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მომზადებული და გამოცემულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის 

მთავრობის ხელშეწყობით. გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და 

შეიძლება არ ასახავდეს დონორი ორგანიზაციების თვალსაზრისს.
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წინასიტყვაობა

საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის 

ეროვნული სისტემის განვითარების 2020-2023 

წლების სტრატეგია განსაზღვრავს ქვეყანაში 

ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების ძირითად 

მიმართულებებს და იძლევა სტატისტიკის მწარ-

მოებელი უწყებების ქცევის ზოგად წესებს. 

წინამდებარე სტრატეგია ხაზს უსვამს ოფიციალური 

სტატისტიკის მნიშვნელობას დემოკრატიული სა-

ზოგადოების განვითარებისთვის და შესაბამის 

უწყებებს მოუწოდებს, აწარმოონ სანდო, ობიექტური 

და მიუკერძოებელი სტატისტიკა.

ჩვენს ეპოქაში მზარდია მოთხოვნა სტატისტი-

კური მონაცემების მიმართ, რადგანაც სანდო მონა-

ცემები წარმოადგენს საფუძველს სწორი გადაწყვე-

ტილებების მისაღებად. ბუნებრივია, ერთბაშად 

შეუძლებელია ყველა იმ მოთხოვნის დაკმაყოფილე-

ბა, რაც შესაძლოა სტატისტიკურ მონაცემებზე მომხ-

მარებელთა მხრიდან წარმოიშვას. თუმცა, საქსტატი 

საზოგადოებას სთავაზობს პრიორიტეტებს, რაც მი-

საღები იქნება მომხმარებელთა ფართო წრისათ-

ვის და მაქსიმალურად იქნება შესაბამისობაში მათ 

მოთხოვნებთან.

მომხმარებელთა საჭიროებებზე დაფუძნებული 

მაღალი ხარისხის სტატისტიკის წარმოება, მონა-

ცემთა შეგროვების და გავრცელების თანამედროვე 

სისტემების შექმნა და შესაძლებლობების განვი-

თარება გახლავთ ის პრიორიტეტული მიმართულე-

ბები, რაზეც დაფუძნებული იქნება საქსტატის და 

მთლიანად საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სისტემის საქმიანობა მომდევნო ოთხი წლის განმა-

ვლობაში.

სტრატეგიის მოქმედების პერიოდში ჩვენ და-

გეგმილი გვაქვს ახალი სტანდარტებისა და მეთო-

დოლოგიების დამკვიდრება, ახალი გამოკვლევების 

ჩატარება და დამატებითი დეტალიზებული მაჩვე-

ნებლების წარმოება, რაც მნიშვნელოვანი იქნება 

სტატისტიკის არეალის გაფართოებისა და გაეროს 

მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის საბაზისო 

ინდიკატორების გაანგარიშების მიმართულებით. 

ასევე დაგეგმილი გვაქვს მოსახლეობის და სასო-

ფლო მეურნეობათა საყოველთაო აღწერების ჩა-

ტარება, რაც გახდება მნიშვნელოვანი საფუძველი 

ადმინისტრაციული რეგისტრების სისტემის დანე-

რგვისა და მათი შემდგომი განვითარების მიმართუ-

ლებით. 

ჩვენი გეგმა ასევე ითვალისწინებს მონაცემთა 

ხარისხის გაუმჯობესებას, ადმინისტრაციული მონა-

ცემების მაქსიმალურ გამოყენებას და მეტ ინვესტი-

რებას ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარე-

ბაში. ზემოთ აღნიშნულს დიდი მნიშვნელობა აქვს 

როგორც რესურსების ეფექტიანად გამოყენების, ისე 

რესპონდენტთა ტვირთის შემსუბუქების თვალსაზ-

რისით.

წარსულმა გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ მო-

ნაცემთა შეგროვების ტრადიციული მეთოდები, 

როგორიცაა სტატისტიკური გამოკვლევები და თუ-

ნდაც ადმინისტრაციული მონაცემები, შესაძლოა 

არ აღმოჩნდეს საკმარისი სტატისტიკურ მონაცემებ-

ზე გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ 

დღის წესრიგში დადგა მონაცემთა ალტერნატიული 

წყაროების ძიებისა და თანამედროვე ტექნოლო-

გიების დანერგვის ისეთი საკითხები, როგორიცაა 

„დიდი მონაცემები“, სკანერული მონაცემები, ვებ-სა-

იტებიდან მონაცემთა ავტომატური ჩამოტვირთვა 
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(Web scraping) და სხვა, რომელთა დანერგვისა და 

განვითარების მიმართულებით სტრატეგიის მოქმე-

დების პერიოდში რიგი აქტივობებია დაგეგმილი.

გარდა იმისა, რომ მაღალი ხარისხის სტატისტი-

კის წარმოება ჩვენი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტე-

ტია, ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა მონაცემთა ისეთი 

ფორმებით გავრცელება, რომლებიც აადვილებს 

მათ გამოყენებას და გააუმჯობესებს დაგეგმვისა და 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებს ნებისმიერ 

დონეზე.

წინამდებარე სტრატეგიის შემუშავება ემთხვე-

ვა საქსტატის დაარსების 100 წლისთავს. 1919 წლის 

25 ივლისს შეიქმნა ქვეყნის პირველი სტატისტი-

კის სამსახური, რომელმაც ამ ერთი საუკუნის მა-

ნძილზე საკმაოდ რთული და იმავდროულად გა-

ნვითარების მეტად მნიშვნელოვანი გზა განვლო. 

საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია 

ქვეყანაში სტატისტიკის სისტემის განვითარებისა 

და საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების 

დანერგვის თვალსაზრისით. თუმცა, ამის მიუხედა-

ვად, სტატისტიკის სისტემაში არსებობს გარკვეული 

ნაკლოვანებები და სირთულეები, რომელთა შორის 

აღსანიშნავია არასაკმარისი რესურსები. მნიშვნე-

ლოვან გამოწვევებად რჩება ასევე მომხმარებელთა 

ცნობიერების ამაღლება, ნდობა საქსტატის მიმართ 

და მონაცემების არასწორი ინტერპრეტაცია.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, წინამდება-

რე სტრატეგია ითვალისწინებს მომხმარებლებთან 

აქტიური დიალოგით და მათთან მეტი კომუნიკაცი-

ით ქვეყანაში სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვების, 

დამუშავების, ანალიზისა და გავრცელების უფრო 

ქმედითი და გამჭვირვალე სისტემის შექმნას, რო-

მელიც მომხმარებლებში გაამყარებს რწმენას, რომ 

საქსტატის მიერ წარმოებული სტატისტიკა არის სა-

ნდო, ობიექტური და დაინტერესებული მხარეების 

გავლენისგან დამოუკიდებელი.

გოგიტა თოდრაძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ს ა რ ჩ ე ვ ი
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1. შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის 
განვითარების 2020-2023 წლების სტრატეგიას და შესაბამის სამოქმედო გეგმას 2020-2021 წლე-
ბისათვის.

დოკუმენტის მიზანია საქართველოში სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების 
ზოგადი ხედვის განსაზღვრა, რომელიც ითვალისწინებს ეროვნულ და საერთაშორისო 
საჭიროებებს; პასუხობს პოლიტიკის შემუშავებისათვის საჭირო მონაცემებზე მოთხოვნას; 
განსაზღვრავს სტატისტიკის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს; უზრუნველყოფს 
სტატისტიკური ღონისძიებების ჩატარების გონივრულობას და ფინანსური რესურსების 
განაწილებას; წარმოადგენს ჩარჩოს საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის; მოიცავს 
მონაცემების წარმოების პროცესის ყველა საფეხურს და შეესაბამება თანამედროვე 
საერთაშორისო სტანდარტებს. 

2020-2023 წლების სტრატეგია ქმნის საფუძველს ქვეყანაში სტატისტიკის ძლიერი და ერთი-
ანი ეროვნული სისტემის განვითარებისათვის, რათა უზრუნველყოს ეროვნულ დონეზე პოლი-
ტიკის შემუშავებისათვის და საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად ქვეყნის მიერ 
ოფიციალური სტატისტიკის შეგროვება, მართვა, გავრცელება და გამოყენება გაეროს „ოფიცია-
ლური სტატისტიკის ფუძემდებლური პრინციპების“ და „ევროპის სტატისტიკის პრაქტიკის კო-
დექსის“ შესაბამისად.

