო რი ნ გი სა და შე ფა სე ბის გე გ მა. 

სა მუ შაო ჯგუ ფი 1: სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის პრო ცე სე ბი და მო ნა ცე მ თა ხა რი ს ხი 

სა მუ შაო ჯგუ ფი 2: კო ო რ დი ნა ცია, კო მუ ნი კა ცია და მო ნა ცე მ თა გა ვ რ ცე ლე ბა 

სა მუ შაო ჯგუ ფი 3: შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბა 

შე ი ქ მ ნა შე მ დე გი სა მი სა მუ შაო ჯგუ ფი:
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შესავალი

სა მო ქ მე დო გე გ მა შე მუ შა ვ და ერო ვ ნუ ლი სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო პრი ნ ცი პე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე და 

გა ნ სა ზ ღ ვ რავს აქ ტი ვო ბებს, მათ მყი სი ერ შე დე გებს, პა სუ ხი ს მ გე ბელ უწ ყე ბებს, ვა დებს და ბი უ ჯეტს. 

სტ რა  ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პრო ცე სის მი ნო ტო რი ნ გის მი ზ ნით შე ი ქ მ ნა აგ რე თ ვე მო ნი ტო რი ნ

გი სა და შე  ფა სე ბის გე გ მა, რო მე ლიც გა ნ სა ზ ღ ვ რავს სა ბა სი ზო მო ნა ცე მებს თი თო ე უ ლი მა ჩ ვე ნე ბ

ლი ს თ ვის. 

ს ტ რა ტე გი ის, სა მო ქ მე დო გე გ მის და მო ნი ტო რი ნ გი სა და შე ფა სე ბის გე გ მის სა მუ შაო ვე რ სი ე ბი 

გა ნ ხი ლუ ლი იქ ნა უწ ყე ბა თა შო რი სი სა ბ ჭოს სხ დო მა ზე. გა მო თ ქ მუ ლი წი ნა და დე ბე ბი სა  და კო მე ნ

ტა  რე ბის ასა ხ ვის შე მ დეგ, დო კუ მე ნ ტის სა ბო ლოო ვე რ სია და სა მ ტ კი ცე ბ ლად გა და ი გ ზა ვ ნა მთა ვ

რო ბის ად მი ნი ს ტ რა ცი ა ში.



16
2020-2023საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია 

სიტუაციური ანალიზი

2. სიტუაციური 

     ანალიზი

SWOT ანა ლი ზის მე შ ვე ო ბით გა ნ ხო რ ცი ე ლ და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მა ზე გა ვ

ლე ნის მო მ ხ დე ნი პი რო ბე ბის სი ს ტე მუ რი ანა ლი ზი, რო  მე ლიც ეფუ ძ ნე ბო და 32 ინ ტე რ ვი უს, სა ქ ს ტა

ტის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბა ს თან, დე პა რ ტა მე ნ ტე ბ თან და სხ ვა სა ხე ლ მ წი ფო უწ ყე ბე ბ თან (სტა ტი ს ტი კის 

მწა რ მო ე ბ ლე ბი, ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მფ ლო ბე ლე ბი და მთა ვა რი მო მ ხ მა რე ბ ლე ბი) 

შე ხ ვე დ რე ბის, ასე ვე მო მ ხ მა რე ბ ლე ბის და პა რ ტ ნი ო  რე ბის ფო კუს ჯგუ ფე ბ თან ჩა ტა რე ბუ ლი და 

გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის გუ ნ დ თან გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბუ ლი კო ნ სუ ლ ტა ცი ე ბის შე დე გად მო პო ვე ბულ 

ინ ფო რ მა ცი ას. შე ხ ვე დ რე ბის გა რ და, SWOT ანა ლი ზის დროს გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო გლო ბა ლუ რი შე

ფა სე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ან გა რი ში და გა ე როს ქა ლ თა ორ გა ნი ზა ცი ის მხა რ და ჭე რით შე მუ შა ვე ბუ ლი 

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გე ნ დე რუ ლი შე ფა სე ბა. ორი ვე ან გა რი შის ძი

რი თა დი რე კო მე ნ და ცი ე ბი ასა ხუ ლი იქ ნა სტ რა ტე გი ა სა და სა მო ქ მე დო გე გ მა ში.  სი ტუ ა ცი უ რი ანა

ლი ზის თა ვი, ასე ვე, მო ი ცავს ინ ფო რ მა ცი ას სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის, ძი რი თა დი რე

ფორ მე ბის, თა ნა მე დ რო ვე ტე ნ დე ნ ცი ე ბი სა და სტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის მი ზე ზე ბის შე სა ხებ.  
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სიტუაციური ანალიზი

2019 წლის ივლისში საქსტატმა დაფუძნებიდან 100 წლის იუბილე აღნიშნა, რითაც ხაზი გა

უ ს ვა სა ქა რ თ ვე ლო ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის სა უ კუ ნო ვან ის ტო რი ას. 1919 წლის 

25 ივ ლი სს მი წა თ მო ქ მე დე ბის სა მი ნი ს ტ როს და ქ ვე მ დე ბა რე ბა ში შე ი ქ მ ნა ქვე ყ ნის სტა ტი ს ტი კის 

ცენ ტ რა ლუ რი კო მი ტე ტი, რო მ ლის ამო ცა ნა საც სა ხე ლ მ წი ფო ე ბ რი ვი მნი შ ვ ნე ლო ბის სტა ტი ს ტი კუ

რი სა მუ შა ო ე ბის მა რ თ ვა წა რ მო ა დ გე ნ და. 1921 წელს მი ღე ბუ ლი იქ ნა სა ქა რ თ ვე ლოს სა ხე ლ მ წი ფო 

სტა ტი ს ტი კის ორ გა ნო ე ბის პი რ ვე ლი დე ბუ ლე ბა. მას შე მ დეგ, თი თ ქ მის 70 წლის გა ნ მა ვ ლო ბა ში სა

ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კა სა ბ ჭო თა კა ვ ში რის  სტა ტი ს ტი კის შე მა დ გე ნე ლი ნა წი ლი იყო. 19911997 

წლე ბ ში ქვე ყა ნა ში სტა ტი ს ტი კურ სა ქ მი ა ნო ბას, სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნ მ დე ბ ლო ბის შე სა ბა მი სად, სა

ქა რ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა ბ ჭოს მი ერ და ფუ ძ ნე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ინ ფო რ მა ცი ის 

კო მი ტე ტი ახო რ ცი ე ლე ბ და. 19972004 წლე ბ ში აღ ნი შ ნუ ლი ფუ ნ ქ ცია სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის  

სა ხე ლ მ წი ფო დე პა რ ტა მე ნტს და ე კი ს რა. 2004 წელს სტა ტი ს ტი კის დე პა რ ტა მე ნ ტი ეკო ნო მი კუ რი 

გა ნ ვი თა რე ბის სა მი ნი ს ტ როს შე უ ე რ თ და და 2010  წლის 2 თე ბე რ ვ ლა მ დე მის და ქ ვე მ დე ბა რე ბა ში 

ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბ და. 2009 წელს მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის – ,,ო ფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხე ბ“ – სა

ფუ ძ ვე ლ ზე შე ი ქ მ ნა და მო უ კი დე ბე ლი უწ ყე ბა – სსიპ სა ქა რ თ ვე ლოს  სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სამ

სა ხუ რი (სა ქ ს ტა ტი). მას შე მ დეგ სა ქ ს ტა ტი და მო უ კი დე ბე ლი ორ გა ნოა და კო ო რ დი ნა ცი ას უწევს 

ქვე ყა ნა ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბას. 

2.1.   ისტორიული მიმოხილვა
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სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნ მ დე ბ ლო ბის თა ნა ხ მად, სა ქ ს ტა ტი წა რ მო ა დ გენს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის

ტი კის წა რ მო ე ბი სა და გა ვ რ ცე ლე ბის მი ზ ნით შე ქ მ ნილ და წე სე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც თა ვის სა ქ მი

ანო ბას ახო რ ცი ე ლებს და მო უ კი დე ბ ლად. სა ქ ს ტა ტი შე ქ მ ნი ლია ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა

ხებ სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნის სა ფუ ძ ვე ლ ზე და ფუ ნ ქ ცი ო ნი რებს სა ქა რ თ ვე ლოს მთა ვ რო ბის 2013 

წლის 31 დე კე მე ბ რის და დ გე ნი ლე ბის “სსიპ სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სა მ სა ხუ რის 

დე ბუ ლე ბის და მ ტ კი ცე ბის შე სა ხე ბ” შე სა ბა მი სად. სა ქ ს ტა ტის სა ქ მი ა ნო ბას ასე ვე არე გუ ლი რებს სა

ქა რ თ ვე ლოს კო ნ ს ტი ტუ ცია, სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა ჯა რო სა მა რ თ ლის იუ რი დი უ ლი პი რის შე სა

ხებ, სა ქა რ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი კო დე ქ სი და სხ ვა ნო რ მა ტი უ ლი და კა ნო ნ ქ ვე მ დე

ბა რე აქ ტე ბი.

სა ქ ს ტა ტი სა ქა რ თ ვე ლო ში სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის კო ო რ დი ნა ტო რია. კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, ის 

კო ო რ დი ნა ცი ას უწევს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მწა რ მო ე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის სა ქ მი ა ნო ბას; შე ი მუ

შა ვებს რე კო მე ნ და ცი ებს სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბი ს თ ვის სტა ტი ს ტი კუ რი სტა ნ და რ ტე ბის და მე თო დო

ლო გი ე ბის შე სა ხებ; კო ო რ დი ნა ცი ას უწევს ინ ფო რ მა ცი ის გა ც ვ ლას ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ ორ გა ნო ებს 

შო რის და ხელს უწ ყობს და მ ტ კი ცე ბუ ლი სტა ნ და რ ტე ბი სა და მე თო დო ლო გი ე ბის და ნე რ გ ვას.

ე რო ვ ნუ ლი ბა ნ კი პა სუ ხი ს მ გე ბე ლია ქვე ყ ნის ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნა ნ სუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ

მო ე ბა სა და გა ვ რ ცე ლე ბა ზე სა ე რ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფო ნ დის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი 

სტა ნ და რ ტე ბის შე სა ბა მი სად. სა ქა რ თ ვე ლოს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის შე სა ხებ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე

სა მე მუ ხ ლის მე სა მე პა რა გ რა ფის „თ” ქვე პუ ნ ქ ტის თა ნა ხ მად, ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი პა სუ ხი ს მ გე ბე ლია 

სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბი სა და მე თო დო ლო გი ე ბის შე სა ბა მი სად აწა რ მო ოს და გა ა ვ რ ცე ლოს 

ქვე ყ ნის სა ფი ნა ნ სო, მო ნე ტა რუ ლი და სა გა რეო სე ქ ტო რე ბის სტა ტი ს ტი კა; მო ნე ტა რუ ლი სტა ტის

ტი კა მო ი ცავს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის, სა ბა ნ კო სე ქ ტო რის და სხ ვა ფი ნა ნ სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გა მო კ

ვ ლე ვებს. რაც შე ე ხე ბა სა გა რეო სე ქ ტო რის სტა ტი ს ტი კას, იგი მო ი ცავს მო ნა ცე მებს სა გა და სა ხ დე

ლო ბა ლა ნ სის, სა გა რეო ვა ლის, სა ე რ თა შო რი სო სა ი ნ ვე ს ტი ციო პო ზი ცი ის და სა ე რ თა შო რი სო 

რე ზე რ ვე ბის შე სა ხებ. ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის მი ერ წა რ მო ე ბუ ლი სტა ტი ს ტი კა ქვე ყ ნ დე ბა მის ვებსა ი ტ ზე 

წი ნა ს წარ გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი კა ლე ნ დ რის შე სა ბა მი სად.

2.2.   საკანონმდებლო ჩარჩო

სიტუაციური ანალიზი
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სა ქ ს ტა ტი აწა რ მო ებს ყვე ლა სფე როს სტა ტი ს ტი კას (ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის მი ერ წა რ მო ე ბუ ლი 

მო ნე ტა რუ ლი, ფი ნა ნ სუ რი და სა გა რეო სე ქ ტო რის სტა ტი ს ტი კი სა და ფი ნა ნ ს თა სა მი ნი ს ტ როს მი ერ 

წა რ მო ე ბუ ლი სა ხე ლ მ წი ფო ფი ნა ნ სე ბის სტა ტი ს ტი კის გა რ და). ამი ს თ ვის ის იყე ნებს უმე ტე ს წი ლად 

სა კუ თარ შე სა ძ ლე ბ ლო ბებს და – უფ რო ნა კ ლე ბად – სხ ვა და ს ხ ვა ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მებს. 

სა ქ ს ტა ტი და რ გო ბ რი ვი სტა ტი ს ტი კის ძი რი თად ნა წილს აწა რ მო ებს გა მო კ ვ ლე ვე ბის შე დე გად მი

ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე. ამა ს თან, წა რ მო ე ბუ ლი სტა ტი ს ტი კის 70% ძი რი თა დად ეფუ ძ

ნე ბა პი რ ვე ლად მო ნა ცე მებს. სა ქ ს ტა ტი წე ლი წა დ ში 240ზე მეტ გა მო კ ვ ლე ვას ატა რებს. ად მი ნი ს

ტრა ცი ულ მო ნა ცე მ თა წყა რო ებს უმ თა ვ რე სად სა ხე ლ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბი წა რ მო ა დ გე ნენ.

2004 წლის შე მ დეგ სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მამ სა კუ თა რი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბი და 

სა ქ მი ა ნო ბა მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად გა ა უ მ ჯო ბე სა. 2010 წლის მა ი ს ში სა ქა რ თ ვე ლო შე უ ე რ თ და სა ე რ თა 

შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფო ნ დის მო ნა ცე მ თა გა ვ რ ცე ლე ბის სპე ცი ა ლურ სტა ნ და რტს. იმა ვ დ რო უ ლად, 

მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად გა უ მ ჯო ბე ს და სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის ეფე ქ ტი ა ნო ბა – რო გორც ეს მსო ფ ლიო ბან

კის სტა ტი ს ტი კუ რი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის ინ დი კა ტო რ შია ასა ხუ ლი. თუ მ ცა, ბო ლოს ჩა ტა რე ბუ ლი 

გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის თა ნა ხ მად, გა მო ი კ ვე თა სი ს ტე მის რა მ დე ნი მე მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი სი სუ ს ტე. 

ეს გა ნ სა კუ თ რე ბით ეხე ბა სი ს ტე მის შე სა ძ ლე ბ ლო ბას, და უ ყო ვ ნე ბ ლივ უპა სუ ხოს სტა ტი ს ტი კურ ინ

ფორ მა ცი ა ზე არ სე ბულ და მო მა ვა ლ ში კი დევ უფ რო მზარდ მო თ ხო ვ ნას. აღ ნი შ ნუ ლი სი  სუ ს ტე ე ბი 

და და ს ტუ რ და და ი ნ ტე რე სე ბულ მხა რე ე ბ თან კო ნ სუ ლ ტა ცი ე ბის დრო საც. შე სა ბა მი სად, კა რ გი პრაქ

ტი კი სა და PARIS21ის სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო პრი ნ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად, სტ რა ტე გი ის შე მუ  შა ვე  ბი სათ

ვის არ სე ბობს სა კ მა ოდ ძლი ე რი სა ფუ ძ ვე ლი. მო მა ვა ლი რა მ დე ნი მე წლის გა ნ მა ვ ლო ბა ში სტა 

ტი ს ტი კის სი ს ტე მა და, გა ნ სა კუ თ რე ბით, სა ქ ს ტა ტი რი გი გა მო წ ვე ვის წი ნა შე და დ გე ბა, აღ ნი შ ნუ ლი 

სტ რა ტე გია კი ამ გა მო წ ვე ვე ბ ზე სი ს ტე მუ რი პა სუ ხის შე მუ შა ვე ბის შე სა ძ ლე ბ ლო ბას იძ ლე ვა. 

სა ქ ს ტა ტი სა თა ვე ში ედ გა 20112014 წლე ბის პი რ ვე ლი სტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სს, 

რო მ ლის მი ზანს წა რ მო ა დ გე ნ და მო ნა ცე მ თა ხა რი ს ხის ერო ვ ნუ ლი ჩა რ ჩო სა და სტა ტი ს ტი კის ინ

ტეგ რი რე ბუ ლი სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბა – სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და გა რე მო ს და ც ვი თი სტა

ტის ტი კის რე კო მე ნ და ცი ე ბის შე სა ბა მი სად. თუ მ ცა, სა ქა რ თ ვე ლოს პი რ ვე ლი გლო ბა ლუ რი შე ფა სე

ბის (2012 წ.) რე კო მე ნ და ცი ე ბი ვერ აი სა ხა ვერც სა მო ქ მე დო გე გ მა ში და ვერც 20112014 წლე ბის 

2.3.   მიმდინარე ტენდენციების შეფასება 

            და სტრატეგიის მომზადების მიზეზი 
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სტა ტი ს ტი კის გა ნ ვი თა რე ბის სტ რა ტე გი ა ში, ვი ნა ი დან აღ ნი შ ნუ ლი პრო ცე სე ბი დრო ში აც დე ნი ლი 

იყო ერ თ მა ნე თთან. გა რ და ამი სა, აღ სა ნი შ ნა ვია ისიც, რომ პი რ ვე ლი სტ რა ტე გი ის მო ნი ტო რი ნ გი

სა და შე ფა სე ბის შე დე გე ბი დღე მ დე  არ არის ხე ლ მი სა წ ვ დო მი. 

ს ტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის ერთერთ მი ზეზს წა რ მო ა დ გე ნ და ასე ვე არ სე ბუ ლი სა კა ნო ნ მ დე ბ ლო 

ბა ზის გა ნა ხ ლე ბი სა და სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბ თან (მო დე ლუ რი კა ნო ნი და პრა ქ ტი კის კო 

დე ქ სი) შე სა ბა მი სო ბა ში მო ყ ვა ნის აუ ცი ლე ბ ლო ბა. კა ნო ნის არ სე ბუ ლი ვე რ სია გა ნ სა ზ ღ ვ რავს ოფი 

ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის პრი ნ ცი პე ბ სა და მი ზ ნებს და ქმ ნის სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ მა ცი ის ფლო  ბის, 

შე ნა ხ ვი სა და გა ვ რ ცე ლე ბის სა მა რ თ ლე ბ რივ სა ფუ ძ ვ ლებს. კა ნო ნის პე რი ო დუ ლი ცვ ლი  ლე ბის მი

უ ხე და ვად, სა ქა რ თ ვე ლო ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის სა მა რ თ ლე ბ რი ვი სა  ფუ ძ ვ ლე ბი მო დე  ლუ რი 

კა ნო ნის რიგ რე კო მე ნ და ცი ე ბ თან სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში არ არის. უკა ნა ს კ ნე ლი გლო  ბა  ლუ რი შე

ფა სე ბის (2019 წ.) ან გა რი ში ხაზს უს ვამს რიგ ხა რ ვე ზებს. კე რ ძოდ, კა ნო ნის მი ერ სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭო ს

თ ვის და აღ მა ს რუ ლე ბე ლი დი რე ქ ტო რი ს თ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი წი ნა  ა ღ მ დე  გო  ბა ში 

მო დის პრო ფე სი უ ლი და მო უ კი დე ბ ლო ბის ფუ ნ და მე ნ ტურ პრი ნ ცი პ თან. უფ რო მე ტიც, აღ მა ს რუ ლე ბე

ლი დი რე ქ ტო რის სტა ტუ სი, სა ქ მი ა ნო ბის ვა და და და  ნი შ ვ ნი ს/გა თა ვი  სუ ფ ლე  ბის პრო ცე დუ რე ბი უფ

რო მე ტად უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს სა ე რ თა შო რი სო რე  კო მე ნ და ცი ებს. გა  მო ი  კ ვე თა სხ ვა სა კი თ ხე ბიც, 

რო გო რი ცაა მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის მა ნ და ტ თან და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის კო ნ ფი დე ნ ცი

ალუ  რო  ბა ს თან და კა ვ ში რე ბუ ლი პრი ნ ცი პე ბი. აღ ნი შ ნუ ლი პრი ნ ცი პე ბის გა ნ ხო რ ცი ე  ლე ბა უა ღ რე სად 

მნი შ ვ ნე  ლო  ვა ნია სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ მა ცი ის სა ნ დო ო ბი სა და და ი ნ ტე რე სე ბულ მხა რე თა  ნდო ბის 

მო პო ვე ბის თვა ლ სა ზ რი სით. მო მ დე ვ ნო წლე ბის გა ნ მა ვ ლო ბა ში მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ ში ნდო ბის შე ნა რ ჩუ

ნე ბი სა და ამა ღ ლე ბის მი მა რ თუ ლე ბით მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ძა ლი ს ხ მე ვა იქ ნე ბა სა ჭი რო. 

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მა ცე ნ ტ რა ლი ზე ბუ ლია, რო მე ლ შიც ოფი ცი

ალუ რი სტა ტი ს ტი კის უმე ტეს ნა წილს სა ქ ს ტა ტი აწა რ მო ებს. გლო ბა ლუ რ მა შე ფა სე ბამ აღ ნი შ ნუ ლი 

ფა ქ ტი სი ს ტე მის ძლი ერ მხა რედ და ა სა ხე ლა, თუ მ ცა არ სე ბო ბენ ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის სხ ვა 

მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი მწა რ მო ე ბ ლე ბიც, რო გო რი ცაა ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი და ფი ნა ნ ს თა სა მი ნი ს ტ რო (კა

ნო ნის მი ერ ოფი ცი ა ლუ რი აღი ა რე ბის არ ქო ნის მი უ ხე და ვად) და ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის 

მფ ლო ბე ლე ბი /მი მ წო დე ბ ლე ბი, რო გო რი ცაა სა მი ნი ს ტ რო ე ბი და სხ ვა სა ჯა რო უწ ყე ბე ბი. სა ქ ს ტა ტი 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის მა კო ო რ დი ნი რე ბე ლი ორ გა ნოა, მა გ რამ ეს რო ლი შე მ დ გომ 

გა ძ ლი ე რე ბას სა ჭი რო ებს. მწი რი და ფრა გ მე ნ ტი რე ბუ ლი სტა ტი ს ტი კუ რი რე სუ რ სე ბი და შე სა ძ ლე ბ

ლო ბე ბი (სა ქ ს ტა ტის, ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის და ფი ნა ნ ს თა სა მი ნი ს ტ როს მი ღ მა) სი ს ტე მის ში გ ნით კო

მუ ნი კა ცი ი სა და კო ო რ დი ნა ცი ის და უ ბა ლა ნ სე ბელ პი რო ბებს ქმ ნის. მთ ლი ა ნო ბა ში, სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნულ სი ს ტე მა ში არ სე ბუ ლი არა სა კ მა რი სი კო ო რ დი ნა ცია ზღუ დავს სა ქ ს ტა ტის და სხ ვა სა ჯა

რო უწ ყე ბე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი სტა ტი ს ტი კუ რი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის წა რ მო ე ბის შე სა ძ ლე ბ ლო ბებს. 

უფ რო მე ტიც, სა ქ ს ტატს სა ჯა რო უწ ყე ბე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი მო ნა  ცე  მე ბის ხა რი ს ხ ზე სა კ მა რი სი 

კო ნ ტ რო ლი არ გა ა ჩ ნია, რაც უა რ ყო ფით გა ვ ლე ნას ახ დენს რო გორც სა ბა ზი სო ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ 

მო ნა ცე მე ბ ზე, ისე სა ბო ლოო სტა ტი ს ტი კუ რი პრო დუ ქ ტის ხა რი ს ხ ზე. ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე

მე ბის ხა რი ს ხის სა კი თ ხი ჩა კე ტილ წრეს წა რ მო შობს – მი ზეზშე დე  გო ბ რი ვი კა ვ ში რე ბით: და ბა ლი 
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ხა რი ს ხი, და ბა ლი მო ხ მა რე ბა, ზე დ მე ტი და ტ ვი რ თ ვა რე ს პო ნ დე ნ ტე ბ ზე და მწა რ მო ე ბ ლე ბის სუ ს

ტი სტა ტი ს ტი კუ რი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბი. ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის და რე გი ს ტ რე ბის (სა სო ფ

ლო მე უ რ ნე ო ბა თა რე გი ს ტ რი, მო სა ხ ლე ო ბის რე გი ს ტ რი და სხვ.) შე მუ შა ვე ბა /გა უ მ ჯო ბე სე ბა ახა ლი 

სტრა ტე გი ის პრი ო რი ტე ტუ ლი ამო ცა ნაა. 

ცა ლ კე ულ სტა ტი ს ტი კურ მო ნა ცე მ თა წა რ მო ე ბი სას ხა რი ს ხი უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნეს სა კი თხს წა რ

მო ა დ გენს, თუ მ ცა ორ გა ნი ზა ცი ის ში გ ნით ხა რი ს ხის მა რ თ ვის ინ ტე გ რი რე ბუ ლი სი ს ტე მის შე მუ შა

ვე ბი სა და და ნე რ გ ვის კუ თ ხით პრო გ რე სი უფ რო მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი შე ი ძ ლე ბა იყოს. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ მს გა ვ სი სი ს ტე მის და ნე რ გ ვა სა უ კე თე სო სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბის შე სა ბა მი სად 

მნი შ ვ ნე ლო ვან ფი ნა ნ სურ რე სუ რ სებს მო ი თ ხოვს, ეს მა ინც პრი ო რი ტე ტულ მი ზ ნად უნ და და რ ჩეს 

და გა ნ ხო რ ცი ე ლ დეს ხე ლ მი სა წ ვ დო მი რე სუ რ სე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით. 

სა ქ ს ტა ტის არ სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტ რუ ქ ტუ რა ეფუ ძ ნე ბა ტრა დი ცი ულ, „პ რო დუ ქ ტ ზე 

ორი ე ნ ტი რე ბუ ლ” სი ს ტე მას. შე ზ ღუ დუ ლი რე სუ რ სე ბის პი რო ბე ბ ში ეს შე ი ძ ლე ბა სა ქ ს ტა ტი ს თ ვის 

ყვე ლა ზე შე სა ფე რი სი ფო რ მა იყოს. თუ მ ცა სა სუ რ ვე ლია, უფ რო მე ტი ყუ რა დ ღე ბა და ე თ მოს „ფუნ

ქ ცი ო ნა ლუ რ” მო დე ლ ზე გა და ს ვ ლას, რო მე ლიც სტა ტი ს ტი კუ რი ბი ზ ნეს პრო ცე სის სტა ნ და რ ტუ ლი 

მო დე ლის პრი ნ ცი პე ბ ზე იქ ნე ბა და ფუ ძ ნე ბუ ლი. ეს უკა ნა ს კ ნე ლი გა ნ ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყ ნე ბის სტა

ტის ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მე ბის მო დელს წა რ მო ა დ გენს. ეს გა ნ სა კუ თ რე ბით ეხე ბა სტა ტი ს ტი კუ რი 

მი ზ ნე ბით ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის უფ რო მე ტად გა მო ყე ნე ბას, აგ რე თ ვე ინ ფო რ მა ცი ულ

ტე ქ ნო ლო გი ურ რე სუ რ სე ბ ში მეტ ინ ვე ს ტი რე ბას. 

ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სა კი თ ხე ბის გა რ და, შე ზ ღუ დუ ლი რე სუ რ სე ბის პი რო ბე ბ ში სა ქა რ თ ვე ლოს 

სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მა მზა რ დი წნე ხის ქვე შაა, რა საც მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სა ჭი რო ე ბე ბის ცვ ლი ლე

ბა და ამ მო მ ხ მა რე ბ ლე ბის – პო ლი ტი კო სე ბის, სა ხე ლ მ წი ფო უწ ყე ბე ბის, სა ე რ თა შო რი სო ორ გა

ნი ზა ცი ე ბის, სხ ვა და ს ხ ვა სა ა გე ნ ტო ე ბის, მკ ვ ლე ვა რე ბი სა და არა სა მ თა ვ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

– მხრი დან სტა ტი ს ტი კურ მო ნა ცე მე ბ ზე მზა რ დი მო თ ხო ვ ნა გა ნა პი რო ბებს. სა ჭი რო ე ბე ბიც და მო მ

ხმა რე ბე ლ თა სე გ მე ნ ტიც მნი შ ვ ნე ლო ვ ნა დაა შე ც ვ ლი ლი. სა ქ ს ტა ტი და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის ში გ ნით არ სე ბუ ლი სტა ტი ს ტი კის სხ ვა მწა რ მო ე ბ ლე ბიც, პი რ ველ რი გ ში, მო მ

ხ მა რე ბე ლ თა დი ნა მი კურ, გა ნ ს ხ ვა ვე ბულ და აქ ტუ ა ლურ მო თ ხო ვ ნებს უნ და გა უ მ კ ლა ვ დ ნენ. 

უ კა ნა ს კ ნელ წლე ბ ში სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის ზო გა დი უნა რი, აწარ

მო ოს დრო უ ლი და ყო ვ ლი ს მო მ ც ვე ლი სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ მა ცია, მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად გა ნ მ ტ კიც

და. თუ მ ცა სა ე რ თა შო რი სო დო ნე ზე შე სა და რი სი და ხა რი ს ხის უმა ღ ლე სი სტა ნ და რ ტე ბის შე სა ბა

მი სი სტა ტი ს ტი კის სა წა რ მო ე ბ ლად, მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი გა უ მ ჯო ბე სე ბაა სა ჭი რო. სა ქა რ თ ვე ლო ში, 

სხ ვა ქვეყ ნე ბის მს გა ვ სად, მო მ ხ მა რე ბელს სა ე რ თა შო რი სოდ შე სა და რი სი მო ნა ცე მე ბი სჭი რ დე ბა. 

შე სა ბა მი სად, სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლ მა სი ს ტე მამ თა ნა მე დ რო ვე სა ე რ თა შო რი

სო მე თო დო ლო გი ე ბი და კლა სი ფი კა ცი ე ბი (SNA 2008, GFSM 2014, NACE Rev. 2, EU NUTS და 

სხვ.) სრუ ლად უნ და და ნე რ გოს. ახა ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბია სა ჭი რო ენე რ გე ტი კის, მშე ნე ბ ლო ბის, კულ

ტუ რის, სპო რ ტის, არა ფო რ მა ლუ რი სე ქ ტო რის, სო ცი ა ლუ რი და ც ვის და სხ ვა სფე რო ე ბ ში. დი დი 

მო თ ხო ვ ნაა, აგ რე თ ვე, დი სა გ რე გი რე ბულ სტა ტი ს ტი კურ მო ნა ცე მე ბ ზე, კე რ ძოდ, გე ნ დე რუ ლი და 
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სიტუაციური ანალიზი

რე გი ო ნა ლუ რი ანა ლი ზი ს თ ვის, რა საც გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი მნი შ ვ ნე ლო ბა მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის 

მი ზ ნე ბის მო ნი ტო რი ნ გის პრო ცე სის კუ თ ხი თაც ენი ჭე ბა. ამ მხ რივ, მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის და გა ვ

რ ცე ლე ბის პრო ცე სე ბი მო დე რ ნი ზე ბუ ლი უნ და იყოს უა ხ ლე სი ინ ფო რ მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი ური გა

და წ ყ ვე ტი ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის გზით. უფ რო მე ტად უნ და იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი მო ნა ცე მ თა ალ

ტე რ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბი – მათ შო რის ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბი – და დი დი მო ნა ცე მე ბი, 

უნ და და ი ნე რ გოს და გა ნ ვი თა რ დეს სე ქ ტო რუ ლი ინ ფო რ მა ცი ის ინ ტე გ რი რე ბუ ლი სი ს ტე მე ბი (EMIS, 

ASHMIS, ა.შ.). მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ თან კო ნ სუ ლ ტა ცი ე ბის პრო ცე სის გა ძ ლი ე რე ბის მი ზ ნით, უნ და და

ი ნე რ გოს მო მ ხ მა რე ბ ლი სა და მი მ წო დე ბ ლის და მა კა ვ ში რე ბე ლი პლა ტ ფო რ მა. მო მ ხ მა რე ბელ თა 

კმა ყო ფი ლე ბის დო ნის მუ დ მი ვი მო ნი ტო რი ნ გი, წა რ მო ე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის დრო უ ლო ბა და მო მ

ხ მა რე ბ ლის სა ჭი რო ე ბე ბ ზე მო რ გე ბუ ლი ვებსა ი ტი იმ კრი ტი კუ ლი სა კი თ ხე ბის მო კ ლე ჩა მო ნა თ

ვალს წა რ მო ა დ გენს, რო მე ლ საც გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ყუ რა დ ღე ბა უნ და მი ე ქ ცეს სა ქა რ თ ვე ლოს სტა

ტი ს ტი კის სი ს ტე მის მი ერ მო ნა ცე მ თა გა ვ რ ცე ლე ბის პრო ცე ს ში. 

ს ტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის დროს პრი ო რი ტე ტი უნ და მი ე ნი ჭოს მო სა ხ ლე ო ბის სა ყო ვე ლ

თაო აღ წე რის (და მა ს თან ერ თად სა სო ფ ლოსა მე უ რ ნეო აღ წე რის) უმა ღ ლე სი სტა ნ და რ ტით ჩა ტა

რე ბას, რაც  ძა ლი ან მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია  ერო ვ ნულ, რე გი ო ნულ და ად გი ლო ბ რივ დო ნე ე ბ ზე მო სა ხ

ლე ო ბის და სო ფ ლის მე უ რ ნე ო ბის სე ქ ტო რის შე სა ხებ ყო ვ ლი ს მო მ ც ვე ლი და ზუ ს ტი ინ ფო რ მა ცი ის 

მი წო დე ბი ს თ ვის. აღ წე რე ბის დროს შე გ რო ვე ბუ ლი ინ ფო რ მა ცია, შე სა ბა მის ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ  მო

ნა ცე მე ბ თან და რე ე ს ტ რე ბის მო ნა ცე მე ბ თან ერ თად, სტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი სა თ ვის მო სა ხ ლე ო ბი სა 

და სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბა თა რე გი ს ტ რე ბის გა ნ ვი თა რე ბი სა თ ვის უნ და იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი. მა ღა

ლი ხა რი ს ხის მო სა ხ ლე ო ბი სა და სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბა თა რე გი ს ტ რე ბი სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი 

ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია – არა მხო ლოდ რო გორც მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს

ტი კუ რი ინ ფო რ მა ცი ის წყა რო, არა მედ რო გორც მი მ დი ნა რე სტა ტი ს ტი კუ რი გა მო კ ვ ლე ვე ბის შე რ

ჩე ვის ჩა რ ჩო. 

ს ტ რა ტე გი ის წა რ მა ტე ბით გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბა მნი შ ვ ნე ლო ვა ნ წი ლა დაა და მო კი დე ბუ ლი სა ქ ს ტა

ტი სა და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის სხ ვა უწ ყე ბე ბი ს თ ვის სა თა ნა დო რე სუ რ სე ბის ხე ლ

მი სა წ ვ დო მო ბა ზე. გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის ან გა რი შში შე შ ფო თე ბაა გა მო თ ქ მუ ლი  სა ქ ს ტა ტის რე

სუ რ სე ბის (ადა მი ა ნუ რი, ფი ნა ნ სუ რი, ინ ფო რ მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი უ რი და ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რუ ლი) 

დო ნი სა და ხა რი ს ხის გა მო. ადა მი ა ნურ რე სუ რ სე ბ თან და კა ვ ში რე ბით აღი ნი შ ნა, რომ სა ქა რ თ ვე

ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის ცე ნ ტ რა ლი ზა ცი ის ძა ლი ან მა ღა ლი ხა რი ს ხის მი უ ხე და ვად, სა ქ ს ტა ტის 

თა ნა მ შ რო მე ლ თა რა ო დე ნო ბა მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად ჩა მო რ ჩე ბა სხ ვა ქვე ყ ნე ბის ერო ვ ნუ ლი სტა ტი ს

ტი კის სა მ სა ხუ რე ბის თა ნა მ შ რო მე ლ თა რა ო დე ნო ბას. ასე ვე აღი ნი შ ნა წლე ბის გა ნ მა ვ ლო ბა ში ინ

ფორ მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი უ რი რე სუ რ სე ბის გა ნ ვი თა რე ბა ში ინ ვე ს ტი ცი ე ბის ნა კ ლე ბო ბა – იქ ნე ბა ეს 

კვა ლი ფი ცი უ რი თა ნა მ შ რო მ ლე ბი, ტე ქ ნი კუ რი თუ პრო გ რა მუ ლი უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა. გა ი ცა რე კო მე ნ

და ცია, რომ ამ კრი ტი კუ ლი სა კი თ ხის გა და სა ჭ რე ლად და უ ყო ვ ნე ბ ლივ უნ და ჩა ტა რ დეს ამ სფე როს 

შე ფა სე ბა ექ ს პე რ ტე ბის მი ერ. და ბო ლოს, სა ქ ს ტა ტის შე ნო ბა და თა ნა მ შ რო მ ლე ბის სა მუ შაო პი რო

ბე ბი ჩა ი თ ვა ლა არა სა თა ნა დოდ, რაც თა ნა მ შ რო მ ლე ბის მო ტი ვა ცი ა ზე და სა ქ ს ტა ტის პო ზი ტი ურ 
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სა ჯა რო იმი ჯ ზე და დე ბი თად არ მო ქ მე დებს. ადა მი ა ნუ რი რე სუ რ სე ბის კუ თ ხით ცა ლ კე სა კი თ ხია შე

სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის და ტრე ნინგ პრო გ რა მი ს/ს ტ რა ტე გი ის არა რ სე ბო ბა. 