2020-2023 წლების სტრატეგია შემუშავდა გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და 
შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და ევროკავშირი-სა-
ქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ზოგადი ჩარჩოს ფარგლებში. დოკუმენტის შე-
მუშავებაში მონაწილეობდნენ დაინტერესებული მხარეები და გამოცდილი საერთაშორისო და 
ადგილობრივი კონსულტანტები.

შესავალი
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გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს ოფისის მიერ, მმართველობის რეფორმის 
პროექტის ფარგლებში, გარე კონსულტანტებით დაკომპლექტებულმა გუნდმა დახმარება გაუ-
წია საქსტატს სტრატეგიის შემუშავების პროცესში. სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო საქსტატმა, 
რომელმაც ყველა საჭირო ღონისძიების კოორდინირებაში წამყვანი როლი შეასრულა. 

გრაფიკი 1: სტრატეგიის შემუშავების პროცესი.

კონსულტაციები 
დაინტერესებულ 

მხარეებთან

2020-2021 წლების 
სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება

სტრატეგიის, სამოქმედო 
გეგმის და მონიტორინგისა 

და შეფასების გეგმის 
დამტკიცება

მაღალი დონის 
უწყებათაშორისი 

საბჭოს შექმნა

2020-2023 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 
SWOT-ის გამოყენებით

2020-2023 წლებისთვის 
მისიის, ხედვის 

და სტრატეგიული 
პრიორიტეტების 

განსაზღვრა

1.1.   მეთოდოლოგია

შესავალი

დაინტერესებულ მხარეებთან გაიმართა 32 ინტერვიუ და შეხვედრა. კონსულტაციების შედე-
გების შესაჯამებლად და ანალიზისთვის გამოყენებული იქნა ე.წ. SWOT (Strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები, საფრთხეები) 
ჩარჩო. სიტუაციური ანალიზი ასევე გლობალური შეფასების შედეგებსაც დაეყრდნო. გლობა-
ლური შეფასება ევროსტატის, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის და გაერთიანებუ-
ლი ერების ევროპის ეკონომიკური კომისიის ექსპერტებმა, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტი-
კის ქვეყნებისათვის შეთანხმებული სტანდარტული მეთოდოლოგიის გამოყენებით ჩაატარეს. 
შეფასების მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს სტატისტიკის სისტემის ძლიერი და სუსტი 
მხარეების გაანალიზება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება. 



9

გლობალური შეფასების გუნდთან კონსულტაციებსა და საბოლოო რეკომენდაციებზე, ასევე 
საქართველოს სტატისტიკის სისტემის წარმომადგენლებთან შეხვედრებზე, ფოკუს ჯგუფებსა 
და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის საფუძველზე, SWOT ჩარჩოს გამოყენე-
ბით, გამოიკვეთა შემდეგი გამოწვევები და საჭიროებები: 

2. სიტუაციური ანალიზი SWOT 

ჩარჩოს გამოყენებით 

სიტუაციური ანალიზი SWOT ჩარჩოს გამოყენებით 

SWOT
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• ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების ცენტრალიზებული სისტემა, რომლითაც საქსტატი ხელმძღვა-

ნელობს, იძლევა ოფიციალური სტატისტიკისთვის გამოყოფილი რესურსების ძალზე ეფექტიანად ათ-

ვისების საშუალებას; 

• საქსტატის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები და გამოცდილი ინტერვიუერების ქსელი;

• საერთაშორისო თანამშრომლობის კარგი პრაქტიკა საქსტატს ეხმარება კიდევ უფრო დაუახლოვდეს 

საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებს; 

• საქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნე-

ბის განხორციელება, მათ შორის პროგრესის მო-

ნიტორინგისათვის მაღალი პრიორიტეტის ინდი-

კატორების შემუშავება;

• დარგობრივ სამინისტროებს სულ უფრო მეტად 

სჭირდებათ მაღალი ხარისხის სტატისტიკა, 

რათა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადა-

წყვეტილებები შეიმუშავონ;

ძლიერი 
მხარეები

შესაძლებ-
ლობები

• გლობალური შეფასების რეკომენდაციების განხორციელება;

• თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, როგორიცაა ღია მონაცემები და დიდი მონაცემები;

• ადმინისტრატიული მონაცემების არსებობა და მათზე ხელმისაწვდომობა;

• მოსახლეობის, საცხოვრისების და სასოფლო-სამეურნეო  აღწერა ყოველ 10 წელიწადში.

• კარგი ურთიერთობები და თანამშრომლობა სტა-

ტისტიკის მთავარ მწარმოებლებს შორის: საქსტა-

ტი, ეროვნული ბანკი და ფინანსთა სამინისტრო;

• საქსტატმა უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილა 

მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ამ მიმა-

რთულებით შექმნილია სპეციალური სტრუქტუ-

რული ერთეული და ფუნქციონირებს უწყებათა-

შორისი სამუშაო ჯგუფი.

სიტუაციური ანალიზი SWOT ჩარჩოს გამოყენებით 
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• ძლიერი დამოკიდებულება შედარებით მცირე რა-

ოდენობის გამოცდილ და კვალიფიციურ თანამ-

შრომლებზე; 

• საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ სფეროში ინვე-

სტირების დაბალი მაჩვენებელი ზღუდავს უფრო 

ხარჯთეფექტიანი სტატისტიკური მეთოდოლო-

გიების დანერგვის შესაძლებლობას, რაც რისკის 

ქვეშ აყენებს არსებული სისტემების მდგრადობას; 

• მომხმარებლებზე ნაკლები ორიენტირებულობა; 

• საქსტატში არსებული ტრენინგების სისტემა  

სტატისტიკოსების და ინფორმაციულ-ტექნო-

ლოგიური მიმართულების თანამშრომლების 

კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სათანადოდ მორ-

გებული არ არის;

• საქსტატს არ გააჩნია საჯარო უწყებების მიერ 

მოწოდებული მონაცემების ხარისხზე საკმარისი 

კონტროლი;

• საჭიროა სტატისტიკური მონაცემების გავრცე-

ლების პრაქტიკის გაუმჯობესება.

სუსტი 
მხარეები

საფრთხეები

• საქსტატის თანამშრომელთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სხვა ქვეყნებში მსგავსი სამ-

სახურების თანამშრომელთა რაოდენობას. ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში ძალზე მცირე ინვესტი-

ცია;  

• საქსტატის შენობაში არ არის სათანადო სამუშაო პირობები, ხოლო სივრცე შეზღუდულია და გაუმ-

ჯობესებას საჭიროებს;

• ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ კანონი სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ოფიციალური სტა-

ტისტიკის შესახებ მოდელურ კანონს და პრაქტიკის კოდექსს;

• უნდა გაუმჯობესდეს სტატისტიკის წარმოების პროცესის ეფექტიანობა, რათა სისტემა ნაკლებად 

იყოს დამოკიდებული ე.წ. ტრადიციულ მიდგომებზე; 

• ხელფასის ზრდისა და შენობის კეთილმოწყობისათვის არასაკმარისი რესურსები;

• დარგობრივი სამინისტროების რეორგანიზაციამ შესაძლოა მონაცემთა წყაროების ნაწილობრივი 

დაკარგვა გამოიწვიოს;

• არასაკმარისი ფინანსური რესურსები;

• ღარიბი ინფრასტრუქტურა;

• კვალიფიციური კადრების გადინება. 

სიტუაციური ანალიზი SWOT ჩარჩოს გამოყენებით 



12

3. მისია

   საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სისტემის მისიას წარმოადგენს მომხმა-
რებელთა საჭიროებებზე დაფუძნებული 
მაღალი ხარისხის, დროული და რელევა-
ნტური ოფიციალური სტატისტიკის წარმო-
ება და გავრცელება ეფექტური საშუალე-
ბებით, რათა მოხდეს გადაწყვეტილების 
მიმღები პირების ინფორმირება და საზო-
გადოების ჩართულობის გაძლიერება. 

მისია
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4. ხედვა

   საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სისტემის ხედვა კარგად კოორდინირებუ-
ლი, მომხმარებელზე ორიენტირებული და 
საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნე-
ბული სტატისტიკის ეფექტიანი ეროვნული 
სისტემის შექმნაა. 

ხედვა
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5. ღირებულებები

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის ძირითადი 
ღირებულებები დაკავშირებულია ინსტიტუციურ გარემოსთან 

და სტატისტიკურ პროცესებთან. ესენია:

პროფესიული დამოუკიდებლობა

ობიექტურობა

სანდოობა

მონაცემთა კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება

ეფექტიანობა

მომხმარებელზე ორიენტირებულობა

რესპონდენტთა დატვირთვის შემსუბუქება

ღირებულებები
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6. სტრატეგიული მიზნები

2020-2023 წლების სტატისტიკის სისტემის 
განვითარების ეროვნული სტრატეგიის მიზა-
ნია მომხმარებლების (მთავრობა, საჯარო და 
კერძო სექტორები, სამოქალაქო საზოგადოება, 
აკადემიური და კვლევითი წრეები, საერთაშო-
რისო ორგანიზაციები და სხვ.) საჭიროებებზე 
მაქსიმალურად მორგებული მაღალი ხარისხის 
და სანდო სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა 
მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა და მათი გავ-
რცელების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, 
რესურსების რაციონალური და ეფექტური გა-
მოყენება და ამ პროცესში სისტემის მდგრადო-
ბის უზრუნველყოფა.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, გა-
მოვლინდა სამი სტრატეგიული მიზანი, 
რომლებზეც უნდა მოხდეს საქართველოს 

2020-2023 წლების სტატისტიკის სისტემის 
განვითარების ეროვნული სტრატეგიის გა-
ნხორციელების ფოკუსირება. შემუშავდა 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა და სა-
მივე სტრატეგიული მიზნის ქვეშ დაჯგუფდა 
და გაიწერა 12 სტრატეგიული ამოცანა და 86 
აქტივობა. სტრატეგიული მიზნები და მათ-
თან დაკავშირებული ამოცანები ქვემოთ არის 
წარმოდგენილი. 

მიზნების ფორმულირება განხორციელდა 
SMART (კონკრეტული, გაზომვადი, მიღწევადი, 
პრაქტიკული და დროში შემოსაზღვრული) 
პრინციპების გამოყენებით. თითოეულ მი-
ზანს გააჩნია კონკრეტული სამიზნე და მაჩ-
ვენებლები, რისი საშუალებითაც ფასდება 
შესაბამისი მიზნის შესრულების სტატუსი.

სტრატეგიული მიზნები
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მომხმარებლის 
საჭიროებებზე 

დაფუძნებული მაღალი 
ხარისხის ოფიციალური 
სტატისტიკის წარმოება

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
გადაწყვეტილების მისაღებად 
სტატისტიკური ინფორმაციის 

წარმოება

ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და 

სახელმძღვანელო 
პრინციპების შესაბამისად

მონაცემთა ხარისხის 
გაუმჯობესება

სტატისტიკის გამოყენების 
ხელშეწყობა

სტატისტიკური ინფორმაციის 
წარმოების პროცესების 

მოდერნიზაცია და 
სტანდარტიზაცია

საკანონმდებლო ბაზის 
საერთაშორისო სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანა

მონაცემთა შეგროვების 
თანამედროვე და ყოვლისმომცველი 

სისტემის შექმნა

მდგრადი ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების სისტემის დანერგვა 

და მონაცემთა დაცვის სისტემის 
შემუშავება

მონაცემთა გავრცელების და 
კომუნიკაციის პროცესების 
პრაქტიკის გაუმჯობესება

ადეკვატური პერსონალით 
უზრუნველყოფა და ადამიანური 
რესურსების მართვის ეფექტური 

სისტემის შექმნა

კლასიფიკაციებისა და რეგისტრის 
თანამედროვე სისტემის 

დანერგვა

ოფიციალური სტატისტიკისადმი 
ნდობის გაძლიერება, საიმედოობის 
განმტკიცება და კარგი იმიჯისა და 

რეპუტაციის ხელშეწყობა

სტატისტიკის წარმოების 
ეფექტიანი, თანამედროვე 
და მდგრადი პროცესების 

შექმნა

სტატისტიკური 
ინფრასტრუქტურის 

და შესაძლებლობების 
განვითარება

სტრატეგიული მიზნები
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ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ 
დონეზე მაღალი ხარისხის სტატისტიკური 
ინფორმაციით მომხმარებელთა რეალური 
საჭიროებების დაკმაყოფილება საქართვე-
ლოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის ძი-
რითადი ფუნქციაა. საქსტატი და ეროვნულ 
სისტემაში შემავალი სტატისტიკის სხვა მწა-
რმოებლები და მონაცემების მიმწოდებლე-
ბი მუშაობენ საკუთარი შესაძლებლობების 
გაძლიერების მიმართულებით, რათა მაქ-
სიმალურად გააფართოვონ სტატისტიკის 
წარმოების არეალი საერთაშორისო სტა-
ნდარტებისა და ხარისხობრივი კრიტერი-
უმების გათვალისწინებით. საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სისტემის და, განსა-
კუთრებით, საქსტატის მიზანია, სტრატეგიის 

ვადის ამოწურვისას უზრუნველყოს მდგრა-
დი განვითარების მიზნებით განსაზღვრული 
თითქმის ყველა იმ რაოდენობრივი მაჩვე-
ნებლის სრულად წარმოება, რომლებიც სტა-
ტისტიკის ეროვნული სამსახურის ვალდებუ-
ლებას წარმოადგენს. 

პირველი სტრატეგიული მიზანია მაღა-
ლი ხარისხის სტატისტიკის წარმოების და 
ოფიციალური სტატისტიკის მომხმარებლის 
საჭიროებებზე მორგების უზრუნველყოფა 
ან, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, „მიზნის შესა-
ბამისი“ სტატისტიკის წარმოება. ამ მიზნის 
ქვეშ ჩამოყალიბდა ოთხი ძირითადი ამოცა-
ნა, რომლებიც თავის მხრივ რამდენიმე მიმა-
რთულებად დაიყო.

6.1.   სტრატეგიული მიზანი 1: მომხმარებლის საჭიროებებზე დაფუძნებული 

მაღალი ხარისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება 

ამ მიზნის ქვეშ ჩამოყალიბდა ოთხი ძირითადი ამოცანა, 
რომელიც თავის მხრივ რამდენიმე მიმართულებად დაიყო.

სტრატეგიული მიზნები
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ამოცანა 1.1. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების 
მისაღებად სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოება

ამოცანა 1.2. ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება საერთაშორისო 
სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად

ამოცანა 1.3. მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება

ამოცანა 1.4. სტატისტიკის გამოყენების ხელშეწყობა

• სტატისტიკური მოცვის გაუმჯობესება და ახალი მაჩვენებლების წარმოება

• ეროვნული ანგარიშების განვითარება

• ბიზნეს სტატისტიკის არეალის გაფართოება

• სოციალური სტატისტიკის გაუმჯობესება

• ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი დემოგრაფიული სტატისტიკის წარმოება

• სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის ახალი მაჩვენებლების შემუშავება

• ფასების ინდექსის მოცვის გაფართოება

• საგარეო სექტორის სტატისტიკის განვითარება

• საერთაშორისო მეთოდოლოგიებთან ჰარმონიზაცია

• საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა

• არსებული მაჩვენებელების ხარისხის გაუმჯობესება

• ხარისხის მართვის ინტეგრირებულ სისტემაზე გადასვლა

• მეტამონაცემების სისტემის შექმნა

• გასავრცელებელი პროდუქტების შინაარსისა და გავრცელების არხების გაუმჯობესება

• სტატისტიკური ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება და სა-

ხელმძღვანელო დოკუმენტების შემუშავება

მომხმარებლის საჭიროებებზე 

დაფუძნებული მაღალი ხარისხის 

ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება

სტრატეგიული მიზნები
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დროის გამოყენების გამოკვლევის 
(Time Use Survey) ჩატარება და 
სქესობრივ ჭრილში დამატებითი 
მაჩვენებლების გაანგარიშება

რეგიონული სტატისტიკის შემდგომი 
განვითარება 

სტატისტიკის შემუშავება მდგრადი 
განვითარების მიზნების იმ საბაზისო 
მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად, 
რომლებიც 2019 წელს არ არსებობს 

ფინანსური სექტორისთვის ფინანსური 
ანგარიშების შემუშავება 

დროის გამოყენების გამოკვლევის შედეგები 
გავრცელებულია, სულ მცირე 20 ახალი მაჩვენებელი 
წარმოდგენილია სქესობრივ ჭრილში. გენდერული 
სტატისტიკა იწარმოება უახლესი საერთაშორისო 
მეთოდოლოგიების მიხედვით

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

მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებული 
საქსტატის მიერ დასაფარი მაჩვენებლების სულ მცირე 
95% გაანგარიშებულია 

ფინანსური სექტორის ფინანსური ანგარიშები 
ნაშთებზე შემუშავებული და გამოქვეყნებულია; 
ფინანსური სექტორის ფინანსური ანგარიშები 
ნაკადებზე (გადაფასება და აქტივების ღირებულების 
სხვა ცვლილებები/OCVA) გამოქვეყნებულია

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სტატისტიკური მოცვის გაუმჯობესება და
ახალი მაჩვენებლების წარმოება 

მიმართულება 1.1.1. 