სტა ტი ს ტი კურ სა ქ მი ა ნო ბა ში ჩა რ თულ რიგ სა ხე ლ მ წი ფო უწ ყე ბებს კვა ლი ფი ცი უ რი სტა ტი ს ტი კო სი 

თა ნა მ შ რო მ ლე ბი არ ჰყავთ. შე სა ბა მი სად, ამ სა ჯა რო ინ ს ტი ტუ ტე ბ ში სტა ტი ს ტი კუ რი და ანა ლი

ტი კუ რი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბა სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მი ს თ ვის უმ ნი შ ვ ნე

ლო ვა ნე სი სა კი თ ხია. ზო გა დად, გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის ან გა რი შში მო ცე მუ ლია რე კო მე ნ და ცია 

სა ქა რ თ ვე ლოს მთა ვ რო ბი სა დ მი: „ა ღი ა როს სა ქ ს ტა ტი ს თ ვის ადა მი ა ნუ რი, ფი ნა ნ სუ რი და ინ ფორ

მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი უ რი რე სუ რ სე ბის მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად გა ზ რ დის სა ჭი რო ე ბა, რა თა სა ქ ს ტა ტ მა 

მდგ რა დად უპა სუ ხოს გა უ მ ჯო ბე სე ბულ სტა ტი ს ტი კა ზე ამ ჟა მი ნ დელ და მო სა ლო დ ნელ მო თ ხო ვ ნა ს”. 

შე სა ბა მი სად, აღ ნი შ ნუ ლი სტ რა ტე გია ამ რე კო მე ნ და ცი ის შე ს რუ ლე ბა საც ით ვა ლი ს წი ნებს.   
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გ ლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის გუ ნ დ თან კო ნ სუ ლ

ტა ცი ე ბ სა და სა ბო ლოო რე კო მე ნ და ცი ე ბ ზე, ასე ვე 

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის წა რ მო მად

გენ ლე ბ თან შე ხ ვე დ რე ბ ზე, ფო კუს ჯგუ ფე ბ სა და 

სხვა და ი ნ ტე რე სე ბულ მხა რე ე ბ თან კო ნ სუ ლ ტა ცი ის 

სა ფუ ძ ვე ლ ზე, SWOT ჩა რ ჩოს გა მო ყე ნე ბით, გა მო

იკ ვე თა შე მ დე გი გა მო წ ვე ვე ბი და სა ჭი რო ე ბე ბი: 

სიტუაციური ანალიზი

S
ძლიერი მხარეები

S
ძლიერი მხარეები

o
შესაძლებლობები

w
სუსტი მხარეები

t
საფრთხეები

• სა ე რ თა შო რი სო თა ნა მ შ რო მ ლო ბის კა რ გი პრა ქ ტი კა სა ქ ს ტატს ეხ მა რე ბა კი დევ უფ რო და უ ა ხ

ლო ვ დეს სა ე რ თა შო რი სო და ევ რო კა ვ ში რის სტა ნ და რ ტებს;

• კა რ გი ურ თი ე რ თო ბე ბი და თა ნა მ შ რო მ ლო ბა სტა ტი ს ტი კის ძი რი თად მწა რ მო ე ბ ლებს შო რის: 

სა ქ ს ტა ტი, ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი და ფი ნა ნ ს თა სა მი ნი ს ტ რო;

• სა ქ ს ტა ტ მა უფ რო მე ტი ყუ რა დ ღე ბა გა ა მა ხ ვი ლა მო ნა ცე მ თა ხა რი ს ხის გა უ მ ჯო ბე სე ბა ზე, შე ქ

მნი ლია სპე ცი ა ლუ რი სტ რუ ქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი და ფუ ნ ქ ცი ო ნი რებს უწ ყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო 

ჯგუ ფი.

• ო ფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის ცე ნ ტ რა ლი ზე ბუ ლი 

სი ს ტე მა, რო მ ლი თაც სა ქ ს ტა ტი ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლობს, იძ ლე ვა 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კი ს თ ვის გა მო ყო ფი ლი რე სუ რ სე

ბის ძა ლი ან ეფე ქ ტი ა ნად ათ ვი სე ბის სა შუ ა ლე ბას; 

• ა დ მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მ თა წყა რო ე ბ ზე თა ვი სუ ფა ლი 

წვდო მა;

• სა ქ ს ტა ტის მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის თა ნა მ შ რო მ ლე ბი და 

გა მო ც დი ლი ინ ტე რ ვი უ ე რე ბის ქსე ლი;

2.4.   SWOT ანალიზი 
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• ო ფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მწა რ მო ე ბე ლ თა და მო ნა ცე მ

თა მი მ წო დე ბე ლ თა შო რის მკა ფიო გა მი ჯ ვ ნის არა რ სე ბო ბა 

უარ ყო ფი თად მო ქ მე დებს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე

მის ში გ ნით კო ო რ დი ნა ცი ის დო ნე ზე; 

• ს ტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის ცე ნ ტ რა ლი ზა ცი ის ძა ლი ან მა ღა

ლი ხა რი ს ხის მი უ ხე და ვად, სა ქ ს ტა ტის თა ნა მ შ რო მე ლ თა 

რა ო დე ნო ბა მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად ჩა მო რ ჩე ბა სხ ვა ქვე ყ ნე ბ

ში მს გა ვ სი სა მ სა ხუ რე ბის თა ნა მ შ რო მე ლ თა რა ო დე ნო ბას. 

სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სა მ სა ხუ რის გა მა რ თუ ლი სა ქ მი

w
სუსტი მხარეები

• სა ქ ს ტა ტის შე ნო ბა ში არ არის მუ შა ო ბის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი, ფა რ თო ბი კი შე ზ ღუ დუ ლია და 

სა ჭი რო ებს გა უ მ ჯო ბე სე ბას, რა თა თა ნა მ შ რო მე ლ თა რა ო დე ნო ბის მო სა ლო დ ნელ ზრ და სა და 

მა თთ ვის უკე თე სი სა მუ შაო გა რე მოს შე ქ მ ნას შე ე სა ბა მე ბო დეს. სა მუ შაო პი რო ბე ბის გა უ მ ჯო ბე

სე ბა მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად აა მა ღ ლებს თა ნა მ შ რო მე ლ თა მო ტი ვა ცი ას და ამით ხელს შე უ წ ყობს არ

სე ბულ კვა ლი ფი ცი ურ თა ნა მ შ რო მე ლ თა შე ნა რ ჩუ ნე ბას და ახა ლი კა დ რე ბის მო ზი დ ვას;

• ო ფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ კა ნო ნი უფ რო მე ტად უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს ოფი ცი ა ლუ რი 

სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ მო დე ლურ კა ნონს და პრა ქ ტი კის კო დე ქ სის ძი რი თად პრი ნ ცი პებს;

• უ ნ და გა უ მ ჯო ბე ს დეს სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის პრო ცე სის ეფე ქ ტი ა ნო ბა, რა თა სი ს ტე მა ნა კ ლე ბად 

იყოს და მო კი დე ბუ ლი ე.წ. ტრა დი ცი ულ მი დ გო მე ბ ზე; კი დევ უფ რო გა ნ ვი თა რ დეს ელე ქ ტ რო ნუ

ლი ან გა რი შ გე ბა და ყუ რა დ ღე ბა მი ე ქ ცეს ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის უფ რო მე ტად გა მო ყე

ნე ბას;

• მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ ზე ნა კ ლე ბი ორი ე ნ ტი რე ბუ ლო ბა. სტა ტი ს ტი კუ რი წა რ მო ე ბის პრო ცე სე ბი უნ და 

იყოს უფ რო მო ქ ნი ლი, რომ და უ ყო ვ ნე ბ ლივ უპა სუ ხოს მო მ ხ მა რე ბე ლ თა ცვა ლე ბად სა ჭი რო

ებებს;

• ტ რე ნი ნ გე ბის არ სე ბუ ლი სი ს ტე მა სა თა ნა დოდ არ არის მო რ გე ბუ ლი სა ქ ს ტა ტ ში სტა ტი  ს ტი  კო

სე ბის და ინ ფო რ მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი უ რი მი მა რ თუ ლე ბის თა ნა მ შ რო მ ლე ბის კვა  ლი  ფი  კა  ცი ის 

ამა ღ ლე ბა ზე;

• სა ქ ს ტატს არ გა ა ჩ ნია სა კ მა რი სი კო ნ ტ რო ლი სა ჯა რო უწ ყე ბე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი მო  ნა  ცე მე

ბის ხა რი ს ხ ზე; 

• გა სა უ მ ჯო ბე სე ბე ლია სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ მა ცი ის გა ვ რ ცე ლე ბის პრა ქ ტი კა (რი სი შე სა ძ ლე ბ

ლო ბაც არ სე ბობს), რა თა მო მ ხ მა რე ბე ლ თა მე ტ მა ჯგუ ფ მა შე ძ ლოს მა თი გა მო ყე ნე ბა.

ანო ბი ს თ ვის სა ჭი რო ინ ფო რ მა ცი ულ ტე ქ ნო ლო გი ე ბ ში ინ ვე ს ტი ცი ე ბის მწ ვა ვე ნა კ ლე ბო ბაა;  
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• სა ქა რ თ ვე ლო ში მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ზ ნე ბის გა ნ

ხორ ცი ე ლე ბა და ამა ვ დ რო უ ლად პრო გ რე სის მო ნი ტო რი ნ

გი სა თ ვის მა ღა ლი პრი ო რი ტე ტის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის შე მუ შა ვე

ბა გა ზ რ დის მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კურ მო ნა ცე მე ბ ზე 

მო თ ხო ვ ნას და გა ა ძ ლი ე რებს სა ქ ს ტა ტის რო ლ სა და იმიჯს;

• და რ გო ბ რივ სა მი ნი ს ტ რო ებს სულ უფ რო მე ტად სჭი რ დე ბათ მა

ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კა, რა თა რე ფო რ მე ბის გა ნ ხო რ ცი

ელე ბი სას მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბ ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლი გა და წ ყ ვე ტი  ლე  ბე ბი 

მი ი ღონ  და შე ა ფა სონ გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კის გა ვ ლე ნა;

o
შესაძლებლობები

• გ ლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის რე კო მე ნ და ცი ე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბა გა ა უ მ ჯო ბე სებს სტა ტი ს ტი კის ევ

რო პულ სტა ნ და რ ტე ბ თან შე სა ბა მი სო ბის დო ნეს; 

• თა ნა მე დ რო ვე ტე ქ ნო ლო გი ებს – რო გო რი ცაა „ღია მო ნა ცე მე ბი “ და „დი დი მო ნა ცე მე ბი “  შე

უ ძ ლია გა ზა რ დოს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბი სა თ ვის ხე ლ მი სა წ ვ დო მი წყა რო ე ბის 

რი ც ხ ვი; 

• ა დ მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის არ სე ბო ბა და მა თი ხე ლ მი სა წ ვ დო მო ბა სა ჭი რო ებს და მა ტე

ბით შე ს წა ვ ლას, რაც ახა ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის შე მუ შა ვე ბას შე უ წ ყობს ხელს;

• მო სა ხ ლე ო ბის, სა ც ხო ვ რი სე ბის და სა სო ფ ლოსა მე უ რ ნეო აღ წე რე ბის სრუ ლ ყო ფი ლი და გეგ

მ ვა და სა თა ნა დო რე სუ რ სე ბით ჩა ტა რე ბა არა მხო ლოდ გა ა უ მ ჯო ბე სებს ერო ვ ნულ და ად გი

ლო ბ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ხა რი სხს და მო ც ვას, არა მედ გა ხ დე ბა სტა ტი ს ტი

კუ რი მი ზ ნე ბი სა თ ვის მო სა ხ ლე ო ბის რე გი ს ტ რი სა და სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბა თა რე გი ს ტ რის 

შე მუ შა ვე ბის სა ფუ ძ ვე ლი.
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სიტუაციური ანალიზი

• შე და რე ბით მცი რე რა ო დე ნო ბის გა მო ც დილ და კვა ლი ფი

ცი ურ თა ნა მ შ რო მ ლე ბ ზე ძლი ე რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ ცი

რებს სა ქ ს ტა ტის შე სა ძ ლე ბ ლო ბას, შე ი მუ შა ვოს ახა ლი სტა

ტი ს ტი კუ რი პრო დუ ქ ტე ბი და სი ს ტე მა ტუ რად უზ რუ ნ ვე ლ ყოს 

არ სე ბუ ლი პრო დუ ქ ტე ბის მა ღა ლი ხა რი ს ხი;

• ი ნ ფო რ მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი ურ სფე რო ში ინ ვე ს ტი რე ბის და

ბა ლი მა ჩ ვე ნე ბე ლი ზღუ დავს უფ რო ხა რ ჯ თე ფე ქ ტი ა ნი სტა ტი ს

ტი კუ რი მე თო დო ლო გი ე ბის და ნე რ გ ვის შე სა ძ ლე ბ ლო ბას, რაც 

რი ს კის ქვეშ აყე ნებს არ სე ბუ ლი სი ს ტე მე ბის მდ გ რა დო ბას; 

t
საფრთხეები

• ხე ლ ფა სის ზრ დი სა და შე ნო ბის კე თი ლ მო წ ყო ბი სა თ ვის არა სა კ მა რი ს მა რე სუ რ სე ბ მა შე სა ძ

ლოა ხე ლი შე უ შა ლოს სა ქ ს ტა ტ ში კვა ლი ფი ცი უ რი თა ნა მ შ რო მ ლე ბის შე ნა რ ჩუ ნე ბას და მძ ლა ვ

რი სა ი ნ ფო რ მ ციოტე ქ ნო ლო გი უ რი სი ს ტე მე ბის და ნე რ გ ვას;

• და რ გო ბ რი ვი სა მი ნი ს ტ რო ე ბის რე ო რ გა ნი ზა ცი ამ შე სა ძ ლოა გა მო ი წ ვი ოს მო ნა ცე მ თა წყა რო

ების ნა წი ლო ბ რი ვი და კა რ გ ვა; 

• ა რა სა კ მა რი სი ფი ნა ნ სუ რი რე სუ რ სე ბი;

• ღა რი ბი ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რა;

• კ ვა ლი ფი ცი უ რი კა დ რის გა დი ნე ბა. 
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3. მისია

მისია

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მა ქვე ყ ნის ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და გა

რე მო ს და ც ვი თი გა ნ ვი თა რე ბის ხე ლ შე წ ყო ბის მი ზ ნით უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს მთა ვ რო ბი სა და სხ ვა მომ

ხმა რე ბ ლე ბი სა თ ვის სა ჭი რო სტა ტი ს ტი კუ რი მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბის შე ქ მ ნას. სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მა 

ასე ვე მი ზ ნად ისა ხავს, შე ა ს რუ ლოს ნა კი ს რი ვა ლ დე ბუ ლე ბე ბი და მი ა წო დოს სტა ტი ს ტი კუ რი მო

ნა ცე მე ბი რე გი ო ნულ და სა ე რ თა შო რი სო ინ ს ტი ტუ ტებს მის ხელთ არ სე ბუ ლი მწი რი რე სუ რ სე ბის 

ეფე ქ ტუ რად და ეფე ქ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის გზით. 

სა ქ ს ტა ტი, რო გორც სტა ტი ს ტი კის ძი რი თა დი მწა რ მო ე ბე ლი და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის კო ო რ დი ნა ტო რი უწ ყე ბა, მუ დ მი ვად გა ნა გ რ ძობს თა ვი სი სა ქ მი ა ნო ბის გა უმ

ჯო ბე სე ბას და მან მნი შ ვ ნე ლო ვან პრო გ რე სს მი ა ღ წია სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბი სა და სა უკე

თე სო პრა ქ ტი კის და ნე რ გ ვის თვა ლ სა ზ რი სით, რაც, თა ვის მხ რივ, უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს გა და წ ყ ვე ტი

ლე ბის მი მ ღებ პი რებს მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ მა ცი ით. აქე დან გა მო მ დი ნა რე, 

სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის სტ რა ტე გია შე ი ქ მ ნა კო ნ კ რე ტუ ლად სა ქ ს ტა ტის, სების და ზო

გა დად სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის მთე ლი სი ს ტე მის შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბი სა და ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რის 

გა ძ ლი ე რე ბი სა თ ვის, რა თა უზ რუ ნ ვე ლ ყოს მო მ ხ მა რე ბე ლ თა მო თ ხო ვ ნის და კ მა ყო ფი ლე ბა სა ე რ

თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბის შე სა ბა მი სი მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბით და გა ვ რ ცე ლე

ბით. 

საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სისტემის მისია 

საქართველოს 2020-2023 წლების 

სტრატეგიით არის განსაზღვრული 

და მდგომარეობს შემდეგში:

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე
მის მი სი ას წა რ მო ა დ გენს მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სა
ჭი რო ე ბე ბ ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლი მა ღა ლი ხა რი ს ხის, 
დრო უ ლი და რე ლე ვა ნ ტუ რი ოფი ცი ა ლუ რი სტა
ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბა და გა ვ რ ცე ლე ბა ეფე ქ ტუ რი 
სა შუ ა ლე ბე ბით, რა თა მო ხ დეს გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის 
მი მ ღე ბი პი რე ბის ინ ფო რ მი რე ბა და სა ზო გა დო
ების ჩა რ თუ ლო ბის გა ძ ლი ე რე ბა. 
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ხედვა

4. ხედვა

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის ხე დ ვა წა რ მო ა დ გენს სტა ტი ს ტი კის გა ნ ვი

თა რე ბის სა შუ ა ლო და გრ ძე ლ ვა დი ან ჩა რ ჩო დო კუ მე ნტს. ის ასა ხავს სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის სა სუ რ ველ მო მა ვალს 2023 წლის ბო ლო ს თ ვის და შე სა ბა მი სად, სტ რა ტე გი

ული მი ზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რი ს თ ვის მნი შ ვ ნე ლო ვან ჩა რ ჩოს წა რ მო ა დ გენს. 

ო ფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნის თა ნა ხ მად, სა ქა რ თ ვე ლოს სტა

ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მა შე დ გე ბა სა ქ ს ტა ტის, ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი სა და სხ ვა სა ჯა რო და წე სე

ბუ ლე ბე ბი ს გან, რო მ ლე ბიც ან თა ვად აწა რ მო ე ბენ ოფი ცი ა ლურ სტა ტი ს ტი კას, ან წა რ მო ა დ გე ნენ 

ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი ან/და სხ ვა სა ხის მო ნა ცე მე ბის მნი შ ვ ნე ლო ვან წყა როს. სა ქა რ თ ვე ლოს სტა

ტის ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მა ნ და ტი მო მ ხ მა რე ბე ლ თა რე ა ლურ სა ჭი რო ე ბე ბ ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლი, 

მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კის პრო ფე სი უ ლად მი უ კე რ ძო ე ბ ლად წა რ მო ე ბა სა და გა ვ რ ცე ლე ბა ში 

მდ გო მა რე ობს, რაც უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი მ ღე ბი პი რე ბის ინ ფო რ მი რე ბას და სა

ზო გა დო ე ბის ჩა რ თუ ლო ბის გა ძ ლი ე რე ბას. თა ვი სი მა ნ და ტის შე ს რუ ლე ბი სას სა ქა რ თ ვე ლოს სტა

ტი ს ტი კის სი ს ტე მამ უნ და უზ რუ ნ ვე ლ ყოს რე ს პო ნ დე ნ ტე ბის ინ ტე რე სე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბა მა თი 

და ტ ვი რ თ ვის აქ ტი უ რი შე მ ცი რე ბი სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის კო ნ ფი დე ნ

ცი ა ლუ რო ბის და ც ვის გზით.

გა ე რ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ფუნ

და მე ნ ტუ რი პრი ნ ცი პე ბი, რო გორც სტა ტი ს ტი კის სა ე რ თა შო რი სო პრი ნ ცი პე ბი და სა უ კე თე სო 

პრა ქ ტი კა, მსო ფ ლი ოს მა ს შ ტა ბით აღი ა რე ბუ ლია ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის სა

ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო დო კუ მე ნ ტად. სა ნ დო და რე ლე ვა ნ ტუ რი, გა მ ჭ ვი რ ვა ლე, პო ლი ტი კუ რი და სხვა 

ზე გა ვ ლე ნე  ბი ს გან თა ვი სუ ფა ლი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბა ყვე ლა მო მ ხ მა რე ბ ლის 

ნდო ბის მო პო ვე ბის მთა ვა რი სა წი ნ და რია. გა რ და ამი სა, რა დ გან მთა ვა რი მო თ ხო ვ ნა სა ე რ თა შო

რი სო დო ნე ზე მო ნა ცე მე ბის შე სა  და რი  სო  ბის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფაა, სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ეროვ

ნუ ლი სი ს ტე მი ს თ ვის უმ ნი შ ვ ნე  ლო  ვა ნე სი სა კი თ ხია სა ე რ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ სტა ტი ს ტი კურ 

სტა ნ და რ ტე ბ სა და მე თო დო ლო გი ე ბ თან მა ქ სი მა ლუ რი შე სა ბა მი სო ბა.  

ე ვ რო პის სტა ტი ს ტი კის პრა ქ ტი კის კო დე ქ სი წა რ მო ა დ გენს ხა რი ს ხის შე მო წ მე ბის ყო ვ ლი ს

მომ ც ველ ჩა რ ჩო დო კუ მე ნტს, რო მე ლიც უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს ზე მო ა ღ ნი შ ნულ მო თ ხო ვ ნე ბ თან სტა ტის

ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მე ბის მა ქ სი მა ლურ შე სა ბა მი სო ბას. გლო ბა ლუ რ მა შე ფა სე ბამ პრა ქ ტი კის 
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ხედვა

კო დე ქ სი გა მო ი ყე ნა რო გორც სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის შე ფა სე ბის სა

ფუძ ვე ლი და, ამგვარად, პრა ქ ტი კის კო დე ქ ს თან სრუ ლი შე სა ბა მი სო ბა ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის ხე დ

ვის ძი რი თა დი ქვა კუ თ ხე დი იქ ნე ბა. 

ა მ გ ვა რად, სტ რა ტე გი ამ უნ და უზ რუ ნ ვე ლ ყოს სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე

მის გა ნ ვი თა რე ბა იმ მი მა რ თუ ლე ბით, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა და სა ხულ მი ზ ნებს, კე რ ძოდ, და ა კ მა

ყო ფი ლებს მო მ ხ მა რე ბე ლ თა რე ა ლურ სა ჭი რო ე ბებს და ამა ვე დროს შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა სტა

ტი ს ტი კის სა ე რ თა შო რი სო პრი ნ ცი პე ბ თან, სტა ნ და რ ტე ბ თან და მე თო დო ლო გი ე ბ თან. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სისტემის ხედვა კარგად კოორდინირებული, 

მომხმარებელზე ორიენტირებული 

და საერთაშორისო სტანდარტებზე 

დაფუძნებული სტატისტიკის ეფექტიანი 

ეროვნული სისტემის შექმნაა. 
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ღირებულებები

5. ღირებულებები

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სისტემის ძირითადი ღირებულებები დაკავში-

რებულია ინსტიტუციურ გარემოსთან და 

სტატისტიკურ პროცესებთან. ესენია:

პროფესიული დამოუკიდებლობა

ობიექტურობა

სანდოობა

მონაცემთა კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება

ეფექტიანობა

მომხმარებელზე ორიენტირებულობა

რესპონდენტთა დატვირთვის შემსუბუქება
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სტრატეგიული მიზნები

6. სტრატეგიული 

     მიზნები

20202023 წლე ბის სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბის ერო ვ ნუ ლი სტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე

ბი სას მთა ვა რი ამო ცა ნა იყო სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა 

მი სი გა ნ ვი თა რე ბი სა თ ვის სა ჭი რო სტ რა ტე გი უ ლი ინ ს ტ რუ მე ნ ტით, რო მე ლიც შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე

ბა ევ რო პის პრა ქ ტი კის კო დე ქ სის პრი ნ ცი პე ბ თან და ხელს შე უ წ ყობს სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბი ს თ ვის სა ჭი რო შე მ დ გო მი ნა ბი ჯე ბის და გე გ მ ვას, შე ს რუ ლე ბას 

და მო ნი ტო რი ნგს. სტ რა ტე გი ის მი ზა ნია, იყოს მო მ ხ მა რე ბ ლე ბის (მთა ვ რო ბა, სა ჯა რო და კე რ ძო 

სე ქ ტო რე ბი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, აკა დე მი უ რი და კვ ლე ვი თი წრე ე ბი, სა ე რ თა შო რი სო ორ

გა ნი ზა ცი ე ბი და სხვ.) სა ჭი რო ე ბა ზე მა ქ სი მა ლუ რად მო რ გე ბუ ლი და პა სუ ხო ბ დეს მა თი მხ რი დან 

მა ღა ლი ხა რი ს ხის და სა ნ დო სტა ტი ს ტი კა ზე მზარდ მო თ ხო ვ ნებს. ამ მი ზ ნის მი სა ღ წე ვად სტა ტი ს

ტი კის ერო ვ ნულ სი ს ტე მას უნ და შე ე ძ ლოს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ

ტე ბის შე სა ბა მი სი მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის წა რ მო ე ბა.   

ზე მო ა ღ ნი შ ნუ ლი მი ზ ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ი ს თ ვის სა ჭი რო სტ რა ტე გი უ ლი მი ზ ნე ბი სა და ამო ცა

ნე ბის შე მუ შა ვე ბა გა ნ ხო რ ცი ე ლ და სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზის სა ფუ ძ ვე ლ ზე, მათ შო რის გლო ბა ლუ რი 

შე ფა სე ბი სა და და ი ნ ტე რე სე ბულ მხა რე ე ბ თან გა მა რ თუ ლი კო ნ სუ ლ ტა ცი ე ბის შე დე გე ბ ზე და ყ რ დ ნო

ბით. სტ რა ტე გი უ ლი მი ზ ნე ბი ისეა ფო რ მუ ლი რე ბუ ლი, რომ მო ხ დეს არ სე ბუ ლი ძლი ე რი მხა რე ე ბის 

მა ქ სი მა ლუ რად რე ა ლი ზა ცია, შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, გა მო ვ ლე ნი ლი სუ ს ტი მხა რე ე ბის 

აღ მო ფ ხ ვ რა და რი ს კე ბის აცი ლე ბა. 

ს ტ რა ტე გი ის ძი რი თა დი სა კი თ ხე ბი შე ი ძ ლე ბა და ჯ გუ ფ დეს შე მ დე გი სა ხით: 

• ს ხ ვა და ს ხ ვა სფე როს გა უ მ ჯო ბე სე ბულ სტა ტი ს ტი კურ მო ნა ცე მე ბ ზე მო მ ხ მა რე ბე ლ თა მო თ ხო ვ

ნის ცვა ლე ბა დო ბა;

• სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მცი რე და შე ზ ღუ დუ ლი სტა ტი ს ტი კუ რი რე

სუ რ სე ბი სა და შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბა და ეფე ქ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა;

• ს ტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის ხა რი ს ხის გა უ მ

ჯო ბე სე ბის სა ჭი რო ე ბა;
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ს ტ რა ტე გი უ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რა მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია იმ სა კი თ ხე ბ ზე რე ა გი რე ბი ს

თვის, რო მ ლე ბიც გა მო ვ ლი ნ და გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბი სა და სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზის დროს. სტრა

ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბი სას და ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბი სას პრი ო რი ტე ტე ბის გა მო

ყო ფა, შე მ დე გი ოთ ხი წლის გა ნ მა ვ ლო ბა ში, რე სუ რ სე ბის ეფე ქ ტი ა ნად გა ნა წი ლე ბის სა შუ ა ლე ბას 

მო გ ვ ცემს. შე სა ბა მი სად, შე მ ცი რ დე ბა მთა ვა რი გა მო წ ვე ვე ბი დან ყუ რა დ ღე ბის გა და ტა ნის რი ს კი.

ა ღ ნი შ ნუ ლი გა რე მო ე ბე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით, გა მო ვ ლი ნ და სა მი სტ რა ტე გი უ ლი მი ზა ნი, 

რომ ლე ბ ზეც უნ და მო ხ დეს სა ქა რ თ ვე ლოს 20202023 წლე ბის სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე

ბის ერო ვ ნუ ლი სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის ფო კუ სი რე ბა. სა მი ვე სტ რა ტე გი უ ლი მი ზ ნის ქვეშ 

და ჯ გუ ფ და და გა ი წე რა სტ რა ტე გი უ ლი ამო ცა ნე ბი და თა ნ ხ მ ლე ბი აქ ტი ვო ბე ბი. სტ რა ტე გი უ ლი მიზ

ნე ბი, მა თთან და კა ვ ში რე ბუ ლი ამო ცა ნე ბი და აქ ტი ვო ბე ბი ქვე მოთ არის წა რ მო დ გე ნი ლი. მი ზ ნე ბის 

ფო რ მუ ლი რე ბა გა ნ ხო რ ცი ე ლ და SMART (კო ნ კ რე ტუ ლი, გა ზო მ ვა დი, მი ღ წე ვა დი, პრა ქ ტი კუ ლი და 

დრო ში შე მო სა ზ ღ ვ რუ ლი) პრი ნ ცი პე ბის  გა მო ყე ნე ბით. თი თო ე ულ მი ზანს გა ა ჩ ნია კო ნ კ რე ტუ ლი 

სა მი ზ ნე და მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი, რი სი სა შუ ა ლე ბი თაც ფა ს დე ბა შე სა ბა მი სი მი ზ ნის შე ს რუ ლე ბის სტა

ტუ სი. სა მი ზ ნე ე ბი და მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი სა ქ ს ტა ტ მა სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე

მის წევრ უწ ყე ბე ბ თან თა ნა მ შ რო ბ ლო ბის შე დე გად შე ი მუ შა ვა, რა თა გა ნე სა ზ ღ ვ რა მი ზ ნე ბი სა და 

მათთან და კა ვ ში რე ბუ ლი სა მი ზ ნე ე ბის რე ა ლუ რო ბა და რე ლე ვა ნ ტუ რო ბა. სტ რა ტე გი უ ლი მი ზ ნე ბი

სა და კო ნ კ რე ტუ ლი ამო ცა ნე ბის შე სა ბა მი სი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი სა და სა მი ზ ნე ე ბის ჩა მო ნა თ ვა ლის გა

სა ც ნო ბად იხი ლეთ მე7 თა ვი. 

• მ ზა რ დი მო თ ხო ვ ნა დე ტა ლი ზე ბულ სტა ტი ს ტი კა სა და ნა წი ლო ბ რივ მო ცუ ლი სფე რო ე ბის უკე

თეს მო ც ვა ზე, ასე ვე, სტა ტი ს ტი კის ახალ სფე რო ე ბ ზე (მა გა ლი თად, ენე რ გე ტი კა, მი გ რა ცია, 

მშე ნე ბ ლო ბა, კუ ლ ტუ რა, სპო რ ტი, არა ფო რ მა ლუ რი სე ქ ტო რი, სო ცი ა ლუ რი და ც ვა და სხვ.); 

• ტე ქ ნო ლო გი ე ბის, ადა მი ა ნუ რი რე სუ რ სე ბის მა რ თ ვის პრა ქ ტი კი სა და არ სე ბუ ლი ფა რ თი ს/ტე ქ

ნი კი ს/შე ნო ბის გა ნა ხ ლე ბის გა და უ დე ბე ლი სა ჭი რო ე ბა პრო ცე სე ბის ეფე ქ ტი ა ნო ბის ამა ღ ლე ბი

სა და მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის მი ზ ნით;

• სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნულ სი ს ტე მა ში არ სე ბუ ლი კო ო რ დი ნა ცი ის გა ძ ლი ე რე ბის 

სა ჭი რო ე ბა. 

სტრატეგიული მიზნები
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ე რო ვ ნულ, რე გი ო ნულ და ად გი ლო ბ რივ დო ნე ზე მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ

მა ცი ით მო მ ხ მა რე ბე ლ თა რე ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და კ მა ყო ფი ლე ბა სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის ძი რი თა დი ფუ ნ ქ ცი აა. სა ქ ს ტა ტი და ერო ვ ნულ სი ს ტე მა ში შე მა ვა ლი სტა ტი ს

ტი კის სხ ვა მწა რ მო ე ბ ლე ბი და მო ნა ცე მე ბის მი მ წო დე ბ ლე ბი მუ შა ო ბენ სა კუ თა რი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე

ბის გა ძ ლი ე რე ბის მი მა რ თუ ლე ბით, რა თა მა ქ სი მა ლუ რად გა ა ფა რ თო ვონ სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის 

არე ა ლი სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბი სა და ხა რი ს ხო ბ რი ვი კრი ტე რი უ მე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით. 

სტა ტი ს ტი კა ზე მო თ ხო ვ ნა მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად გა ნ ს ხ ვა ვ დე ბა მო მ ხ მა რე ბ ლის მი ზ ნის, შე სა ძ ლე ბ ლო

ბე ბის და სტა ტი ს ტი კის გა მო ყე ნე ბის ცო დ ნი სა და წი გ ნი ე რე ბის მი ხე დ ვით. შე სა ბა მი სად, ჩა ტა რ

და მო ნა ცე მე ბ ზე უკ ვე არ სე ბუ ლი და პო ტე ნ ცი უ რად მო სა ლო დ ნე ლი მო თ ხო ვ ნის ანა ლი ზი. მო მ

ხ მა რე ბე ლ თა სა ჭი რო ე ბე ბი სრუ ლ ყო ფი ლად ვერ და კ მა ყო ფი ლ დე ბა, თუ კი არ მო ხ დე ბა მა თი 

სა ჭი რო ებე ბის სწო რი იდე ნ ტი ფი ცი რე ბა, გა ა ზ რე ბა და პრი ო რი ტე ტე ბად და ყო ფა. მა რ თა ლია, 

სტა ტი ს ტი კურ სა მუ შა ო თა პრო გ რა მის შე მუ შა ვე ბი სას ყვე ლა მო მ ხ მა რე ბ ლის სა ჭი რო ე ბა ვერ იქ

ნე ბა გა თ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლი, მა გ რამ პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭე ბა იმ სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბას, რო მე ლიც 

მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბ ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი ს თ ვის და, აგ რე თ ვე, ერო ვ ნუ ლი პრო გ

რა მე ბის მო მ ზა დე ბი სა და მო ნი ტო რი ნ გი ს თ ვის არის აუ ცი ლე ბე ლი. კი დევ ერ თი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი 

პრო ცე სი, რა საც სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლ მა სი ს ტე მამ ხე ლი უნ და შე უ წ ყოს მა ღა ლი 

ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბით, მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ზ ნე ბის შე ს რუ ლე ბის მო ნი ტო რი ნ

გია. სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის და, გა ნ სა კუ თ რე ბით, სა ქ ს ტა ტის მი ზა ნია, 

სტ რა ტე გი ის ვა დის ამო წუ რ ვი სას უზ რუ ნ ვე ლ ყოს მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ზ ნე ბით გა ნ სა ზ ღ ვრუ

ლი თითქმის ყვე ლა იმ რა ო დე ნო ბ რი ვი მა ჩ ვე ნე ბ ლის სრუ ლად წა რ მო ე ბა, რო მ ლე ბიც სტა ტი ს

ტი კის ერო ვ ნუ ლი სა მ სა ხუ რის ვა ლ დე ბუ ლე ბას წა რ მო ა დ გენს. 20202023 წლე ბის სტ რა ტე გი ის 

ფა რ გ ლე ბ ში, სა ქ ს ტა ტი და სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის პა რ ტ ნი ო რი უწ ყე ბე ბი კო ო რ დი ნი

რე ბუ ლად იმუ შა ვე ბენ მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სა ჭი რო ე ბე ბის და სა კ მა ყო ფი ლე ბ ლად. 