ამოცანა 1.1. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
გადაწყვეტილების მისაღებად სტატისტიკური 
ინფორმაციის წარმოება

სტრატეგიული მიზნები
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მშპ-ის კვარტალური გაანგარიშება 
მუდმივ ფასებში დანახარჯების 
მეთოდით

სექტორული ანგარიშების წარმოება 

რესურსებისა და გამოყენების 
ცხრილების წარმოება ნომინალურ 
და მუდმივ ფასებში საქმიანობის 
სახეებისა და პროდუქტის ტიპების 
მიხედვით NACE Rev. 2-ისა და CPA 
2008-ის შესაბამისად 

დანახარჯები-გამოშვების 
ცხრილების წარმოება

მუდმივ ფასებში დანახარჯების მეთოდით 
გაანგარიშებული კვარტალური მშპ ხელმისაწვდომია 
საქსტატის ვებ-საიტზე 

მეთოდოლოგია შემუშავებულია და სექტორული 
ანგარიშები გამოქვეყნებულია 

გამოქვეყნებულია რესურსებისა და გამოყენების 
ცხრილები ნომინალურ და მუდმივ ფასებში, 
საქმიანობის სახეებისა და პროდუქტის ტიპების 
მიხედვით, NACE Rev. 2-ისა და CPA 2008-ის 
შესაბამისად

მეთოდოლოგია შემუშავებულია და დანახარჯები-
გამოშვების ცხრილები გამოქვეყნებულია

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ეროვნული ანგარიშების განვითარება მიმართულება 1.1.2. 

სტრატეგიული მიზნები
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მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის 
(STS) მაჩვენებლების წარმოება 
FRIBS-ის შესაბამისად

ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების 
1-4 ცხრილების წარმოება

დამატებით ბიზნეს დემოგრაფიის 
არანაკლებ 5 მაჩვენებლის წარმოება

მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის სულ მცირე სამი 
მაჩვენებელი იდენტიფიცირებული, შემუშავებული და 
გამოქვეყნებულია

ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების 1-4 ცხრილები 
გამოქვეყნებულია

ბიზნეს დემოგრაფიის სულ მცირე 5 მაჩვენებელი 
გაანგარიშებულია

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ბიზნეს სტატისტიკის არეალის გაფართოებამიმართულება 1.1.3. 

სტრატეგიული მიზნები



22

სიღარიბისა და ცხოვრების დონის 
სტატისტიკის მეთოდოლოგიის 
განახლება  

შრომის სტატისტიკის დამატებითი 
მაჩვენებლების წარმოება

განათლების სტატისტიკის 
განვითარება

სპორტის სტატისტიკის განვითარება

კულტურის სტატისტიკის განვითარება

ჯანდაცვის სტატისტიკის სრულყოფა

გამოკვლევის მეთოდოლოგია შეფასებული 
და განახლებულია უახლესი საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისად; დამატებითი 
მაჩვენებლები გაანგარიშებული და გამოქვეყნებულია

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, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით 
ადმინისტრაციული წყაროებიდან მოპოვებულია 
დამატებითი მაჩვენებლები; გავრცელებულია სულ 
მცირე 5 ახალი მაჩვენებელი

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით 
იდენტიფიცირებულია მაჩვენებლების ჩამონათვალი;
შემუშავებული და გავრცელებულია სპორტის 
სტატისტიკის სულ მცირე 3 ახალი მაჩვენებელი

თეატრებისა და მუზეუმების გამოკვლევის 
მეთოდოლოგია განახლებულია; შემუშავებული და 
გავრცელებულია კულტურის სტატისტიკის სულ მცირე 
3 ახალი მაჩვენებელი

ადმინისტრაციული წყაროებიდან მოპოვებული 
და გავრცელებულია სულ მცირე 3 დამატებითი 
მაჩვენებელი

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სოციალური სტატისტიკის გაუმჯობესებამიმართულება 1.1.4. 

სტრატეგიული მიზნები
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გარდაცვალების მიზეზების 
მაჩვენებლების ხარისხის სრულყოფა

საფუძვლის მომზადება მიგრაციის 
სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად:
ა) შიდა მიგრაციის მეთოდოლოგიის 
შემუშავება
ბ) საერთაშორისო მიგრაციის 
მეთოდოლოგიის შემუშავება

მოსახლეობის აღწერის ჩატარება

მოსახლეობის პროგნოზების შედგენის 
დასანერგად საფუძვლის მომზადება

უცნობი მიზეზებით გარდაცვალების წილი 
შემცირებულია 20%-მდე; საბაზისო მონაცემები 2019 
წლის მდგომარეობით – 33%

მიგრაციის კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომ-ლობით 
შემუშავებულია მეთოდოლოგია;
მიგრაციის სტატისტიკის არატრადიციული 
ადმინისტრაციული წყაროები ტესტირებულია 
(მაგალითად, დიდი მონაცემები) 

მეთოდოლოგია და კითხვარები შემუშავებული და 
დამტკიცებულია სახელმწიფო კომისიის მიერ; 
აღწერა ჩატარებულია

მოსახლეობის პროგნოზების შედგენის მეთოდოლოგია 
შემუშავებული და გამოქვეყნებულია;
შესაბამისი თანამშრომლების შესაძლებლობები 
გაძლიერებულია

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი დემოგ-
რაფიული სტატისტიკის წარმოება  

მიმართულება 1.1.5. 

სტრატეგიული მიზნები
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სასოფლო-სამეურნეო აღწერის 
ჩატარება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის, 
გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის 
სტრატეგიული გეგმის (SPAERS) 
შემდგომი განხორციელება

სოფლის მეურნეობის ინტეგრირებული 
გამოკვლევის (AGRIS) 
განხორციელება

ნარჩენების სტატისტიკის 
განვითარება

გარემოს სტატისტიკის განვითარება

სასოფლო-სამეურნეო აღწერა მოსახლეობის 
აღწერასთან ერთად ჩატარებულია

შექმნილია მონაცემთა არქივი და ხელმისაწვდომია 
ანონიმიზებული მიკრო-მონაცემები; კომპიუტერის 
მეშვეობით პერსონალური გამოკითხვის (CAPI) 
მეთოდი გამოიყენება ყველა შესაბამის გამოკვლევაში; 
სასოფლო მეურნეობების კლასიფიკაცია 
განახლებულია და შესაბამისობაშია საერთაშორისო 
სტანდარტებთან და მონაცემთა მომხმარებლების 
საჭიროებებთან

არსებული კითხვარები განახლებულია; 
მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 2 
მაჩვენებელი (2.3.1 და 2.3.2) გაანგარიშებული და 
გამოქვეყნებულია

ნარჩენების სტატისტიკის სულ მცირე ერთი 
მაჩვენებელი გაანგარიშებული და გამოქვეყნებულია

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) 
სულ მცირე ერთი დამატებითი გარემოსდაცვითი 
მაჩვენებელი გაანგარიშებული და გამოქვეყნებულია 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის 
ახალი მაჩვენებლების შემუშავება 

მიმართულება 1.1.6. 

სტრატეგიული მიზნები
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ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების 
მწარმოებელთა ფასების ინდექსის 
გაანგარიშება

მწარმოებელთა ფასების ინდექსის 
გაანგარიშება სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებისთვის, ტვირთის 
დასაწყობებითა და შენახვით 
მომსახურებისა და ტურისტული 
სააგენტოების მომსახურებისთვის

საცხოვრებელი უძრავი ქონების 
ფასების ინდექსის (RPPI) შემუშავება

ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა 
ფასების ინდექსი შემუშავებული და გავრცელებულია

მეთოდოლოგია შემუშავებული და დამტკიცებულია 
საქსტატის საბჭოს მიერ; მწარმოებელთა ფასების 
ინდექსები სატელეკომუნიკაციო მომსახურებისთვის, 
ტვირთის დასაწყობებით და შენახვით მომსახურებისა 
და აგრეთვე ტურისტული სააგენტოების 
მომსახურებისთვის ხელმისაწვდომია საქსტატის 
ვებ-საიტზე

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის 
შესაბამისად ინდექსი საცდელად გაანგარიშებულია 
3 მეთოდით;  RPPI დროითი მწკრივები 
გაანგარიშებულია და გამოქვეყნებულია

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

ფასების ინდექსის მოცვის გაფართოება მიმართულება 1.1.7. 

სტრატეგიული მიზნები



26

საგარეო ვაჭრობის ინდექსების 
გაანგარიშება (ექსპორტ-იმპორტის 
ერთეულის ღირებულების ინდექსები) 
საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 
სასაქონლო ნომენკლატურის (HS) 
პოზიციების მიხედვით

მომსახურებით საერთაშორისო 
ვაჭრობის სტატისტიკის წარმოება

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
(FDI) დამუშავება საწარმოს ზომისა და 
ასაკის მიხედვით 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
მონაცემების დამუშავება BPM6 
სახელმძღვანელოს მიხედვით

ადგილობრივი ექსპორტის 
სტატისტიკის წარმოება

სარკისებური შედარება საქონლით 
საერთაშორისო ვაჭრობის 
სტატისტიკაში

საგარეო ვაჭრობის ერთეულის ღირებულების 
ინდექსები (UVI) გამოქვეყნებულია 

საპილოტე გამოკვლევა ჩატარებულია 2021 წელს; 
რეგულარული გამოკვლევები ტარდება და შედეგები 
ქვეყნდება 2023 წლიდან

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (FDI) საწარმოს 
ზომისა და ასაკის მიხედვით გამოქვეყნებულია 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემები 
დამუშავებულია BPM6 სახელმძღვანელოს მიხედვით 
(მოთხოვნები და ვალდებულებები)

ადგილობრივი ექსპორტის სტატისტიკა 
ხელმისაწვდომია საქსტატის ვებ-საიტზე

საქონლით სერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკაში 
(IMTS) სარკისებური შედარება წინასწარ 
შერჩეულ პარტნიორ ქვეყანასთან ჩატარებული და 
გამოქვეყნებულია

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საგარეო სექტორის სტატისტიკის განვითარებამიმართულება 1.1.8. 

სტრატეგიული მიზნები
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ამოცანა 1.2. ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო 
პრინციპების შესაბამისად 

ფასების სტატისტიკაში 
სამომხმარებლო ფასების 
ჰარმონიზებული ინდექსის 
მეთოდოლოგიის ადაპტაცია

სამომხმარებლო კალათის 
შექმნისას დანიშნულების მიხედვით 
ინდივიდუალური მოხმარების 
განახლებული კლასიფიკატორის 
(COICOP 2018) გამოყენება

საქონლით საგარეო ვაჭრობის 
მონაცემების დამუშავება და 
გავრცელება საერთაშორისო 
ვაჭრობის სტანდარტული 
კლასიფიკაციის (SITC) მაქსიმალურად 
დეტალიზებულ დონეზე (5-ნიშნა დონე)

სამუშაო ძალის გამოკვლევაში 
შრომის სტატისტიკოსთა მე-19 და 
მე-20 საერთაშორისო ონფერენციებზე 
მიღებული რეზოლუციების 
შესაბამისად უახლესი სტანდარტების 
დანერგვა

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული 
მეთოდოლოგია ადაპტირებულია და დამტკიცებულია 
საქსტატის საბჭოს მიერ; სამომხმარებლო ფასების 
ინდექსი წარმოებუ ლი და გამოქვეყნებულია 
ჰარმონიზებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად, უკვე 
არსებული სფი-ის პარალელურად

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 სტატისტიკა 
საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული 
კლასიფიკაციის (SITC) მიხედვით დამუშავებული და 
გავრცელებულია

ეროვნული სამუშაო ძალის გამოკვლევის 
მეთოდოლოგია განახლებულია შსო-ს ახალი 
სტანდარტების შესაბამისად; სამუშაო ძალის 
გამოკვლევა ტარდება ახალი სტანდარტების 
შესაბამისად, მონაცემები გამოქვეყნებულია  

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საერთაშორისო მეთოდოლოგიებთან ჰარმონიზაცია მიმართულება 1.2.1. 

სტრატეგიული მიზნები
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აქტივობა შედეგი 2023 წელს

დასაქმების საერთაშორისო 
კლასიფიკაციის (ISCO-08) დანერგვა 
შრომის ბაზრის სტატისტიკაში

ფინანსური კორპორაციების 
გამოკვლევების ჩატარება სსფ-ის 
გაუმჯობესებული მეთოდოლოგიის 
შესაბამისად

FISIM-ის (ფინანსური შუამავლობის 
მომსახურების არაპირდაპირი 
შეფასება) გაანგარიშება

დასაქმების სტატისტიკური მაჩვენებლების 
გაანგარიშება ხორციელდება დასაქმების 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ISCO-08 მიხედვით

ეროვნული ბანკის ახალი კვლევა ჩატარებული 
და გამოქვეყნებულია; სხვა დეპოზიტური 
კორპორაციებისა (ODC) და დეპოზიტური 
კორპორაციების (DC) ახალი კვლევები ჩატარებულია 
და შედეგები გამოქვეყნებული

ფინანსური შუამავლობის არაპირდაპირი შეფასების 
შედეგები ასახულია საგადასახდელო ბალანსში

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
და პარტნიორებთან აქტიური 
თანამშრომლობის გაგრძელება

სხვადასხვა ქვეყნებში კოლეგებთან 
თანამშრომლობის გაძლიერება 
გამოცდილების, იდეებისა და ცოდნის 
გაცვლის გაუმჯობესების მიზნით 

ახალი პარტნიორული 
ურთიერთობების და 
თანამშრომლობის განვითარება 
სამეცნიერო წრეებთან

საქსტატის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობენ 
საერთაშორისო ტრენინგებში, სამუშაო შეხვედრებსა 
და პროექტებში; საერთაშორისო პარტნიორებთან 
თანამშრომლობითი პროექტები განხორციელებულია 
სტატისტიკის წარმოების პროცესების მოდერნიზების 
მიზნით

სხვადასხვა ქვეყნების სტატისტიკის ეროვნულ 
სამსახურებთან დამყარებულია თანამშრომლობა; 
უცხოელი კოლეგებისთვის საქართველოში და 
ქართველებისთვის უცხოეთში განხორციელებულია 
სასწავლო ვიზიტები; ახალი მეთოდოლოგიებისა და 
ტექნოლოგიების შესახებ გაცვლილია ინფორმაცია

განსაზღვრულია სამეცნიერო წრეებთან 
ახალი პარტნიორული ურთიერთობების და 
თანამშრომლობის პირობები;
სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან 
ჩატარებულია წელიწადში სულ მცირე 2 შეხვედრა

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობამიმართულება 1.2.2. 

სტრატეგიული მიზნები
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ამოცანა 1.3. მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება

ეროვნული ანგარიშების შედგენის 
პროგრამული უზრუნველყოფის 
შემუშავება

დაუკვირვებადი ეკონომიკის 
შეფასების მეთოდოლოგიის 
შემუშავება და სპეციალური 
გამოკვლევების განხორციელება

ბიზნეს სტატისტიკის არეალის 
გაფართოების მიზნით დამატებითი 
სტატისტიკური გამოკვლევის ჩატარება

ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლების 
განვითარება

ტრანსპორტის სტატისტიკის 
დამატებითი მაჩვენებელების 
წარმოება

სხვა დეპოზიტური კორპორაციებიდან 
ნაკადების მონაცემების შესახებ 
მაღალი ხარისხის ინფორმაციის 
შეგროვება

ბიზნეს-ანალიტიკის (BI) 
ინტერაქტიული რეპორტების 
დანერგვა სხვა დეპოზიტური 
კორპორაციებისთვისმონაცემთა 
ხარისხის შემოწმების 
უზრუნველსაყოფად

სავალო ფასიანი ქაღალდების 
მონაცემთა ბაზის შექმნა

შემუშავებულია პროგრამის ტექნიკური აღწერილობა 
და ანგარიშების შედგენის პროგრამა

დაუკვირვებადი ეკონომიკის შესახებ ინფორმაციული 
ვაკუუმი აღმოფხვრილია

ბიზნესის სტატისტიკის არეალი გაფართოებულია სულ 
მცირე ერთი დამატებითი გამოკვლევის შედეგებით

გაანგარიშებულია ენერგოეფექტურობის 
სულ მცირე 5 მაჩვენებელი

ტრანსპორტის სტატისტიკაში დამატებით 5 
მაჩვენებელია გაანგარიშებული შესაბამის 
დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციის შედეგად

ნაკადების შესახებ შეგროვებული მონაცემების 
ხარისხი საკმარისია ფინანსური ანგარიშის რეპორტის 
შესავსებად

ეროვნულ ბანკს თითოეული სხვა დეპოზიტური 
კორპორაციისთვის მონაცემთა ხარისხის შემოწმების 
მიზნით გამოყოფილი აქვს ინტერაქტიული 
სტატისტიკის ცალკე ვებ-გვერდი 

სავალო ფასიანი ქაღალდების მონაცემთა ბაზა 
განთავსებულია ეროვნული ბანკის ვებ-საიტზე

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

არსებული მაჩვენებელების ხარისხის გაუმჯობესებამიმართულება 1.3.1. 