ამ სტ რა ტე გი ულ მი ზანს ორი მი მა რ თუ ლე ბა აქვს: მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კის წა რ მო

ების და ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მო მ ხ მა რე ბ ლის სა ჭი რო ე ბე ბ ზე მო რ გე ბის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა ან, 

სხვა გ ვა რად რომ ვთ ქ ვათ, „მი ზ ნის შე სა ბა მი სი “ სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბა.

სტრატეგიული მიზნები

მომხმარებლის საჭიროებებზე 

დაფუძნებული მაღალი ხარისხის 

ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება 
6.1.   სტრატეგიული მიზანი 1:
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ამოცანა 1.1. 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

გადაწყვეტილების მისაღებად სტატისტიკური 

ინფორმაციის წარმოება

პი რ ველ რი გ ში, ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ფუ ნ ქ ცია შე სა ბა მის სა კი თ ხე ბ ზე მი უ კე რ ძო ე ბე ლი, 

ხა რი ს ხი ა ნი ინ ფო რ მა ცი ის მი წო დე ბაა. ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მა ღა ლი ხა რი ს ხი, მათ შო რის 

მი უ კე რ ძო ე ბ ლო ბა, მო მ ხ მა რე ბ ლის (პო ლი ტი კის გა მ ტა რე ბ ლე ბი, მკ ვ ლე ვა რე ბი და ფა რ თო სა ზო

გა დო ე ბა) მი ერ მი ღე ბულ გა და წ ყ ვე ტი ლე ბე ბ ზე მნი შ ვ ნე ლო ვან ზე გა ვ ლე ნას ახ დენს. 

პო ლი ტი კის გა მ ტა რე ბ ლებს სა ქა რ თ ვე ლო ში, სხ ვა გა ნ ვი თა რე ბა დი ქვე ყ ნე ბის მს გა ვ სად, კომ

პ ლე ქ სურ კი თ ხ ვე ბ ზე პა სუ ხე ბის გა ცე მა და რთუ ლი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა უწევთ. ინ ფო რ

მი რე ბუ ლი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის მხა რ და სა ჭე რად მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია გა მა რ თუ ლი, 

სა ნ დო და დრო უ ლი სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ მა ცი ის არ სე ბო ბა. სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ

ნულ სი ს ტე მა ზეა და მო კი დე ბუ ლი ისე თი შე სა და რი სი მო ნა ცე მე ბის წა რ მო ე ბა, რო მე ლიც რე ა ლუ

რად და ა ხა სი ა თებს არ სე ბულ მდ გო მა რე ო ბას. უნ და აღი ნი შ ნოს, რომ მა კ რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი

ტი კა და სტ რუ ქ ტუ რუ ლი რე ფო რ მე ბი მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კურ ინ ფო რ მა ცი ა ზე უნ და იყოს 

და ფუ ძ ნე ბუ ლი. სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ მა ცია, რო მე ლ საც პო ლი ტი კის გა მ ტა რე ბ ლე ბი იყე ნე ბენ, უნ

და იყოს შე სა ბა მი სი, დრო უ ლი და ზუ ს ტი,  ინ ფო რ მი რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბე ბის 

მი სა ღე ბად სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლ მა სი ს ტე მამ, მო ნა ცე მე ბის გა მ ჭ ვი რ ვა ლო ბი სა და ხე ლ მი საწ

ვდო მო ბის გა ზ რ დის მი ზ ნით, უნ და და ხ ვე წოს მე თო დე ბი ინ ფო რ მა ცი ის სი ზუ ს ტის, გა ვ რ ცე ლე ბის 

სა შუ ა ლე ბე ბი სა და მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ თან კო მუ ნი კა ცი ის გა უ მ ჯო ბე სე ბის გზით.

მო მ ხ მა რე ბე ლ თა მო თ ხო ვ ნა სხ ვა და ს ხ ვა სფე როს სტა ტი ს ტი კურ მო ნა ცე მე ბ ზე სა კ მა ოდ მრა

ვა ლ ფე რო ვა ნია, მა გა ლი თად: მა კ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ტი ს ტი კა, მო ნე ტა რუ ლი სტა ტი ს ტი კა, სო

ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კა, სო ფ ლის მე უ რ ნე ო ბი სა და გა რე მოს სტა ტი ს ტი კა. ამი ტომ, უნ და მო ხ დეს 

მა თი წა ხა ლი სე ბა, რა თა თა ვად მო ა ხ დი ნი ნონ სა კუ თა რი პრი ო რი ტე ტე ბის იდე ნ ტი ფი ცი რე ბა. აქე

დან გა მო მ დი ნა რე, მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ სა და მწა რ მო ე ბ ლებს შო რის მუ დ მი ვი დი ა ლო გი უნ და გა ი მა რ

თოს, რა თა მო ხ დეს მო მ ხ მა რე ბ ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის ცვ ლი ლე ბე ბ ზე და კ ვი რ ვე ბა. ასე ვე, შე სა ბა მის 

და ი ნ ტე რე სე ბულ პი რე ბ თან თა ნა მ შ რო მ ლო ბის შე დე გად შე მუ შა ვ დე ბა ახა ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი. მა

გა ლი თად, სპო რ ტის, კუ ლ ტუ რი სა და გა ნა თ ლე ბის სტა ტი ს ტი კუ რი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი გა ნი სა ზ ღ ვ რე ბა 

გა ნა თ ლე ბის, მე ც ნი ე რე ბის, კუ ლ ტუ რი სა და სპო რ ტის სა მი ნი ს ტ რო ს თან თა ნა მ შ რო მ ლო ბით. სა

მი ნი ს ტ რო ს თან კო ნ სუ ლ ტა ცი ის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე, სა ქ ს ტა ტი 

წა რ მო ა დ გენს შე სა ბა მის მე თო დო ლო გი ას და შე ი მუ შა ვებს იმ მა ჩ ვე ნე ბ ლებს, რო მ ლე ბიც სა მი ნი ს



36
2020-2023საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია 

სტრატეგიული მიზნები

ტ როს პი რ ვე ლი რი გის პრი ო რი ტე ტი იქ ნე ბა პო ლი ტი კის სწო რად და გე გ მ ვი სა და მო ნი ტო რი ნ გის

თ ვის. ანა ლო გი უ რად, რე გი ო ნუ ლი სტა ტი ს ტი კუ რი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი შე მუ შა ვ დე ბა რე გი ო ნუ ლი გა ნ

ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რის სა მი ნი ს ტ რო ს თან თა ნა მ შ რო მ ლო ბის შე დე გად. სა მი ნი ს ტ რო 

იმუ შა ვებს სა ქ ს ტა ტ თან ერ თად პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მა რ თუ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, რო მ ლე ბიც 

ერო ვ ნულ და ად გი ლო ბ რივ, მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე პო ლი ტი კის სა წა რ მო ე ბ ლად იქ ნე ბა სა ჭი რო. 

შე სა ბა მის მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სა ჭი რო ე ბე ბის და მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კა ზე მო თ ხო ვ ნის გათ

ვა ლი ს წი ნე ბით, სა ქ ს ტა ტი იმუ შა ვებს და რ გო ბ რი ვი სტა ტი ს ტი კის შე მ დ გომ გა უ მ ჯო ბე სე ბა ზე, კო ნ

კრე ტუ ლად, ერო ვ ნუ ლი ან გა რი შე ბის, ბი ზ ნეს სტა ტი ს ტი კის, სო ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის, დე მო გ რა

ფი უ ლი სტა ტი ს ტი კის, ფა სე ბის სტა ტი ს ტი კის, სა გა რეო სე ქ ტო რის და ასე ვე, სო ფ ლის მე უ რ ნე ო ბი სა 

და გა რე მოს სტა ტი ს ტი კის მი მა რ თუ ლე ბით. 

ს ტ რა ტე გი ის მო ქ მე დე ბის ვა დის გა ნ მა ვ ლო ბა ში ორი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ე ქ ტი გა ნ ხო რ ცი

ე ლ დე ბა – მო სა ხ ლე ო ბი სა და სა სო ფ ლოსა მე უ რ ნეო აღ წე რე ბი. ორი ვე აღ წე რა ერ თ დ რო უ ლად 

ჩა ტარ დე ბა, სა ვა რა უ დოდ, 2023 წელს. გა რ და იმი სა, რომ მო სა ხ ლე ო ბის აღ წე რა არის მო სა ხ

ლე ო ბი სა და ეკო ნო მი კის შე სა ხებ ინ ფო რ მა ცი ის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი პი რ ვე ლა დი წყა რო, მას ასე ვე 

გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი მნი შ ვ ნე ლო ბა აქვს სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პე რი ო დ ში და გე გ მი ლი სხვა 

ურ თი ე რ თ და კა ვ ში რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის წა რ მა ტე ბით გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბი ს თ ვის. პი რ ველ რი გ ში, მო

სა ხ ლე ო ბის აღ წე რა იძ ლე ვა მო სა ხ ლე ო ბის შე სა ხებ სქე სის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, და სა ხ ლე ბის ტი პის 

(ქა ლა ქი /სო ფე ლი) და სხ ვა მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი კა ტე გო რი ის მი ხე დ ვით ინ ფო რ მა ცი ის შე გ რო ვე ბის შე

სა ძ ლე ბ ლო ბას. ასე ვე, აღ წე რის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი  იქ ნე ბა ში და მი გ რა ცი ის სტა

ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის შე ფა სე ბის სა ფუ ძ ვე ლი. ში და მი გ რა ცი ის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ინ ფო რ მა ცია 

სა კ მა ოდ მწი რია მი სა მა რ თის შე ც ვ ლის რე გი ს ტ რა ცი ის წა მა ხა ლი სე ბე ლი ფა ქ ტო რე ბის არარ სე ბო

ბის გა მო. აღ ნი შ ნუ ლის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით, მო სა ხ ლე ო ბის აღ წე რა სა ქა რ თ ვე ლო ში მო სა ხ ლე ო ბის 

ში და მო ძ რა ო ბის შე სა ხებ ინ ფო რ მა ცი ის ერ თა დერთ წყა როს წა რ მო ა დ გენს. და ბო ლოს, აღ წე რა 

კრი ტი კუ ლად მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია მო სა ხ ლე ო ბის სტა ტი ს ტი კუ რი რე გი ს ტ რის შე სა ქ მ ნე ლად (ამო ცა

ნა 3.4, თა ვი 6.3). იუ ს ტი ცი ის სა მი ნი ს ტ რო და სა ხე ლ მ წი ფო სე რ ვი სე ბის გა ნ ვი თა რე ბის სა ა გე ნ

ტო, რო მე ლიც სა მო ქა ლა ქო რე ე ს ტრს აწა რ მო ებს, არ სე ბუ ლი რე ე ს ტ რის მო სა ხ ლე ო ბის აღ წე რის 

მო ნა ცე მე ბ თან და სა კა ვ ში რე ბ ლად, მო სა ხ ლე ო ბის სტა ტი ს ტი კუ რი რე გი ს ტ რის შე ქ მ ნის მი ზ ნით იმუ

შა ვებს სა ქ ს ტა ტ თან ერ თად. ანა ლო გი უ რად, სა სო ფ ლოსა მე უ რ ნეო აღ წე რა, რო მ ლის ჩა ტა რე ბა 

მო სა ხ ლე ო ბის აღ წე რა ს თან ერ თად იგე გ მე ბა, შე სა ძ ლე ბელს გა ხ დის შე ი ქ მ ნას სა სო ფ ლო მე უ რ ნე

ო ბა თა რე გი ს ტ რი (ამო ცა ნა 3.4, თა ვი 6.3). აღ წე რის მო ნა ცე მე ბის სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბა თა რე

გი ს ტ რ თან და სა კა ვ ში რე ბ ლად და მა ღა ლი ხა რი ს ხის  სტა ტი ს ტი კუ რი რე გი ს ტ რის შე სა ქ მ ნე ლად 

სა ქ ს ტა ტი მჭი დ როდ ითა ნა მ შ რო მ ლებს გა რე მოს და ც ვი სა და სო ფ ლის მე უ რ ნე ო ბის სა მი ნი ს ტ რო ს

თან. ორი ვე აღ წე რის ჩა ტა რე ბა და გე გ მი ლია სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პე რი ო დ ში და ახ ლო 

კა ვ ში რ შია ამ სტ რა ტე გი ით გა ნ სა ზ ღ ვ რულ რა მ დე ნი მე აქ ტი ვო ბა ს თან. აქ ვე უნ და აღი ნი შ ნოს, რომ 

ორი ვე აღ წე რის მე თო დო ლო გი ა სა და სა მუ შა ო თა ნუ ს ხას და ა მ ტ კი ცებს სა ქა რ თ ვე ლოს მთა ვ რო

ბის მი ერ შე ქ მ ნი ლი სპე ცი ა ლუ რი კო მი სია.
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სტრატეგიული მიზნები

კი დევ ერთ მნი შ ვ ნე ლო ვან აქ ტი ვო ბას გა ე როს სუ რ სა თი სა და სო ფ ლის მე უ რ ნე ო ბის ორ გა ნი

ზა ცი ის AGRIS (სო ფ ლის მე უ რ ნე ო ბის ინ ტე გ რი რე ბუ ლი გა მო კ ვ ლე ვა) მე თო დო ლო გი ის შე სა ბა მი

სად სო ფ ლის მე უ რ ნე ო ბის გა უ მ ჯო ბე სე ბუ ლი სტა ტი ს ტი კუ რი პრო გ რა მის და ნე რ გ ვა წა რ მო ა დ გენს, 

რო მე ლიც გუ ლი ს ხ მობს მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სა ჭი რო ე ბე ბის მე ტად მო ც ვას, რო გო რი ცაა, მა გა ლი

თად, სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბე ბის პრო დუ ქ ტი უ ლო ბი სა და რე ნ ტა ბე ლუ რო ბის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი, სო ფ

ლის მე უ რ ნე ო ბა ში და სა ქ მე ბის მო ნა ცე მე ბი და სა ე რ თა შო რი სო ვა ლ დე ბუ ლე ბე ბი. გა რ და ამი სა, 

მა ღა ლია მო თ ხო ვ ნა რე გი ო ნულ სტა ტი ს ტი კა ზე, რაც და ე ხ მა რე ბა ად გი ლო ბ რივ და ცე ნ ტ რა ლურ 

ხე ლი სუ ფ ლე ბას რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა სა და მო ნი ტო რი ნ გ ში. სა ქა რ თ ვე ლოს სტა

ტის ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მი ს თ ვის კი დევ ერთ პრი ო რი  ტე  ტულ სა კი თხს სქე სო ბ რი ვი ნი შ ნით დი

სა გ რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შე მუ შა ვე ბა წა რ მო ა დ გენს. გა ე რ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 

წე ვ რი სა ხე ლ მ წი ფო ე ბის მი ერ 2015 წელს მი ღე ბუ ლი „მ დ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ზ ნე ბის 2030“ 

დღის წე ს რი გის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით,  მო სა ლო დ ნე ლია, რომ მო ხ დე ბა მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის 

მიზ ნე ბის მო ნი ტო რი ნ გის პრო ცე სი ს თ ვის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის გა ა ნ გა რი შე ბა. ამის ფო ნ ზე სა ქა რ თ ვე

ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მი ზა ნია, გა ა უ მ ჯო ბე სოს სტა ტი ს ტი კუ რი მო ც ვა, აწა რ მო ოს 

ახა ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი და მო ა ხ დი ნოს არ სე  ბუ ლი ძი რი თა დი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის უფ რო მე ტად დე ტა

ლი ზე ბა (რე გი ო ნი სა და სქე სის მი ხე დ ვით).  

ამ ამო ცა ნის მთა ვა რი მი ზ ნე ბი სა ჯა რო სე ქ ტო რის მო მ ხ მა რე ბე ლ თა კმა ყო ფი ლე ბის მა ღა

ლი დო ნის გა უ მ ჯო ბე სე ბა და შე ნა რ ჩუ ნე ბაა, ასე ვე მათ მო თ ხო ვ ნე ბ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად სა ჭი რო 

დრო ის შე მ ცი რე ბა – მო თ ხო ვ ნი ლი ინ ფო რ მა ცი ის სა შუ ა ლოდ 5 სა მუ შაო დღის ვა და ში მი წო დე

ბით. 

მო ცე მუ ლი ამო ცა ნის მი სა ღ წე ვად აუ ცი ლე ბე ლი ძი რი თა დი აქ ტი ვო ბე ბი, მი მა რ თუ ლე ბე ბის მი 

ხე დ ვით, წა რ მო დ გე ნი ლია ქვე მოთ მო ცე მულ ცხ რი ლ ში.
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მიმართულება 1.1.1.

სტატისტიკური მოცვის გაუმჯობესება და ახალი 

მაჩვენებლების წარმოება 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

დროის გამოყენების გამოკვლევის (Time 

Use Survey) ჩატარება და სქესობრივ 

ჭრილში დამატებითი მაჩვენებლების 

გაანგარიშება

დროის გამოყენების გამოკვლევის შედეგები 

გავრცელებულია, სულ მცირე 20 ახალი 

მაჩვენებელი წარმოდგენილია სქესობრივ 

ჭრილში. გენდერული სტატისტიკა იწარმოება 

უახლესი საერთაშორისო მეთოდოლოგიების 

მიხედვით  

რეგიონული სტატისტიკის შემდგომი 

განვითარება 

მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე 

სტატისტიკის წარმოების შესაძლებლობები 

შეფასებულია; პრიორიტეტული 

მაჩვენებლების მოკლე სია შემუშავებულია 

შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან 

თანამშრომლობით; ძირითადი 

დემოგრაფიული, სოციალური და ბიზნეს 

სტატისტიკა საქართველოს რეგიონების 

და მუნიციპალიტეტების მიხედვით (სადაც 

შესაძლებელია) გამოქვეყნებულია 

სტატისტიკის შემუშავება მდგრადი 

განვითარების მიზნების იმ საბაზისო 

მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად, 

რომლებიც 2019 წელს არ არსებობს 

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

დაკავშირებული საქსტატის მიერ 

დასაფარი მაჩვენებლების სულ მცირე 95% 

გაანგარიშებულია 

ფინანსური სექტორისთვის ფინანსური 

ანგარიშების შემუშავება 

ფინანსური სექტორის ფინანსური ანგარიშები 

ნაშთებზე  შემუშავებული და გამოქვეყნებულია; 

ფინანსური სექტორის ფინანსური ანგარიშები 

ნაკადებზე (გადაფასება და აქტივების 

ღირებულების სხვა ცვლილებები/OCVA) 

გამოქვეყნებულია
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სტრატეგიული მიზნები

მიმართულება 1.1.2.

ეროვნული ანგარიშების განვითარება 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მშპის კვარტალური გაანგარიშება მუდმივ 

ფასებში დანახარჯების მეთოდით

მუდმივ ფასებში დანახარჯების მეთოდით 

გაანგარიშებული კვარტალური მშპ 

ხელმისაწვდომია საქსტატის ვებსაიტზე 

სექტორული ანგარიშების წარმოება 
მეთოდოლოგია შემუშავებულია და სექტორული 

ანგარიშები გამოქვეყნებულია 

რესურსებისა და გამოყენების ცხრილების 

წარმოება ნომინალურ და მუდმივ ფასებში 

საქმიანობის სახეებისა და პროდუქტის 

ტიპების მიხედვით  NACE Rev. 2 და 

პროდუქციის კლასიფიკაციის 2008 (CPA 

2008) შესაბამისად 

გამოქვეყნებულია რესურსებისა და გამოყენების 

ცხრილები ნომინალურ და მუდმივ ფასებში, 

საქმიანობის სახეებისა და პროდუქტის ტიპების 

მიხედვით,  NACE Rev. 2ისა და CPA 2008ის 

შესაბამისად

დანახარჯებიგამოშვების ცხრილების 

წარმოება

მეთოდოლოგია შემუშავებულია და 

დანახარჯებიგამოშვების ცხრილები 

გამოქვეყნებულია 
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სტრატეგიული მიზნები

მიმართულება 1.1.3.

ბიზნეს სტატისტიკის არეალის გაფართოება

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის 

(STS) მაჩვენებლების წარმოება FRIBSის 

შესაბამისად

მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის სულ 

მცირე სამი მაჩვენებელი იდენტიფიცირებული, 

შემუშავებული და გამოქვეყნებულია

ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების 14 

ცხრილების წარმოება

ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების 14 

ცხრილები გამოქვეყნებულია

დამატებით ბიზნეს დემოგრაფიის 

არანაკლებ 5 მაჩვენებლის წარმოება

ბიზნეს დემოგრაფიის სულ მცირე 5 მაჩვენებელი 

გაანგარიშებულია



41
2020-2023 საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია 

სტრატეგიული მიზნები

მიმართულება 1.1.4.

სოციალური სტატისტიკის გაუმჯობესება 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სიღარიბისა და ცხოვრების დონის 

სტატისტიკის მეთოდოლოგიის 

განახლება  

გამოკვლევის მეთოდოლოგია შეფასებული 

და განახლებულია უახლესი საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად; დამატებითი 

მაჩვენებლები გაანგარიშებული და გამოქვეყნებულია

შრომის სტატისტიკის დამატებითი 

მაჩვენებლების წარმოება

შემუშავებული და გამოქვეყნებულია შრომის ბაზრის 

სტატისტიკის სულ მცირე ორი ახალი მაჩვენებელი, 

მათ შორის „მედიანური ხელფასი“ და „გენდერული 

სხვაობა შრომის ანაზღაურებებს შორის“ 

(Gender Pay Gap – GPG)

განათლების სტატისტიკის 

განვითარება

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით 

ადმინისტრაციული წყაროებიდან მოპოვებულია 

დამატებითი მაჩვენებლები; გავრცელებულია სულ 

მცირე 5 ახალი მაჩვენებელი 

სპორტის სტატისტიკის განვითარება

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით 

იდენტიფიცირებულია მაჩვენებლების ჩამონათვალი; 

შემუშავებული და გავრცელებულია სპორტის 

სტატისტიკის სულ მცირე 3 ახალი მაჩვენებელი

კულტურის სტატისტიკის განვითარება

თეატრებისა და მუზეუმების გამოკვლევის 

მეთოდოლოგია განახლებულია; შემუშავებული და 

გავრცელებულია კულტურის სტატისტიკის სულ მცირე 

3 ახალი მაჩვენებელი

ჯანდაცვის სტატისტიკის სრულყოფა

ადმინისტრაციული წყაროებიდან მოპოვებული 

და გავრცელებულია სულ მცირე 3 დამატებითი 

მაჩვენებელი
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მიმართულება 1.1.5.

ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი დემოგრაფიული 

სტატისტიკის წარმოება  

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

გარდაცვალების მიზეზების მაჩვენებლების 

ხარისხის სრულყოფა

უცნობი მიზეზებით გარდაცვალების წილი 

შემცირებულია 20%მდე. საბაზისო მონაცემები 

2019 წლის მდგომარეობით – 33%

საფუძვლის მომზადება მიგრაციის 

სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად:

ა) შიდა მიგრაციის მეთოდოლოგიის 

შემუშავება

ბ) საერთაშორისო მიგრაციის 

მეთოდოლოგიის შემუშავება

მიგრაციის კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომ

ლობით შემუშავებულია მეთოდოლოგია;

მიგრაციის სტატისტიკის არატრადიციული 

ადმინისტრაციული წყაროები ტესტირებულია 

(მაგალითად, დიდი მონაცემები) 

მოსახლეობის აღწერის ჩატარება

მეთოდოლოგია და კითხვარები შემუშავებული 

და დამტკიცებულია სახელმწიფო კომისიის 

მიერ; აღწერა ჩატარებულია

მოსახლეობის პროგნოზების შედგენის 

დასანერგად  საფუძვლის მომზადება

მოსახლეობის პროგნოზების შედგენის 

მეთოდოლოგია შემუშავებული და 

გამოქვეყნებულია; შესაბამისი თანამშრომლების 

შესაძლებლობები გაძლიერებულია  
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მიმართულება 1.1.6.

სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის 

ახალი მაჩვენებლების შემუშავება 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სასოფლოსამეურნეო აღწერის 

ჩატარება

სასოფლოსამეურნეო აღწერა მოსახლეობის 

აღწერასთან ერთად ჩატარებულია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის, 

გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის 

სტრატეგიული გეგმის (SPAERS) 

შემდგომი განხორციელება

შექმნილია მონაცემთა არქივი და ხელმისაწვდომია 

ანონიმიზებული მიკრომონაცემები;

კომპიუტერის მეშვეობით პერსონალური 

გამოკითხვის (CAPI) მეთოდი გამოიყენება ყველა 

შესაბამის გამოკვლევაში; სასოფლო მეურნეობების 

კლასიფიკაცია განახლებულია და შესაბამისობაშია 

საერთაშორისო სტანდარტებთან და მონაცემთა 

მომხმარებლების საჭიროებებთან

სოფლის მეურნეობის 

ინტეგრირებული გამოკვლევის 

(AGRIS) განხორციელება

არსებული კითხვარები განახლებულია; 

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 2 

მაჩვენებელი (2.3.1 და 2.3.2) გაანგარიშებული და 

გამოქვეყნებულია

ნარჩენების სტატისტიკის 

განვითარება

ნარჩენების სტატისტიკის სულ მცირე ერთი 

მაჩვენებელი გაანგარიშებული და გამოქვეყნებულია

გარემოს სტატისტიკის განვითარება

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) 

სულ მცირე ერთი დამატებითი გარემოსდაცვითი 

მაჩვენებელი გაანგარიშებული და გამოქვეყნებულია 
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მიმართულება 1.1.7.

ფასების ინდექსის მოცვის გაფართოება 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების 

მწარმოებელთა ფასების ინდექსის 

გაანგარიშება

ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა 

ფასების ინდექსი შემუშავებული და გავრცელებულია

მწარმოებელთა ფასების ინდექსის 

გაანგარიშება სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებისთვის, ტვირთის 

დასაწყობებითა და შენახვით 

მომსახურებისა და ტურისტული 

სააგენტოების მომსახურებისთვის.

მეთოდოლოგია შემუშავებული და დამტკიცებულია 

საქსტატის საბჭოს მიერ; მწარმოებელთა ფასების 

ინდექსები სატელეკომუნიკაციო მომსახურებისთვის, 

ტვირთის დასაწყობებით და შენახვით მომსახურებისა 

და აგრეთვე ტურისტული სააგენტოების 

მომსახურებისთვის ხელმისაწვდომია 

საქსტატის ვებსაიტზე 

საცხოვრებელი უძრავი ქონების 

ფასების ინდექსის (RPPI) შემუშავება

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის 

შესაბამისად ინდექსი საცდელად გაანგარიშებულია 

3 მეთოდით; RPPI დროითი მწკრივები 

გაანგარიშებულია და გამოქვეყნებულია
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მიმართულება 1.1.8.

საგარეო სექტორის სტატისტიკის განვითარება

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საგარეო ვაჭრობის ინდექსების 

გაანგარიშება (ექსპორტიმპორტის 

ერთეულის ღირებულების ინდექსები) 

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 

სასაქონლო ნომენკლატურის (HS) 

პოზიციების მიხედვით

საგარეო ვაჭრობის ერთეულის ღირებულების 

ინდექსები (UVI) გამოქვეყნებულია 

მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის 

სტატისტიკის წარმოება

საპილოტე გამოკვლევა ჩატარებულია 2021 

წელს; რეგულარული გამოკვლევები ტარდება და 

შედეგები ქვეყნდება 2023 წლიდან

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) 

დამუშავება საწარმოს ზომისა და  ასაკის 

მიხედვით 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (FDI) 

საწარმოს ზომისა და  ასაკის მიხედვით 

გამოქვეყნებულია 

 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

მონაცემების დამუშავება BPM6  

კლასიფიკაციის მიხედვით

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემები 

დამუშავებულია BPM6  კლასიფიკაციის მიხედვით 

(მოთხოვნები და ვალდებულებები)

ადგილობრივი ექსპორტის სტატისტიკის 

წარმოება

ადგილობრივი ექსპორტის სტატისტიკა 

ხელმისაწვდომია საქსტატის ვებსაიტზე

სარკისებური შედარება საქონლით 

საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკაში

საქონლით სერთაშორისო ვაჭრობის 

სტატისტიკაში (IMTS) სარკისებური შედარება 

წინასწარ შერჩეულ პარტნიორ ქვეყანასთან 

ჩატარებული და გამოქვეყნებულია
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ამოცანა 1.2. 

ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება 

საერთაშორისო სტანდარტებისა და 

სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად 

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მი ერ სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბა ყო ვ ლი ს მომ

ც ვე ლი პრო ცე სია, რო მე ლიც შე სა ბა მის ცო დ ნას, გა მო ც დი ლე ბა სა და მნი შ ვ ნე ლო ვან და გე გ მ ვას 

მო ი თ ხოვს. სტა  ტი ს ტი კის სა ნ დო ო ბის გა ნ მ სა ზ ღ ვ რე ლი ერთე რ თი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი კრი ტე რი უ მი 

სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის პრო ცე სის ყვე ლა ეტა პ ზე სა ე რ თა შო რი სო ნო რ მე ბის და ც ვაა. 

ე რო ვ ნუ ლი სი ს ტე მა მი ზ ნად ისა ხავს, გა მო ი ყე ნოს ევ რო კა ვ ში რის სტა ტი ს ტი კუ რი პრო გ რა მით 

გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი სტა ტი ს ტი კუ რი მე თო დო ლო გი ე ბი და სტა ნ და რ ტე ბი და შე ა ს რუ ლოს ევ რო პის სტა

ტი ს ტი კის პრა ქ ტი კის კო დე ქ სის პრი ნ ცი პე ბით გა თ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლი მო თ ხო ვ ნე ბი. ევ რო კა ვ ში რ ში 

ინ ტე გ რა ცი ი სას შე სა და რი სი და სა ნ დო სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ მა ცი ის მა ღა ლი მნი შ ვ ნე ლო ბი დან 

გა მო მ დი ნა რე, გა მო ვ ლი ნ და რა მ დე ნი მე სფე რო, სა დაც სტა ტი ს ტი კუ რი მე თო დო ლო გი ე ბის გა უ მ

ჯო ბე სე ბის სა ჭი რო ე ბა გა მო ი კ ვე თა. ესე ნია:

• მა კ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ტი ს ტი კა;

• სო ფ ლის მე უ რ ნე ო ბის სტა ტი ს ტი კა;

• სო ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კა;

• ბი ზ ნეს სტა ტი ს ტი კა;

• სა ე რ თა შო რი სო ვა ჭ რო ბის სტა ტი ს ტი კა;

• ს ტა ტი ს ტი კის სხ ვა სფე რო ე ბი (მა გა ლი თად, გა რე მოს სტა ტი ს ტი კა, რე გი ო ნუ ლი 

      სტა ტი ს ტი კა და სხვ.).

სა ქ ს ტა ტი, რო გორც სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მა კო ო რ დი ნი რე ბე ლი უწ

ყე ბა, სტა ტი ს ტი კუ რი პრო გ რა მის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბი სას სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბის, სა ხე ლ მ ძღვა

ნე ლო პრი ნ ცი პე ბი სა და სა უ კე თე სო პრა ქ ტი კის კი დევ უფ რო მე ტად და ნე რ გ ვის მი ზ ნით, გა ა გ რ ძე ლებს 

თა ნა მ შ რო მ ლო ბას სა ე რ თა შო რი სო პა რ ტ ნი ო რე ბ თან. გა მო ც დი ლე ბი სა და იდე ე ბის ეფე ქ ტი ა ნი გა ზი

ა რე ბი ს თ ვის, თა ნა მ შ რო მ ლო ბას გა ა ღ რ მა ვებს სხ ვა და ს ხ ვა ქვე ყ ნე ბის სტა ტი ს ტი კის სა მ სა ხუ რე ბ თან. 

ამ მი ზ ნის მი სა ღ წე ვად მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებს სხ ვა და ს ხ ვა სა ს წა ვ ლო ვი ზი ტე ბ ში, ერ თო ბ ლივ ღო

ნი ს ძი ე ბე ბ ში და აგ რე თ ვე გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა თა ნა მ შ რო ლო ბის სხ ვა მე ქა ნი ზ მე ბი. სა ქ ს ტა ტი აქ
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ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებს სა ე რ თა შო რი სო და რე გი ო ნულ ტრე ნი ნ გე ბ ში, სა მუ შაო შე ხ ვე დ რე ბ სა 

და ერ თო ბ ლივ სა ე რ თა შო რი სო პრო ე ქ ტე ბ ში, რა თა ხე ლი შე უ წ ყოს უა ხ ლე სი სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ

და რ ტე ბი სა და მე თო დო ლო გი ე ბის შე უ ფე რ ხე ბ ლად და ნე რ გ ვას. ამ მი მა რ თუ ლე ბით გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი 

ყუ რა დ ღე ბა უნ და გა მა ხ ვი ლ დეს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სა მ სა ხუ რის ევ რო კა ვ ში რის სტა ტი ს ტი კურ 

სი ს ტე მა ში (ესს) ინ ტე გ რა ცი ის შე სა ძ ლე ბ ლო ბა ზე. ამ თვა ლ სა ზ რი სით ესსის ღო ნი ს ძი ე ბე ბ ში აქ ტი უ რი 

მო ნა წი ლე ო ბა შე სა ბა მი სო ბა შია ევ რო ს ტა ტის სა ე რ თა შო რი სო თა ნა მ შ რო მ ლო ბის სა ხე ლ ძ ღ ვა ნე ლო 

პრი ნ ცი პე ბ თან (შე მ დ გო მ ში – ევ რო ს ტა ტის სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო პრი ნ ცი პე ბი), რო მე ლიც სტა ტი ს ტი კუ

რი თა ნა მ შ რო მ ლო ბის პო ლი ტი კის ჯგუ ფ მა 2007 წელს მი ი ღო. აღ ნი შ ნუ ლი ხელს შე უ წ ყობს სა ქ ს ტა ტის 

თა ნა მ შ რო მ ლე ბის ინ ტე გ რა ცი ას ევ რო პუ ლი სტა ტი ს ტი კის ქსე ლ ში და გა ზ რ დის მათ მო ტი ვა ცი ას, თა

ვი სი სა ქ მი ა ნო ბის ხა რი ს ხით გა უ თა ნა ბ რ დ ნენ ესსს წე ვ რი ქვე ყ ნე ბის კო ლე გებს.  

ა ღ ნი შ ნუ ლი ამო ცა ნის ქვეშ არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი მი მა რ თუ ლე ბე ბი მო ი ცავს ფა სე ბის სტა ტის

ტი კის, სა გა რეო ვა ჭ რო ბის სტა ტი ს ტი კი სა და სა მუ შაო ძა ლის სტა ტი ს ტი კის მო ქ მე დი მე თო დო

ლო გი ე ბის გა და ხე დ ვას, სა ჭი რო ქმე დე ბე ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რას სა ე რ თა შო რი სო მე თო დო ლო გი ე ბის 

ადა პ ტი რე ბის და სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბ თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის თვა ლ სა ზ რი

სით. ამა ს თა ნა ვე, გა თ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს სა ე რ თა შო რი სო პლა ტ ფო რ მა ზე სტა ტი ს ტი კურ 

გა მო კ ვ ლე ვე ბ ში არ სე ბუ ლი მე თო დო ლო გი უ რი სი ა ხ ლე ე ბი და რე კო მე ნ და ცი ე ბი. ამ მი მა რ თუ ლე

ბით მნი შ ვ ნე ლო ვან აქ ტი ვო ბას წა რ მო ა დ გენს სა მუ შაო ძა ლის გა მო კ ვ ლე ვა ში შრო მის სა ე რ თა შო

რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა ს თან (შსო) მჭი დ რო თა ნა მ შ რო მ ლო ბით უა ხ ლე სი სტა ნ და რ ტე ბის და ნე რ გ ვა, 

რო მ ლე ბიც ეფუ ძ ნე ბა შრო მის სტა ტი ს ტი კო ს თა მე19 და მე20 სა ე რ თა შო რი სო კო ნ ფე რე ნ ცი ე ბ ზე 

მი ღე ბულ რე ზო ლუ ცი ებს. აგ რე თ ვე აღ სა ნი შ ნა ვია შრო მის ბა ზ რის გა მო კ ვ ლე ვე ბ ში და სა ქ მე ბის 

სა ე რ თა შო რი სო კლა სი ფი კა ტო რის (ISCO08) და ნე რ გ ვა. ახა ლი სტა ნ და რ ტი და კლა სი ფი კა ცია 

თვით და სა ქ მე ბუ ლ თა გა და კ ვა ლი ფი ცი რე ბის და შრო მის სტა ტი ს ტი კის უა ხ ლეს სა ე რ თა შო რი სო 

სტა ნ და რ ტე ბ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მო ყ ვა ნის შე სა ძ ლე ბ ლო ბას იძ ლე ვა. ფი ნა ნ სუ რი კო რ პო რა ცი

ების გა მო კ ვ ლე ვა, რო მე ლ საც სა ქა რ თ ვე ლოს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი ახო რ ცი ე ლებს, ჩა ტა რ დე ბა სა ე რ

თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფო ნ დის (შე მ დ გო მ ში – სსფ) გა უ მ ჯო ბე სე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ით. ერო ვ ნუ

ლი ბა ნ კი შე ი მუ შა ვებს ფი ნა ნ სუ რი შუ ა მა ვ ლო ბის მო მ სა ხუ რე ბის არა პი რ და პი რი შე ფა სე ბის (FISIM) 

მე თო დო ლო გი ას, რო მე ლიც აი სა ხე ბა სა გა და სა ხ დე ლო ბა ლა ნ ს ში. 