სტრატეგიული მიზნები
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ხარისხის მართვის ინტეგრირებული 
სისტემის და სტატისტიკური 
მონაცემების მაღალი ხარისხის 
უზრუნველყოფის მექანიზმის 
სრულყოფა

მეტამონაცემების მართვის სისტემის 
შექმნა საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისად (Euro-SDMX 
მეტამონაცემების სტრუქტურა ESMS)

შემუშავებულია ხარისხის პოლიტიკის დოკუმენტი;
შექმნილია მაღალი დონის სამუშაო ჯგუფი ხარისხის 
მართვის საკითხებზე; შექმნილი და დანერგილია 
თვითშეფასების ფორმა; განსაზღვრულია ხარისხის 
აუდიტის პრიორიტეტული სფეროები

შექმნილია მეტამონაცემების მართვის სისტემა

აქტივობა

აქტივობა

შედეგი 2023 წელს

შედეგი 2023 წელს

ხარისხის მართვის ინტეგრირებულ სისტემაზე გადასვლა 

მეტამონაცემების სისტემის შექმნა

მიმართულება 1.3.2. 

მიმართულება 1.3.3. 

სტრატეგიული მიზნები
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მომხმარებელთა საჭიროებებზე 
დაფუძნებული სტატისტიკის წარმოება 

გამოკვლევების შედეგების მომზადება 
მომხმარებლისთვის ადვილად 
აღსაქმელი და ვიზუალურად 
მიმზიდველი ფორმებით

გენდერული სტატისტიკის ანალიზის 
განხორციელება

გაანალიზებულია მომხმარებელთა კმაყოფილების 
გამოკვლევის შედეგები და მოხმარებელთა 
საჭიროებები, ტარდება ახალი გამოკვლევები; 
მონაცემების გავრცელების სისტემა დახვეწილია; 
სტატისტიკური პროდუქტები გამრავალფეროვნებულია 
მომხმარებელთა საჭიროებებიდან გამომდინარე 

მომზადებულია ყველა ძირითადი გამოკვლევის 
შედეგების ვიზუალიზაციის მასალები და 
განთავსებულია ვებ-საიტზე

რეგულარულ პუბლიკაციაში ,,ქალი და კაცი 
საქართველოში’’ დამატებულია ანალიტიკური მასალა

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

გასავრცელებელი პროდუქტების შინაარსისა და 
გავრცელების არხების გაუმჯობესება 

მიმართულება 1.4.1. 

ამოცანა 1.4. სტატისტიკის გამოყენების ხელშეწყობა

სტრატეგიული მიზნები
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მომხმარებელთა წიგნიერების დონის 
სისტემატური და პროაქტიული 
ამაღლება  

ცნობიერების ამაღლება საჯარო 
სექტორში სტატისტიკის გამოყენების 
შესახებ

შერჩეული მომხმარებლებიდან ყოველწლიურად 
სულ მცირე 100 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა 
მომხმარებელთა წიგნიერების განვითარების 
პროგრამაში

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

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სტატისტიკური ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული 
აქტივობების განხორციელება და სახელმძღვანელო 
დოკუმენტების შემუშავება 

მიმართულება 1.4.2. 

სტრატეგიული მიზნები
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6.2.   სტრატეგიული მიზანი 2: სტატისტიკის წარმოების ეფექტიანი, 

თანამედროვე და მდგრადი პროცესების შექმნა   

სტატისტიკური ბიზნეს პროცესების ზოგა-
დი მოდელი (Generic Statistics Business Process 
Model – GSBPM) წარმოადგენს მაღალი ხა-
რისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოე-
ბისა და გავრცელების შესახებ სრულყოფილ 
და ინტეგრირებულ საერთაშორისო ჩარჩო 
დოკუმენტს. სტატისტიკის ეროვნული სამსა-
ხურები, თავიანთი სისტემის მოდერნიზაციის 
მიზნით, სულ უფრო მეტად იყენებენ აღნიშ-

ნულ მოდელს. საქსტატის მიზანი იქნება მო-
ნაცემების შეგროვება, დამუშავება და სტა-
ტისტიკის წარმოება გახადოს უფრო ზუსტი, 
სწრაფი და ეფექტიანი. სტრატეგიის განხო-
რციელების პერიოდში, პროცესების ეფექტია-
ნობის გაზრდაში საქსტატი გამოიყენებს პრო-
ბლემების გადაჭრის ინოვაციურ მეთოდებს 
და სხვა ქვეყნების სტატისტიკის სისტემაში 
არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას.

ამ მიზნის ქვეშ ჩამოყალიბდა სამი ძირითადი ამოცანა, 
რომელიც თავის მხრივ რამდენიმე მიმართულებად დაიყო.

სტრატეგიული მიზნები
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ამოცანა 2.1. სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების პროცესების 
მოდერნიზაცია და სტანდარტიზაცია

ამოცანა 2.2. მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე და ყოვლისმომცველი 
სისტემის შექმნა

ამოცანა 2.3. მონაცემთა გავრცელების და კომუნიკაციის პროცესების 
პრაქტიკის გაუმჯობესება

• სტატისტიკური ბიზნეს პროცესების ზოგად მოდელზე (GSBPM) გადასვლისთვის საჭირო მოსამზა-

დებელი სამუშაოები

• გამოკვლევის კითხვარების გაუმჯობესება

• ადმინისტრაციული მონაცემების მფლობელებთან აქტიური თანამშრომლობა

• მონაცემთა ახალი წყაროებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შემუშავება და ტესტირება

• მონაცემთა გავრცელების პოლიტიკის შემუშავება

• ვებ-საიტის შინაარსობრივი ნაწილის სრულყოფა

• გავრცელების პრაქტიკის დახვეწა

სტატისტიკის წარმოების 

ეფექტიანი, თანამედროვე და 

მდგრადი პროცესების შექმნა

სტრატეგიული მიზნები
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GSBPM-ის შესაბამისად პროცესებზე 
უფრო მეტად ორიენტირებულ 
ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე 
გადასვლის გეგმის შემუშავება

იმ სტატისტიკური სამუშაოების 
იდენტიფიცირება, რომელთა 
ხანგრძლივობის შემცირება 
შესაძლებელია სტატისტიკური 
პროცესების ეფექტიანობის გაზრდით

ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის 
შეფასების შედეგები ხელმისაწვდომია; სტატისტიკური 
პროცესები აღწერილია; GSBPM-ის ინიცირების 
სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია

სამუშაო პროცესების აღწერა განხორციელებულია;
იდენტიფიცირებულია გამოკვლევები, რომელთა 
ჩატარების ვადების შემცირება შესაძლებელია 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სტატისტიკური ბიზნეს პროცესების ზოგად მოდელზე (GSBPM) 
გადასვლისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები 

მიმართულება 2.1.1. 

ამოცანა 2.1. სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების 
პროცესების მოდერნიზაცია და სტანდარტიზაცია 

სტრატეგიული მიზნები



36

კითხვარების ხარისხის გაუმჯობესება 
და რესპონდენტთა ტვირთის 
შემსუბუქება 

ოფიციალური სტატისტიკის 
კოორდინაციაში უფრო აქტიური 
როლის შესრულება 

ოფიციალური სტატისტიკის 
სხვა მწარმოებლების და მათი 
პროდუქტების მკაფიოდ და 
სისტემატურად განსაზღვრის 
კრიტერიუმების ჩამოყალიბება

ყველა გამოკვლევის კითხვარი საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისია; რესპონდენტთა ტვირთი 
გაზომილი, მისი შემსუბუქების გზები სამოქმედო 
გეგმით იდენტიფიცირებული და განხორციელებულია

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

განსაზღვრულია პრინციპები სტატისტიკის 
მწარმოებელი უწყებების განსაზღვრის მიზნით

აქტივობა

აქტივობა

შედეგი 2023 წელს

შედეგი 2023 წელს

გამოკვლევის კითხვარების გაუმჯობესება 

ადმინისტრაციული მონაცემების მფლობელებთან 
აქტიური თანამშრომლობა 

მიმართულება 2.2.1. 

მიმართულება 2.2.2. 

ამოცანა 2.2. მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე და 
ყოვლისმომცველი სისტემის შექმნა 

სტრატეგიული მიზნები
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კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფის შექმნა მონაცემების 
შეგროვებისას თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნით 

ვაკანსიების შესახებ სტატისტიკის 
წარმოების შესაძლებლობების 
შესწავლა 

სამომხმარებლო ფასების 
სტატისტიკისთვის მონაცემების 
შეგროვების თანამედროვე 
ტექნოლოგიების დანერგვა, 
როგორიცაა დიდი მონაცემები (მათ 
შორის ინტერნეტიდან მონაცემების 
ავტომატური მოპოვება (Web scraping) 
და სკანერული მონაცემები)

მონაცემების ახალი წყაროების (დიდი მონაცემები) 
და თანამედროვე ტექნოლოგიების (მაგალითად, 
ინტერნეტის მონაცემების ავტომატური მოპოვება - 
Web scraping და სკანირებული მონაცემები) 
გამოყენებისთვის პლატფორმა შექმნილია 

ვაკანსიების სტატისტიკის საწარმოებლად 
ინტერნეტიდან მოპოვებული მონაცემების 
გამოყენების შესაძლებლობები შესწავლილია (Web 
scraping); ვაკანსიების მარტივი მონიტორინგისთვის 
ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური პლატფორმა 
შექმნილია

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

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

მონაცემთა ახალი წყაროებისა და თანამედროვე 
ტექნოლოგიების შემუშავება და ტესტირება

მიმართულება 2.2.3. 

სტრატეგიული მიზნები



38

მონაცემების გავრცელებისა და 
კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება

სახელმძღვანელო დოკუმენტის 
მომზადება ოფიციალური სტატისტიკის 
წარმოებისა და გავრცელების 
დროს მიუკერძოებლობისა და 
ობიექტურობის უზრუნველყოფის 
მიზნით

საქსტატის ვებ-საიტის დახვეწა 

წყაროების გაფართოება და სხვა 
სახელმწიფო უწყებების მიერ 
წარმოებული ახალი სტატისტიკის 
გამოქვეყნება 

საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის 
ინტერაქტიული ცხრილების 
გამოქვეყნება

დამტკიცებულია კომუნიკაციისა და მონაცემთა 
გავრცელების სტრატეგიის ახალი ვერსია

მომზადებულია შეცდომების შემთხვევაში ქცევის 
პოლიტიკის დოკუმენტი; მონაცემები ვრცელდება 
ახალი პოლიტიკის შესაბამისად. დოკუმენტი 
განთავსებულია საქსტატის ვებ-საიტზე

ვებ-საიტს რეგულარულად (კვარტალურად) ემატება 
ახალი სერვისები; მულტიმედიური საშუალებების 
რაოდენობა გაზრდილია

საქსტატის ვებ-საიტი მოიცავს სტატისტიკის სხვა 
მწარმოებელთა მიერ შემუშავებულ სტატისტიკურ 
ინფორმაციას

ეროვნული ბანკის ვებ-საიტზე ცხრილები 
გამოქვეყნებულია

აქტივობა

აქტივობა

შედეგი 2023 წელს

შედეგი 2023 წელს

მონაცემთა გავრცელების პოლიტიკის შემუშავება 

ვებ-საიტის შინაარსობრივი ნაწილის სრულყოფა 

მიმართულება 2.3.1. 

მიმართულება 2.3.2. 

ამოცანა 2.3. მონაცემთა გავრცელების და კომუნიკაციის 
პროცესების პრაქტიკის გაუმჯობესება

სტრატეგიული მიზნები



39

მოთხოვნილ სტატისტიკურ 
ინფორმაციაზე  პასუხის მომზადების 
პროცესის ოპტიმიზაცია

არსებული SDDS სტანდარტიდან 
SDDS Plus-ზე გადასვლა

საერთაშორისო საფინანსო 
ორგანიზაციებთან მონაცემების SDMX 
ფორმატით გაზიარება

მომხმარებელთა მონაცემებზე მოთხოვნების 
მონიტორინგი და ანალიზი განხორციელებულია;  
ხდება ვებ-საიტზე განთავსებული სტატისტიკური 
ინფორმაციის განახლება მონაცემებზე ომხმარებელთა 
მოთხოვნის ანალიზის შედეგების საფუძველზე

მაკროეკონომიკური სტატისტიკა სსფ-ის უმაღლესი 
სტანდარტის – SDDS Plus-ის – შესაბამისად ქვეყნდება 
და ვრცელდება 

MFSCBS – ცენტრალური ბანკის კვლევა სსფ-თან 
SDMX ფორმატშია გაზიარებული;  
MFSODC – სხვა დეპოზიტური კორპორაციების კვლევა 
სსფ-თან SDMX ფორმატშია გაზიარებული

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

გავრცელების პრაქტიკის დახვეწა მიმართულება 2.3.3. 

სტრატეგიული მიზნები
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6.3.   სტრატეგიული მიზანი 3: სტატისტიკური ინფრასტრუქტურის 

და შესაძლებლობების განვითარება   

სტატისტიკაში შესაძლებლობები შეი-
ძლება განიმარტოს, როგორც სტატისტიკის 
ეროვნული სისტემების უნარი აწარმოოს სა-
ნდო, ზუსტი, დროული, რელევანტური და 
საერთაშორისოდ შესადარისი მონაცემები. 
შესაძლებლობების განვითარება პროცესია, 
რომელიც სტატისტიკური ინსტიტუტების ამ 
უნარებს აყალიბებს ან აძლიერებს. უფრო 
ზოგადად, ეს გულისხმობს ქვეყნის მთელი 

სტატისტიკური სისტემის რეფორმას მისი 
ეფექტიანობისა და ეფექტურობის გაზრდის 
მიზნით.  შესაბამისად, საქსტატმა და მთლი-
ანად სტატისტიკის ეროვნულმა სისტემამ 
უნდა გარდაქმნას ინფრასტრუქტურა, მოახ-
დინოს მისი მოდერნიზაცია და გამოიყენოს 
ახალი მიდგომები შესაძლებლობების განსა-
ვითარებლად, როგორც სტრატეგიის ძირითა-
დი და მნიშვნელოვანი ელემენტი. 

ამ მიზნის ქვეშ ჩამოყალიბდა ხუთი ძირითადი ამოცანა, რომელიც 
თავის მხრივ რამდენიმე მიმართულებად დაიყო.

ამოცანა 3.1. საკანონმდებლო ბაზის საერთაშორისო 
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა

• საერთაშორისო ჩარჩო დოკუმენტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისი საკანონმდებლო 

ცვლილებების განხორციელება

სტრატეგიული მიზნები
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ამოცანა 3.2. მდგრადი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემის 
დანერგვა და მონაცემთა დაცვის სისტემის შემუშავება

ამოცანა 3.3. ადეკვატური პერსონალით უზრუნველყოფა და ადამიანური 
რესურსების მართვის ეფექტური სისტემის შექმნა

ამოცანა 3.4. კლასიფიკაციებისა და რეგისტრის თანამედროვე 
სისტემის დანერგვა

ამოცანა 3.5. ოფიციალური სტატისტიკისადმი ნდობის გაძლიერება, 
საიმედოობის განმტკიცება და კარგი იმიჯისა და რეპუტაციის ხელშეწყობა

• ინფორმაციული ტექნოლოგიების შეფასება

• ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება

• მონაცემთა დაცვის სისტემის შემუშავება

• საქსტატში ინტრანეტის დანერგვა

• სტატისტიკის ეროვნულ სისტემაში მოტივირებული პროფესიული გუნდის შექმნა

• შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ მიმართული პროგრამების შემუშავება თანამშრომლებისთვის 

მიმზიდველი და მდგრადი სამუშაო გარემოს შექმნის მიზნით

• რეგისტრების სისტემების საერთაშორისო რეკომენდაციების შესაბამისად შემუშავება

• საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემისთვის კლასიფიკაციების სისტემის დანერგვა

• საქსტატისა და მისი სერვისების შესახებ ცნობიერების გაზრდა

• საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაძლიერება და საერთაშორისო იმიჯის 

გაუმჯობესება

• სოციალური პასუხისმგებლობისკენ სწრაფვა

სტატისტიკური 

ინფრასტრუქტურის და 

შესაძლებლობების განვითარება

სტრატეგიული მიზნები



42

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

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საერთაშორისო ჩარჩო დოკუმენტებისა და რეკომენდაციების 
შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება

მიმართულება 3.1.1. 

ამოცანა 3.1. საკანონმდებლო ბაზის საერთაშორისო 
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა

სტრატეგიული მიზნები
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არსებული ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების სისტემების 
შესაძლებლობებისა და მდგრადობის 
შეფასება საერთაშორისო 
ექსპერტების მიერ

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
განვითარების სტრატეგიის 
შემუშავება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების 
საჭიროებების შეფასება ჩატარებულია 
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების 
სტრატეგია შემუშავებულია და გამოქვეყნებულია 
ვებ-საიტზე; ქსელების, სერვერების, ტექნიკური 
აღჭურვილობის, კომპიუტერული პროგრამებისა და 
მონაცემთა ბაზებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა 
განახლებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
სტრატეგიის თანახმად

აქტივობა

აქტივობა

შედეგი 2023 წელს

შედეგი 2023 წელს

ინფორმაციული ტექნოლოგიების შეფასება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება

მიმართულება 3.2.1. 

მიმართულება 3.2.2. 

ამოცანა 3.2. მდგრადი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტე-
მის დანერგვა და მონაცემთა დაცვის სისტემის შემუშავება

სტრატეგიული მიზნები
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მონაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოების 
პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება 

საქსტატის ინტრანეტის შემუშავება 
და წარდგენა

მონაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის 
დოკუმენტი დამტკიცებულია; ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების აუდიტი ჩატარებულია

საქსტატის შიდა საკომუნიკაციო პორტალი 
შექმნილი და დანერგილია

აქტივობა

აქტივობა

შედეგი 2023 წელს

შედეგი 2023 წელს

მონაცემთა დაცვის სისტემის შემუშავება 

საქსტატში ინტრანეტის დანერგვა  

მიმართულება 3.2.3. 

მიმართულება 3.2.4. 

სტრატეგიული მიზნები
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კვალიფიციური და გამოცდილი 
კადრების სამსახურში აყვანისა და 
შენარჩუნების პოლიტიკის შემუშავება 
და დანერგვა 

საქმიანობის შეფასების 
სისტემის დანერგვა ეროვნული 
კანონმდებლობის შესაბამისად

ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო 
პრინციპები შექმნილია; საქსტატი დასაქმებასთან 
დაკავშირებულ ყველა თემატურ ფორუმზეა 
წარმოდგენილი 

სისტემა დანერგილია და საქსტატის ყველა 
თანამშრომელი შეფასებულია საქმიანობის შეფასების 
ახალი სისტემის მიხედვით

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სტატისტიკის ეროვნულ სისტემაში მოტივირებული 
პროფესიული გუნდის შექმნა

მიმართულება 3.3.1. 

ამოცანა 3.3. ადეკვატური პერსონალით უზრუნველყოფა და 
ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტური სისტემის შექმნა

სტრატეგიული მიზნები
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თანამშრომელთა კეთილდღეობის 
გაზრდისკენ მიმართული მექანიზმების 
შემუშავება 

სტატისტიკის ეროვნული სისტემის 
თანამშრომელთა შესაძლებლობების 
განვითარების სქემის 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 
შეფასება ჩატარებულია და შესაძლებლობების 
განვითარების კუთხით საჭიროებები გამოვლენილია; 
ტრენინგების სტრატეგია შემუშავებულია; 
თანამშრომლების შესაძლებლობების 
განვითარებისთვის შექმნილია სისტემური საფუძველი, 
რაც ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური უნარების 
განვითარებასაც მოიცავს

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ მიმართული პროგრამების 
შემუშავება თანამშრომლებისთვის მიმზიდველი და მდგრადი 
სამუშაო გარემოს შექმნის მიზნით  

მიმართულება 3.3.2. 

სტრატეგიული მიზნები
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ბიზნეს რეგისტრში გამოტოვებული 
მონაცემების წილის შემცირება 

მოსახლეობის რეგისტრის შემუშავების 
სამოქმედო გეგმის მომზადება 

სასოფლო მეურნეობათა რეგისტრის 
შექმნა

ბიზნეს რეგისტრში გამოტოვებული მონაცემები 
შემცირებულია 5%-ით

დამტკიცებული და განხორციელებულია რეგისტრების 
განთავსების, სრული წვდომის მოპოვების 
პროცედურებისა და რეგისტრის მოსახლეობის 
მომდევნო აღწერის მონაცემებთან ინდივიდუალურ 
და შინამეურნეობების დონეზე დაკავშირების 
სამოქმედო გეგმა 

სასოფლო მეურნეობათა რეგისტრი შემუშავებულია 
და წარმოდგენილია გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მჭიდრო 
თანამშრომლობით

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

რეგისტრების სისტემების საერთაშორისო 
რეკომენდაციების შესაბამისად შემუშავება

მიმართულება 3.4.1. 

ამოცანა 3.4. კლასიფიკაციებისა და რეგისტრის თანამედროვე 
სისტემის დანერგვა 

სტრატეგიული მიზნები
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ახალი კლასიფიკაციების შემუშავება 
და არსებული კლასიფიკაციების 
განახლება

ევროკავშირის NUTS კლასიფიკაციის 
საქართველოში ეტაპობრივი 
დანერგვის შესაძლებლობებისა 
და საჭიროებების შესახებ საწყისი 
კვლევის ჩატარება 

ყველა კლასიფიკაცია სრულ შესაბამისობაშია 
თანამედროვე საერთაშორისო მეთოდოლოგიებთან

საწყისი კვლევა ჩატარებულია და გამოქვეყნებულია 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებ-საიტზე 

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემისთვის 
კლასიფიკაციების სისტემის დანერგვა

მიმართულება 3.4.2. 

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

საქსტატისა და მისი სერვისების შესახებ 
ცნობიერების გაზრდა 

მიმართულება 3.5.1. 

ამოცანა 3.5. ოფიციალური სტატისტიკისადმი ნდობის 
გაძლიერება, საიმედოობის განმტკიცება და კარგი იმიჯისა 
და რეპუტაციის ხელშეწყობა 

სტრატეგიული მიზნები
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სოციალური პასუხისმგებლობების 
გაზიარება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
მომხმარებლისთვის სპეციალური 
სერვისების განვითარება

წელიწადში სულ მცირე ერთხელ ჩატარებულია: 
სისხლის ჩაბარების აქცია; გარემოს დასუფთავების 
აქცია; მარათონული გარბენი

ძირითად სტატისტიკურ მაჩვებლებზე შექმნილია 
ვებ-საიტის ადაპტირებული სერვისი და დაბეჭდილია 
ბუკლეტები ბრაილის შრიფტით

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

სოციალური პასუხისმგებლობისკენ სწრაფვამიმართულება 3.5.3. 

ახალი პარტნიორების იდენტი-
ფიცირება და თანამშრომლობის 
გასაფართოებლად მათთან 
მოლაპარაკებების დაწყება

გამოვლენილია საერთაშორისო თანამშრომლობის 
ახალი შესაძლებლობები და ინიცირებულია სულ 
მცირე 4 ახალი საერთაშორისო პროექტი

აქტივობა შედეგი 2023 წელს

საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის 
გაძლიერება და საერთაშორისო იმიჯის გაუმჯობესება 

მიმართულება 3.5.2. 

სტრატეგიული მიზნები
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7. განხორციელება, მონიტორინგი 

და შეფასება 

სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო 
გეგმის განხორციელების მიზნით სტრატეგიის 
შემუშავების პროცესში გამოყენებული 
კოორდინაციის მექანიზმი შენარჩუნდება. 

პოლიტიკური დონე

უწყებათაშორისი 
საბჭო

ტექნიკური დონე

უწყებათაშორისი 
სამუშაო ჯგუფები

სამდივნო

საქსტატის სტრატეგიული 
დაგეგმვის, კოორდინაციისა და 
კომუნიკაციის დეპარტამენტი

გრაფიკი  2. კოორდინაციის მექანიზმი.

განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება 
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სტრატეგიის განხორციელების კო-

ორდინირებას, მონიტორინგს და შეფა-

სებას საქსტატი აწარმოებს. საქსტატი 

წელიწადში ერთხელ საბჭოსთან რეგუ-

ლარულ შეხვედრებს ჩაატარებს, სადაც 

წლიური ანგარიშის სახით მონიტორი-

ნგის შედეგებს წარადგენს. მონიტორი-

ნგის წლიური ანგარიშის სტრუქტურა 

პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანე-

ლოს ძირითადი პრინციპების შესაბამი-

სად შემუშავდება. 

სტრატეგიის განხორციელების და-

სრულების შემდეგ ჩატარდება სტრა-

ტეგიის შეფასება. იგი ოფიციალური 

სტატისტიკის განვითარების სისტემაზე 

სტრატეგიის გავლენას შეაფასებს და 

მომდევნო საშუალოვადიანი სტრატე-

გიის შემუშავების საფუძველი გახდება. 

განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება 