ა მო ცა ნის მი სა ღ წე ვად გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის შე დე გად, სტ რა ტე გი ის მო ქ მე დე ბის 

ვა დის ბო ლოს, ძი რი თა დი სტა ტი ს ტი კუ რი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის 90%ზე მე ტი წა რ მო ე ბუ ლი იქ ნე ბა უა ხ

ლე სი სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბი სა და სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო პრი ნ ცი პე ბის და ც ვით. 

ა ღ ნი შ ნუ ლი ამო ცა ნის მი სა ღ წე ვად აუ ცი ლე ბე ლია ძი რი თა დი აქ ტი ვო ბე ბი სხ ვა და ს ხ ვა მი მა რ

თუ ლე ბით, რო მ ლე ბიც ასა ხუ ლია ქვე მოთ მო ცე მულ ცხ რი ლ ში.
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მიმართულება 1.2.1.

საერთაშორისო მეთოდოლოგიებთან ჰარმონიზაცია 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ფასების სტატისტიკაში 

სამომხმარებლო ფასების 

ჰარმონიზებული ინდექსის 

მეთოდოლოგიის ადაპტაცია

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული 

მეთოდოლოგია ადაპტირებულია და დამტკიცებულია 

საქსტატის საბჭოს მიერ; სამომხმარებლო ფასების 

ინდექსი წარმოებული და გამოქვეყნებულია 

ჰარმონიზებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად, უკვე 

არსებული სფიის პარალელურად

სამომხმარებლო კალათის 

შექმნისას დანიშნულების მიხედვით 

ინდივიდუალური მოხმარების 

განახლებული კლასიფიკატორის 

(COICOP 2018) გამოყენება

დანიშნულების მიხედვით ინდივიდუალური 

მოხმარების განახლებული კლასიფიკატორი 

(COICOP 2018) თარგმნილია და საქსტატის საბჭოს 

მიერ დამტკიცებულია; დანიშნულების მიხედვით 

ინდივიდუალური მოხმარების განახლებული 

კლასიფიკატორი  (COICOP 2018) გამოიყენება 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გამოკვლევაში

საქონლით საგარეო ვაჭრობის 

მონაცემების დამუშავება და 

გავრცელება საერთაშორისო 

ვაჭრობის სტანდარტული 

კლასიფიკაციის (SITC) მაქსიმალურად 

დეტალიზებულ დონეზე (5ნიშნა დონე)

საქონლით საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა 

საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული 

კლასიფიკაციის (SITC) მიხედვით დამუშავებული 

და გავრცელებულია

სამუშაო ძალის გამოკვლევაში 

შრომის სტატისტიკოსთა მე19 და მე

20 საერთაშორისო კონფერენციებზე 

მიღებული რეზოლუციების 

შესაბამისად უახლესი სტანდარტების 

დანერგვა

ეროვნული სამუშაო ძალის გამოკვლევის 

მეთოდოლოგია განახლებულია შსოს ახალი 

სტანდარტების შესაბამისად; სამუშაო ძალის 

გამოკვლევა ტარდება ახალი სტანდარტების 

შესაბამისად, მონაცემები გამოქვეყნებულია  

დასაქმების საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის (ISCO08) დანერგვა 

შრომის ბაზრის სტატისტიკაში

დასაქმების სტატისტიკური მაჩვენებლების 

გაანგარიშება ხორციელდება დასაქმების 

საერთაშორისო კლასიფიკატოროს ISCO08 

მიხედვით
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აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ფინანსური კორპორაციების 

გამოკვლევების ჩატარება სსფის 

გაუმჯობესებული მეთოდოლოგიის 

შესაბამისად

ეროვნული ბანკის ახალი კვლევა ჩატარებული და 

გამოქვეყნებულია; 

სხვა დეპოზიტური კორპორაციებისა (ODC) და 

დეპოზიტური კორპორაციების (DC) ახალი კვლევები 

ჩატარებულია და შედეგები გამოქვეყნებული

FISIMის (ფინანსური შუამავლობის 

მომსახურების არაპირდაპირი 

შეფასება) გაანგარიშება

ფინანსური შუამავლობის არაპირდაპირი შეფასების 

შედეგები ასახულია საგადასახდელო ბალანსში
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მიმართულება 1.2.2.

საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

და პარტნიორებთან აქტიური 

თანამშრომლობის გაგრძელება

საქსტატის თანამშრომლები აქტიურად 

მონაწილეობენ საერთაშორისო ტრენინგებში, 

სამუშაო შეხვედრებსა და პროექტებში;

საერთაშორისო პარტნიორებთან 

თანამშრომლობითი პროექტები 

განხორციელებულია სტატისტიკის წარმოების 

პროცესების მოდერნიზების მიზნით 

სხვადასხვა ქვეყნებში კოლეგებთან 

თანამშრომლობის გაძლიერება 

გამოცდილების, იდეებისა და ცოდნის 

გაცვლის გაუმჯობესების მიზნით 

სხვადასხვა ქვეყნების სტატისტიკის ეროვნულ 

სამსახურებთან დამყარებულია თანამშრომლობა; 

უცხოელი კოლეგებისთვის საქართველოში და 

ქართველებისთვის უცხოეთში განხორციელებულია 

სასწავლო ვიზიტები; ახალი მეთოდოლოგიებისა და 

ტექნოლოგიების შესახებ გაცვლილია ინფორმაცია

ახალი პარტნიორული 

ურთიერთობების და 

თანამშრომლობის განვითარება 

სამეცნიერო წრეებთან

განსაზღვრულია სამეცნიერო წრეებთან 

ახალი პარტნიორული ურთიერთობების და 

თანამშრომლობის პირობები;

სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან 

ჩატარებულია წელიწადში სულ მცირე 2 შეხვედრა
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ამოცანა 1.3. 

მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება 

მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კა გუ ლი ს ხ მობს შე სა და რი სი, თა ნ მი მ დე ვ რუ ლი, გა ნა ხ ლე ბუ ლი, 

დრო უ ლი და კო ნ კ რე ტულ სა ჭი რო ე ბე ბ ზე მო რ გე ბუ ლი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბას. მო სა ლო დ ნე ლია, 

რომ ქვე ყა ნა ში წა რ მო ე ბუ ლი სტა ტი ს ტი კა აკ მა ყო ფი ლებს აღ ნი შ ნულ კრი ტე რი უ მებს. 

ა რ სე ბუ ლი სტა ტი ს ტი კი ს/მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის ხა რი ს ხის მო ნი ტო რი ნ გი და, სა ჭი რო ე ბის შე მ თ ხ ვევა

ში, გა უ მ ჯო ბე სე ბა მუ დ მი ვად უნ და ხო რ ცი ე ლ დე ბო დეს სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი სტი კის ეროვნუ ლი 

სის ტე მის ფა რ გ ლე ბ ში. მა გა ლი თად, სა ქ ს ტა ტის ერთე რ თი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი გა მო წ ვე ვაა ერო ვნუ

ლი ან გა რი შე ბი ს თ ვის სხ ვა და ს ხ ვა სფე რო ე ბ ში და უ კ ვი რ ვე ბა დი ეკო ნო მი კის შე სა ხებ ინ ფო რ მა ცი

ის მაქ სი მა ლუ რად მო პო ვე ბა. ამ გ ვა რად, უნ და შე მუ შა ვ დეს შე სა ბა მი სი მე თო დო ლო გია და და მა

ტე ბით ჩა ტა რ დეს სულ მცი რე ორი გა მო კ ვ ლე ვა. ანა ლო გი უ რად, პრო გ რა მუ ლი უზრუ ნ ვე ლ ყო ფის 

შე ქ მ ნა ერო ვ ნუ ლი ან გა რი შე ბის მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბი სა და ანა ლი ზი ს თ ვის მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად 

გა ა უ მ ჯო ბე სებს მა კ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ტი ს ტი კის ხა რი სხს. ენე რ გე ტი კის სტა ტი ს ტი კის ხა რი ს ხის 

გა უ მ ჯო ბე სე ბი სა და მო ც ვის გა ფა რ თო ე ბის მი ზ ნით, იგე გმე ბა ენე რ გო ე ფე ქ ტუ რო ბი სა და ტრა ნ

სპორ ტის სფე რო ში ახა ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის გა ა ნგა რი შე ბა. ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი გა ა გ რ ძე ლებს მო

ნე ტა რუ ლი სტა ტი ს ტი კის ხა რი ს ხის გა უ მ ჯო ბე სე ბას. ფი ნა ნ სუ რი ნა კა დე ბის შე სა ხებ ინ ფო რ მა ცი ის 

მო პო ვე ბის გა უ მ ჯო ბე სე ბა უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს ფი ნანსუ რი ან გა რი შე ბის ხა რი ს ხის ამა ღ ლე ბას. ხა რის

ხის კო ნ ტ რო ლის მი ზ ნით ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი თი თო ე ულ სხ ვა დე პო ზი ტურ კო რ პო რა ცი ას ინ ტე რა ქ

ტი ული სტა ტი ს ტი კის ცა ლ კე ვებგ ვე რდს გა მო უ ყოფს და ამი ს თ ვის ბი ზ ნეს ანა ლი ტი კის (BI) მე თო

დებს3  გა მო ი ყე ნებს. ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი ასე ვე შე ქ მ ნის სა ვა ლო ფა სი ა ნი ქა ღა ლ დე ბის მო ნა ცე მ თა 

ბა ზას, რო მე ლ საც გა ნა თა ვ სებს სა კუ თარ ვებსა ი ტ ზე. 

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მა წა რ მო ა დ გენს ცე ნ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუ ფ ლე

ბის შე მა დ გე ნელ ნა წილს, ამა ს თან ღია სტა ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის ხე ლ შე წ ყო ბის ინი ცი ა ტი ვა უფ

რო ფა რ თო პრო ცე სის ნა წი ლია, რო მე ლიც მი ზ ნად ისა ხავს ქვე ყ ნის გა მ ჭ ვი რ ვა ლო ბის გა ზ რ დას. 

სა ქა რ თ ვე ლო შე უ ე რ თ და ღია მმა რ თ ვე ლო ბის პა რ ტ ნი ო რო ბის გლო ბა ლურ ინი ცი ა ტი ვას, რო მე

ლიც ან გა რი შ ვა ლ დე ბულ, პა სუ ხი ს მ გე ბ ლი ან და ინ კ ლუ ზი ურ მმა რ თ ვე ლო ბას უჭერს მხარს. ღია 

3 არსებული პარამეტრების მიხედვით, BIის ანგარიშგება ავტომატიზებული პროცესია, რომელიც გააანალიზებულ ინფორმაციას ინახავს 

და მასზე ანგარიშგებას ახდენს. ეს ანგარიშები სტატისტიკური მონაცემების, ვიზუალური ცხრილების და/ან სტანდარტული ტექსტის სახით 

შეიძლება არსებობდეს.
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მო ნა ცე მე ბის შე სა ხებ ერო ვ ნულ დო ნე ზე აღე ბუ ლი ვა ლ დე ბუ ლე ბის ფა რ გ ლე ბ ში, სა ბო ლოო მი

ზანს წა რ მო ა დ გენს ყვე ლა ტი პის სტა ტი ს ტი კა, მათ შო რის აგ რე გი რე ბუ ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი, მი კ რო 

მო ნა ცე მე ბი და სი ვ რ ცი თი მო ნა ცე მე ბი, გა ხ დეს უფ რო ღია, თუ მ ცა შე ნა რ ჩუ ნ დეს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

მო ნა ცე მე ბის კო ნ ფი დე ნ ცი ა ლუ რო ბა. ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის გა ე როს ფუ ნ და მე ნ ტუ რი პრი ნ ცი

პე ბი ხაზს უს ვამს ცნე ბე ბის, წყა რო ე ბი სა და სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის მე თო დე ბის შე სა ხებ ინ ფო რ

მა ცი ის (მა გა ლი თად, მე ტა მო ნა ცე მე ბის) გა ვ რ ცე ლე ბის მნი შ ვ ნე ლო ბას. ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის 

მწა რმო ე ბ ლე ბ მა უნ და უზ რუ ნ ვე ლ ყონ მო მ ხ მა რე ბე ლ თა მხ რი დან მე ტა მო ნა ცე მე ბ ზე წვ დო მა, რა თა 

მო ხ დეს სტა ტი ს ტი კის სწო რი ინ ტე რ პ რე ტა ცია. გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბი სას ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტე რ ვი

უ ე ბის ფა რ გ ლე ბ ში, რა მ დე ნი მე მო მ ხ მა რე ბე ლ მა ისა უ ბ რა მე ტა მო ნა ცე მე ბ ზე ხე ლ მი სა წ ვ დო მო ბის 

მნი შ ვ ნე ლო ბა ზე. ამ თვა ლ სა ზ რი სით, გა უ მ ჯო ბე ს დე ბა მო მ ხ მა რე ბე ლ თა ინ ფო რ მი რე ბა ყვე ლა ტი

პის სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის მე თო დე ბი სა და ხა რი ს ხის შე სა ხებ, სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბის 

(მა გა ლი თად, მო ნა ცე მე ბის გა ვ რ ცე ლე ბის სპე ცი ა ლუ რი სტა ნ და რ ტი (SDDS) და მე ტა მო ნა ცე მე ბის 

ერ თი ა ნი ინ ტე გ რი რე ბუ ლი სტ რუ ქ ტუ რის (SIMS)) შე სა ბა მი სად. 

ა მა ს თან ერ თად, 2019 წლის გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის სა ბო ლოო ან გა რი შის რე კო მე ნ და ცი ის 

შე სა ბა მი სად, სა ქ ს ტა ტ მა უნ და გა ა გ რ ძე ლოს ინ ტე გ რი რე ბუ ლი ხა რი ს ხის მა რ თ ვის სი ს ტე მის გან

ვი თა რე ბა. ხა რი ს ხის შე სა ხებ შე ი ქ მ ნე ბა მა ღა ლი დო ნის კო მი ტე ტი (სა მუ შაო ჯგუ ფი), რო მე ლიც 

ზე და მ ხე დ ვე ლო ბას გა უ წევს ხა რი ს ხის მა რ თ ვის სი ს ტე მის და ნე რ გ ვას. კო მი ტე ტი ყუ რა დ ღე ბას გა

ამახ ვი ლებს ხა რი ს ხ თან და კა ვ ში რე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის მი ხე დ ვით და ლა გე ბა სა 

და შე სა ბა მი სი სა მო ქ მე დო გე გ მე ბის შე ს რუ ლე ბა ზე. აღ ნი შ ნუ ლი სი ს ტე მა ასე ვე მო ი ცავს სტა ტი ს ტი

კუ რი პრო დუ ქ ტე ბის ხა რი ს ხის რე გუ ლა რულ თვი თ შე ფა სე ბას, რა შიც სა ქ ს ტა ტის ყვე ლა დე პა რ ტა

მე ნ ტი იქ ნე ბა ჩა რ თუ ლი. შე მუ შა ვ დე ბა და და ი ნე რ გე ბა თვი თ შე ფა სე ბის ფო რ მე ბი. რე გუ ლა რუ ლი 

თვი თ შე ფა სე ბის ან გა რი შე ბი შე სა ბა მის სა მო ქ მე დო გე გ მე ბ თან ერ თად წა რე დ გი ნე ბა მა ღა ლი დო

ნის კო მი ტეტს. აღ ნი შ ნუ ლი კო მი ტე ტის სა შუ ა ლე ბით სა ქ ს ტა ტი შე ა რ ჩევს იმ სფე რო ებს, რო მე ლ შიც 

უნ და ჩა ტა რ დეს სტა ტი ს ტი კის ხა რი ს ხის დე ტა ლუ რი აუ დი ტი – აუ დი ტი ს თ ვის არ სე ბუ ლი რე სუ რ სე

ბი სა და სტა ტი ს ტი კუ რი პრი ო რი ტე ტე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით. 

მო ცე მუ ლი ამო ცა ნის მი სა ღ წე ვად აუ ცი ლე ბე ლი ძი რი თა დი აქ ტი ვო ბე ბი, მი მა რ თუ ლე ბე ბის მი

ხე დ ვით, წა რ მო დ გე ნი ლია ქვე მოთ მო ცე მულ ცხ რი ლ ში.
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სტრატეგიული მიზნები

მიმართულება 1.3.1.

არსებული მაჩვენებელების ხარისხის გაუმჯობესება

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ეროვნული ანგარიშების შედგენის 

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება

შემუშავებულია პროგრამის ტექნიკური 

აღწერილობა და ანგარიშების შედგენის 

პროგრამა

დაუკვირვებადი ეკონომიკის შეფასების 

მეთოდოლოგიის შემუშავება და სპეციალური 

გამოკვლევების განხორციელება

დაუკვირვებადი ეკონომიკის შესახებ 

ინფორმაციული ვაკუუმი აღმოფხვრილია

ბიზნეს სტატისტიკის არეალის გაფართოების 

მიზნით დამატებითი სტატისტიკური 

გამოკვლევის ჩატარება

ბიზნესის სტატისტიკის არეალი 

გაფართოებულია სულ მცირე ერთი 

დამატებითი გამოკვლევის შედეგებით

ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლების 

განვითარება

გაანგარიშებულია ენერგოეფექტურობის სულ 

მცირე 5 მაჩვენებელი

ტრანსპორტის სტატისტიკის დამატებითი 

მაჩვენებელების წარმოება

ტრანსპორტის სტატისტიკაში დამატებით 5 

მაჩვენებელია გაანგარიშებული შესაბამის 

დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციის 

შედეგად

სხვა დეპოზიტური კორპორაციებიდან 

ნაკადების მონაცემების შესახებ მაღალი 

ხარისხის ინფორმაციის შეგროვება

ნაკადების შესახებ შეგროვებული მონაცემების 

ხარისხი საკმარისია ფინანსური ანგარიშის 

რეპორტის შესავსებად

ბიზნესანალიტიკის (BI) ინტერაქტიული 

რეპორტების დანერგვა სხვა დეპოზიტური 

კორპორაციებისთვის მონაცემთა ხარისხის 

შემოწმების უზრუნველსაყოფად

ეროვნულ ბანკს თითოეული სხვა დეპოზიტური 

კორპორაციისთვის მონაცემთა ხარისხის 

შემოწმების მიზნით გამოყოფილი აქვს 

ინტერაქტიული სტატისტიკის ცალკე ვებ

გვერდი

სავალო ფასიანი ქაღალდების მონაცემთა 

ბაზის შექმნა

სავალო ფასიანი ქაღალდების მონაცემთა 

ბაზა განთავსებულია ეროვნული ბანკის ვებ

საიტზე
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სტრატეგიული მიზნები

მიმართულება 1.3.2.

ხარისხის მართვის ინტეგრირებულ სისტემაზე გადასვლა

მიმართულება 1.3.3.

მეტამონაცემების სისტემის შექმნა

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ხარისხის მართვის ინტეგრირებული სისტემის 

და სტატისტიკური მონაცემების მაღალი 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმის 

სრულყოფა

შემუშავებულია ხარისხის პოლიტიკის 

დოკუმენტი; შექმნილია მაღალი დონის 

სამუშაო ჯგუფი ხარისხის მართვის 

საკითხებზე; შექმნილი და დანერგილია 

თვითშეფასების ფორმა; განსაზღვრულია 

ხარისხის აუდიტის პრიორიტეტული სფეროები

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მეტამონაცემების მართვის სისტემის შექმნა 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 

(EuroSDMX მეტამონაცემების სტრუქტურა 

ESMS)

შექმნილია მეტამონაცემების 

მართვის სისტემა
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სტრატეგიული მიზნები

ამოცანა 1.4. 

სტატისტიკის გამოყენების ხელშეწყობა

სა ზო გა დო ე ბის ფა რ თო წრე ე ბის ინ ფო რ მი რე ბი ს თ ვის სა ქ ს ტა ტი ოფი ცი ა ლურ სტა ტი ს ტი კას 

აწა რ მო ებს იმ მო ნა ცე მე ბ ზე და ყ რ დ ნო ბით, რო მე ლ საც იღებს ფი ზი კუ რი პი რე ბის, ში ნა მე უ რ ნე ობე

ბის და სა წა რ მო თა გა მო კ ვ ლე ვის შე დე გად და, აგ რე თ ვე, ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ წყა რო ე ბ ზე და ყ რ დნო

ბით. სა ქ ს ტა ტი მი ღე ბულ ინ ფო რ მა ცი ას გა რ და ქ მ ნის სა ბო ლოო სტა ტი ს ტი კურ პრო დუ ქ ტად, რაც 

მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი მ ღე ბი პი რე ბი სა და სხ ვა მო მ ხ მა რე ბე ლ თა ინ ფო რ მი რე ბი

სა თ ვის. სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მი მართ ნდო ბის ამა ღ ლე ბის, სტა ტი ს

ტი კის გა მო ყე ნე ბის გა უ მ ჯო ბე სე ბი სა და სტ რა ტე გი უ ლი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე ს ში ხა

რი ს ხი ა ნი სტა ტი ს ტი კის მნი შ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამა ღ ლე ბის მი ზ ნით, მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი 

ძა ლი ს ხ მე ვაა სა ჭი რო. სტა ტი ს ტი კა აუ ცი ლე ბე ლია რო გორც ,,ი ნ ფო რ მი რე ბუ ლი ’’ პო ლი ტი კის შე

მუ შა ვე ბა ზე გა ვ ლე ნის მო სა ხ დე ნად, ისე მი სი შე დე გე ბის მო ნი ტო რი ნ გი ს თ ვის. სტა ტი ს ტი კის უფ რო 

მე ტად გა მო ყე ნე ბა ხელს შე უ წ ყობს მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბ ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 

კუ ლ ტუ რის და მ კ ვი დ რე ბას და ერო ვ ნუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სის გა მ ჭ ვი რ ვა ლო ბას. 

სტა ტი ს ტი კა ასე ვე და ე ხ მა რე ბა დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებს ქვე ყ ნის გა ნ ვი თა რე ბი ს თ ვის გა მო ყო ფი ლი 

ფი ნა ნ სუ რი სა ხ ს რე ბის გა ნა წი ლე ბა ში, ინ ფო რ მი რე ბუ ლი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა სა და გა ნ ხორ

ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვე ს ტი ცი ე ბის ეფე ქ ტი ან მო ნი ტო რი ნ გ ში. სტა ტი ს ტი კის უკეთ გა მო ყე ნე ბით სა რ გე

ბელს მი ი ღებს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბაც, რა დ გან მი სი წა რ მო მა დ გე ნ ლე ბი სა ჭი რო ების შე მ

თ ხ ვე ვა ში შე ძ ლე ბენ სტა ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით გა მ ყა რე ბუ ლი არ გუ მე ნ ტე ბი მო ი შ ვე ლი ონ. სხ ვა 

მო მ ხ მა რე ბ ლე ბი, მა გა ლი თად, კვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტე ბი და აკა დე მი უ რი წრე ე ბი ანა ლი ზი ს თ ვის 

აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ ნე დლ მო ნა ცე მებს. მე დი ის მი ერ სტა ტი ს ტი კის მზა რ დი გა მო ყე ნე ბა ნიშ ნავს 

გა შუ ქე ბის ობი ე ქ ტუ რო ბის ზრ დას. მა შა სა და მე, სტა ტი ს ტი კის უფ რო ფა რ თოდ გა მო ყე ნე ბა სა რ გე

ბელს იძ ლე ვა სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა სე გ მე ნ ტი ს თ ვის. ამ პრო ცე სის ხე ლ შე წ ყო ბა შე სა ძ ლე ბე ლია 

გა უ მ ჯო ბე სე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცი ით, გა ვ რ ცე ლე ბის მე ტი არ ხის გა მო ყე ნე ბით და მო მ ხ მა რე ბე ლ თა 

წი გ ნი ე რე ბის დო ნის ამა ღ ლე ბის გზით. გა მო მ დი ნა რე იქე დან, რომ მო ნა ცე მ თა გა ვ რ ცე ლე ბა წა რ

მო ა დ გენს სტა ტი ს ტი კის სტ რა ტე გი უ ლი გა ნ ვი თა რე ბის ერთე რ თი მნი შ ვ ნე ლო ვან კო მ პო ნე ნტს და 

მი სი მნი შ ვ ნე ლო ბა ბე ვ რად სცი ლ დე ბა მხო ლოდ სტა ტი ს ტი კის უკეთ გა მო ყე ნე ბის ფა რ გ ლებს, ის 

გა ნ ხი ლუ ლია სხ ვა სტ რა ტე გი უ ლი ამო ცა ნის ქვეშ (ამო ცა ნა 2.3, თა ვი 6.2). 

მო ცე მუ ლი სტ რა ტე გი უ ლი ამო ცა ნის ძი რი თა დი მი ზა ნი მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ თან ეფე ქ ტი ა ნი დი

ალო გის წა რ მა რ თ ვა და სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ მა თი ცნო ბა დო ბის დო ნის ამა ღ ლე ბაა. ეს მნი შ

ვნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბაა, რო მე ლიც ხელს უწ ყობს სტა ტი ს ტი კის სწო რად გა გე ბას და გა მო ყე ნე ბას, 



56
2020-2023საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია 

სტრატეგიული მიზნები

აგ რე თ ვე მო ნა ცე მე ბის არა ს წო რი ინ ტე რ პ რე ტა ცი ის თა ვი დან აცი ლე ბას. აღ ნი შ ნულ სა კი თხს უკა ვ

ში რ დე ბა მო მ ხ მა რე ბე ლ თა მი ერ სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზის დროს გა მო თ ქ მუ ლი მო სა ზ რე ბა, რომ სა ქ

ს ტატს სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ წი გ ნი ე რე ბის ასა მა ღ ლე ბ ლად მე ტის გა კე თე ბა შე უ ძ ლია. მა გა ლი თად, 

შე სა ძ ლე ბე ლია მე დი ი სა და მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სხ ვა ჯგუ ფე ბი ს თ ვის ტრე ნი ნ გე ბის, სა ჯა რო სე მი ნა

რე ბი სა და სა მუ შაო შე ხ ვე დ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა; ასე ვე სკო ლე ბ სა და სხ ვა სა გა ნ მა ნა თ ლე ბ ლო და

წე სე ბუ ლე ბე ბ ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის გა მო ყე ნე ბის ზრ დის ხე ლ შე წ ყო ბა. 

ამ თვა ლ ს ზ რი სით, მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია სა ქ ს ტა ტ მა უფ რო აქ ტი უ რად შე უ წ ყოს ხე ლი სტა ტი ს ტი კის 

გა მო ყე ნე ბას, გა ნ სა კუ თ რე ბით კი მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბ ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლი ინ ფო რ მი რე ბუ ლი პო ლი ტი კი ს

თ ვის. გა რ და ამი სა, უნი ვე რ სი ტე ტე ბი სა და  მკ ვ ლე ვა რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის 

შე სა ხებ მე ტი ინ ფო რ მა ცი ის მო სა ძი ე ბ ლად, მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია მა თთან პა რ ტ ნი ო რუ ლი ურ თი ე რ თო 

ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბა. აღ ნი შ ნუ ლი მი მა რ თუ ლე ბით სა ქ მი ა ნო ბა გა ა ძ ლი ე რებს სა ქა რ თ ვე ლოს სტა

ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის შე მა დ გე ნელ და წე სე ბუ ლე ბე ბ ში ანა ლი ტი კურ და მო ნა ცე მ თა და მუ

შა ვე ბა ს თან და კა ვ ში რე ბულ უნარჩ ვე ვებს. აგ რე თ ვე გა ა მ ყა რებს სა ქ მი ან კა ვ შირს სა ქა რ თ ვე ლოს 

სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნულ სი ს ტე მა ში შე მა ვალ სხ ვა და წე სე ბუ ლე ბე ბ სა და სა ქ ს ტატს შო რის. სა ქ სტატ

მა უნ და გა ა ძ ლი ე როს სტა ტი ს ტი კუ რი წი გ ნი ე რე ბის გა ზ რ და ს თან და კა ვ ში რე ბუ ლი ძა ლი ს ხ მე ვა, მა

გა ლი თად, მე დი ი სა და მო მ ხ მა რე ბე ლ თა მი ზ ნო ბ რი ვი ჯგუ ფე ბი ს თ ვის ტრე ნი ნ გე ბი სა და სა ჯა რო 

ლე ქ ციასე მი ნა რე ბის ჩა ტა რე ბი სა და სა გა ნ მა ნა თ ლე ბ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო

ბა ს თან თა ნა მ შ რო მ ლო ბის გზით. ამით სა ქ ს ტა ტი ხელს შე უ წ ყობს სა გა ნ მა ნა თ ლე ბ ლო სი ს ტე მა ში 

სტა ტი ს ტი კუ რი წი გ ნი ე რე ბის მნი შ ვ ნე ლო ბის ზრ დას. წი გ ნი ე რე ბის გა ნ ვი თა რე ბის პრო გ რა მე ბის 

ეფე ქ ტი ა ნო ბა გა ი ზო მე ბა წი ნა ს წა რი და შე მ დ გო მი ტე ს ტე ბის სა შუ ა ლე ბით, რო მ ლე ბიც სა გა ნ მა ნათ

ლე ბ ლო წი გ ნი ე რე ბის გა ნ ვი თა რე ბის პრო გ რა მის ნა წი ლი იქ ნე ბა. აღ ნი შ ნუ ლი პრო გ რა მე ბი რე გუ

ლა რუ ლად ჩა ტა რ დე ბა და მი ზ ნად ისა ხავს 2023 წლი ს თ ვის ყო ვე ლ წ ლი უ რად სულ მცი რე 100 მო

ნა წი ლის ჩა რ თ ვას, რო მ ლე ბიც პრო გ რა მის და ს რუ ლე ბის შე მ დეგ შე ძ ლე ბენ ჩა ტა რე ბულ ტე ს ტ ში 

ქუ ლე ბის 70 პრო ცე ნ ტ ზე მე ტი აი ღონ.

მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სხ ვა და ს ხ ვა ჯგუ ფი ს თ ვის ტრე ნი ნ გე ბის ჩა ტა რე ბის გა რ და, გა ნ სა კუ თ რე ბუ

ლი ყუ რა დ ღე ბა და ე თ მო ბა სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის წე ვ რე ბის (ად მი

ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მფ ლო ბე ლე ბის ან მთა ვა რი მო მ ხ მა რე ბ ლე ბის) შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის 

გა ძ ლი ე რე ბას. სა ქ ს ტა ტი, რო მე ლიც კვა ლი ფი ცი უ რი, გა მო ც დი ლი სტა ტი ს ტი კო სე ბის მა ღა ლი კონ

ცე ნ ტ რა ცი ით გა მო ი რ ჩე ვა, მო ნა ცე მ თა და მუ შა ვე ბი სა და ანა ლი ზის შე სა ხებ ტრე ნი ნ გე ბის სე რი ას 

ჩა ა ტა რებს ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მფ ლო ბე ლე ბი სა და სა ჯა რო სე ქ ტო რ ში სტა ტი ს ტი

კის მო მ ხ მა რე ბ ლე ბი ს თ ვის. აღ ნი შ ნუ ლი აქ ტი ვო ბა სა ჯა რო სე ქ ტო რის წა რ მო მა დ გე ნ ლე ბ ში აა მაღ

ლებს სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბას და სა გ რ ძ ნო ბ ლად გა ა უ მ ჯო ბე სებს ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი 

მო ნა ცე მე ბის მფ ლო  ბე ლ თა მი ერ და მუ შა  ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ხა რი სხს. ეს ასე ვე მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად 

გა ა ძ ლი ე რებს თა ნა მ შ რო მ ლო ბას სა ქ ს ტა ტ სა და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის 

და ნა რ ჩენ წე ვ რებს შო რის. 
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ა ღ ნი შ ნუ ლი ამო ცა ნის მი მა რ თუ ლე ბე ბი უკა ვ ში რ დე ბა გა სა ვ რ ცე ლე ბე ლი პრო დუ ქ ტე ბის შე სა

ხებ მო მ ხ მა რე ბ ლი ს თ ვის ად ვი ლად აღ სა ქ მე ლი ში ნა ა რ სის შე ქ მ ნა საც – მათ შო რის ვი ზუ ა ლი ზა

ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბით. ეს ხელს შე უ წ ყობს მე დი ი სა და მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სხ ვა ჯგუ ფე ბის მი ერ სტა

ტი ს ტი კის გა მო ყე ნე ბის ზრ დას. სა ქ ს ტატს წა რ მა ტე ბუ ლი გა მო ც დი ლე ბა აქვს სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ 

პრე ზე ნ ტა ცი ე ბის დროს ინ ფო გ რა ფი კის გა მო ყე ნე ბა სა და მე დი ი ს თ ვის რე გუ ლა რუ ლი ბრი ფი ნ გე

ბის ჩა ტა რე ბა ში. სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზი სას რა მ დე ნი მე მო მ ხ მა რე ბე ლ მა ხა ზი გა უ ს ვა ოფი ცი ა ლუ

რი სტა ტი ს ტი კის უფ რო მე ტი ანა ლი ზის სა ჭი რო ე ბას, რო მე ლიც გა ც დე ბა მხო ლოდ მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის 

წარ მო დ გე ნას და მო ა ხ დენს ინ ფო რ მა ცის გა ნ მა რ ტე ბა სა და ინ ტე რ პ რე ტა ცი ას. სა ქ ს ტა ტი გა ნა ხო რ

ცი ე ლებს გე ნ დე რუ ლი სტა ტი ს ტი კის უფ რო დე ტა ლურ ანა ლიზს და ანა ლი ტი კურ ნა წილს გა მო ა ქ

ვე ყ ნებს რე გუ ლა რულ პუ ბ ლი კა ცი ა ში ,,ქა ლი და კა ცი სა ქა რ თ ვე ლო ში ’’. 

ე რო ვ ნუ ლი ბა ნ კი თა ვის ვებსა ი ტ ზე აქ ვე ყ ნებს ანა ლი ტი კურ ან გა რი შებს, სა დაც სტა ტი ს ტი კუ

რი მო ნა ცე მე ბის გა მო ქ ვე ყ ნე ბა ს თან ერ თად უა ხ ლე სი ტე ნ დე ნ ცი ე ბის ანა ლი ზის გზით ხს ნის ცი ფ

რე ბის მი ღ მა არ სე ბულ სუ რათს. ძი რი თა დი სტა ტი ს ტი კის პრე ზე ნ ტა ცი ის მი ზ ნე ბი ს თ ვის ერო ვ ნუ ლი 

ბა ნ კი ასე ვე მა რ თავს ბრი ფი ნ გებს მე დი ი ს თ ვის, სა დაც ფა რ თო აუ დი ტო რი ას სთა ვა ზობს მნი შ ვ ნე

ლო ვან გზა ვ ნი ლებს. 

სა ქ ს ტა ტი, რო გორც სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მთა ვა რი მა კო ო რ დი

ნი რე ბე ლი უწ ყე ბა, მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ თან მუ დ მი ვი დი ა ლო გის სა წა რ მო ე ბ ლად შე ქ მ ნის სპე ცი ა ლურ 

პლა ტ ფო რ მას, რა თა ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კა პა სუ ხო ბ დეს მათ სა ჭი რო ე ბებს. აღ ნი შ ნუ ლი გზით 

გა ნ ხო რ ცი ე ლ დე ბა მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სა ჭი რო ე ბე ბის ცვ ლი ლე ბე ბი სა და მა თი და კ მა ყო ფი ლე ბის 

დო ნის მო ნი ტო რი ნ გი. რო გორც კი გა მო ვ ლი ნ დე ბა ახა ლი სა ჭი რო ე ბე ბი, სა ქ ს ტა ტი შე ა ფა სებს მა

თი და კ მა ყო ფი ლე ბის შე სა ძ ლე ბ ლო ბას და შე სა ბა მი სად მო ა ხ დენს ინ ტე გ რა ცი ას სტა ტი ს ტი კურ 

პრო გ რა მა ში. მო მ ხ მა რე ბე ლ თა კმა ყო ფი ლე ბის რე გუ ლა რუ ლი შე ფა სე ბის სი ს ტე მა შე მუ შა ვ დე ბა იმ 

მი ზ ნით, რომ მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ ში უწ ყ ვე ტად გა ი ზო მოს სტა ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის ხა რი ს ხის, დრო

უ ლო ბის, სა ნ დო ო ბი სა და სხ ვა მა ხა სი ა თე ბ ლე ბის აღ ქ მა. მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სრუ ლ ყო ფი ლი გა მო კ

ვ ლე ვა ჩა ტა რ დე ბა რე გუ ლა რუ ლად, ორ წე ლი წა დ ში ერ თ ხელ, ხო ლო ვებსა ი ტის მო მ ხ მა რე ბე ლ

თა კმა ყო ფი ლე ბის გა მო კ ვ ლე ვის შე დე გე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა მო ხ დე ბა ყო ვე ლ კ ვა რ ტა ლუ რად. 
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მიმართულება 1.4.1

გასავრცელებელი პროდუქტების შინაარსისა და 

გავრცელების არხების გაუმჯობესება 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მომხმარებელთა საჭიროებებზე 

დაფუძნებული სტატისტიკის წარმოება

გაანალიზებულია მომხმარებელთა 

კმაყოფილების გამოკვლევის შედეგები და 

მოხმარებელთა საჭიროებები, ტარდება 

ახალი გამოკვლევები; მონაცემების 

გავრცელების სისტემა დახვეწილია; 

სტატისტიკური პროდუქტები 

გამრავალფეროვნებულია  მომხმარებელთა 

საჭიროებებიდან გამომდინარე 

გამოკვლევების შედეგების მომზადება 

მომხმარებლისთვის ადვილად აღსაქმელი 

და ვიზუალურად მიმზიდველი ფორმებით

მომზადებულია ყველა ძირითადი 

გამოკვლევის შედეგების ვიზუალიზაციის 

მასალები და განთავსებულია ვებსაიტზე

გენდერული სტატისტიკის ანალიზის 

განხორციელება

რეგულარულ პუბლიკაციაში ,,ქალი და კაცი 

საქართველოში’’ დამატებულია ანალიტიკური 

მასალა
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მიმართულება 1.4.2.

სტატისტიკური ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული 

აქტივობების განხორციელება და სახელმძღვანელო 

დოკუმენტების შემუშავება 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მომხმარებელთა წიგნიერების დონის 

სისტემატური და პროაქტიული ამაღლება 

შერჩეული მომხმარებლებიდან 

ყოველწლიურად სულ მცირე 100 ადამიანმა 

მიიღო მონაწილეობა მომხმარებელთა 

წიგნიერების განვითარების პროგრამაში 

ცნობიერების ამაღლება საჯარო სექტორში 

სტატისტიკის გამოყენების შესახებ

მონაცემების დამუშავებისა და სტატისტიკის/

მონაცემების ანალიზის შესახებ 

ყოველწლიურად ორი სამუშაო შეხვედრაა 

ჩატარებული საჯარო დაწესებულებებისთვის;

საჯარო სექტორიდან მომხმარებლების 

ცნობიერება სტატისტიკის სწორი 

ინტერპრეტაციის შესახებ მნიშვნელოვნადაა 

გაზრდილი, სტატისტიკას უფრო აქტიურად 

იყენებენ გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში 
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სტატისტიკის წარმოების ეფექტიანი, 

თანამედროვე და მდგრადი 

პროცესების შექმნა  

ს ტა ტი ს ტი კუ რი ბი ზ ნეს პრო ცე სე ბის ზო გა დი მო დე ლი (Generic Statistics Business Process 

Model – GSBPM) წა რ მო ა დ გენს მა ღა ლი ხა რი ს ხის ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბი სა და 

გავ რ ცე ლე ბის შე სა ხებ სრუ ლ ყო ფილ და ინ ტე გ რი რე ბულ სა ე რ თა შო რი სო ჩა რ ჩო დო კუ მე ნტს. ის 

ფო კუ სი რე ბუ ლია იმ პრო ცე სე ბ ზე, რო მ ლე ბიც პი რ და პირ და არა პი რ და პირ მი მ დი ნა რე ობს გა რ

კ ვე უ ლი თა ნ მი მ დე ვ რო ბით – ცნე ბე ბის შე მუ შა ვე ბის ეტა პი დან სა ბო ლოო სტა ტი ს ტი კუ რი პრო

დუქ ტის შე ქ მ ნა მ დე. სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სა მ სა ხუ რე ბი, თა ვი ა ნ თი სი ს ტე მის მო დე რ ნი ზა ცი ის 

მი ზ ნით, სულ უფ რო მე ტად იყე ნე ბენ აღ ნი შ ნულ მო დელს. ის გუ ლი ს ხ მობს მე ტი ყუ რა დ ღე ბის გა

და ტა ნას არა პრო დუ ქ ტე ბ ზე, რო გორც ეს წა რ სუ ლ ში იყო გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი, არა მედ პრო ცე სე ბ ზე. 

სა ქ ს ტა ტი, რო მე ლ საც ამ ჟა მად პრო დუ ქ ტ ზე ორი ე ნ ტი რე ბუ ლი მი დ გო მა აქვს, სტა ტი ს ტი კის წა რ

მო ე ბის პრო ცე სის ყვე ლა ელე მე ნ ტის გა ნ ვი თა რე ბი სას უფ რო მეტ მნი შ ვ ნე ლო ბას მი ა ნი ჭებს პრო

ცე სე ბ ზე ორი ე ნ ტი რე ბულ სა მუ შაო პრი ნ ცი პებს. ამ გ ვა რად, სა ქ ს ტა ტის მი ზა ნი იქ ნე ბა მო ნა ცე მე ბის 

შე გ რო ვე ბა, და მუ შა ვე ბა და სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბა გა ხა დოს უფ რო ზუ ს ტი, სწ რა ფი და ეფე ქ ტი

ანი. შე სა ბა მი სად, სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის ში გ ნით მთა ვა რი ამო ცა ნე

ბია: სტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი რე გი ს ტ რე ბის გა მო ყე ნე ბის ხე ლ შე წ ყო ბა; 

მა თი გა მო ყე ნე ბის არე ა ლის გა ფა რ თო ე ბა და ახა ლი ტე ქ ნი კუ რი მე თო დე ბის გა ნ ვი თა რე ბის გზით 

სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის პრო ცე სი სა და უშუ ა ლოდ სტა ტი ს ტი კის ხა რი ს ხის გა უ მ ჯო ბე სე ბა. სტ რა ტე

გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პე რი ო დ ში, პრო ცე სე ბის ეფე ქ ტი ა ნო ბის გა ზ რ და ში სა ქ ს ტა ტი გა მო ი ყე ნებს 

პრობ ლე მე ბის გა და ჭ რის ინო ვა ცი ურ მე თო დებს და სხ ვა ქვე ყ ნე ბის სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მა ში არ სე

ბულ სა უ კე თე სო პრა ქ ტი კას. 

ე რო ვ ნუ ლი ბა ნ კი, მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის პრო ცე სე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის მი ზ ნით, ასე ვე გა ნა

ხორ ცი ე ლებს გა რ კ ვე ულ ქმე დე ბებს და სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის პრო ცე სებს გა ხ დის უფ რო ეფე ქ

ტი ანს.

6.2.   სტრატეგიული მიზანი 2:  
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ამოცანა 2.1. 

სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების 

პროცესების მოდერნიზაცია და 

სტანდარტიზაცია 

სა ქ ს ტა ტის ამ ჟა მი ნ დე ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მო წ ყო ბა მე ტ წი ლად და ფუ ძ ნე ბუ ლია ტრა დი ცი ულ, 

,,პ რო დუ ქ ტ ზე ’’ ორი ე ნ ტი რე ბულ მი დ გო მა ზე. შე სა ძ ლოა, არ სე ბულ მო ცე  მუ  ლო ბა ში შე ზ ღუ დუ ლი 

რე სუ რ სე ბის ფო ნ ზე ეს ყვე ლა ზე შე სა ბა მი სი სტ რუ ქ ტუ რა იყოს. თუ მ ცა სა სუ რ ვე ლია, გა ნ ხი ლუ ლი 

იქ ნეს ,,ფუ ნ ქ ცი უ რ’’ მო დე ლ ზე გა და ს ვ ლის შე სა ძ ლე ბ ლო ბა – გა ე როს სტა ტი ს ტი კუ რი ბი ზ ნეს პრო

ცე სე ბის ზო გა დი მო დე ლის (GSBPM) შე სა ბა მი სად. 

GSBPMის თა ვ და პი რ ველ მი ზანს წა რ მო ა დ გე ნ და სტა ტი ს ტი კის უწ ყე ბე ბი ს თ ვის სტა ნ და რ ტულ 

ტე რ მი ნო ლო გი ა ზე შე თა ნ ხ მე ბი ს თ ვის სა ჭი რო სა ფუ ძ ვ ლის მო მ ზა დე ბა, რო მე ლიც მათ და ხ მა რე ბას 

გა უ წე ვ და სტა ტი ს ტი კუ რი მე ტა მო ნა ცე მე ბის სი ს ტე მე ბი სა და პრო ცე სე ბის გა ნ ვი თა რე ბის შე სა ხებ 

დი ს კუ სი ის წა რ მა რ თ ვა ში. თუ მ ცა მო დე ლის გა ნ ვი თა რე ბა ს თან ერ თად აშ კა რა გა ხ და, რომ მი სი გა

მო ყე ნე ბა სხ ვა მრა ვა ლი მი ზ ნი ს თ ვის იყო შე სა ძ ლე ბე ლი – გა ნ სა კუ თ რე ბით ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს

ტი კის წა რ მო ე ბის მო დე რ ნი ზა ცი ი ს თ ვის. GSBPM ასე ვე შე ი ძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს: სტა ტი ს ტი

კის პრო გ რა მუ ლი უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის გა ზი ა რე ბი ს თ ვის; სტა ტი ს ტი კის პრო ცე სე ბის დო კუ მე ნ ტი რე ბის 

სტ რუ ქ ტუ რის შე სა ქ მ ნე ლად; ორ გა ნი ზა ცი უ ლი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბი სა თ ვის; ოპე რა ცი

ული ხა რ ჯე ბის და სი ს ტე მის ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე სა ფა სე ბ ლად.  

ს ტა ტი ს ტი კის ცა ლ კე ულ სფე რო ე ბ ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლ მა ორ გა ნი ზა ცი უ ლ მა სტ რუ ქ ტუ რამ შე სა ძ

ლოა ხე ლი შე უ შა ლოს სი ს ტე მას სა კუ თა რი ქმე დე ბე ბის ეფე ქ ტი ა ნო ბის მა ქ სი მი ზა ცი ა ში. მსო ფ ლი

ოს მა ს შ ტა ბით, პრო ცე ს ზე ორი ე ნ ტი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტ რუ ქ ტუ რა (GSBPMის შე სა ბა მი

სად და სტა ნ და რ ტი ზე ბუ ლი ინ ფო რ მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი უ რი სი ს ტე მე ბი სა და მე თო დო ლო გი ე ბის 

სა შუ ა ლე ბით) 50ზე მე ტ მა სტა ტი ს ტი კის სა მ სა ხუ რ მა და ნე რ გა. მო ცე მუ ლი გა რე მო ე ბე ბის გა თ ვა

ლი ს წი ნე ბით, სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მი ს თ ვის გა ნ სა კუ თ რე ბით სა სუ რ ვე

ლი იქ ნე ბა სტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი წყა რო ე ბის უფ რო მე ტად გა მო ყე ნე ბა 

და ინ ფო რ მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი ურ რე სუ რ სე ბ ში მე ტი ინ ვე ს ტი ცი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბა. შე სა ბა მი სად, 

საქ ს ტა ტის მი ზა ნი იქ ნე ბა სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის პრო ცე სის მო დე რ ნი ზა ცია – რაც სტ რა ტე გი უ ლი 

მი ზ ნის შე მა დ გე ნელ ნა წილს წა რ მო ა დ გენს. GSBPMზე გა და ს ვ ლი ს თ ვის აუ ცი ლე ბე ლი მო სა მ ზა დე

ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი ჩა ტა რ დე ბა სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პე რი ო დ ში. შე მუ შა ვ დე ბა გზა მ კვლე

ვი, რო მე ლიც პრო ცე სე ბ ზე უფ რო მე ტად ორი ე ნ ტი რე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ულ სტ რუ ქ ტუ რა ზე იქ ნე ბა 
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აგე ბუ ლი. მნი შ ვ ნე ლო ვან სა მი ზ ნეს წა რ მო ა დ გენს აგ რე თ ვე სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის პრო ცე სის 

სტა ნ და რ ტი ზა ცია და პრო ცე სე ბის გა უ მ ჯო ბე სე ბა. ამ ამო ცა ნის ფა რ გ ლე ბ ში გა მო ი კ ვე თე ბა ის სტა

ტი ს ტი კუ რი სა მუ შა ო ე ბიც, რო მე ლ თა გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის ვა დე ბის შე მ ცი რე ბა შე სა ძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 

სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის პრო ცე სე ბის ეფე ქ ტი ა ნო ბის გა ზ რ დის სა ფუ ძ ვე ლ ზე.

ს ტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის პრო ცე სე ბის ეფე ქ ტი ა ნო ბის გა ზ რ დის შე დე გად, 2023 წლი ს თ ვის შე

სა ძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სულ მცი რე 2 წლი უ რი გა მო კ ვ ლე ვის შე დე გე ბის გა მო ქ ვე ყ ნე ბის ვა დის შე მ ცი

რე ბა 5 დღით და სულ მცი რე ორი კვა რ ტა ლუ რი გა მო კ ვ ლე ვის შე დე გე ბის გა მო ქ ვე ყ ნე ბის ვა დის 

შე მ ცი რ დე ბა სულ მცი რე 1 დღით მა ინც. ასე ვე შე მ ცი რ დე ბა სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბა ს თან და კა ვ ში

რე ბუ ლი და ნა ხა რ ჯე ბი და შე მ სუ ბუ ქ დე ბა რე ს პო ნ დე ნ ტ თა ტვი რ თი.
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მიმართულება 2.1.1

სტატისტიკური ბიზნეს პროცესების ზოგად მოდელზე 

(GSBPM) გადასვლისთვის საჭირო 

მოსამზადებელი სამუშაოები 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

GSBPMის შესაბამისად პროცესებზე უფრო 

მეტად ორიენტირებულ ორგანიზაციულ 

სტრუქტურაზე გადასვლის გეგმის შემუშავება

ინფორმაციულტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის შეფასების შედეგები 

ხელმისაწვდომია;

სტატისტიკური პროცესები აღწერილია;

GSBPMის ინიცირების სამოქმედო გეგმა 

შემუშავებულია

იმ სტატისტიკური სამუშაოების 

იდენტიფიცირება, რომელთა ხანგრძლივობის 

შემცირება შესაძლებელია სტატისტიკური 

პროცესების ეფექტიანობის გაზრდით

სამუშაო პროცესების აღწერა 

განხორციელებულია;

იდენტიფიცირებულია გამოკვლევები, 

რომელთა ჩატარების ვადების შემცირება 

შესაძლებელია 
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ამოცანა 2.2. 

მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე და 

ყოვლისმომცველი სისტემის შექმნა 

სა ქ ს ტა ტი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ერ თა დე რ თი მწა რ მო ე ბე ლია, რო მე ლიც გა მო კ ვ ლე ვებს 

ატა რებს სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის მი ზ ნით. უფ რო მე ტიც, სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ

ლი სი ს ტე მის წე ვ რი უწ ყე ბე ბი, რო დე საც მათ გა მო კ ვ ლე ვის სა ფუ ძ ვე ლ ზე მი ღე ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რი 

სტა ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი ესა ჭი რო ე ბათ, აღ ნი შ ნუ ლი და ვა ლე ბის შე სა ს რუ ლე ბ ლად სა ქ ს ტა ტ თან 

აფო რ მე ბენ ხე ლ შე კ რუ ლე ბას (მა გა ლი თად, ვა ლუ ტის გა და მ ც ვ ლე ლი პუ ნ ქ ტე ბის გა მო კ ვ ლე ვა სა ქ

ს ტა ტ მა ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის და კ ვე თით გა ნა ხო რ ცი ე ლა). შე სა ბა მი სად, გა მო კ ვ ლე ვის ეფე ქ ტი ა ნო ბის 

გა ზ რ და ს თან და კა ვ ში რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი, მა თი თა ნა მე დ რო ვე ცი ფ რუ ლი მე თო დე ბით ჩა ნა ც ვ ლე

ბით ან შე ვ სე ბით ან შე რე უ ლი მე თო დით ჩა ტა რე ბი სა და რე ს პო ნ დე ნ ტ თა ტვი რ თის შე მ სუ ბუ ქე ბით, 

ძი რი თა დად სა ქ ს ტა ტ ზეა და მ ყა რე ბუ ლი. სა ქ ს ტა ტის მი ზა ნია შე ქ მ ნას მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის თა

ნა მე დ რო ვე და რე ნ ტა ბე ლუ რი სი ს ტე მა სწ რა ფი გა ნ ვი თა რე ბის გზით, რის შე სა ძ ლე ბ ლო ბა საც თა

ნა მე დ რო ვე ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის და ნე რ გ ვა იძ ლე ვა. აღ ნი შ ნუ ლის მო სა ლო დ ნე ლი 

შე დე გი იქ ნე ბა უკე თე სი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კა, რო მე ლიც უფ რო მე ტად იქ ნე ბა სა ე რ თა შო რი სო 

სტა ნ და რ ტე ბის შე სა ბა მი სი.

ა ხა ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად შე გ რო ვე ბულ მო ნა ცე მ თა რა ო დე ნო ბა და სა

ხე ო ბე ბი მკ ვე თ რად იზ რ დე ბა, რაც უპ რე ცე დე ნ ტო შე სა ძ ლე ბ ლო ბებს ქმ ნის. აღ ნი შ ნუ ლი შე სა ძ ლე ბ

ლო ბე ბის ერა წა რ მო ა დ გენს ,,მო ნა ცე მ თა რე ვო ლუ ცი ა ს’’. მას სხ ვა და ს ხ ვა გ ვა რი გა ნ მა რ ტე ბა აქვს, 

რაც ძი რი თა დად მო ნა ცე მე ბის შე გ რო ვე ბის პრო ცე სსა და მო ნა ცე მ თა ახა ლი წყა რო ე ბის, მათ შო

რის დი დი მო ნა ცე მე ბის, გა მო ყე ნე ბას უკა ვ ში რ დე ბა. PARIS21 შე მ დე გ ნა ი რად გა ნ მა რ ტავს მო ნა

ცე მ თა რე ვო ლუ ცი ას: ,,ს წო რი მო ნა ცე მე ბის სწო რი ხა ლ ხი ს თ ვის სწო რი ფო რ მა ტით სწორ დროს 

მი წო დე ბა ’’. ამ ტი პის ახა ლი მო ნა ცე მე ბის წყა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბა პი რ და პირ არის წა ხა ლი სე ბუ ლი 

გა ე როს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ფუ ნ და მე ნ ტუ რი პრი ნ ცი პე ბით: 

,,მე5 პრი ნ ცი პი, რე ნ ტა ბე ლუ რო ბა: სტა ტი ს ტი კის მი ზ ნე ბი ს თ ვის მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე ბა გა ნ

ხო რ ცი ე ლ დეს ნე ბი ს მი ე რი წყა რო დან […]. სტა ტი ს ტი კის სა მ სა ხუ რე ბი ინ ფო რ მა ცი ის წყა როს არ

ჩე ვენ ხა რი ს ხის, დრო უ ლო ბის, ხა რ ჯე ბი სა და რე ს პო ნ დე ნ ტ თა ტვი რ თის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით.’’  გა

ერო, ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ფუ ნ და მე ნ ტუ რი პრი ნ ცი პე ბი (2014 წ.). 

სა ქ ს ტა ტი ე.წ. დიდ მო ნა ცე მებს გა მო ი ყე ნებს გა მო კ ვ ლე ვე ბის არ სე ბუ ლი სი ს ტე მი სა და ად მი

ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის შე სა ვ სე ბად. დი დი მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბა გა რ კ ვე ულ რი ს კე ბ თან და 
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გა მო წ ვე ვე ბ თან არის და კა ვ ში რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლი ხდე ბა და ხ ვე წი ლი ანა ლი ტი

კუ რი ტე ქ ნი კის გა მო ყე ნე ბა. სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პე რი ო დ ში სა ქ ს ტა ტ მა შე სა ძ ლე ბე ლია 

პა რა ლე ლუ რად გა მო ი ყე ნოს მო ნა ცე მ თა შე მ დე გი ახა ლი წყა რო ე ბიც:

• ს კა ნე რუ ლი მო ნა ცე მე ბი სა მო მ ხ მა რე ბ ლო ფა სე ბის ინ დე ქ სი ს თ ვის. მა რ კე ტე ბ ში გა ყი დულ 

ყვე ლა სა ქო ნელს გა ა ჩ ნია მწა რ მო ე ბ ლის მი ერ მი ნი ჭე ბუ ლი უნი ვე რ სა ლუ რი პრო დუ ქ ტის 

კო დი (უპკ), რო მე ლ საც აფი ქ სი რებს სკა ნე რი. შე სა ბა მი სად, გა მ ყი დ ვე ლე ბი უპკს მი ხედ

ვით გა ყი დუ ლი პრო დუ ქ ტე ბის ფა სე ბი სა და რა ო დე ნო ბის კო მ პი უ ტე რი ზე ბულ მო ნა ცე მებს 

ქმ ნი ან, რო მე ლ საც სხ ვა გ ვა რად სკა ნე რუ ლი მო ნა ცე მე ბი ეწო დე ბა. სა ქ ს ტა ტი ითა ნა მ

შრომ ლებს მს ხ ვილ სა ვა ჭ რო ქსე ლე ბ თან, რო მე ლ თაც გა ა ჩ ნი ათ სა ქო ნ ლის აღ რი ც ხ ვის 

კო მ პი უ ტე რი ზე ბუ ლი სი ს ტე მა, რა თა მო ი პო ვოს სკა ნე რუ ლი მო ნა ცე მე ბი, სა მო მ ხ მა რე ბ ლო 

ფა სე ბის ინ დე ქ სის გა ა ნ გა რი შე ბა ში გა მო ყე ნე ბის მი ზ ნით.

• ი ნ ტე რ ნე ტი დან მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტუ რად შე გ რო ვე ბა (Web scraping). ინ ტე რ ნე ტი

დან მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტუ რი შე გ რო ვე ბა წა რ მო ა დ გენს ვებსა ი ტე ბი დან ინ ფო რ მა ცი ის 

ავ ტო მა ტურ რე ჟი მ ში მი ღე ბას და და მუ შა ვე ბას. ვებსა ი ტე ბი შე ი ცავს დე ტა ლურ და ხში

რად გა ნა ხ ლე ბად ინ ფო რ მა ცი ას, რაც შე სა ძ ლოა სა სა რ გე ბ ლო იყოს ოფი ცი ა ლუ რი სტა

ტი ს ტი კი ს თ ვის. სა მო მ ხ მა რე ბ ლო ფა სე ბის ინ დე ქ სის მი ზ ნე ბი ს თ ვის სა ქ ს ტა ტი შე ი ს წა ვ ლის 

ინ ტერ ნე ტის მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტუ რად გა მო ყე ნე ბის შე სა ძ ლე ბ ლო ბას, სა ქო ნ ლის ონ

ლა ინ ფა სე ბ ზე და კ ვი რ ვე ბის გზით. უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბ ზე და კ ვი რ ვე ბა ამ ჟა მად უკ ვე 

ხო რ ცი ე ლ დე ბა web scrapingის გა მო ყე ნე ბით, სა ც ხო ვ რე ბე ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბის 

ინ დე ქ სის (RPPI) სა ც დე ლი გა ა ნ გა რი შე ბი ს თ ვის. ინ ტე რ ნე ტი დან მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა

ტუ რი შე გ რო ვე ბა ასე ვე სა სა რ გე ბ ლოა ვა კა ნ სი ე ბის გა მო კ ვ ლე ვი ს თ ვის, რო გორც მო ნა

ცე მე ბის და მა ტე ბი თი წყა რო. ამა ს თა ნა ვე აღ ნი შ ნუ ლი ხე რ ხი მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად ამ ცი რებს 

რე ს პო ნ დე ნ ტის ტვი რთს და შე სა ძ ლე ბელს ხდის ფა სე ბის ცვ ლი ლე ბა ზე და კ ვი რ ვე ბა გა ნ

ხო რ ცი ე ლ დეს უფ რო სწ რა ფად, ვი დ რე ტრა დი ცი უ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბი სას. 

• დი დი მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის სხ ვა შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბი შე ს წა ვ ლი ლი იქ ნე ბა სტ რა ტე გი ის 

გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პე რი ო დ ში. 

ზე მო ა ღ ნი შ ნუ ლის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია, სა ქ ს ტა ტის თა ნა მ შ რო მ ლე ბი სა თა ნა

დო დო ნე ზე ფლო ბ დ ნენ ახალ მე თო დებს, რა თა შე ძ ლონ მო ნა ცე მე ბის ახა ლი წყა რო ე ბის იდე ნ

ტი ფი ცი რე ბა, შე ფა სე ბა და მა თ ზე წვ დო მა. აღ ნი შ ნუ ლი მო ი თ ხოვს შე სა ბა მის სფე რო ში უნარჩ ვე

ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბას და ტრე ნი ნ გე ბის ჩა ტა რე ბის შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბას. და მა ტე ბით 

იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ე რ თა შო რი სო თა ნა მ შ რო მ ლო ბი სა და გა მო ც დი ლი სა ე რ თა შო რი სო პა რ

ტ ნი ო რე ბი ს გან ცო დ ნის მი ღე ბის შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბი 

სა ქ ს ტა ტი მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე ბის არ სე ბუ ლი პრა ქ ტი კის მო დე რ ნი ზა ცი ას და ი სა ხავს მი ზ ნად. 

მო ნა ცე მ თა რე ვო ლუ ცი ით გა ნ პი რო ბე ბუ ლი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბით სა რ გე ბ ლო ბის გა რ და, სა ქ ს ტა ტი 

გა ნა გ რ ძობს მო ნა ცე მ თა ელე ქ ტ რო ნუ ლი შე გ რო ვე ბის სი ს ტე მის და ნე რ გ ვას. გა მო კ ვ ლე ვე ბის უმე
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ტე სო ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბი სას გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი მნი შ ვ ნე ლო ბა მი ე ნი ჭე ბა კო მ პი უ ტე რის მე შ ვე ო ბით 

პერ სო ნა ლუ რი გა მო კი თ ხ ვის (CAPI) გა მო ყე ნე ბას. ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბა გა ნი ხი ლე ბა და გე გ მი ლი 

მო სა ხ ლე ო ბის და სა სო ფ ლოსა მე უ რ ნეო აღ წე რე ბის ჩა ტა რე ბი სას. CAPI შე სა ძ ლე ბელს ხდის, შე ამ

ცი როს შე ც დო მე ბის ალ ბა თო ბა მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის ეტა პ ზე და მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად შე კ ვე ცოს სა ჭი

რო ადა მი ა ნუ რი რე სუ რ სე ბის (და ტ ვი რ თ ვის) რა ო დე ნო ბა. უფ რო მე ტიც, CAPIის ძი რი თად გა მოკ

ვ ლე ვე ბ ში გა მო ყე ნე ბა ხელს შე უ წ ყობს შე დე გე ბის უფ რო სწ რაფ და მუ შა ვე ბა სა და გა მო ქ ვე ყ ნე ბას, 

ვი დ რე ეს ტრა დი ცი უ ლი, ქა ღა ლ დ ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბი სას არის შე სა ძ ლე ბე ლი.

ამ ინი ცი ა ტი ვე ბის შე დე გად სა ქ ს ტა ტის ამ ბი ცი უ რი მი ზა ნია, გა მო კ ვ ლე ვე ბის 90% ჩა ტა რ დეს 

მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის თა ნა მე დ რო ვე მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

და ბო ლოს, სა ქ ს ტა ტ მა რე ს პო ნ დე ნ ტ თა ტვი რ თის შე მ სუ ბუ ქე ბის მი ზ ნით, უნ და გა ა უ მ ჯო ბე სოს 

არ სე ბუ ლი კი თ ხ ვა რე ბი. სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზის ეტა პ ზე რა მ დე ნი მე მო მ ხ მა რე ბე ლ მა შე ნი შ ნა, რომ 

აღ ნი შ ნუ ლი ტვი რ თის შე მ ცი რე ბის მი ზ ნით სა ჭი როა კი თ ხ ვა რე ბის სა გ რ ძ ნო ბ ლად გა უ მ ჯო ბე სე ბა. ამ 

თვა ლ სა ზ რი სით გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ყუ რა დ ღე ბა გა მა ხ ვი ლ და ბი ზ ნე სი სა და ტუ რი ზ მის სტა ტი ს ტი

კას თან და კა ვ ში რე ბულ გა მო კ ვ ლე ვე ბ ზე. 

 სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის ყვე ლა ზე რე ნ ტა ბე ლურ და ზუსტ სა შუ ა ლე ბად რჩე ბა ად მი ნი ს ტ რა

ცი ულ მო ნა ცე მ თა წყა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქ ს ტა ტი ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი 

წყა რო ე ბი დან მი ღე ბულ მო ნა ცე მებს სულ უფ რო მე ტად იყე ნებს და ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მებ ზე 

წვ დო მის უფ ლე ბა ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნით არის გა რა ნ ტი რე

ბუ ლი, პრა ქ ტი კა ში მო ნა ცე მე ბის, გა ნ სა კუ თ რე ბით კი მი კ რო მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე ბა ყო ვე ლ თ ვის 

არ არის მა რ ტი ვი. გა რ კ ვე ულ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში სა ქ ს ტატს არ აქვს წვ დო მა ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა

ცე მ თა ბა ზე ბ ზე, რაც გა ვ ლე ნას ახ დენს მო ნა ცე მე ბის ხა რი ს ხ სა და მა თი მი ღე ბის დრო უ ლო ბა ზე. 

სა ჭი როა, შე მუ შა ვ დეს სტ რა ტე გია მი კ რო დო ნე ზე ყვე ლა შე სა ბა მის ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მ ზე 

სრუ ლი წვ დო მის მო სა პო ვე ბ ლად. სტ რა ტე გია ასე ვე უნ და მო ი ცა ვ დეს შე სა ძ ლე ბ ლო ბას, რომ აღ

ნი შ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი სტა ტი ს ტი კის ყვე ლა შე სა ბა მის სფე რო ში სტა ტი ს ტი კის მი ზ ნე ბი ს თვის იყოს 

გა მო ყე ნე ბუ ლი. ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბა ს თან და კა ვ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ების 

აღ მო სა ფ ხ ვ რე ლად სა ჭი როა ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მფ ლო ბე ლე ბ თან ურ თი ე რ თთა ნამ

შ რო მ ლო ბის მე მო რა ნ დუ მე ბის გა ფო რ მე ბა, რა თა გა რა ნ ტი რე ბუ ლი იყოს სა ბა ზი სო მო ნა ცე მე ბის 

ხა რი ს ხი, ხო ლო თვით უწ ყე ბე ბ ში შე ი ქ მ ნას ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის უნი ვერ სა ლუ რად მარ

თ ვი სა და კო ო რ დი ნა ცი ის შე სა ბა მი სი სტ რუ ქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბი. ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცემ თა 

ხა რი ს ხის გა უ მ ჯო ბე სე ბი სა და ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მ თა მფ ლო ბე ლე ბ თან სა მუ შაო კავ ში რე

ბის გა მ ყა რე ბის კი დევ ერთ სა შუ ა ლე ბას წა რ მო ა დ გენს სა ქ ს ტა ტის მი ერ სა ხე ლ მწი ფო და წე სე ბუ

ლე ბე ბ თან სა მუ შაო შე ხ ვე დ რე ბის ჩა ტა რე ბა, რაც მო ნა ცე მ თა და მუ შა ვე ბი სა და ანა ლი ზის შე სა ძ

ლე ბ ლო ბე ბის გა ძ ლი ე რე ბი ს კენ იქ ნე ბა მი მა რ თუ ლი (ამო ცა ნა 1.4, თა ვი 6.1).

სა ქ ს ტა ტ მა უნ და გა ა ძ ლი ე როს თა ვი სი, რო გორც სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სის

ტე მის კო ო რ დი ნა ტო რის, რო ლი და შე ქ მ ნას ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მფ ლო ბელ სა ხელ
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მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბ თან დი ა ლო გის პლა ტ ფო რ მა. სა ხე ლ მ წი ფო უწ ყე ბე ბ თან, მათ შო რის ად

გი ლო ბ რი ვი თვი თ მმა რ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბ თან, რე გუ ლა რუ ლი შე ხ ვე დ რე ბი სა ქ ს ტატს მი ს ცემს 

შე სა ძ ლე ბ ლო ბას, მო ა ხ დი ნოს ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მ თა ახა ლი წყა რო ე ბის იდე ნ ტი ფი ცი რე ბა 

და მუ დ მი ვად გა ნა ა ხ ლოს სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის და ფა რ ვის არე ა ლი. 

ა ღ ნი შ ნუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის შე დე გად ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მე ბ ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლი სტა ტი ს

ტი კის წი ლი 28%დან (2019 წ.) 40%მ დე (2023 წ.) გა ი ზ რ დე ბა. 
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მიმართულება 2.2.1.

გამოკვლევის კითხვარების გაუმჯობესება  

მიმართულება 2.2.2.

ადმინისტრაციული მონაცემების მფლობელებთან 

აქტიური თანამშრომლობა 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

კითხვარების ხარისხის გაუმჯობესება და 

რესპონდენტთა ტვირთის შემსუბუქება 

ყველა გამოკვლევის კითხვარი 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისია; 

რესპონდენტთა ტვირთი გაზომილი, მისი 

შემსუბუქების გზები სამოქმედო გეგმით 

იდენტიფიცირებული და განხორციელებულია

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ოფიციალური სტატისტიკის კოორდინაციაში 

უფრო აქტიური როლის შესრულება 

ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ 

საქართველოს კანონის შესაბამისი 

ცვლილებები ძალაშია შესული; 

სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა უწყებებთან 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები 

გაფორმებულია; სახელმწიფო უწყებებთან 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებთან ჩატარებულია რეგულარული 

შეხვედრები სტატისტიკასთან დაკავშირებული 

საკითხების განსახილველად 

ოფიციალური სტატისტიკის სხვა 

მწარმოებლების და მათი პროდუქტების 

მკაფიოდ და სისტემატურად განსაზღვრის 

კრიტერიუმების ჩამოყალიბება

განსაზღვრულია პრინციპები სტატისტიკის 

მწარმოებელი უწყებების განსაზღვრის მიზნით
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მიმართულება 2.2.3.

მონაცემთა ახალი წყაროებისა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების შემუშავება და ტესტირება

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

კომპიუტერული პროგრამული 

უზრუნველყოფის შექმნა მონაცემების 

შეგროვებისას თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნით 

მონაცემების ახალი წყაროების 

(დიდი მონაცემები) და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების (მაგალითად, ინტერნეტის 

მონაცემების ავტომატური მოპოვება და 

სკანირებული მონაცემები) გამოყენებისთვის 

პლატფორმა შექმნილია 

ვაკანსიების შესახებ სტატისტიკის წარმოების 

შესაძლებლობების შესწავლა 

ვაკანსიების სტატისტიკის საწარმოებლად 

ინტერნეტიდან მოპოვებული მონაცემების 

გამოყენების შესაძლებლობები შესწავლილია 

(ინტერნეტიდან მონაცემების ავტომატური 

მოპოვება  Web scraping); ვაკანსიების 

მარტივი მონიტორინგისთვის ინფორმაციულ

ტექნოლოგიური პლატფორმა შექმნილია  

სამომხმარებლო ფასების სტატისტიკისთვის 

მონაცემების შეგროვების თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დანერგვა, როგორიცაა 

დიდი მონაცემები (მათ შორის ინტერნეტიდან 

მონაცემების ავტომატური მოპოვება (Web 

scraping) და სკანერული მონაცემები). 

მონაცემების მფლობელებთან (მაგალითად, 

სავაჭრო ქსელებთან სკანერულ მონაცემებზე 

წვდომის მოსაპოვებლად) თანამშრომლობა 

დამყარებულია; სამომხმარებლო ფასების 

ინდექსის გამოკვლევაში დიდი მონაცემები 

(მათ შორის სკანერული მონაცემები და 

ინტერნეტიდან მონაცემების ავტომატური 

მოპოვება (Web scraping) ინტეგრირებულია
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ამოცანა 2.3. 

მონაცემთა გავრცელების და კომუნიკაციის 

პროცესების პრაქტიკის გაუმჯობესება 

გა ე როს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ფუ ნ და

მე ნ ტუ რი პრი ნ ცი პე ბის პი რ ვე ლი პრი ნ ცი პი ნა თ

ლად აწე სებს ინ ფო რ მა ცი ის ხა ლ ხი ს თ ვის მი წო

დე ბის ვა ლ დე ბუ ლე ბას: 

მო ნა ცე მე ბის გა ვ რ ცე ლე ბის გა უ მ ჯო ბე სე ბა  სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის სა ბო ლოო 

მი ზა ნია. აღ ნი შ ნუ ლი მი ზ ნის ქვეშ ორი ას პე ქ ტი გა ნი ხი ლე ბა: ოფი ცი ა ლუ რი გა ვ რ ცე ლე ბა და გა ვ

რცე ლე ბა უფ რო ფა რ თო გა გე ბით. სა ქ ს ტა ტი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის გა ვ რ ცე ლე ბა ზეა პა სუ ხი ს

მ გე ბე ლი და ამას წი ნა ს წარ გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი გა ნ რი გის მი ხე დ ვით ახო რ ცი ე ლებს. ასე ვე ერო ვ ნუ ლი 

ბა ნ კი აქ ვე ყ ნებს სტა ტი ს ტი კას, რო მე ლ საც თა ვი სი გა ნ რი გის მი ხე დ ვით აწა რ მო ებს. 

სა ქ ს ტა ტ ში და ნე რ გი ლია რი გი პო ლი ტი კე ბი და პრო ცე დუ რე ბი, რა თა და კ მა ყო ფი ლ დეს მი

უკე რ ძო ე ბ ლო ბი სა და ობი ე ქ ტუ რო ბის მო თ ხო ვ ნე ბი და შე ს რუ ლ დეს სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბი სა 

და გა ვ რ ცე ლე ბის გა ნ რი გი. თუ მ ცა, გა რე შე ფა სე ბის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სა ჭი როა არ სე ბუ ლი 

პრაქ ტი კის გა წე რა და ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მი უ კე რ ძო ე ბ ლად და ობი ე ქ ტუ რად წა რ მო ე ბი სა 

და გა ვ რ ცე ლე ბის უზ რუ ნ ვე ლ მ ყო ფი სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო პრი ნ ცი პე ბის გა მო ქ ვე ყ ნე ბა. აუ ცი ლე ბე ლია 

“ოფიციალური სტატისტიკა დემოკრატიული საზოგადოების 

საინფორმაციო სისტემის განუყოფელი ნაწილია და ის მთავრობას, 

ეკონომიკასა და საზოგადოებას ეკონომიკური, დემოგრაფიული, 

სოციალური და გარემოს მდგომარეობის შესახებ მონაცემებით 

ამარაგებს. ამ მიზნით პრაქტიკული ღირებულების მქონე ოფიციალური 

სტატისტიკური მონაცემები ოფიციალური სტატისტიკის უწყებების მიერ 

ობიექტურ საფუძველზე იწარმოება და ვრცელდება საჯარო ინფორმაციის 

ფლობაზე მოქალაქეთა უფლების პატივისცემის უზრუნველსაყოფად.’’   
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შე ც დო მე ბ ზე რე ა გი რე ბის, მა თი გა ს წო რე ბი სა და და გე გ მი ლი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი გა და სი ნ ჯ ვე ბის თა

ო ბა ზე წი ნა ს წა რი გა მო ც ხა დე ბის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა. 

2019 წელს სა ქ ს ტა ტის ახა ლი, თა ნა მე დ რო ვე ვებსა ი ტი ამო ქ მე დდა. ვებსა ი ტი ოფი ცი ა ლუ

რი სტა ტი ს ტი კის, გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ე ბის, პუ ბ ლი კა ცი ე ბის, სა ე რ თა შო რი სო თა ნა მ

შრო მ ლო ბის ამ სა ხ ვე ლი და სხ ვა ინ ფო რ მა ცი ის გა ვ რ ცე ლე ბის მთა ვა რი პლა ტ ფო რ მაა. სა ქ ს ტა ტი 

უზ რუნ ვე ლ ყოფს ვებსა ი ტის ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბა სა და მუ დ მივ გა უ მ ჯო ბე სე ბას. მი სი ფუ ნ ქ ცი უ რო ბა და 

მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სხ ვა და ს ხ ვა ჯგუ ფე ბის მი ერ მა ს ზე წვ დო მა სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პე რი

ო დ ში კი დევ უფ რო და ი ხ ვე წე ბა. სტა ტი ს ტი კის სხ ვა მწა რ მო ე ბ ლე ბის მი ერ შე ქ მ ნი ლი სტა ტი ს ტი კის 

ოფი ცი ა ლურ ვებსა ი ტ ზე გა მო ქ ვე ყ ნე ბით, იგე გ მე ბა მო მ ხ მა რე ბ ლის ყვე ლა ჯგუ ფი ს თ ვის ოფი ცი

ალუ რი სტა ტი ს ტი კის ,,ე რ თი ფა ნ ჯ რი ს’’ შე ქ მ ნა. 

ფა რ თო სა ზო გა დო ე ბი ს თ ვის მო ნა ცე მე ბის მი წო დე ბა მო ი თ ხოვს მო ნა ცე მ თა გა ვ რ ცე ლე

ბის სტრა ტე გი ის არ სე ბო ბას. ქვე და გრა ფი კ ში აღ წე რი ლია მო მ ხ მა რე ბე ლ თა სხ ვა და ს ხ ვა ჯგუ

ფე ბი და სა ჭი რო მო ნა ცე მე ბ ზე მა თი მო თ ხო ვ ნე ბი. სტ რა ტე გია გა ნ სა ზ ღ ვ რავს მო მ ხ მა რე ბე ლ თა 

გან სხვა ვე ბულ კა ტე გო რი ებს და მა თი ინ ფო რ მი რე ბი ს თ ვის სა ჭი რო კო მუ ნი კა ცი ის კო ნ კ რე ტულ 

სა შუ ალე ბებს. კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, ვებსა ი ტი, ეფე ქ ტი ა ნო ბა 

რე გუ ლა რუ ლად გა ი ზო მე ბა, რა თა სწო რი ინ ფო რ მა ცი ის სწორ ფო რ მა ტ ში სწორ დროს მი წო დე

ბა მუ დ მი ვად გა უ მ ჯო ბე ს დეს. ასე ვე გა და ი დ გ მე ბა ნა ბი ჯე ბი თა ნა მე დ რო ვე მე თო დე ბის, მა გა ლი

თად, ინ ფო გ რა ფი კე ბის გა მო ყე ნე ბით სტა ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის ვი ზუ ა ლი ზა ცი ის გა სა ზ რ დე ლად. 

ეროვ ნუ ლი ბა ნ კი მო ნე ტა რულ და სა გა რეო სე ქ ტო რის სტა ტი ს ტი კას სა კუ თარ ვებსა ი ტ ზე აქ ვე ყ

ნებს. აღ ნი შ ნუ ლი სტა ტი ს ტი კის მო მ ხ მა რე ბე ლ თა წრის გა ფა რ თო ე ბის მი ზ ნით, ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი 

სა გა რეო სე ქ ტო რის სტა ტი ს ტი კას ინ ტე რა ქ ტი უ ლი ცხ რი ლე ბის სა ხით გა მო ა ქ ვე ყ ნებს.
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გრაფიკი 3. ინფორმაციისა და მომხმარებლების მოდელი გაეროს 

აფრიკის ეკონომიკური კომისიის მონაცემების და მათთან 

დაკავშირებული ინფორმაციისთვის. წყარო: UNECA.

სა ქა რ თ ვე ლო სა ქ ს ტა ტის, ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის და ფი ნა ნ ს თა სა მი ნი ს ტ როს სა ხით ჩა რ თუ ლია 

მო ნა ცე მე ბის გა ვ რ ცე ლე ბის სპე ცი ა ლურ სტა ნ და რ ტ ში (SDDS). ეს სტა ნ და რ ტი შე მუ შა ვე ბუ ლია სსფ

ის მი ერ და ფო ნ დი ვე ახო რ ცი ე ლებს მის მო ნი ტო რი ნგს. SDDS არის სა ზო გა დო ე ბი ს თ ვის მა კ რო

ეკო ნო მი კუ რი სტა ტი ს ტი კის მი წო დე ბის გლო ბა ლუ რი ჩა რ ჩო. SDDSში სა ხე ლ მ წი ფოს ჩა რ თუ ლო ბა 

ნი შ ნავს, რომ ის ,,კა რგ სტა ტი ს ტი კურ მო ქა ლა ქე ო ბა ზე ’’ ტე სტს აკ მა ყო ფი ლებს. სტ რა ტე გი ის გა ნ

ხო რ ცი ე ლე ბის პე რი ო დ ში იგე გ მე ბა SDDS Plusზე გა და ს ვ ლა. SDDS Plus4 სსფის მო ნა ცე მ თა სტან

და რ ტი ზა ცი ის ინი ცი ა ტი ვე ბის უმა ღ ლეს სა ფე ხურს წა რ მო ა დ გენს და იმ პრო გ რე სს ეფუ ძ ნე ბა, რო მე

ლიც SDDSის ფა რ გ ლე ბ შია მი ღ წე უ ლი. ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი სსფთან მო ნა ცე მე ბის გა სა ზი ა რებ ლად 

SDMX ფო რ მატს გა მო ი ყე ნებს. უფ რო კო ნ კ რე ტუ ლად, MFSCBS (ცე ნ ტ რა ლუ რი ბა ნ კის კვ ლე ვა) და 

MFSODC (სხ ვა დე პო ზი ტუ რი კო რ პო რა ცი ე ბის კვ ლე ვა) გა ზი ა რ დე ბა SDMX ფო რ მა ტ ში.

გა ვ რ ცე ლე ბის პრა ქ ტი კა ს თან და კა ვ ში რე ბით, კი დევ ერ თი სა კი თ ხია სტა ტი ს ტი კუ რი ინ ფო რ

მა ცი ის მო თ ხო ვ ნა ზე პა სუ ხის ფო რ მუ ლი რე ბის პრო ცე სის ოპ ტი მი ზა ცია. ეს მო მ ხ მა რე ბე ლ თა წე რი

ლე ბ ზე პა სუ ხის გა ცე მის დროს შე ა მ ცი რებს. 

2023 წლი ს თ ვის სა ქ ს ტა ტის მი ზა ნია, მის ვებსა იტს 10%ით მე ტი უნი კა ლუ რი ვი ზი ტო რი ჰყავ

დეს და სო ცი ა ლურ ქსე ლე ბ ში მი მ დე ვ რე ბის რა ო დე ნო ბა და ჩა რ თუ ლო ბა 20%ით გა ი ზა რ დოს.

4  2019 წლის ოქტომბრის ბოლოსთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი ქვეყნებიდან 111 ჩართული იყო eGDDSში 

(მონაცემთა გავრცელების გაუმჯობესებული ზოგადი სისტემა), 58 – SDDSში, ხოლო 19 – SDDS Plusში.
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მიმართულება 2.3.1.

მონაცემთა გავრცელების პოლიტიკის შემუშავება 

მიმართულება 2.3.2.

ვებ-საიტის შინაარსობრივი ნაწილის სრულყოფა  

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მონაცემების გავრცელებისა და კომუნიკაციის 

სტრატეგიის შემუშავება

დამტკიცებულია კომუნიკაციისა და მონაცემთა 

გავრცელების სტრატეგიის ახალი ვერსია

სახელმძღვანელო დოკუმენტის მომზადება 

ოფიციალური სტატისტიკის წარმოებისა და 

გავრცელების დროს მიუკერძოებლობისა და 

ობიექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით

მომზადებულია შეცდომების შემთხვევაში 

ქცევის პოლიტიკის დოკუმენტი; მონაცემები 

ვრცელდება ახალი პოლიტიკის შესაბამისად. 

დოკუმენტი განთავსებულია საქსტატის ვებ

საიტზე

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საქსტატის ვებსაიტის დახვეწა 

ვებსაიტს რეგულარულად (კვარტალურად) 

ემატება ახალი სერვისები; მულტიმედიური 

საშუალებების რაოდენობა გაზრდილია 

წყაროების გაფართოება და სხვა 

სახელმწიფო უწყებების მიერ წარმოებული 

ახალი სტატისტიკის გამოქვეყნება 

საქსტატის ვებსაიტი მოიცავს სტატისტიკის 

სხვა მწარმოებელთა მიერ შემუშავებულ 

სტატისტიკურ ინფორმაციას 

საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის 

ინტერაქტიული ცხრილების გამოქვეყნება 

ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე ცხრილები 

გამოქვეყნებულია
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მიმართულება 2.3.3.

გავრცელების პრაქტიკის დახვეწა 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციაზე  

პასუხის მომზადების პროცესის ოპტიმიზაცია

მომხმარებელთა მონაცემებზე 

მოთხოვნების მონიტორინგი და ანალიზი 

განხორციელებულია;  ხდება ვებსაიტზე 

განთავსებული სტატისტიკური  ინფორმაციის 

განახლება  მონაცემებზე მომხმარებელთა 

მოთხოვნის ანალიზის შედეგების საფუძველზე

არსებული SDDS სტანდარტიდან 

SDDS Plusზე გადასვლა

მაკროეკონომიკური სტატისტიკა სსფის 

უმაღლესი სტანდარტის – SDDS Plusის – 

შესაბამისად ქვეყნდება და ვრცელდება 

საერთაშორისო საფინანსო 

ორგანიზაციებთან მონაცემების SDMX 

ფორმატით გაზიარება. 

MFSCBS – ცენტრალური ბანკის კვლევა სსფ

თან SDMX ფორმატშია გაზიარებული;  

MFSODC – სხვა დეპოზიტური ორპორაციების 

კვლევა სსფთან SDMX ფორმატშია 

გაზიარებული
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სტატისტიკური ინფრასტრუქტურის და 

შესაძლებლობების განვითარება 

ს ტა ტი ს ტი კა ში შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბი შე ი ძ ლე ბა გა ნი მა რ ტოს, რო გორც სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი 

სი ს ტე მე ბის უნა რი აწა რ მო ოს სა ნ დო, ზუ ს ტი, დრო უ ლი, რე ლე ვა ნ ტუ რი და სა ე რ თა შო რი სოდ შე

სა და რი სი მო ნა ცე მე ბი. შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბა პრო ცე სია, რო მე ლიც სტა ტი ს ტი კუ რი ინ

სტი ტუ ტე ბის ამ უნა რებს აყა ლი ბებს ან აძ ლი ე რებს. უფ რო ზო გა დად, ეს გუ ლი ს ხ მობს ქვე ყ ნის მთე

ლი სტა ტი ს ტი კუ რი სი ს ტე მის რე ფო რ მას მი სი ეფე ქ ტი ა ნო ბი სა და ეფე ქ ტუ რო ბის გა ზ რ დის მი ზ ნით. 

შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბა რა მ დე ნი მე ას პე ქტს მო ი ცავს, მათ შო რი საა: სა მა რ თ ლე ბ რი ვი 

ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რა, ადა მი ა ნუ რი და ფი ნა ნ სუ რი რე სუ რ სე ბი, ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რა და ტე ქ ნი კუ რი რე

სუ რ სე ბი, სტა ნ და რ ტე ბი, სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სა მ სა ხუ რის მა კო ო რ დი ნი რე ბე ლი ფუ ნ ქ ცია და 

რო ლი, და ი ნ ტე რე სე ბულ მხა რე ე ბ თა ნ/მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ თან ურ თი ე რ თო ე ბა და თა ნა მ შ რო მ ლო ბა. 

ინ ფო რ მა ცი ი სა და გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბა უწ ყ ვე ტი პრო ცე

სია. შე სა ბა მი სად, სა ქ ს ტა ტ მა და მთ ლი ა ნად სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლ მა სი ს ტე მამ უნ და გა რ და ქ მ ნას 

ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რა, მო ა ხ დი ნოს მი სი მო დე რ ნი ზა ცია და გა მო ი ყე ნოს ახა ლი მი დ გო მე ბი შე სა ძ ლებ

ლო ბე ბის გა ნ სა ვი თა რე ბ ლად, რო გორც სტ რა ტე გი ის ძი რი თა დი და მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ელე მე ნ ტი. 

მთა ვ რო ბის სრუ ლი მხა რ და ჭე რა, გა ნ სა კუ თ რე ბით სა ჭი რო ფი ნა ნ სუ რი რე სუ რ სე ბის უზ რუ ნ ვე ლ სა

ყო ფად, ამ სტ რა ტე გი უ ლი მი ზ ნის მი სა ღ წე ვად უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნე სია. 

გა ნ ვი თა რე ბად ქვე ყ ნე ბ ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის რო ლი პრა ქ ტი კის კო დე ქ სს უნ და ეფუძ

ნე ბო დეს, რო მე ლიც მდ გ რა დი და სა ნ დო ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მე ბი ს თ ვის 

სა ბა ზი სო პრი ნ ცი პე ბ სა და კრი ტე რი უ მებს გა ნ სა ზ ღ ვ რავს. შე სა ბა მი სად, სა მა რ თ ლე ბ რი ვი სა ფუძ

ვლე ბი თა ნ ხ ვე დ რა ში უნ და იყოს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ მო დე ლურ კა ნო ნ თან და 

პრა ქ ტი კის კო დე ქ ს თან, რაც პრო ფე სი უ ლი მი უ კე რ ძო ე ბ ლო ბის, მო ნა ცე მე ბის შე გ რო ვე ბის მა ნ

და ტი სა და კო ნ ფი დე ნ ცი ა ლუ რო ბის და ც ვის სა მა რ თ ლე ბ რი ვი სტა ნ და რ ტე ბის არ სე ბო ბას უზ რუ ნ

ველ ყოფს. შე სა ბა მი სი ცვ ლი ლე ლე ბი უნ და შე ვი დეს სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნ ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა

ტი ს ტი კის შე სა ხებ, რა თა სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სა მ სა ხუ რი და ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის სხ ვა 

მწა რ მო ე ბ ლე ბი უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფი ლი იყ ვ ნენ ყვე ლა სა ჭი რო სა მა რ თ ლე ბ რი ვი ინ ს ტ რუ მე ნ ტით მა ღა

ლი ხა რი ს ხის და გა ვ ლე ნე ბი ს გან და მო უ კი დე ბე ლი სტა ტი ს ტი კის სა წა რ მო ე ბ ლად.

6.3.   სტრატეგიული მიზანი 3:  
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სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის ეფე ქ ტი ა ნო ბის ამაღლება შე უ ძ ლე ბე ლია 

ინ ფო რ მა ცი ულ ტე ქ ნო ლო გი ე ბ სა და ადა მი ა ნურ რე სუ რ სე ბ ში შე სა ბა მი სი ინ ვე ს ტი რე ბის გა რე შე. 

ეს სტა ტი ს ტი კის გა ნ ვი თა რე ბი ს თ ვის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის შე ქ მ ნის კი დევ ერ თი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი 

პი რო ბაა. ცვ ლი ლე ბე ბის ხა ნა ში სა ნ დო სტა ტი ს ტი კა ზე მა ღა ლი მო თ ხო ვ ნის და მო მ ხ მა რე ბე ლ თა 

ცვა ლე ბა დი სა ჭი რო ე ბე ბის და კ მა ყო ფი ლე ბა სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მი ს

თვის, გა ნ სა კუ თ რე ბით კი სა ქ ს ტა ტი ს თ ვის, დიდ გა მო წ ვე ვას წა რ მო ა დ გენს. აღ ნი შ ნუ ლ თან გა სა მ

კ ლა ვე ბ ლად ინ ფო რ მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი უ რი სი ს ტე მა თა ნა მე დ რო ვე ცი ფ რუ ლი ტე ქ ნო ლო გი უ რი 

ტე ნ დე ნ ცი ე ბის შე სა ბა მი სად უნ და გა ნა ხ ლ დეს. ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლია ადა მი ა ნუ რი რე სუ რ სე ბის მარ

თ ვის სი ს ტე მის შე ც ვ ლა, რაც სი ს ტე მა ში კა დ რე ბის შე ნა რ ჩუ ნე ბა სა და მო ზი დ ვას შე უ წ ყობს ხელს.
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ამოცანა 3.1. 

საკანონმდებლო ბაზის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა

უ ნ და არ სე ბო ბ დეს გა მა რ თუ ლი სა მა რ თ ლე ბ რი ვი ბა ზა, რო მე ლიც სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნულ 

სამ სა ხუ რებს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბი ს თ ვის სა ჭი რო სა ქ მი ა ნო ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის 

შე სა ბა მის მა ნ დატს მი ა ნი ჭებს. ის უნ და მო ი ცა ვ დეს ხა რი ს ხი ა ნი მო ნა ცე მე ბის ძი რი თად პრი ნ ცი პებს 

(შე სა ბა მი სო ბა, სი ზუ ს ტე, დრო უ ლო ბა, შე სა და რი სო ბა, თა ნ მი მ დე ვ რუ ლო ბა, ხე ლ მი სა წ ვ დო მო ბა, 

ან გა რი შ ვა ლ დე ბუ ლე ბა და გა მ ჭ ვი რ ვა ლო ბა) და სტა ტი ს ტი კუ რი სი ს ტე მის წე ვ რებს შო რის ფუ ნ ქ ცი

ე ბის ზუსტ და ნა წი ლე ბას. 

სა ქა რ თ ვე ლო ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის სა მა რ თ ლე ბ რი ვი სა ფუ ძ ვ ლე ბი ოფი ცი ა ლუ რი 

სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ მო დე ლურ კა ნო ნ თან სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში არ არის. მა რ თა ლია, 2009 

წლის შე მ დეგ სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ რა მ დე ნ ჯე რ მე შე ი ც ვა

ლა და მუ დ მი ვად უმ ჯო ბე ს დე ბა, მა გ რამ გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის ბო ლო ან გა რი შ მა მთე ლი რი გი 

რე კო მე ნ და ცი ე ბი გა მო ყო, რო მე ლ თა გა თ ვა ლი ს წი ნე ბა მო ქ მედ კა ნონს მო დე ლურ კა ნო ნ თან და 

პრა ქ ტი კის კო დე ქ სის შე სა ბა მის პრი ნ ცი პე ბ თან სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში მო ი ყ ვანს. გლო ბა ლუ რი შე

ფა სე ბის რე კო მე ნ და ცი ე ბის კა ნო ნ ში ასა ხ ვა სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის და გა ნ სა კუ თ რე ბით 

სა ქ ს ტა ტის ეფე ქ ტი ა ნი და ეფე ქ ტუ რი ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბი ს თ ვის სა ჭი რო სა მა რ თ ლე ბ რივ ბა ზას უზ რუ ნ

ვე ლ ყოფს. სა კა ნო ნ მ დე ბ ლო ცვ ლი ლე ბე ბი აუ ცი ლე ბე ლია ისე თი სა კი თ ხე ბის გა და სა ჭ რე ლად, რო

გო რი ცაა: ,,პ რო ფე სი უ ლი და მო უ კი დე ბ ლო ბი ს’’ პრი ნ ცი პი, სა ქ ს ტა ტის აღ მა ს რუ ლე ბე ლი დი რექ

ტო რის სტა ტუ სი და მი სი და ნი შ ვ ნის წე სი, სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს რო ლი სა და მა ნ და ტის გა და ხე დ ვა, 

სტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მე ბ ზე წვ დო მა სა ე რ თა შო რი სოდ აღი ა რე

ბუ ლი პრი ნ ცი პე ბის და ც ვით და ა.შ.

სა ქ ს ტა ტის აღ მა ს რუ ლე ბე ლი დი რე ქ ტო რის სტა ტუ სი უნ და გა ძ ლი ე რ დეს და სა ქა რ თ ვე ლო ში 

უმა ღ ლე სი (არა პო ლი ტი კუ რი) სა ჯა რო მო ხე ლის რა ნგს გა უ თა ნა ბ რ დეს. ასე ვე, სტა ტი ს ტი კის წარ

მო ე ბის მე თო დე ბ ზე, სტა ნ და რ ტე ბ ზე, პრო ცე დუ რე ბ ზე და მო ნა ცე მ თა გა მო ქ ვე ყ ნე ბის ვა დე ბ ზე გა

დაწ ყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა მის ექ ს კ ლუ ზი ურ პა სუ ხი ს მ გე ბ ლო ბას უნ და წა რ მო ა დ გე ნ დეს. აღ მა ს რუ ლე

ბე ლი დი რე ქ ტო რი უნ და ინი შ ნე ბო დეს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ მო დე ლუ რი კა ნო ნის 

რე კო მე ნ და ცი ე ბით გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი წე სის შე სა ბა მი სად, ფი ქ სი რე ბუ ლი ვა დით ერ თ ხელ გა ნა ხ ლე

ბის უფ ლე ბით. ამა ს თა ნა ვე, აღ მა ს რუ ლე ბე ლი დი რე ქ ტო რი ს თ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე წ ყ ვე ტის 

სა ფუ ძ ვ ლე ბი, მი სი ამ თა ნა მ დე ბო ბა ზე ყო ფ ნის ვა დის ამო წუ რ ვა მ დე, ნა თ ლად უნ და გა ი წე როს 
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ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნ ში და მკა ფი ოდ უნ და გა მო რი ც ხა ვ დეს 

ისეთ სა ფუ ძ ვ ლებს, რო მ ლე ბიც სტა ტი ს ტი კის სა ე რ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ პრი ნ ცი პებს ეწი ნა ა ღ

მ დე გე ბა. 

სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს რო ლი და მა ნ და ტი უნ და გა და ი ხე დოს, რა თა უფ რო მე ტად შე ე სა ბა მე ბო

დეს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ მო დე ლუ რი კა ნო ნის მმა რ თ ვე ლო ბა ს თან და კა ვ ში რე ბულ 

რე კო მე ნ და ცი ებს.  სა ბ ჭო სა და აღ მა ს რუ ლე ბე ლი დი რე ქ ტო რის კო მ პე ტე ნ ცი ე ბი მკ ვე თ რად უნ და 

გა ი მი ჯ ნოს. კო ნ კ რე ტუ ლად, სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს არ უნ და ჰქო ნ დეს სტა ტი ს ტი კუ რი მე თო დო ლო გი ის 

და მ ტ კი ცე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რა დ გან ეს მხო ლოდ აღ მა ს რუ ლე ბე ლი დი რე ქ ტო რის პრო ფე სი

ულ კო მ პე ტე ნ ცი ას უნ და მი ე კუ თ ვ ნე ბო დეს. 

სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ უნ და შე ვი დეს ცვ ლი ლე ბა მო

ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის მა ნ და ტ თან მი მა რ თე ბა ში და სა ქ ს ტატს სტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის უნ და 

ჰქო ნ დეს გარანტირებული წვ დო მა შე სა ბა მის ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მე ბ ზე. უნ და გა და ი ხე დოს 

და გა მა რ ტი ვ დეს არ სე ბუ ლი ჯა რი მე ბის სი ს ტე მა, თუ კი სტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის მო ნა ცე მე ბის 

მი წო დე ბის შე სა ხებ სა ქ ს ტა ტის სა ვა ლ დე ბუ ლო მო თ ხო ვ ნა არ სრუ ლ დე ბა. 

სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნ ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ უნ და შე ვი დეს ცვ ლი ლე ბე ბი, 

რომ გა მო ი რი ც ხოს კო ნ ფი დე ნ ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის არა ს ტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის გა მო ყე

ნე ბის შე სა ძ ლე ბ ლო ბა, კე რ ძოდ, გა უ ქ მ დეს ჩა ნა წე რი ,,თუ სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნ მ დე ბ ლო ბით სხ ვა 

რამ არ არის და დ გე ნი ლი ’’. კა ნო ნის შე სა ბა მი სი მუ ხ ლი სტა ტი ს ტი კურ მო ნა ცე მე ბ ზე წვ დო მი სა და 

მი სი შე ნა ხ ვის შე სა ხებ უნ და გა და ი ხე დოს და ელე ქ ტ რო ნუ ლი ფო რ მით კო ნ ფი დე ნ ცი ა ლუ რი მო

ნა ცე მე ბის შე ნა ხ ვის ვა დის ლი მი ტი უნ და გა უ ქ მ დეს, ან ისე უნ და და ზუ ს ტ დეს, რომ ის ტო რი უ ლი 

სტა ტი ს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის წა რ მო ე ბას ხე ლი არ შე ე შა ლოს. სა კა ნო ნ მ დე ბ ლო ცვ ლი ლე ბე ბ მა ასე

ვე უნ და უზ რუ ნ ვე ლ ყოს კვ ლე ვი თი მი ზ ნე ბი ს თ ვის კო ნ ფი დე ნ ცი ა ლურ მო ნა ცე მე ბ ზე წვ დო მა, ხო ლო 

საქ ს ტა ტ მა კო ნ ფი დე ნ ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის უკა ნო ნო გა მ ჟ ღა ვ ნე ბის თა ვი დან ასა ცი ლე ბ ლად სა

უკე თე სო სა ე რ თა შო რი სო პრა ქ ტი კის შე სა ბა მი სი წე სე ბი და პრო ცე დუ რე ბი უნ და შე ი მუ შა ოს.
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მიმართულება 3.1.1.

საერთაშორისო ჩარჩო დოკუმენტებისა და რეკომენდაციების 

შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების 

განხორციელება

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ 

საქართველოს კანონის შეცვლა 

საერთაშორისო სტანდარტებისა და 

გლობალური შეფასების რეკომენდაციების 

შესაბამისად 

საქსტატის პროფესიული დამოუკიდებლობა 

შესაბამისობაშია პრაქტიკის კოდექსთან; 

მონაცემების შეგროვებაზე მანდატის შესახებ 

მუხლები შესაბამისობაშია პრაქტიკის 

კოდექსის პრინციპთან; სტატისტიკური 

კონფიდენციალურობის შესახებ მუხლები 

შესაბამისობაშია პრაქტიკის კოდექსის 

პრინციპთან 
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ამოცანა 3.2. 

მდგრადი ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

სისტემის დანერგვა და მონაცემთა 

დაცვის სისტემის შემუშავება

ამოცანა 3.2. 

საკანონმდებლო ბაზის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა

თა ნა მე დ რო ვე ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა ყვე ლა სტა ტი ს ტი კის სი ს ტე მის 

ძი რი თა დი მო თ ხო ვ ნაა. ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში სწ რა ფი ცვ ლი ლე ბე ბი და მოვ

ლე ნე ბი სტა ტი ს ტი კის მწა რ მო ე ბ ლე ბი ს გან ახალ გა რე მო ე ბე ბ თან სხარტ ადა პ ტა ცი ას მო ი თ ხოვს. 

შე სა ბა მი სად, სტ რა ტე გი უ ლი მნი შ ვ ნე ლო ბი საა ინ ფო რ მა ცი ულ სფე რო ში (თა ნა მ შ რო მ ლე ბი, ტე ქ

ნი კუ რი აღ ჭუ რ ვი ლო ბა და კო მ პი უ ტე რუ ლი პრო გ რა მე ბი) მუ დ მი ვი ინ ვე ს ტი რე ბა. სა ქ ს ტა ტის პრი

ორი ტე ტია, არ სე ბუ ლი ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბი სა და აპ ლი კა ცი ე ბის მა ქ სი მა ლუ რი გა მო

ყე ნე ბით, სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბი სა და გა ვ რ ცე ლე ბის პრო ცე ს ში პრო დუ ქ ტი უ ლო ბი სა და ხა რის ხის 

უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა. გლო ბა ლუ რ მა შე ფა სე ბამ შე შ ფო თე ბა გა მო ხა ტა ინ ფო რ მა ცი ულ ტე ქ ნო ლო გი

ებ ში არ სე ბულ მცი რე ინ ვე ს ტი ცი ე ბ თან და, რო გორც შე დე გი, არ სე ბუ ლი მი დ გო მის შე ნა რ ჩუ ნე ბის 

შე სა ძ ლე ბ ლო ბა ს თან და კა ვ ში რე ბით. სა პა სუ ხოდ სა ქ ს ტა ტ მა უნ და შე ი მუ შა ოს ინ ფო რ მა ცი უ ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბის გა ნ ვი თა რე ბის სტ რა ტე გია, რო მ ლის ფა რ გ ლე ბ ში მო ხ დე ბა ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტექ

ნო ლო გი ე ბის გა ნა ხ ლე ბა ყვე ლა პრო ცე ს ში – მო ნა ცე მე ბის შე გ რო ვე ბის ეტა პი დან მის გა ვ რ ცე

ლე ბა მ დე – ხა რი ს ხი ა ნი სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბი სა და მო მ ხ მა რე ბ ლე ბი ს თ ვის მი წო დე ბის მი ზ ნით. 

ასე ვე, პრო ბ ლე მე ბის გა და წ ყ ვე ტის ახა ლი გზე ბის გა მო კ ვე თის მი ზ ნით. ამა ს თა ნა ვე, და გე გ მი ლი 

მო სა ხ ლე ო ბი სა და სა სო ფ ლოსა მე უ რ ნეო აღ წე რე ბი მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად ზრ დის მო თ ხო ვ ნას ძლი ე რი 

ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის შე ქ მ ნა ზე – რო გორც სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბის (მა გა ლი

თად, კო მ პი უ ტე რის მე შ ვე ო ბით პე რ სო ნა ლუ რი გა მო კი თ ხ ვა (CAPI)), ისე მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე

ბის, შე ნა ხ ვი სა და გა ვ რ ცე ლე ბის ეტა პ ზე. ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის სტ რა ტე გი ის შე ს რუ ლე

ბა 20202023 წწ. ერო ვ ნუ ლი სტ რა ტე გი ის მთა ვა რი ამო ცა ნა უნ და იყოს. 

ა ღ ნი შ ნუ ლი მო ცე მუ ლო ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით, სა ე რ თა შო რი სო ექ ს პე რ ტე ბ მა სა ქ ს ტა ტის ინ

ფო რ მა ცი ულტე ქ ნო ლო გი უ რი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბი უნ და შე ა ფა სონ. შე ფა სე ბის შე დე გად გა მო ვ ლე

ნი ლი გა მო წ ვე ვე ბის აღ მო სა ფ ხ ვ რე ლად შე მუ შა ვ დე ბა ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის გა ნ ვი თა

რე ბის სტ რა ტე გია. გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ყუ რა დ ღე ბა უნ და გა მა ხ ვი ლ დეს იმ სა შუ ა ლე ბე ბის შე ქ მ ნა სა 

და და ხ ვე წა ზე, რო მე ლიც მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის და და მუ შა ვე ბის ეტა პე ბ ზე გა მო ი ყე ნე ბა. აგ რეთ

ვე უნ და გა უ მ ჯო ბე ს დეს ტე ქ ნი კუ რი ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რა (მა გა ლი თად, სე რ ვე რე ბი, პე რ სო ნა ლუ რი 

კო მ პი უ ტე რე ბი და სხვ.). კი დევ ერ თი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ას პე ქ ტია კო მ პი უ ტე რუ ლი პრო გ რა მე ბის 

ლი ცე ნ ზი ე ბის შე ძე ნა და მუ დ მი ვი გა ნა ხ ლე ბა, რაც სა ქ ს ტატს სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის თა ნა მე დ რო
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ვე სი ს ტე მის შე სა ქ მ ნე ლად სჭი რ დე ბა. აღ ნი შ ნუ ლი აგ რე თ ვე მო ნა ცე მ თა კო ნ ფი დე ნ ცი ა ლუ რო ბა ს

თან და კა ვ ში რე ბუ ლი სა კი თ ხე ბის გა და ჭ რი სა და უსა ფ რ თ ხო ე ბის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის წი ნა პი რო ბაა. 

ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის სტ რა ტე გი ამ ისი ნი იმ გ ვა რად უნ და გა ნა ვი თა როს, რომ ერო ვ

ნუ ლი სტ რა ტე გი ით გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი სტ რა ტე გი უ ლი ამო ცა ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ას შე უ წ ყოს ხე ლი, მათ 

შო რის (და არა მხო ლოდ): აღ წე რე ბის ჩა ტა რე ბას; კო მ პი უ ტე რის მე შ ვე ო ბით პე რ სო ნა ლუ რი გა

მო კი თ ხ ვის (CAPI) რო გორც მო ნა ცე მ თა შე გ რო ვე ბის  მე თო დის და ნე რ გ ვას; ახა ლი ვებსა ი ტის 

ოპე რი რე ბა სა და გა ნა ხ ლე ბას და სხვ. მო ნა ცე მე ბის კო ნ ფი დე ნ ცი ა ლუ რო ბის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის 

მიზ ნით სა ქ ს ტა ტი აგ რე თ ვე შე ი მუ შა ვებს მო ნა ცე მე ბის და ც ვის სი ს ტე მებს. ეს გა ნ სა კუ თ რე ბით მნი შ

ვნე ლო ვა ნია ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის შე სა ხებ სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნ ში სა ვა რა უ დოდ შე სა ტა ნი 

სა კა ნო ნ მ დე ბ ლო ცვ ლი ლე ბე ბის ფო ნ ზე, რო მე ლიც შე ნა ხულ მო ნა ცე მ თა ბა ზე ბ ზე სა ქ ს ტა ტი ს თ ვის 

წვდო მის მი ნი ჭე ბის სა კი თხს გუ ლი ს ხ მობს.

კი დევ ერ თი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ას პე ქ ტი ინ ფო რ მა ცი ის ში და გა ზი ა რე ბის ხე ლ შე წ ყო ბის გზით, 

სა ქ ს ტა ტ ში ში და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის გა ძ ლი ე რე ბაა. ამის მი სა ღ წე ვად ერთე რ თი მნი შ

ვნე ლო ვა ნი ამო ცა ნა ინ ფო რ მა ცი ის, მათ შო რის სა გა ნ მა ნა თ ლე ბ ლო და სა მ სა ხუ რე ბ რი ვი მა სა ლე

ბის გა სა ც ვ ლე ლად და შე სა ნა ხად ინ ტ რა ნე ტის და ნე რ გ ვაა. ინ ტ რა ნე ტი ხელს შე უ წ ყობს კო მუ ნი კა

ცი ა სა და უწ ყე ბის ში გ ნით ცო დ ნის უკეთ გა ც ვ ლას. 

ამ ამო ცა ნის ფა რ გ ლე ბ ში გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის შე დე გად 2023 წლი ს თ ვის შე მუ

შა ვ დე ბა ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის გა ნ ვი თა რე ბის სტ რა ტე გია და მო ნა ცე მე ბის და ც ვი სა და 

უსა ფ რ თ ხო ე ბის  პო ლი ტი კის დო კუ მე ნ ტი. 
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მიმართულება 3.2.1.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების შეფასება 

მიმართულება 3.2.2.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

არსებული ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

სისტემების შესაძლებლობებისა და 

მდგრადობის შეფასება საერთაშორისო 

ექსპერტების მიერ

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

განვითარების საჭიროებების შეფასება 

ჩატარებულია საერთაშორისო ექსპერტების 

მიერ 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

განვითარების სტრატეგიის შემუშავება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

განვითარების სტრატეგია შემუშავებულია 

და გამოქვეყნებულია ვებსაიტზე; ქსელების, 

სერვერების, ტექნიკური აღჭურვილობის, 

კომპიუტერული პროგრამებისა და მონაცემთა 

ბაზებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა 

განახლებულია ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების სტრატეგიის თანახმად 
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მიმართულება 3.2.3.

მონაცემთა დაცვის სისტემის შემუშავება 

მიმართულება 3.2.4.

საქსტატში ინტრანეტის დანერგვა

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მონაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება 

მონაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დოკუმენტი დამტკიცებულია; 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტი 

ჩატარებულია 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საქსტატის ინტრანეტის შემუშავება და 

წარდგენა

საქსტატის შიდა საკომუნიკაციო პორტალი 

შექმნილი და დანერგილია  
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ამოცანა 3.3. 

ადეკვატური პერსონალით უზრუნველყოფა 

და ადამიანური რესურსების მართვის 

ეფექტური სისტემის შექმნა

სი ტუ ა ცი უ რ მა ანა ლი ზ მა გა მო ა ვ ლი ნა, რომ სა ქ ს ტა ტ სა და, ზო გა დად, სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნულ 

სი ს ტე მა ში არ სე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი რე სუ რ სე ბი რა ო დე ნო ბი სა და გა მო ც დი ლე ბის თვა ლ სა ზ რი სით 

ჩა მო რ ჩე ბა სხ ვა მს გა ვ სი ტი პის სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნულ სი ს ტე მებს. შე მ ფა სე ბ ლე ბის გუ ნ დ მა კი თ

ხ ვის ნი შ ნის ქვეშ და ა ყე ნა სა ქ ს ტა ტის შე სა ძ ლე ბ ლო ბა, გა ნა ხო რ ცი ე ლოს სტა ტი ს ტი კის არ სე ბუ ლი 

პრო გ რა მა, არა თუ უპა სუ ხოს ახალ გა მო წ ვე ვებს. სა ქა რ თ ვე ლოს მთა ვ რო ბას მი ე ცა რე კო მე ნ და

ცია, აღი ა როს პრო ბ ლე მა და შე სა ბა მი სად ხე ლი შე უ წ ყოს კვა ლი ფი ცი უ რი და გა მო ც დი ლი კა დ რე

ბის ადე კ ვა ტუ რი რა ო დე ნო ბით აყ ვა ნა სა და შე ნა რ ჩუ ნე ბას.

„ა და მი ა ნუ რი რე სუ რ სე ბი ს“ ცნე ბა გუ ლი ს ხ მობს არა მხო ლოდ შე სა ბა მი სი კა დ რე ბის აყ ვა ნას, 

არა მედ ადა მი ა ნუ რი რე სუ რ სე ბის გა ნ ვი თა რე ბის ისე თი გე გ მის შე მუ შა ვე ბას, რო მე ლიც გა ა უ მ ჯო

ბე სებს ში და და გა რე კო მუ ნი კა ცი ას, მწი რი რე სუ რ სე ბის ფა რ გ ლე ბ ში უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს არ სე ბუ ლი 

უნა რე ბი სა და  გა მო ც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბას და ტრე ნი ნ გე ბი სა და სა გა ნ მა ნა თ ლე ბ ლო პრო გ რა მე

ბის გზით ცო დ ნის მუ დ მივ გა ნა ხ ლე ბას. მი ზ ნო ბ რი ვი პრო გ რა მე ბი თა ნა მ შ რო მ ლებს და ე ხ მა რე ბა 

გა ი გონ, რი სი მი ღ წე ვა მო ე თ ხო ვე ბათ, რო გორ ხდე ბა მი ზ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და რა რე სუ რ სე

ბი შე უ ძ ლი ათ გა მო ი ყე ნონ პი რა დი გა ნ ვი თა რე ბის ხე ლ შე სა წ ყო ბად. სა ქ ს ტა ტი სა და სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის შე მა დ გე ნე ლი უწ ყე ბე ბის ადა მი ა ნუ რი რე სუ რ სე ბის მა რ თ ვა მი ზ ნად ისა ხავს 

მო ტი ვი რე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი გუ ნ დის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, და სა ქ მე ბუ ლ თა სა ჭი რო ე ბე ბ ზე კო ნ ცე ნ

ტრა ცი ას და მდ გ რა დი სა მუ შაო გა რე მოს შე ქ მ ნას. 

სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნულ სი ს ტე მა ში ადა მი ა ნურ რე სუ რ სე ბ თან და კა ვ ში რე ბუ

ლი დი დი გა მო წ ვე ვა კა დ რე ბის დე ნა დო ბის მა ღა ლი მა ჩ ვე ნე ბე ლია. ეს პრო ბ ლე მუ რი სა კი თ ხია, 

რა დ გან სა ქა რ თ ვე ლოს სა ჯა რო უწ ყე ბე ბი ამ ჟა მად იმ ყო ფე ბი ან ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა ნ ვი თა რე ბის და 

თა ნამ შ რო მე ლ თა შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბის პრო ცე ს ში, რა თა მათ სრუ ლად და ა კ მა ყო

ფი ლონ სა ე რ თა შო რი სო და ევ რო კა ვ ში რის სტა ნ და რ ტე ბი. ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის და კარ გ ვამ 

შე საძ ლოა, სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბა სე რი ო ზუ ლად შე ა ფე რ ხოს. სა ქა რ

თვე ლო ში სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის ცე ნ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ხა სი ა თი სა და ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი

კის უდი დე სი წი ლის სა ქ ს ტა ტის მი ერ წა რ მო ე ბის პი რო ბე ბ ში, ადე კ ვა ტუ რი ადა მი ა ნუ რი რე სურ

სე ბი საქ ს ტა ტი ს თ ვის გა ნ სა კუ თ რე ბით მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია. კვა ლი ფი ცი უ რი კა დ რე ბის გა დი ნე ბა 
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სე რი ო ზულ რი სკს ქმ ნის. თა ნაც სა ქ ს ტა ტი ისე დაც შე ზ ღუ დუ ლი რე სუ რ სე ბით ფუ ნ ქ ცი ო ნი რებს. ბო

ლო წლე ბ ში კა დ რე ბის, გა ნ სა კუ თ რე ბით ახა ლ გა ზ რ და თა ნა მ შ რო მ ლე ბის, გა დი ნე ბის მი ზე ზი სა ქ

სტა ტ ში და სხ ვა სა ჯა რო უწ ყე ბე ბ ში არ სე ბულ შრო მის ანა ზ ღა უ რე ბას შო რის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი სხვა

ო ბა იყო. მა რ თა ლია, სა ქ ს ტა ტ ში სა შუ ა ლო ხე ლ ფა სი სხ ვა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სა შუ ა ლო 

ხე ლ ფა ს თან გა თა ნა ბ რე ბის მი ზ ნით ახ ლო წა რ სუ ლ ში გა ი ზა რ და, მა გ რამ მა ინც ბე ვ რი სა კი თ ხია 

გა სა უ მ ჯო ბე სე ბე ლი რო გორც ფი ნა ნ სუ რი (მა გა ლი თად, შრო მის ანა ზ ღა უ რე ბა), ისე სა მუ შაო გა

რე მო ს თან და კა ვ ში რე ბით. ამ ჟა მად ვერც და სა ქ მე ბუ ლი ს თ ვის გა მო ყო ფი ლი სა მუ შაო სი ვ რ ცე და 

ვერც არ სე ბუ ლი ტე ქ ნი კუ რი აღ ჭუ რ ვი ლო ბა (უმე ტეს შე მ თ ხ ვე ვა ში მო ძ ვე ლე ბუ ლი პე რ სო ნა ლუ რი 

კო მ პი უ ტე რე ბი და ლე პ ტო პე ბი) უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს კო მ ფო რ ტულ სა მუ შაო პი რო ბებს. სტ რა ტე გი ის 

გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის პე რი ო დ ში ყუ რა დ ღე ბა უნ და გა მა ხ ვი ლ დეს გა ნ თა ვ სე ბის პრო ბ ლე მის გა და ჭ რა

ზე, გა ნ სა კუ თ რე ბით მო სა ხ ლე ო ბი სა და სა სო ფ ლოსა მე უ რ ნეო და გე გ მი ლი აღ წე რე ბის ფო ნ ზე. ეს 

ორი აქ ტი ვო ბა მრა ვა ლ რი ც ხო ვა ნი პე რ სო ნა ლის გა მო შე სა ბა მის სი ვ რ ცე ზე მო თ ხო ვ ნას გა ზ რ დის. 

შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბი სას არ უნ და იქ ნეს და ვი წ ყე ბუ ლი თა ნა მ შ რო მე ლ თა ზო გა დი 

ფსი ქო ლო გი უ რი კე თი ლ დ ღე ო ბა და გა ნ წ ყო ბა. რე ფო რ მე ბის მი მართ პე რ სო ნა ლის პო ზი ტი უ რი და

მო კი დე ბუ ლე ბა პრო გ რა მის წა რ მა ტე ბის წი ნა პი რო ბაა. ამ რი გად, სა ქ ს ტა ტი თა ნა მ შ რო მ ლე ბი ს თ ვის 

მი მ ზი დ ვე ლი სა მუ შაო გა რე მოს შე სა ქ მ ნე ლად პრო გ რა მებს შე ი მუ შა ვებს. სა მუ შაო გა რე მოს გა უ მ ჯო

ბე სე ბის ასე ვე მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი კო მ პო ნე ნ ტია მო ქ ნი ლი სა მუ შაო გა ნ რი გის შე მუ შა ვე ბა და და ნე რ გ ვა. 

თა ნა მ შ რო მე ლ თა დე ნა დო ბის გა რ კ ვე უ ლი დო ნე ნე ბი ს მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ი ს თ ვის გა რ და უ ვა

ლია და და სა შ ვე ბიც კი არის ახა ლი ცო დ ნი სა და უნა რე ბის მუ დ მი ვი შე მა ტე ბის უზ რუ ნ ვე ლ სა ყო

ფად. ახა ლი თა ნა მ შ რო მ ლე ბი ს თ ვის ეფე ქ ტი ა ნი ტრე ნი ნ გის ჩა ტა რე ბის, გა მო ც დი ლი კო ლე გე ბის 

მხ რი დან ცო დ ნის გა ზი ა რე ბის და თა ნა მ შ რო მე ლ თა შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ძ ლი ე რე ბის მი ზ ნით, უნ

და შე მუ შა ვ დეს ტრე ნი ნ გე ბის სტ რა ტე გია. ში და სა ტ რე ნი ნ გო პრო გ რა მის გა რ და, და სა ქ მე ბუ ლებს 

უნ და შე ე ძ ლოთ გა რე ტრე ნი ნ გე ბით სა რ გე ბ ლო ბაც. მა ღა ლი ხა რი ს ხის სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის

თ ვის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია ახა ლი მე თო დე ბი სა და ტე ნ დე ნ ცი ე ბის ცო დ ნა და მათ შე სა ხებ ინ ფო რ მა

ცი ის მი ღე ბა. სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ტრე ნი ნ გე ბი ინ ფო რ მა ცი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის თე მა

ზე სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბი სა და გა ვ რ ცე ლე ბის გა ნ ვი თა რე ბი ს თ ვის არ სე ბი თად მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია. 

მმა რ თ ვე ლი რგო ლი ს თ ვის ტრე ნი ნ გე ბის მი ზა ნია სტ რა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, სტა ტი ს ტი კუ რი ინ

ფრა ს ტ რუ ქ ტუ რის გა ნ სა ზ ღ ვ რა, მო მ ხ მა რე ბე ლ თა მო თ ხო ვ ნე ბის მა რ თ ვა, ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის 

და ნე რ გ ვა და ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მი სი ი სა და ხე დ ვის რე ა ლი ზა ცია. აღ ნი შ ნუ ლი ტრე ნი ნ გე ბი მი

სა წ ვ დო მი უნ და იყოს რო გორც მა ღა ლი, ისე სა შუ ა ლო რგო ლის მე ნე ჯე რე ბი ს თ ვის. 

ა და მი ა ნუ რი რე სუ რ სე ბის სტ რა ტე გი უ ლი რო ლის გა ძ ლი ე რე ბა და შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კის და

ნე რ გ ვა წინ გა და დ გ მუ ლი ნა ბი ჯი და მრა ვა ლი თვა ლ სა ზ რი სით სა ქ ს ტა ტი სა და მთ ლი ა ნად სტა ტის

ტი კის სი ს ტე მი ს თ ვის სა შუ ა ლო და გრ ძ ლე ვა დი ან პე რი ო დ ში სა სა რ გე ბ ლო იქ ნე ბა. სა ჯა რო სამ

სა ხუ რის შე სა ხებ კა ნო ნის შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე ბის სა ვა ლ დე ბუ ლო ხა სი ა თი დან გა მო მ დი ნა რე, 

სა ქ ს ტა ტი ვა ლ დე ბუ ლია, შე ქ მ ნას შე ფა სე ბის სი ს ტე მა კა ნო ნით გა თ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლი კრი ტე რი უ მე

ბის და ც ვით. 
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ა ღ ნი შ ნუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის შე დე გად და სა ქ მე ბუ ლ თა გა დი ნე ბის მა ჩ ვე ნე ბე ლი 

(ერ თ სა და იმა ვე პე რი ო დ ში წა სულ პი რ თა რა ო დე ნო ბა შე ფა რ დე ბუ ლი მუ დ მი ვად და სა ქ მე ბუ ლ თა 

რა ო დე ნო ბა ს თან) უნ და შე მ ცი რ დეს და 2023 წლი ს თ ვის 5%ს არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს. ასე ვე 2019 

წლი დან და ი წ ყე ბა თა ნა მ შ რო მე ლ თა კმა ყო ფი ლე ბის კვ ლე ვა, რა თა მუ დ მი ვად ხდე ბო დეს და სა ქ მე

ბუ ლ თა კმა ყო ფი ლე ბის ხა რი ს ხის მო ნი ტო რი ნ გი. სა მუ შაო გა რე მოს სხ ვა და ს ხ ვა ას პე ქ ტით კმა ყო ფი

ლე ბის შე ფა სე ბის გა რ და თა ნა მ შ რო მ ლებს შე სა ძ ლე ბ ლო ბა ექ ნე ბათ, გა მო თ ქ ვან იდე ე ბი და რე კო

მე ნ და ცი ე ბი და სა ქ მე ბუ ლ თა კე თი ლ დ ღე ო ბის გა უ მ ჯო ბე სე ბის ხე ლ შე სა წ ყო ბად. სა ქ ს ტა ტის მი ზა ნია, 

2023 წლი ს თ ვის კვ ლე ვის შე დე გად გა მო თ ქ მუ ლი შე ფა სე ბე ბის სულ მცი რე 80% პო ზი ტი უ რი იყოს. 

მიმართულება 3.3.1.

სტატისტიკის ეროვნულ სისტემაში მოტივირებული 

პროფესიული გუნდის შექმნა

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

კვალიფიციური და გამოცდილი კადრების 

სამსახურში აყვანისა და შენარჩუნების 

პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა 

ადამიანური რესურსების მართვის 

სახელმძღვანელო პრინციპები შექმნილია;

საქსტატი დასაქმებასთან დაკავშირებულ 

ყველა თემატურ ფორუმზეა წარმოდგენილი 

საქმიანობის შეფასების სისტემის დანერგვა 

ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად

სისტემა დანერგილია და საქსტატის ყველა 

თანამშრომელი შეფასებულია საქმიანობის 

შეფასების ახალი სისტემის მიხედვით 
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მიმართულება 3.3.2.

შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ მიმართული პროგრამების 

შემუშავება თანამშრომლებისთვის მიმზიდველი და მდგრადი 

სამუშაო გარემოს შექმნის მიზნით  

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

თანამშრომელთა კეთილდღეობის 

გაზრდისკენ მიმართული მექანიზმების 

შემუშავება 

თანამშრომელთა რაოდენობა ადეკვატურია და 

განხორციელებულია შესაბამისი ქმედებები მათი 

განთავსების პირობების გასაუმჯობესებლად, 

რაც თანამშრომელთა კეთილდღეობის გაზრდას 

ემსახურება; შრომის ანაზღაურება 10%ით არის 

გაზრდილი და უფრო კონკურენტუნარიანია 

საჯარო სამსახურის სხვა სფეროებში დასაქმებული 

მოხელეების ანაზღაურების მიმართ; ტექნიკა და 

აღჭურვილობა განახლებულია; მოქნილი სამუშაო 

განრიგი დანერგილია

სტატისტიკის ეროვნული სისტემის 

თანამშრომელთა შესაძლებლობების 

განვითარების სქემის შემუშავება 

სტატისტიკის ეროვნული სისტემის თანამშრომელთა 

შეფასება ჩატარებულია და შესაძლებლობების 

განვითარების კუთხით საჭიროებები გამოვლენილია; 

ტრენინგების სტრატეგია შემუშავებულია; 

თანამშრომლების შესაძლებლობების 

განვითარებისთვის შექმნილია სისტემური 

საფუძველი, რაც ინფორმაციულტექნოლოგიური 

უნარების განვითარებასაც მოიცავს
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ამოცანა 3.4. 

კლასიფიკაციებისა და რეგისტრის 

თანამედროვე სისტემის დანერგვა 

სა ქ ს ტა ტის მი ერ წა რ მო ე ბუ ლი ბი ზ ნე სის სტა ტი ს ტი კუ რი რე გი ს ტ რი დი დ წი ლად შე სა ბა მი სო

ბა შია სა ე რ თა შო რი სო რე კო მე ნ და ცი ე ბ თან, მა გა ლი თად, ევ რო ს ტა ტის ,,ბი ზ ნეს რე გი ს ტ რე ბი – სა

ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო პრი ნ ცი პე ბ სა ’’ და გა ე როს ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი კო მი სი ის ,,ს ტა ტი ს ტი კუ რი 

ბი ზ ნე სის რე გი ს ტ რე ბის სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ს თა ნ’’. თუ მ ცა, დგას სტა ტი ს ტი კურ ბი ზ ნეს რე გი ს ტ რ ში 

და მა ტე ბი თი სტა ტი ს ტი კუ რი ერ თე უ ლე ბის, მათ შო რის ად გი ლო ბ რი ვი ერ თე უ ლე ბის, ჩა რ თ ვის სა

ჭი რო ე ბა. 

ს ტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის აუ ცი ლე ბე ლია მო სა ხ ლე ო ბის რე გი ს ტ რის შე ქ მ ნა და ეს უნ და 

იყოს აღი ა რე ბუ ლი რო გორც სტ რა ტე გი უ ლი მნი შ ვ ნე ლო ბის, სა ს წ რა ფოდ გა და სა წ ყ ვე ტი სა კი თ ხი. 

მო სა ხ ლე ო ბის აღ წე რა კრი ტი კულ როლს შე ა ს რუ ლებს რე გი ს ტ რის ხა რი ს ხის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა ში. 

შე სა ბა მი სად, მო მ დე ვ ნო აღ წე რის და გე გ მ ვი სას ამ ფა ქ ტო რის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბა უა ღ რე სად მნი შ

ვნე ლო ვა ნია (კა ვ ში რ შია 1.1. ამო ცა ნა ს თან, თა ვი 6.1). 

ა მ ჟა მად სა ქა რ თ ვე ლოს სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბა თა რე გი ს ტ რი არ გა ა ჩ ნია – არც სტა ტი ს ტი კუ რი 

და არც ად მი ნი ს ტ რა ცი უ ლი მი ზ ნე ბი ს თ ვის. თუ მ ცა, სა ქ ს ტა ტ მა 2014 წლის მო სა ხ ლე ო ბი სა და სა

სო ფ ლოსა მე უ რ ნეო აღ წე რე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბა თა გა მო კ ვ ლე ვე ბი ს თ ვის შერ

ჩე ვის ძი რი თა დი ჩა რ ჩო შე ქ მ ნა. ეს ჩა რ ჩო სტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბა

თა რე გი ს ტ რის შე სა ქ მ ნე ლად კა რ გი სა ფუ ძ ვე ლია. სა ქა რ თ ვე ლოს გა რე მოს და ც ვი სა და სოფ ლის 

მე უ რ ნე ო ბის სა მი ნი ს ტ რო ს თან ერ თად სა ქ ს ტა ტი სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბა თა რე გი ს ტ რ ზე იმუ შა ვებს 

და მას მო მა ვალ სა სო ფ ლოსა მე უ რ ნეო აღ წე რას და უ კა ვ ში რებს. სა მი ნი ს ტ რო, რო გორც მთა ვა

რი და ი ნ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე, რე გი ს ტ რის ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბა სა და გა ნა ხ ლე ბა ზე იქ ნე ბა პა სუ ხის მ გე

ბე ლი. ამ ჟა მად, ძი რი თა დად ად მი ნი ს ტ რა ცი ულ მო ნა ცე მე ბ ზე და ყ რ დ ნო ბით, რე გი ს ტ რი სა სო ფ ლო 

მე უ რ ნე ო ბა თა 16%ს მო ი ცავს და მა ს ში ასა ხუ ლია იმ მე უ რ ნე ო ბა თა მო ნა ცე მე ბი, რო მ ლე ბიც ფერ

მე რუ ლი სა ქ მი ა ნო ბის ხე ლ შე მ წ ყო ბი რო მე ლი მე სა ხე ლ მ წი ფო პრო გ რა მის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი არი ან. 

მო სა ხ ლე ო ბი სა და სა სო ფ ლო მე უ რ ნე ო ბა თა რე გი ს ტ რე ბის გა რ და, სტ რა ტე გია არ სე ბუ ლი ბი ზ

ნეს რე გი ს ტ რის სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბ სა და გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის რე კო მე ნ და ცი ე ბ თან 

სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში მო ყ ვა ნას ისა ხავს მი ზ ნად. ამ გ ვა რად, 2023 წლი ს თ ვის ბი ზ ნეს რე გი ს ტ რის 

სულ მცი რე 95% თა ნ ხ ვე დ რა ში უნ და იყოს უა ხ ლეს სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბ თან. 

რო გორც სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის მთა ვა რი კო ო რ დი ნა ტო რი, სა ქ ს ტა ტი რე გი ს ტ რე ბი სა და 
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კლა სი ფი კა ცი ის სი ს ტე მე ბის შე სა მუ შა ვე ბ ლად სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის 

წე ვ რე ბ თან მჭი დ როდ ითა ნა მ შ რო მ ლებს. იუ ს ტი ცი ის სა მი ნი ს ტ რო, რო გორც მთა ვა რი და ი ნ ტე რე

სე ბუ ლი მხა რე, სა ქ ს ტა ტ თან ერ თად სტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის მო სა ხ ლე ო ბის რე გი ს ტრს შე ქ

მნის. ასე ვე შე ი ს წა ვ ლი ან სა ქა რ თ ვე ლო ში სტა ტი ს ტი კუ რი მი ზ ნე ბი ს თ ვის ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე

უ ლე ბის ნო მე ნ კ ლა ტუ რის (NUTS) ევ რო კა ვ ში რის კლა სი ფი კა ცი ის შე მო ღე ბის შე სა ძ ლე ბ ლო ბას, 

რა თა შე მუ შა ვ დეს რე გი ო ნულ დო ნე ზე უფ რო მრა ვა ლ ფე რო ვა ნი რე ლე ვა ნ ტუ რი სტა ტი ს ტი კის წარ

მო ე ბის პრო ცე დუ რე ბი. სა ქა რ თ ვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გა ნ ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რის სა მი

ნი ს ტ რო სა ე რ თა შო რი სო პა რ ტ ნი ო რე ბის და ხ მა რე ბით შე ი ს წა ვ ლის აღ ნი შ ნუ ლი კლა სი ფი კა ცი ის 

სი ს ტე მას და სა ქა რ თ ვე ლო ში მი სი გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის შე სა ძ ლე ბ ლო ბას. სა ქ ს ტა ტი ჩა რ თუ ლი იქ ნე

ბა ერო ვ ნულ კო ნ ტე ქ ს ტ ში NUTS კლა სი ფი კა ცი ის გა მო ყე ნე ბის პე რ ს პე ქ ტი ვე ბ ზე და კ ვი რ ვე ბის პრო

ცე ს ში.  
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მიმართულება 3.4.1.

რეგისტრების სისტემების საერთაშორისო რეკომენდაციების 

შესაბამისად შემუშავება 

მიმართულება 3.4.2.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემისთვის 

კლასიფიკაციების სისტემის დანერგვა

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ბიზნეს რეგისტრში გამოტოვებული 

მონაცემების წილის შემცირება 

ბიზნეს რეგისტრში გამოტოვებული მონაცემები 

შემცირებულია 5%ით 

მოსახლეობის რეგისტრის შემუშავების 

სამოქმედო გეგმის მომზადება 

დამტკიცებული და განხორციელებულია 

რეგისტრების განთავსების, სრული წვდომის 

მოპოვების პროცედურებისა და რეგისტრის 

მოსახლეობის მომდევნო აღწერის მონაცემებთან 

ინდივიდუალურ და შინამეურნეობების დონეზე 

დაკავშირების სამოქმედო გეგმა 

სასოფლო მეურნეობათა 

რეგისტრის შექმნა

სასოფლო მეურნეობათა რეგისტრი შემუშავებულია 

და წარმოდგენილია გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ახალი კლასიფიკაციების შემუშავება და 

არსებული კლასიფიკაციების განახლება

ყველა კლასიფიკაცია სრულ შესაბამისობაშია 

თანამედროვე საერთაშორისო 

მეთოდოლოგიებთან

ევროკავშირის NUTS კლასიფიკაციის 

საქართველოში ეტაპობრივი დანერგვის 

შესაძლებლობებისა და საჭიროებების 

შესახებ საწყისი კვლევის ჩატარება 

საწყისი კვლევა ჩატარებულია და 

გამოქვეყნებულია საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს ვებსაიტზე 
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ამოცანა 3.5. 

ოფიციალური სტატისტიკისადმი ნდობის 

გაძლიერება, საიმედოობის განმტკიცება და 

კარგი იმიჯისა და რეპუტაციის ხელშეწყობა 

ს ტა ტი ს ტი კუ რი სი ს ტე მის მდ გ რა დო ბის და ქმე დუ ნა რი ა ო ნო ბის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა გრ ძე ლ ვა დი

ა ნი პრო ცე სია, რო მე ლიც მჭი დ რო კო ო რ დი ნა ცი ას, თა ნა მ შ რო მ ლო ბა სა და დიდ ძა ლი ს ხ მე ვას მო

ი თ ხოვს. პო ზი ტი უ რი იმი ჯის და მ კ ვი დ რე ბა და სტა ტი ს ტი კის მი მართ ნდო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა პი რ

და პირ კა ვ ში რ შია ცნო ბი ე რე ბის ამა ღ ლე ბა ს თან, მო მ ხ მა რე ბ ლე ბ თან და შე სა ბა მის ინ ს ტი ტუ ტე ბ თან 

კო ო რ დი ნა ცი ის და კო მუ ნი კა ცი ის გა ძ ლი ე რე ბა ს თან და სა ე რ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბ თან და 

პა რ ტ ნი ო რე ბ თან თა ნა მ შ რო მ ლო ბის გა ღ რ მა ვე ბა ს თან. ვი ნა ი დან სა ქ ს ტა ტი სა ქა რ თ ვე ლოს სა ხე

ლით აწა რ მო ებს და ავ რ ცე ლებს ოფი ცი ა ლურ სტა ტი ს ტი კას, კო ო რ დი ნა ცი ას უწევს სა ქა რ თ ვე ლოს 

სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნულ სი ს ტე მას და წა რ მო ა დ გენს ქვე ყა ნას სა ე რ თა შო რი სო ღო ნი ს ძი ე ბე ბ სა და 

კო მი ტე ტე ბ ში, მი სი რე პუ ტა ცია პი რ და პირ კა ვ ში რ შია ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მი მართ სა ზო გა

დო ე ბა ში და სა ე რ თა შო რი სო ინ ს ტი ტუ ტე ბ ში არ სე ბულ გა ნ წ ყო ბე ბ თან. შე სა ბა მი სად, სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სა მ სა ხუ რის იმი ჯი, რო გორც მა ღა ლი რე პუ ტა ცი ის მქო ნე სა ნ დო ინ ს ტი ტუ ტი სა, ოფი ცი

ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მი მართ ნდო ბი სა და რწ მე ნის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბაა. ოფი ცი ა ლუ რი 

სტა ტი ს ტი კის სხ ვა მწა რ მო ე ბ ლე ბის, მა გა ლი თად სა ქა რ თ ვე ლოს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის, იმი ჯი და რე

პუ ტა ცია ბე ვ რად ცდე ბა სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის ფა რ გ ლებს. სა ქა რ თ ვე ლოს პა რ ლა მე ნ ტის მი ერ 

და მ ტ კი ცე ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი და სა ვა ლუ ტო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი მა რ თუ ლე ბე ბის თა ნა ხ მად, 

ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კი ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბი სა და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ძი რი თა დი გა ნ მა ხო რ

ცი ე ლე ბე ლი უწ ყე ბაა, სა ქ ს ტა ტის იმი ჯი კი მხო ლოდ ოფი ცი ა ლურ სტა ტი ს ტი კას ემ ყა რე ბა. 

სა ქ ს ტა ტი სა ე რ თა შო რი სო თა ნა მ შ რო მ ლო ბით მნი შ ვ ნე ლო ვან სა რ გე ბელს იღებს. ის სხვა 

ქვე ყ ნე ბის სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნულ ოფი სე ბ თან სხ ვა და ს ხ ვა ტი პის პა რ ტ ნი ო რულ ურ თი ერ

თო ბებ შია ჩა რ თუ ლი და სა ე რ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მხა რ და ჭე რილ პრო ე ქ ტებ

ში მო ნა წი ლე ობს. ამის მი უ ხე და ვად, სა ქ ს ტა ტი სა და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი 

სი ს ტე მი ს თვის სა სა რ გე ბ ლო იქ ნე ბა მკა ფიო გე გ მა, რო მე ლიც სტ რა ტე გი ულ პრი ო რი ტე ტებს გან

სა ზ ღ ვ რავს. ამ ჩა რ ჩო დო კუ მე ნ ტის სა ფუ ძ ვე ლ ზე შე ფა ს დე ბა შე მო თა ვა ზე ბუ ლი თა ნა მ შ რო მ ლო

ბის პი რო ბე ბი იმა ში და სა რ წ მუ ნე ბ ლად, რომ ინი ცი ა ტი ვე ბი სა ქ ს ტატს სტ რა ტე გი უ ლი ამო ცა ნე

ბის რე ა ლი ზე ბა ში და ე ხ მა რე ბა. თა ვის მხ რივ, სტ რა ტე გია შე ი ძ ლე ბა ჩა ი თ ვა ლოს სა გ ზაო რუ კად, 

რო მე ლიც გა ნ სა ზ ღ ვ რავს, თუ რო გორ უნ და მო ხ დეს სა ე რ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
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სტრატეგიული მიზნები

მი ერ და ფი ნა ნ სე ბუ ლი ტე ქ ნი კუ რი და ხ მა რე ბის მო ძი ე ბა და პრო ე ქ ტე ბის ინი ცი რე ბა სა ქ ს ტა ტის 

სა შუ ა ლო და გრ ძ ლე ვა დი ა ნი სტ რა ტე გი უ ლი ამო ცა ნე ბის მი სა ღ წე ვად. სა ე რ თა შო რი სო თა ნამ

შრო მ ლო ბა გა ნ სა კუ თ რე ბით მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია სა ე რ თა შო რი სო მე თო დო ლო გი ე ბი სა და სტან

დარ ტე ბის მე ტად და ნე რ გ ვის და სტა ტი ს ტი კის წა რ მო ე ბის თა ნა მე დ რო ვე მე თო დე ბის გა მო ყე

ნე ბის პრო ცე ს ში. სა ე რ თა შო რი სო თა ნა მ შ რო მ ლო ბის წა რ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თია ევ რო კა ვ ში რის 

მი ერ და ფი ნა ნ სე ბუ ლი თა ნა მ შ რო მ ლო ბის პრო ე ქ ტი,,სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კუ რი სი ს ტე მის შე

სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის გა ძ ლი ე რე ბა “, რო მე ლ საც და ნი ის სტა ტი ს ტი კა და სა ქ ს ტა ტი ახო რ ცი ე ლე ბენ. 

პრო ე ქ ტი მხარს უჭერს სტ რა ტე გი ით გა თ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბას შე მ დეგ 

სფე რო ე ბ ში: სა გა რეო ვა ჭ რო ბა, ერო ვ ნუ ლი ან გა რი შე ბი, ბი ზ ნეს სტა ტი ს ტი კა და სო ცი ა ლუ რი 

სტა ტი ს ტი კა. სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის სხ ვა მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი სა ე რ თა შო

რი სო პა რ ტ ნი ო რე ბის არა ს რუ ლი ჩა მო ნა თ ვა ლი ასე გა მო ი ყუ რე ბა: სა ე რ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 

ფო ნ დი (ერო ვ ნუ ლი ან გა რი შე ბის სფე რო ში თა ნა მ შ რო მ ლობს სა ქ ს ტა ტ თან, ერო ვ ნულ ბა ნ კ სა და 

სა ქა რ თ ვე ლოს ფი ნა ნ ს თა სა მი ნი ს ტ რო ს თან), შვე დე თის სა ე რ თა შო რი სო გა ნ ვი თა რე ბის სა ა გე ნ

ტო (გრ ძე ლ ვა დი ა ნი ტე ქ ნი კუ რი და ხ მა რე ბა გა უ წია სა ქ ს ტატს), გა ე როს გა ნ ვი თა რე ბის პრო გ რა მა 

და სხვ. 

და გე გ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის შე დე გად სტ რა ტე გია მი ზ ნად ისა ხავს ად გი ლობ

რივ მე დი ა ში ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის ცი ტი რე ბის ყო ვე ლ წ ლი უ რად სულ მცი რე 5%ით გა ზ

რდას. სა ე რ თა შო რი სო პა რ ტ ნი ო რო ბის კუ თ ხით სა ქ ს ტა ტის მი ზა ნია, 2023 წლი ს თ ვის წე ვ რის ან 

თა ვ მ ჯ დო მა რის სტა ტუ სით იყოს წა რ მო დ გე ნი ლი 15 სა ე რ თა შო რი სო კო მი ტე ტ სა თუ სა ბ ჭო ში. 

პო ზი ტი უ რი იმი ჯის შე ქ მ ნის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ას პე ქ ტია სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხი ს მ გე ბ ლო ბა. ოფი

ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის მწა რ მო ე ბე ლი სხ ვა უწ ყე ბე ბის მს გა ვ სად, სა ქ ს ტა ტი მო ნა წი ლე ო ბას მი

იღებს სო ცი ა ლურ კა მ პა ნი ე ბ ში. ასე ვე გა და ი დ გ მე ბა ნა ბი ჯე ბი შე ზ ღუ დუ ლი შე სა ძ ლე ბ ლო ბის მქო ნე 

პი რე ბი ს თ ვის ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კი სა და სა ქ ს ტა ტის ვებსა ი ტის ადა პ ტი რე ბის მი ზ ნით. 
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სტრატეგიული მიზნები

მიმართულება 3.5.1.

საქსტატისა და მისი სერვისების შესახებ 

ცნობიერების გაზრდა 

მიმართულება 3.5.2.

საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაძლიერება 

და საერთაშორისო იმიჯის გაუმჯობესება 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მედიასთან ურთიერთობის გაღრმავება 

და სტატისტიკის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით კამპანიის ჩატარება

მედიასთან შეხვედრების რაოდენობა გაზრდილია 

10%ით; მედიაში გაზრდილია საქსტატის როგორც 

ინფორმაციის წყაროს გამოყენების დონე; 

მიზნობრივ ჯგუფებთან ჩატარებულია წელიწადში 

20 შეხვედრა

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ახალი პარტნიორების 

იდენტიფიცირება და თანამშრომლობის 

გასაფართოებლად მათთან 

მოლაპარაკებების დაწყება 

გამოვლენილია საერთაშორისო თანამშრომლობის 

ახალი შესაძლებლობები და ინიცირებულია სულ 

მცირე 4 ახალი საერთაშორისო პროექტი
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სტრატეგიული მიზნები

მიმართულება 3.5.3.

სოციალური პასუხისმგებლობისკენ სწრაფვა

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სოციალური პასუხისმგებლობების 

გაზიარება

წელიწადში სულ მცირე ერთხელ ჩატარებულია: 

სისხლის ჩაბარების აქცია; გარემოს დასუფთავების 

აქცია; მარათონული გარბენი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

მომხმარებლისთვის სპეციალური 

სერვისების განვითარება

ძირითად სტატისტიკურ მაჩვებლებზე შექმნილია 

ვებსაიტის ადაპტირებული სერვისი და 

დაბეჭდილია ბუკლეტები ბრაილის შრიფტით



95
2020-2023 საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია 

7. ლოგიკური ჩარჩო

ლოგიკური ჩარჩო

 
  

 

 

მიზანი 1: 
მომხარემებელთა საჭიროებებზე დაფუძნებული მაღალი 
ხარისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება  

კავშირი მგრადი 
განვითარების 

მიზნებთან 

ქვემიზნები  17.18 და 17.19 
(მდგრადი განვითარების 
მიზანი 17)  (განხორციელების 
მექანიზმების გაძლიერება და 
პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარების მიზნების 
მისაღწევად) პირდაპირ 
უკავშირდება NSDS 
მიზანი #1-ს.  

გავლენის 
ინდიკატორი 

1.1: 

მომხარებელთა 
კმაყოფილების 

დონე (საქსტატის 
მომსახურებით 
მოსარგებლეთა 

შორის ჩატარებული 
გამოკითხვების 

მიხედვით)  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 
გამოკითხვების შედეგები  მონაცემი 

საბაზისო მონაცემი 
ხელმისაწვდომი 
იქნება 2019 წლის 
ნოემბერში  

საბაზისო მონაცემი 
20%-ით 
გაუმჯობესდა 

გავლენის 
ინდიკატორი 

1.2: 

მდგრადი 
განვითარების 

მიზნებისათვის 
წარმოებული 

მაჩვენებლების 
პროცენტი 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 1. მთავრობის 
ადმინისტრაციის მდგრადი 
განვითარების მიზნების 
შეფასების ანგარიშები 
  
2. მონაცემთა 
ხელმისაწვდომობის 
კვლევები 

მონაცემი 80% 95% 
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ამოცანა 1.1:  მტკიცებულებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მხარდაჭერის მიზნით სტატისტიკური 
მონაცემების წარმოება 

შედეგის 
ინდიკატორი 

1.1.1: 

საჯარო სექტორის 
მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 

დონე 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 მომხმარებელთა 
კმაყოფილების მიზნობრივი 
გამოკითხვა, რომელიც 
მოიცავს შემდეგს: 
გადაწყვეტილების 
მისაღებად სტატისტიკის 
გამოყენების სიხშირე, 
სანდოობა, 
დამაჯერებლობა, 
სტატისტიკური 
მონაცემების შესაბამისობა 
და დროულობა  

მონაცემი 

საბაზისო მონაცემი 
ხელმისაწვდომი 
იქნება 2019 წლის 
ნოემბერში 

სულ მცირე 90% 

შედეგის 
ინდიკატორი 

1.1.2: 

საჯარო სექტორის 
მომხმარებელთა 

მხრიდან 
მონაცემების 
მოთხოვნაზე 

პასუხის გაცემის 
საშუალო დრო  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

სტრატეგიული დაგეგმვის, 
კოორდინაციისა და 
კომუნიკაციის 
დეპარტამენტი, საქსტატი მონაცემი 7 სამუშაო დღე 5 სამუშაო დღე 

რისკები 
საქართველოში სტატისტიკის სხვა მწარმოებლების არასაკმარისი ჩართულობა;   

არასაკმარისი ფინანსური, ადამიანური და საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო რესურსები   

ამოცანა 1.2: საერთაშორისო სტანდარტებთან და სახელმძღვანელოებთან სრულ შესაბამისობაში მყოფი ოფიციალური 
სტატისტიკის წარმოება 

შედეგის 
ინდიკატორი 

1.2.1: 

ძირითადი 
მაჩვენებლები 

იწარმოება უახლესი 
საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და 
სახელმძღვანელო 

დოკუმენტების 
მიხედვით   

  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 
საქსტატის ვებ-საიტზე 
ხელმისაწვდომი 
ინფორმაცია 
მეთოდოლოგიის შესახებ; 
საქსტატის 
მეთოდოლოგიისა და 
ხარისხის მართვის 
სამმართველო  

მონაცემი 77% სულ მცირე  90% 

რისკები 
არასაკმარისი მხარდაჭერა საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან; 

საერთაშორისო სტანდარტების ინტერპრეტაციასა და ადაპტაციასთან დაკავშირებული სირთულეები  

ლოგიკური ჩარჩო
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ამოცანა 1.3:  მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება 

შედეგის 
ინდიკატორი 

1.3.1: 

ხარისხის 
თვითშეფასების  

დანერგვა 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

მონაცემთა ხარისხის 
თვითშეფასების ანგარიშები 

მონაცემი მონაცემები არ არის 

ხარისხის 
თვითშეფასება 
დანერგილია და 
განხორციელებუ-
ლია ყველა 
დარგობრივ 
დეპარტამენტში  

შედეგის 
ინდიკატორი 

1.3.2: 

მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 

დონე 
მეტამონაცემების 

არსებულ  
ხელმისაწვდომო-

ბასთან 
დაკავშირებით 

(გაზომილი 
მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 
გამოკითხვების 

მიხედვით)  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 
გამოკვლევის ანგარიშები მონაცემი 

საწყისი მონაცემები 
ხელმისაწვდომი 
იქნება 2019 წ. 
ნოემბრის ბოლოს 

საბაზისო მონაცემი 
20%-ით 
გაუმჯობესდა 

რისკები 
არასათანადო ადამიანური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსები; 

ადმინისტრაციული მონაცემების მფლობელებთან სუსტი თანამშრომლობა  

ამოცანა 1.4: სტატისტიკის გამოყენების ხელშეწყობა 

შედეგის 
ინდიკატორი 

1.4.1: 

დანერგილია 
მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 
რეგულარული 
გამოკითხვების 

სისტემა - 
მომხმარებელთა 

სხვადასხვა 
ჯგუფების 
მიხედვით  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

საქსტატის მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 
რეგულარული 
გამოკითხვები  მონაცემი 

ამჟამად 
მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 
გამოკითხვა არ 
ტარდება 
სისტემატურად 

მომხმარებელთა 
რეგულარული, 
ყოვლისმომცველი 
გამოკითხვა 
ტარდება ორ 
წელიწადში 
ერთხელ, 
ინტერნეტის 
მეშვეობით   

ლოგიკური ჩარჩო
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შედეგის 
ინდიკატორი 

1.4.2: 

სტატისტიკური 
წიგნიერების 

გაუმჯობესების 
წლიური 

პროგრამების 
შედეგად 

სტატისტიკური 
წიგნიერების 

გაუმჯობესებული 
უნარის მქონე 
ადამიანების 
რაოდენობა  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

სტატისტიკური 
წიგნიერების 
გაუმჯობესების პროგრამის 
მონაწილეთა მიერ 
შევსებული თვითშეფასების 
ფორმები   

მონაცემი 

70 ადამიანი, 
რომელმაც  
ტესტირების 
შედეგად  სულ 
მცირე 70% 
დააგროვა  

სულ მცირე 100 
ადამიანი, 
რომელმაც 
ტესტირების 
შედეგად 70% ან 
მეტი დააგროვა 

რისკები 

საქართველოში სტატისტიკის სხვა მიმწოდებელთა არასაკმარისი ჩართულობა; 

არასათანადო ფინანსური, ადამიანური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსები;  

საერთაშორისო პარტნიორების არარსებობა  

მიზანი 2: 
სტატისტიკის წარმოების ეფექტური, თანამედროვე და 
მდგრადი პროცესების შექმნა  

კავშირი მდგრადი 
განვითარების 

მიზნებთან 

ქვემიზნები  17.18 და 17.19 
(მდგრადი განვითარების 
მიზანი 17)  (განხორციელების 
მექანიზმების გაძლიერება და 
პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარების მიზნების 
მისაღწევად) პირდაპირ 
უკავშირდება NSDS 
მიზანი #2-ს. 

გავლენის 
ინდიკატორი 

2.1: 

სტატისტიკის 
წარმოების 

ეფექტიანობის და 
მდგრადობის 

შეფასება 
გლობალური 

შეფასების შემდეგი 
რაუნდის მიერ 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

გლობალური შეფასების 
ანგარიში 

მონაცემი - 

სტატისტიკის 
წარმოების 
ეფექტიანობისა და 
მდგრადობის 
განვითარების 
დონე შეფასდა 
დადებითად 
გლობალური 
შეფასების შემდეგი 
რაუნდის მიერ    

ლოგიკური ჩარჩო
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გავლენის 
ინდიკატორი 

2.2: 

სტატისტიკური 
მონაცემების 

გავრცელებით 
მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 

დონე 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

მომხმარებელთა 
კმაყოფილების 
გამოკითხვები მონაცემი 

პირველი შედეგები 
2019 წლის 
ნოემბერში იქნება 
ხელმისაწვდომი 

საბაზისო მონაცემი 
20%-ით 
გაუმჯობესდა 

ამოცანა 2.1: სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების პროცესების მოდერნიზაცია და სტანდარტიზაცია  

შედეგის 
ინდიკატორი 

2.1.1: 

სტატისტიკური 
ბიზნეს პროცესის 

სტანდარტულ 
მოდელზე (GSBPM) 

გადასვლისთვის 
საფუძვლის 

მომზადების დონე  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

საგზაო რუკა  
შემუშავებულია  

მონაცემი 15% 100% 

შედეგის 
ინდიკატორი 

2.1.2: 

სტატისტიკის 
წარმოებისთვის 
საჭირო დროის 

შემცირება  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

2023 წლის სტატისტიკური 
სამუშაოების პროგრამა  

მონაცემი 

2019 წლის 
სტატისტიკური 
სამუშაოების 
პროგრამა  

სულ მცირე ორი 
წლიური 
პერიოდულობის 
გამოკვლევის 
შედეგების 
გამოქვეყნების ვადა 
შემცირდება 
მინიმუმ ხუთი 
დღით; სულ მცირე 
ორი კვარტალური 
პერიოდულობის 
გამოკვლევის 
შედეგების 
გამოქვეყნების ვადა 
შემცირდება 
მინიმუმ ერთი 
დღით.  

რისკები 
საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან მხარდაჭერის ნაკლებობა GSBPM-ზე გადასვლის შესაძლებლობების 
შეფასებაში  

ლოგიკური ჩარჩო
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ამოცანა 2.2: მონაცემების შეგროვების თანამედროვე და ყოვლისმომცველი სისტემის დანერგვა 

შედეგის 
ინდიკატორი 

2.2.1: 

მონაცემების 
შეგროვების 

თანამედროვე 
მეთოდებით 
ჩატარებული 

გამოკვლევების 
წილი  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

საქსტატის შიდა ანგარიშები 
მონაცემი 70% 90%-ზე მეტი 

შედეგის 
ინდიკატორი 

2.2.2: 

ოფიციალური 
სტატისტიკის 

წარმოების 
პროცესში 

გამოყენებული 
ადმინისტრაციული 

წყაროების წილი  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

საქსტატის შიდა ანგარიშები 
მონაცემი 28% 40% 

რისკები 

ადმინისტრაციული მონაცემების მომწოდებელთა არასაკმარისი ჩართულობა; 

დიდი მონაცემების მფლობელებთან (მაგალითად, გაყიდვების ქსელები) არასაკმარისი თანამშრომლობა;  

მონაცემების შეგროვების თანამედროვე მეთოდების დანერგვისას გაჩენილი ტექნიკური სირთულეები  

ამოცანა 2.3: მონაცემთა გავრცელების და კომუნიკაციის პროცესების პრაქტიკის გაუმჯობესება 

შედეგის 
ინდიკატორი 

2.3.1: 

ოფიციალური ვებ-
საიტის უნიკალურ 

ვიზიტორთა 
რაოდენობა / 

ჩამოტვირთვების 
რაოდენობა 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

ვებ-საიტის ანალიზი 
მონაცემი 562 ათასი 

საბაზისო 
მონაცემზე 10%-ით 
მეტი  

შედეგის 
ინდიკატორი 

2.3.2: 

სოციალურ ქსელში 
„ხელმომწერების“ 
და „ჩართულების“ 

რაოდენობა  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

სოციალური ქსელების 
ანალიზი 

მონაცემი 15 ათასი 
საბაზისო 
მონაცემზე 20%-ით 
მეტი 

რისკები 
დაბალი ინტერესი ოფიციალური სტატისტიკის მიმართ; 

არასაკმარისი ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსები 

ლოგიკური ჩარჩო
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მიზანი 3: სტატისტიკური ინფრასტრუქტურისა და 
შესაძლებლობების განვითარება  

კავშირი მდგრადი 
განვითარების 

მიზნებთან 

ქვემიზნები  17.18 და 17.19 
(მდგრადი განვითარების 
მიზანი 17) (განხორციელების 
მექანიზმების გაძლიერება და 
პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარების მიზნების 
მისაღწევად) პირდაპირ 
უკავშირდება NSDS 
მიზანი #3-ს. 

გავლენის 
ინდიკატორი 

3.1: 

ოფიციალური 
სტატისტიკის 

შესახებ კანონის 
შესაბამისობა 
ოფიციალური 
სტატისტიკის 

მოდელურ 
კანონთან და  

ევროპის 
სტატისტიკის 

პრაქტიკის 
კოდექსთან 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

კანონი ოფიციალური 
სტატისტიკის შესახებ 

მონაცემი 

80-85%-იანი 
შესაბამისობა 
ოფიციალური 
სტატისტიკის 
შესახებ მოდელურ 
კანონთან 
(გლობალური 
შეფასების 
თანახმად) 

სულ მცირე 95%-
იანი შესაბამისობა 
ოფიციალური 
სტატისტიკის 
შესახებ მოდელურ 
კანონთან 

გავლენის 
ინდიკატორი 

3.2: 

სტატისტიკის 
სფეროში 

განათლების, 
გამოცდილების, 
უცხო ენებისა და 
კომპიუტერული 

პროგრამების 
უნარების მქონე 
კვალიფიციური 

თანამშრომლების 
რაოდენობა 

 საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

სტრატეგიული დაგეგმვის, 
კოორდინაციისა და 
კომუნიკაციის 
დეპარტამენტი მონაცემი 55% სულ მცირე 70% 

ამოცანა 3.1: საკანონმდებლო ბაზის მოყვანა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

შედეგის 
ინდიკატორი 

3.1.1 

გლობალური 
შეფასების 

რეკომენდაციების 
საკანონმდებლო 

ბაზაში 
გათვალისწინების 

დონე 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

ოფიციალური 
სტატისტიკის შესახებ 
კანონში ცვლილებები 
შეტანილია და 
გამოქვეყნებულია  

მონაცემი 
არ არის 

ხელმისაწვდომი 

სტატისტიკის 
კანონმდებლობას-
თან 
დაკავშირებული 
თითქმის ყველა 
რეკომენდაცია 
გათვალისწინებუ-
ლია   

რისკები 
ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის გადავადება; 

კანონში ცვლილებების მიმართ სხვა უწყებების მხრიდან დაბალი მხარდაჭერა 

ლოგიკური ჩარჩო
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ამოცანა 3.2: მდგრადი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემის დანერგვა და მონაცემთა დაცვის სისტემის შემუშავება  

შედეგის 
ინდიკატორი 

3.2.1: 

ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების  

განვითარების 
სტრატეგია 

შემუშავებულია 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების  
განვითარების სტრატეგია მონაცემი 

სტრატეგიის 
დოკუმენტი არ 

არსებობს 

ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 
განვითარების 
სტრატეგია 
შემუშავებულია 

შედეგის 
ინდიკატორი 

3.2.2: 

შემუშავებულია 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 

პოლიტიკა 
მონაცემთა დაცვისა 
და უსაფრთხოების 

მიმართულებით   

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

საქსტატის ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების  
პოლიტიკის დოკუმენტი მონაცემი 

პოლიტიკის 
დოკუმენტი არ 

არსებობს  

ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების  
პოლიტიკის 
დოკუმენტი 
შემუშავებულია  

რისკები 

არასაკმარისი ფინანსური რესურსები მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
თანამშრომლების მოსაზიდად და შესანარჩუნებლად; 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესაფასებლად კვალიფიციური კომპანიის ხელმიუწვდომლობა; 

დაბალი მხარდაჭერა საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან 

ამოცანა 3.3: ადეკვატური პერსონალით უზრუნველყოფა და ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტური სისტემის შექმნა  

შედეგის 
ინდიკატორი 

3.3.1: 

  
თანამშრომლების 
დენადობის დონე  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

სტრატეგიული დაგეგმვის, 
კოორდინაციისა და 
კომუნიკაციის 
დეპარტამენტი. 
მონაცემები იანგარიშება  
ერთსა და იმავე პერიოდში 
(კვარტალი/წელი) 
სამსახურიდან წასული 
პირების, თანამშრომლების 
სრულ რაოდენობასთან 
შეფარდებით 

მონაცემი 9% 5% 

ლოგიკური ჩარჩო
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შედეგის 
ინდიკატორი 

3.3.2: 

 
თანამშრომლების 

კმაყოფილების 
დონე 

  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

საქსტატის გამოკითხვა 
თანამშრომელთა 
კმაყოფილების შესახებ  მონაცემი 

საბაზისო მონაცემი 
ხელმისაწვდომი 
იქნება 2019 წლის 
დეკემბერში 

სულ მცირე 80% 

რისკები 

სამუშაო პირობების მუდმივი გაუმჯობესებისათვის ფინანსური რესურსების ნაკლებობა;  

სხვა სახელმწიფო უწყებებში ანალიტიკური უნარის მქონე თანამშრომლებზე მოთხოვნის ზრდის გამო 
კვალიფიციური თანამშრომლების გადინება 

ამოცანა 3.4: კლასიფიკაციებისა და რეგისტრების თანამედროვე სისტემის დანერგვა  

შედეგის 
ინდიკატორი 

3.4.1: 

სტატისტიკური 
რეესტრების 

სისტემა (ბიზნეს 
რეგისტრი, 

მოსახლეობის 
რეგისტრი, 
სასოფლო 

მეურნეობათა 
რეგისტრი) 
შეესაბამება 

საერთაშორისო 
სტანდარტებსა და 

მოთხოვნებს  
(გლობალური 

შეფასების ანგარიში) 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

1. საქსტატში განახლებული 
ბიზნეს რეგისტრი; 
 
2. მოსახლეობის აღწერის 
მასალები; სამოქმედო გეგმა 

მონაცემი 

1. ბიზნეს 
რეგისტრი – 90%; 
 
2. მოსახლეობის 
რეგისტრი – 0%  
 
3. სასოფლო 
მეურნეობათა 
რეგისტრი – 16%; 

1. ბიზნეს 
რეგისტრი – სულ 
მცირე 95%; 
 
2. ჩატარებულია 
მოსახლეობის 
ახალი აღწერა; 
იდენტიფიცირე-
ბულია 
პოტენციური 
წყაროები; 
შემუშავებულია 
სამოქმედო გეგმა  

შედეგის 
ინდიკატორი 

3.4.2: 

საერთაშორისო 
სტატისტიკური 

კლასიფიკაციებისა 
და 

ნომენკლატურების 
უახლესი ვერსიების 

დანერგვის დონე  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

საქსტატის 
მეთოდოლოგიისა და 
ხარისხის მართვის 
სამმართველო  მონაცემი 70% 100% 

რისკები 
იმ უწყებების არასათანადო ჩართულობა, რომლებიც რეგისტრების გაძღოლაზე არიან პასუხისმგებელი 
(მაგალითად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტო)  

ლოგიკური ჩარჩო
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ამოცანა 3.5: 
ოფიციალური სტატისტიკისადმი ნდობის გაძლიერება, დამაჯერებლობის განმტკიცება და კარგი იმიჯისა და 
რეპუტაციის ხელშეწყობა 

შედეგის 
ინდიკატორი 

3.5.1: 

ადგილობრივ 
მედიაში საქსტატის 

მონაცემების 
ციტირება  

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

მედიის მიერ ციტირების 
შედეგები  

მონაცემი 6000 ყოველწლიურად 
5%-ით ზრდა 

შედეგის 
ინდიკატორი 

3.5.2: 

საერთაშორისო 
კომიტეტებში 

თავმჯდომარეების 
ან წევრების 
რაოდენობა 

  საბაზისო სამიზნე დადასტურების წყარო 

წელი 2019 2023 

სტრატეგიული დაგეგმვის, 
კოორდინაციისა და 
კომუნიკაციის 
დეპარტამენტი  მონაცემი 8 15 

რისკები საერთაშორისო ინსტიტუტების ხელმისაწვდომლობის ნაკლებობა 

ლოგიკური ჩარჩო
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განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება

8. განხორციელება, 

მონიტორინგი და 

შეფასება 

ს ტ რა ტე გი ი სა და შე სა ბა მი სი სა მო ქ მე დო გე გ მის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის მი ზ ნით სტ რა ტე გი ის შე მუ

შა ვე ბის პრო ცე ს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი კო ო რ დი ნა ცი ის მე ქა ნი ზ მი შე ნა რ ჩუ ნ დე ბა. სა ქა რ თ ვე ლოს მთა ვ

რო ბის 2019 წლის 12 აპ რი ლის №189 და დ გე ნი ლე ბით სტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის მი ზ ნით შე ქ მ ნი ლი 

უწ ყე ბა თა შო რი სი სა ბ ჭო ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბას სტ რა ტე გი ის მთე ლი პე რი ო დის (20202023 წწ.) გა ნ მავ

ლო ბა ში გა ნა გ რ ძობს. მი სი მთა ვა რი ფუ ნ ქ ცია სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის ზე და მ ხე დ ვე ლო ბა 

იქ ნე ბა. სა ბ ჭო ში შე დი ან: სა ქ ს ტა ტის აღ მა ს რუ ლე ბე ლი დი რე ქ ტო რი, რო მე ლიც ამა ვ დ რო უ ლად 

საბ ჭოს თა ვ მ ჯ დო მა რეა; მი ნი ს ტ რე ბის მო ა დ გი ლე ე ბი შე სა ბა მი სი სა მი ნი ს ტ რო ე ბი დან; სა ქა რ თ ვე

ლოს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის ვი ცეპ რე ზი დე ნ ტი; სა ქა რ თ ვე ლოს მთა ვ რო ბის ად მი ნი ს ტ რა ცი ის წა რ მო

მა დ გე ნე ლი. სა ბ ჭო უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს სტ რა ტე გი ის ეფე ქ ტუ რი და დრო უ ლი გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბი ს თ ვის 

სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის წე ვ რე ბის მხა რ და ჭე რას. 

  

პოლიტიკური დონე

უწყებათაშორისი 
საბჭო

ტექნიკური დონე

უწყებათაშორისი 
სამუშაო ჯგუფები

სამდივნო

საქსტატის სტრატეგიული 
დაგეგმვის, კოორდინაციისა და 
კომუნიკაციის დეპარტამენტი

გრაფიკი  4. კოორდინაციის მექანიზმი.
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განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება

ს ტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის კო ო რ დი ნი რე ბას, მო ნი ტო რი ნგს და შე ფა სე ბას სა ქ ს ტა ტი 

აწარ მო ებს. სა ქ ს ტა ტი წე ლი წა დ ში ერ თ ხელ სა ბ ჭო ს თან რე გუ ლა რულ შე ხ ვე დ რებს ჩა ა ტა რებს, სა

დაც წლი უ რი ან გა რი შის სა ხით მო ნი ტო რი ნ გის შე დე გებს წა რა დ გენს. მო ნი ტო რი ნ გის წლი უ რი ან

გა რი შის სტ რუ ქ ტუ რა პო ლი ტი კის და გე გ მ ვის სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლოს ძი რი თა დი პრი ნ ცი პე ბის შე სა ბა

მი სად შე მუ შა ვ დე ბა. 

სა მ დი ვ ნო – რო მე ლ საც სა ქ ს ტა ტის სტ რა ტე გი უ ლი და გე გ მ ვის, კო ო რ დი ნა ცი ი სა და კო მუ ნი კა

ცი ის დე პა რ ტა მე ნ ტი წა რ მო ა დ გენს – მო ნი ტო რი ნ გი სა და შე ფა სე ბის და მ ტ კი ცე ბუ ლი გე გ მის მი ხედ

ვით სტ რა ტე გი ი სა და სა მო ქ მე დო გე გ მის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რი ნ გ ზე იქ ნე ბა პა სუ ხი ს მ გე ბე

ლი. მო ნი ტო რი ნ გი ექვს თვე ში ერ თ ხელ გა ნ ხო რ ცი ე ლ დე ბა. ან გა რი შის სტ რუ ქ ტუ რა პო ლი ტი კის  

და გე გ მ ვის სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლოს მე6 და ნა რ თით გა ნი სა ზ ღ ვ რე ბა. ამას გა რ და, მო ნი ტო რი ნ გის 

წლი უ რი ან გა რი ში სტ რა ტე გი უ ლი მი ზ ნის და აქ ტი ვო ბის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის დო ნე ზე მთა ვარ მი ღ წე

ვებს შე ა ჯა მებს (ყუ რა დ ღე ბა გა მა ხ ვი ლ დე ბა სტ რა ტე გი უ ლი მი ზ ნის მი ღ წე ვა ზე). სა მ დი ვ ნო ან გა

რიშს გა ნ სა ხი ლ ვე ლად და და სა მ ტ კი ცე ბ ლად  სა ბ ჭოს წა რუ დ გენს. მო ნი ტო რი ნ გის ყვე ლა წლი უ რი 

ან გა რი ში სა ა ნ გა რი შო პე რი ო დის და ს რუ ლე ბი დან არა უ გ ვი ა ნეს მე60 დღი სა სტა ტი ს ტი კის ეროვ

ნუ ლი სი ს ტე მის წე ვრ უწ ყე ბებს გა და ე ცე მა, გა სა ჯა რო ვ დე ბა და ვებსა ი ტის შე სა ბა მის გა ნ ყო ფი ლე

ბა ში აი ტ ვი რ თე ბა. 

უ წ ყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი თე მა ტუ რი ჯგუ ფე ბი ს/კო მი ტე ტე ბის სა ხით შე ნა რ ჩუ ნ დე ბა. 

მა თი მი ზა ნი სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის მთე ლი პე რი ო დის გა ნ მა ვ ლო ბა ში ეფე ქ ტუ რი კო მუ

ნი კა ცი ის შე ნა რ ჩუ ნე ბაა, გა ნ სა კუ თ რე ბით სა მო ქ მე დო გე გ მით გა თ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლი ერ თო ბ ლი ვი 

აქ ტი ვო ბე ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში. თე მა ტუ რი ჯგუ ფის წე ვ რე ბი არა კო ნ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნე ბი, არა მედ 

შე სა ბა მი სი სტ რუ ქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბი იქ ნე ბი ან. სტ რა ტე გი ი სა და სა მო ქ მე დო გე გ მის გა ნ ხო რ

ცი ე ლე ბის მი ზ ნით გა მო ი ყო ფა ოფი ცი ა ლუ რი სა კო ნ ტა ქ ტო პი რე ბი. თე მა ტუ რი ჯგუ ფე ბი სა მ დი ვ ნოს 

მო ნი ტო რი ნ გის პრო ცე ს ში და ე ხ მა რე ბი ან: მი ა წ ვ დი ან შე სა ბა მის ინ ფო რ მა ცი ას, ხო ლო სა ჭი რო ე

ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში – გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის ან გა რი შებს. ამა ს თან ერ თად, ისი ნი პა რ ტ ნი ო რი უწ ყე ბე ბის 

სა ხე ლით შე სა ბა მი სი აქ ტი ვო ბე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბა ში ჩა ე რ თ ვე ბი ან.  

მო ნი ტო რი ნ გი მო ნა ცე მ თა და გე გ მ ვის მო წი ნა ვე ინ ს ტ რუ მე ნ ტის (Advanced Data Planning Tool 

– ADAPT) გა მო ყე ნე ბით მო ხ დე ბა. ეს ე.წ. „ღ რუ ბ ლო ვან სე რ ვი სე ბ ზე “ და ფუ ძ ნე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მე ნ ტია, 

რო მე ლიც PARIS21ის მი ერ სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბის სტ რა ტე გი ის შე მუ

შა ვე ბის, მო ნი ტო რი ნ გი სა და შე ფა სე ბის მი ზ ნით შე ი ქ მ ნა. ADAPTის მე შ ვე ო ბით ხდე ბა სტ რა ტე გი ის 

მო ნი ტო რი ნ გი სა და შე ფა სე ბის სი ს ტე მის გა ცი ფ რუ ლე ბა. პრო გ რე სის შე სა ხებ ან გა რი შის მო მ ზა დე

ბის მი ზ ნით ინ ხ ტ რუ მე ნტს გა ა ჩ ნია გა რ კ ვე უ ლი ფუ ნ ქ ცი ე ბი. ADAPTის სა შუ ა ლე ბით ასე ვე შე სა ძ ლე

ბე ლია სტ რა ტე გი ის ში ნა ა რ ს ში ჩა ღ რ მა ვე ბა, რაც პრო გ რე სის მუ დ მივ მო ნი ტო რი ნგს უზ რუ ნ ვე ლ

ყოფს. ინ ს ტ რუ მე ნ ტი ასე ვე აჩ ვე ნებს, თუ რო მე ლი უწ ყე ბაა პა სუ ხი ს მ გე ბე ლი ამა თუ იმ აქ ტი ვო ბა ზე, 

რაც ვა დის შე სა ძ ლო გა და ცი ლე ბის იდე ნ ტი ფი ცი რე ბა სა და მის დრო უ ლად აღ მო ფ ხ ვ რა ში გვე ხ მა

რე ბა. სა ქ ს ტა ტი – რო გორც მო ნი ტო რი ნ გი სა და შე ფა სე ბის მა კო ო რ დი ნი რე ბე ლი უწ ყე ბა – პროგ

რა მის მო მ ხ მა რე ბ ლებს გა ნ სა ზ ღ ვ რავს, აგ რე თ ვე უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს ADAPTის გა მო ყე ნე ბის სა კით
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ხე ბ ზე ტრე ნი ნ გის ჩა ტა რე ბას სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის იმ წე ვ რე ბი სა თ ვის, რო მ ლე ბიც მი ნო ტო რი ნ გის 

პრო ცე ს ში იქ ნე ბი ან ჩა რ თუ ლ ნი. 

ს ტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის და ს რუ ლე ბის შე მ დეგ – 2023 წლის ბო ლოს – ჩა ტა რ დე ბა 

სტრა ტე გი ის შე ფა სე ბა. შე ფა სე ბა ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის გა ნ ვი თა რე ბის სი ს ტე მა ზე სტ რა ტე

გი ის გა ვ ლე ნას შე ა ფა სებს და მო მ დე ვ ნო სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი სტ რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის სა ფუ ძ ვე ლი 

გახ დე ბა. შე ფა ს დე ბა სტ რა ტე გი უ ლი მი ზ ნე ბის გა ვ ლე ნის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი და –  სა დაც შე სა ძ ლე ბე

ლია – მო ხ დე ბა მა თი შე და რე ბა სა ბა ზი სო და სა მი ზ ნე მო ნა ცე მე ბ თან. შე ფა სე ბა პო ლი ტი კის და

გე გ მ ვის სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლოს მე6 და ნა რ თის მი ხე დ ვით გა ნ ხო რ ცი ე ლ დე ბა. შე ფა სე ბის ობი ე ქ ტუ

რო ბი სა და მი უ კე რ ძო ე ბ ლო ბის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის მი ზ ნით, მას და მო უ კი დე ბე ლი კო ნ სუ ლ ტა ნ ტი /

კო ნ ტ რა ქ ტო რი ჩა ა ტა რებს. ტე ქ ნი კუ რი და ვა ლე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და კო ნ ტ რა ქ ტო რის შე სა რ ჩე ვად 

ტე ნ დე რის ჩა ტა რე ბა ზე სა მ დი ვ ნო იქ ნე ბა პა სუ ხი ს მ გე ბე ლი. შე ფა სე ბის შე დე გე ბი სა ბ ჭოს წა რე დ

გი ნე ბა და სა ბო ლოო ან გა რი ში სა ქ ს ტა ტის ვებსა ი ტის შე სა ბა მის გა ნ ყო ფი ლე ბა ში აი ტ ვი რ თე ბა. 

გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბის შე მ დე გი რა უ ნ დი – რო მე ლიც და ა ხ ლო ე ბით სტ რა ტე გი ის და ს რუ ლე ბის 

პე რი ოდს და ე მ თ ხ ვე ვა – ყო ვ ლი ს მო მ ც ვე ლი შე ფა სე ბის მე თო დად გა მო დ გე ბა და  სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის მდ გო მა რე ო ბა ზე სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის გა ვ ლე ნას ასა ხავს. მო მ დევ

ნო გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბა აჩ ვე ნებს, რა მ დე ნად გა ი ზა რ და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ

ლი სა მ სა ხუ რის ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის გა ე როს ფუ ნ და მე ნ ტურ პრი ნ ცი პე ბ თან და სტა ტი ს ტი

კის პრა ქ ტი კის ევ რო პულ კო დე ქ ს თან შე სა ბა მი სო ბა.  შე ი ძ ლე ბა გა ნ ხი ლუ ლი იყოს სტა ტი ს ტი კის 

ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის გა ნ ვი თა რე ბის შე ფა სე ბის და მა ტე ბი თი წყა რო ე ბი, რო გო რი ცაა სა ე რ თა შო

რი სო სა გა რეო რე ი ტი ნ გე ბი და შე ფა სე ბე ბი: მსო ფ ლიო ბა ნ კის სტა ტი ს ტი კუ რი შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბის 

მა ჩ ვე ნე ბე ლი5 და ღია მო ნა ცე მ თა  ნუ ს ხა6. თუ მ ცა ეს რე ი ტი ნ გე ბი შე ფა სე ბის მთა ვარ წყა როდ არ 

უნ და იყოს გა ნ ხი ლუ ლი, ვი ნა ი დან ისი ნი სტ რა ტე გი ის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის დო ნეს და ეფე ქ ტუ რო ბას, 

ასე ვე მის გა ვ ლე ნას სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სა მ სა ხუ რის გა ნ ვი თა რე ბა ზე სრუ ლად არ ასა

ხავს. ამ რე ი ტი ნ გე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი სტა ტი ს ტი კის ერო ვ ნუ ლი სი ს ტე მის ცა ლ კე უ ლი ას პე ქ ტე ბის 

სხ ვა გა ნ ვი თა რე ბუ ლი და გა ნ ვი თა რე ბა დი ქვე ყ ნე ბის შე სა ბა მის ას პე ქ ტე ბ თან შე და რე ბაა.

5 მსოფლიო ბანკის სტატისტიკური შესაძლებლობების მაჩვენებელი ნაერთი ქულაა, რომელიც ქვეყნის სტატისტიკურ სისტემას აფასებს. ეს 

ქულა შემდეგ სფეროებს აფასებს: მეთოდოლოგია; მონაცემთა წყაროები; პერიოდულობა და დროულობა. მაჩვენებელი ხელმისაწვდომია 

ბმულზე: https://data.worldbank.org/indicator/IQ.SCI.OVRL?locations=GE&view=chart
6 ღია მონაცემთა ნუსხა (ODIN)  ოფიციალური სტატისტიკის დაფარვის არეალს და ღიაობას აფასებს. საერთაშორისო რეიტინგები 

ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://odin.opendatawatch.com

განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება


