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კანონმდებლობა 

სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) წარმოადგენს საქართვე-

ლოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სტატისტიკის 

წარმოებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის გავ-

რცელების მიზნით შექმნილ დაწესებულებას, რო-

მელიც თავის პროფესიულ საქმიანობას ახორციე-

ლებს დამოუკიდებლად. 

სამსახური შექმნილია და საქმიანობას წარმა-

რთავს ,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ” 2009 

წლის 11 დეკემბრის საქართველოს კანონისა და მის 

საფუძველზე, 2013 წლის 31 დეკემბერს საქართვე-

ლოს მთავრობის №406 დადგენილებით დამტკიცე-

ბული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სა-

ქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

დებულების” შესაბამისად. სამსახური თავის საქ-

მიანობაში ასევე ხელმძღვანელობს საქართველოს 

კონსტიტუციით, „საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის შესახებ” საქართველოს კანონით, საქართვე-

ლოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, ასევე 

სხვა ნორმატიული და კანონქვემდებარე აქტებით.

საქსტატი წარმოადგენს საქართველოს სტა-

ტისტიკური სისტემის მაკოორდინირებელ უწყებას. 

კანონის თანახმად, ის უზრუნველყოფს ოფიცია-

ლური სტატისტიკის მწარმოებელ ორგანოებთან 

კოორდინირებულ მუშაობას, გასცემს რეკომენდა-

ციებს სტატისტიკის წარმოებისთვის საჭირო სტა-

ტისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების 

შესახებ, ახორციელებს სტატისტიკის წარმოების 

მიზნით ადმინისტრაციულ ორგანოებში არსებული 

ინფორმაციის გაცვლის კოორდინაციას და ხელს 

უწყობს დამტკიცებული სტატისტიკური სტანდარ-

ტებისა და საერთაშორისო მეთოდოლოგიების და-

ნერგვას.

„ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ” საქარ-

თველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად, 

საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორს ევალება 

სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამის შემუშავე-

ბა და საქართველოს მთავრობისთვის დასამტკი-

ცებლად წარდგენა. სტატისტიკური სამუშაოების 

პროგრამა მოიცავს წლის განმავლობაში შესასრუ-

ლებელ სამუშაოთა ჩამონათვალს და შემსრულებ-

ლებს, გამოკვლევის პერიოდულობისა და გამოქ-

ვეყნების თარიღის მითითებით. სტატისტიკური 

სამუშაოების 2020 წლის პროგრამა დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 იანვრის 

№101 განკარგულებით.
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საქართველოში ოფიციალური 
სტატისტიკის წარმოება 

ეფუძნება გაეროს ოფიციალური 
სტატისტიკის ფუნდამენტურ 

პრინციპებს

მნიშვნელოვნობა, ობიექტურობა, საყოველთაო ხელმისაწვდომობა – ოფიცი-

ალური სტატისტიკა არის დემოკრატიული საზოგადოების საინფორმაციო სისტე-

მის აუცილებელი ელემენტი, რომელიც ხელისუფლების ორგანოებს, ეკონომიკურ 

სუბიექტებსა და საზოგადოებას ქვეყნის სოციალური, ეკონომიკური, დემოგრაფი-

ული და ბუნებრივი გარემოს მდგომარეობის ამსახველი სტატისტიკური მონაცე-

მებით უზრუნველყოფს. ამ მიზნით და მოქალაქეთა მიერ საჯარო ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის უფლების განხორციელების უზრუნველსაყოფად, ოფიცია-

ლური სტატისტიკის მწარმოებლები მიუკერძოებლად  ამზადებენ და ავრცელებენ 

პრაქტიკული ღირებულების მქონე სტატისტიკურ მონაცემებს.

პროფესიული სტანდარტებისა და ეთიკის დაცვა – ოფიციალური სტატისტიკი-

სადმი ნდობის შესანარჩუნებლად, ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებლებმა 

სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, შენახვისა და წარდგენის 

მეთოდებთან და პროცედურებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები უნდა მი-

იღონ მხოლოდ პროფესიული მოსაზრებების შესაბამისად, მეცნიერული პრინცი-

პებისა და პროფესიული ეთიკის გათვალისწინებით.
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ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა – სტატისტიკური მონაცემების სწო-

რი ინტერპრეტაციის ხელშეწყობისათვის, ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებ-

ლებმა ინფორმაცია უნდა წარადგინონ სტატისტიკურ წყაროებთან, მეთოდებთან 

და პროცედურებთან დაკავშირებული მეცნიერული სტანდარტების შესაბამისად.

სტატისტიკური მონაცემების მცდარი გამოყენების თავიდან აცილება – სტა-

ტისტიკური მონაცემების მცდარი ინტერპრეტაციის ან არასწორად გამოყენების 

შემთხვევაში, ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებლებს აქვთ მათი განმარტე-

ბის უფლება.

სტატისტიკური წყაროს არსებობა – სტატისტიკური მიზნებისათვის მონაცემები 

შეიძლება შეგროვდეს ყველა სახის წყაროდან – სტატისტიკური გამოკვლევებიდან 

ან/და ადმინისტრაციულ ორგანოებში არსებული ინფორმაციიდან. სტატისტიკის 

მწარმოებელმა სტატისტიკური წყარო უნდა შეარჩიოს ხარისხის, დროულობის, და-

ნახარჯებისა და რესპონდენტის დატვირთვის გათვალისწინებით.

კონფიდენციალურობა – ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებლების მიერ 

სტატისტიკური მიზნებისათვის შეგროვებული, ფიზიკური და იურიდიული პირების 

დამახასიათებელი მონაცემები მკაცრად კონფიდენციალურია და გამოიყენება 

მხოლოდ სტატისტიკური მიზნებისათვის.
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ეროვნული კოორდინაცია – ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებლებს შო-

რის კოორდინაციას არსებითი მნიშვნელობა აქვს ქვეყანაში ოფიციალური სტა-

ტისტიკის ეროვნული სისტემის მდგრადობისა და ეფექტიანობის მისაღწევად.

საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება – ოფიციალური სტატისტიკის 

მწარმოებლის მიერ საერთაშორისო ცნებების, კლასიფიკაციებისა და მეთოდე-

ბის გამოყენება ხელს უწყობს ოფიციალური სტატისტიკის სისტემების შეთანხმე-

ბულობასა და ეფექტიანობას.

საერთაშორისო თანამშრომლობა – ოფიციალური სტატისტიკის სფეროში 

ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობა ხელს უწყობს ოფიციალური სტა-

ტისტიკის სისტემების გაუმჯობესებას.

„ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქარ-

თველოს კანონისა და სტატისტიკურ სამუშაოთა 

პროგრამის საფუძველზე, საქსტატი უფლებამოსი-

ლია ადმინისტრაციული ორგანოებისაგან და სხვა 

ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან მოითხოვოს 

და მიიღოს თავისი ფუნქციების შესასრულებლად 

საჭირო ყველა სტატისტიკური და სხვა სახის ინ-

ფორმაცია (მათ შორის, კონფიდენციალური).

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის ბოლოს, საქსტატ-

მა მთავრობას განსახილველად წარუდგინა ოფიცი-

ალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანო-

ნის ახალი პროექტი.

საკანონმდებლო ბაზის საჯაროობა – კანონმდებლობა, ნორმები და ზომები, 

რომელთა ფარგლებშიც ფუნქციონირებს ოფიციალური სტატისტიკის სისტემა, 

საჯაროა.
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კანონპროექტი მომზადებულია საქართველოსა 

და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შე-

თანხმების 291-ე მუხლის შესაბამისად, რომელიც 

ითვალისწინებს სტატისტიკის სფეროში საქართვე-

ლოს კანონმდებლობის ეტაპობრივ დაახლოებას 

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. 

კანონპროექტის მომზადებისას გათვალისწი-

ნებულ იქნა აგრეთვე ევროსტატის, ევროპის თავი-

სუფალი ვაჭრობის ასოციაციისა და გაერთიანებუ-

ლი ერების ევროპის ეკონომიკური კომისიის მიერ 

2018-2019 წლებში ჩატარებული საქართველოს სტა-

ტისტიკის ეროვნული სისტემის გლობალური შეფა-

სების რეკომენდაციები, რომლებიც ითხოვენ დღეს 

მოქმედი კანონის არსობრივ ცვლილებებს. 

ამასთან, საერთაშორისო მოთხოვნებისა და 

გლობალური შეფასების რეკომენდაციების შესა-

ბამისად, ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ კა-

ნონის არსებითად განახლებული ვერსიის შექმნა 

გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 

2019 წლის 29 ნოემბრის №585 დადგენილებით დამ-

ტკიცებული 2020-2023 წლების საქართველოს ოფი-

ციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვი-

თარების სტრატეგიითაც.
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საქსტატის საბჭო 

საქსტატის საბჭო შედგება შვიდი წევრისა და საბჭოს თავმჯდომარისაგან. საბჭოს სამი წევრი - სა-

ქართველოს ეროვნული ბანკის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა 

და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები არიან. მათ კანდიდატურებს საქართვე-

ლოს პრემიერ-მინისტრს დასამტკიცებლად წარუდგენენ შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელები. საბ-

ჭოს დანარჩენი ხუთი წევრი არ არის საჯარო მოსამსახურე. მათ თანამდებობაზე ნიშნავს საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პარლამენტის თანხმობით, ,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ’’ სა-

ქართველოს კანონით დადგენილი წესით. 

საბჭოს საქმიანობის წესი და პირობები განსაზღვრულია საქსტატის საბჭოს 2013 წლის 26 დეკემბრის 

№17 დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტატისტი-

კის ეროვნული სამსახურის საბჭოს დებულებით“. 

საქსტატის საბჭოს ფუნქციებს მიეკუთვნება:

1. საქსტატისათვის სტატისტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა; 

2. სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამის განხილვა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება; 

3. საქსტატის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის განხილვა და დამტკიცება; 

4. სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტების, კლასიფიკაციებისა და 

მეთოდოლოგიის განხილვა, რეკომენდაციების მომზადება და დამტკიცება ან საერთაშორისო სტანდარტების, 

კლასიფიკაციებისა და მეთოდოლოგიის აღიარება; 

5. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პროგრამასთან დაკავშირებით შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება;

 6. საქსტატის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის განხილვა და დამტკიცება;

 7. საქსტატის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება;

 8. საბჭოს დებულების შემუშავება და დამტკიცება, რომლითაც უნდა განისაზღვროს საბჭოს მუშაობისა და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები;

 9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; 

10. ,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ’’ საქართველოს კანონითა და საბჭოს დებულებით გათვალისწინებული 

სხვა საქმიანობა.

საქსტატის საბჭო და  
საქსტატის მრჩეველთა საბჭო

„ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ” 

საქართველოს კანონი ითვალისწინებს 

საქსტატის საბჭოსა და საკონსულტაციო 

ორგანოს - მრჩეველთა საბჭოს არსებობას. 
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გოგიტა თოდრაძე 

დაბადების თარიღი:

1980 წლის 13 ივლისი

2018 წლის მაისიდან საქსტატის საბჭოს თავმჯდომარე. 

2018 წლის მაისიდან საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი.

2002 წლიდან მუშაობს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობებზე, 

2010-2016 წლებში იყო ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი, ხოლო 2016 - 2018 წლებში 

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. 2017 წლის ნოემბრიდან არის გაეროს ევროპის ეკონომიკური 

კომისიის (UNECE) ბიზნეს სტატისტიკის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი, ხოლო 2019 წლის მაისიდან, გაეროს 

სტატისტიკის კომისიის (UNSC) წევრი. 2020 წლის აგვისტოში აირჩიეს გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანის 

ეკონომიკური და სოციალური კომისიის (UNESCAP) სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს თავმჯდომარედ.

გოგიტა თოდრაძეს მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება ეკონომიკის (სტატისტიკის), ასევე 

სამართალმცოდნეობის მიმართულებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში. 2006 წლიდან ფლობს ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ხარისხს. 

ფლობს ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებს.

საქსტატის საბჭოს შემადგენლობა
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2018 წლის თებერვალიდან სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს წე ვ რი. 

2018 წლის ია ნ ვ რი დან სა ქა რ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის მი ნი ს ტ რის პირველი მო ა დ გი ლე. 

1995-2007 წლე ბ ში მუ შა ო ბ და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სა ხე ლ მ წი ფო დე პა რ ტა მე ნ ტ ში სხ ვა და ს ხ ვა თა-

ნა მ დე ბო ბე ბ ზე. 2008-2011 წლე ბ ში იყო სა ქა რ თ ვე ლოს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის სა გა და სა ხ დე ლო ბა ლა ნ სის სტა-

ტი ს ტი კის სა მმა რ თ ვე ლოს, ხო ლო 2011-2016 წლე ბ ში მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის სა მმა რ თ ვე ლოს მთა ვა რი 

სპე ცი ა ლი ს ტი. 2016-2018 წლე ბ ში ა სრუ ლე ბ და სა ქა რ თ ვე ლოს ფი ნა ნ ს თა სა მი ნი ს ტ როს მა კ რო ე კო ნო მი კუ რი 

ანა ლი ზი სა და ფი ს კა ლუ რი პო ლი ტი კის და გე გ მ ვის დე პა რ ტა მე ნ ტის უფ რო სის მო ვა ლე ო ბას.

ე კა ტე რი ნე მი ქა ბა ძეს მი ღე ბუ ლი აქვს უმა ღ ლე სი გა ნა თ ლე ბა ეკო ნო მი კუ რ მე ც ნი ე რე ბა თა, ასე ვე ინ ფორ-

მა ტი კი სა და მა რ თ ვის სი ს ტე მე ბის მი მა რ თუ ლე ბით. 2008 წლი დან  ფლობს ეკო ნო მი კურ მე ც ნი ე რე ბა თა 

მაგისტრის ხა რი სხს. 

ფ ლობს ინ გ ლი სურ და რუ სულ ენებს.

2010 წლის თებერვლიდან სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს წე ვ რი. 

2009 წლის დეკემბრიდან – საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი. ვიცე-პრეზიდენტი.

1998-2000 წლებში მუშაობდა სა ქა რ თ ვე ლოს პა რ ლა მე ნ ტის სა ბი უ ჯე ტო ოფი სის წა მ ყ ვა ნ სპე ცი ა ლისტად. 2002-

2004 წლებში იყო სა ქა რ თ ვე ლოს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის მა კ რო ე კო ნო მი კი სა და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის დე-

პა რ ტა მე ნ ტის მკ ვ ლე ვა რ-ე კო ნო მი ს ტი, შე მ დეგ მა კ რო ე კო ნო მი კურ გა მო კ ვ ლე ვა თა გა ნ ყო ფი ლე ბის უფ რო-

სი.  2004 წელს  სა ქა რ თ ვე ლოს პრე ზი დე ნ ტის ად მი ნი ს ტ რა ცი ის ეკო ნო მი კუ რი, ფუ ლად-სა კ რე დი ტო და 

ფი ს კა ლუ რი პო ლი ტი კის სა მ სა ხუ რის უფ რო სი. 2004-2005 წლებში მუშაობდა თბი ლი სის მე რი ის ეკო ნო მი კუ-

რი  პო ლი ტი კის სა მ სა ხუ რის უფ რო სად.  2005-2009 სა ქა რ თ ვე ლოს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის მა კ რო ე კო ნო მი კი სა და 

სტატის ტი კის დე პა რ ტა მე ნ ტის უფ რო სი. 

ა რ ჩილ მე ს ტ ვი რი შ ვილს მი ღე ბუ ლი აქვს უმა ღ ლე სი გა ნა თ ლე ბა  ივა ნე ჯა ვა ხი შ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი-

სის სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტ ში, მა თე მა ტი კის სპე ცი ა ლო ბით. 2002 წელს და ა მ თა ვ რა «ტე მ პ ლის» (აშშ) 

უნი ვე რ სი ტე ტი, ეკო ნო მი კის ფა კუ ლ ტე ტი. ეკო ნო მი კურ მე ც ნი ე რე ბა თა მა გი ს ტ რი. 

არჩილ მესტვირიშვილი

დაბადების თარიღი:

1972 წლის 16 სექტემბერი

ეკატერინე მიქაბაძე 

დაბადების თარიღი:

1974 წლის 6 მაისი
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2011 წლი ს აპრილიდან სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს წე ვ რი. 

1997 წლი დან მუ შა ობს სა ქა რ თ ვე ლოს ფი ნა ნ ს თა სა მი ნი ს ტ რო ში სხ ვა და ს ხ ვა თა ნა მ დე ბო ბე ბ ზე, 2017 წლის  

აპ რი ლი დან არის მა კ რო ე კო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის და ფი ს კა ლუ რი პო ლი ტი კის და გე გ მ ვის დე პა რ ტა მე ნ ტის 

უფ რო სის მო ა დ გი ლე. 2012-2017 წლე ბ ში იყო სა ე რ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფო ნ დის (IMF) სა ხე ლ მ წი ფო ფი ნან-

სე ბის სტა ტი ს ტი კის (GFSM 2014) მრ ჩე ვე ლ თა სა ბ ჭოს წე ვ რი. არის სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნა ნ ს თა სა მი ნი ს ტროს 

მა კ რო ე კო ნო მი კუ რი პრო გ ნო ზი რე ბის მო დე ლის ავ ტო რი. არის სა ქა რ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის სა მი ნი ს ტ რო ს-

თან არ სე ბუ ლი კე რ ძო სე ქ ტო რის გა ნ ვი თა რე ბის ხე ლ შე წ ყო ბის სა კო ნ სუ ლ ტა ციო სა ბ ჭოს წე ვ რი.

ფ რი დონ ას ლა ნი კა შ ვილს მი ღე ბუ ლი აქვს უმა ღ ლე სი გა ნა თ ლე ბა სა ქა რ თ ვე ლოს ტე ქ ნი კუ რ უნი ვე რ სი ტე ტ-

ში, სპე ცი ა ლო ბით ინ ჟი ნერ-მ შე ნე ბე ლი .

ფ ლობს ინ გ ლი სურ და რუ სულ ენებს.

ფრიდონ ასლანიკაშვილი 
დაბადების თარიღი:

1964 წლის 7 ივლისი

2018 წლის დე კე მ ბ რი დან სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს წე ვ რი. 

2010 წლი დან მუ შა ობს WEG-ში ენე რ გე ტი კის და მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის სა კი თ ხე ბის მკ ვ ლე ვა რად. მი სი 

კვლე ვის არე მო ი ცავს ენე რ გო პო ლი ტი კი სა და სტ რა ტე გი ის ანა ლიზს, ენე რ გე ტი კის სი ს ტე მურ მო დე ლი-

რე ბას, და გე გ მ ვას, მდ გ რა დი გა ნ ვი თა რე ბის სა კი თხებს ენე რ გე ტი კა ში, ენე რ გო ე ფე ქ ტუ რი და გა ნა ხ ლე ბა დი 

ენერ გო პ რო ე ქ ტე ბის ეკო ნო მი კურ და ფი ნა ნ სურ ანა ლიზს, სა ქა რ თ ვე ლო სა და ევ რო კა ვ ში რის ენე რ გე ტი-

კუ ლი კა ნო ნ მ დე ბ ლო ბის ანა ლიზს. 2014 წლი დან კი თ ხუ ლობს ლე ქ ცი ებს ენე რ გე ტი კის ეკო ნო მი კის, ევ რო-

კავ ში რის ენე რ გე ტი კუ ლი და სა ტ რა ნ ს პო რ ტო პო ლი ტი კის, და ნა ხა რ ჯი-სა რ გე ბ ლის ანა ლი ზის მი მა რ თუ-

ლე ბით ილი ას სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტ ში. 2013 წლი დან გი ო რ გი გა ე როს კლი მა ტის ცვ ლი ლე ბის ჩა რ ჩო 

კონვენციის და ნართ I-ში შე სუ ლი ქვე ყ ნე ბის ერო ვ ნუ ლი ან გა რი შე ბის სე რ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ექ ს პე რ ტია. ის 

ასე ვე არის სა ქა რ თვე ლოს ახა ლ გა ზ რ და ენე რ გე ტი კო ს თა ასო ცი ა ცი ის და მ ფუ ძ ნე ბე ლი.

გი ო რ გი მუ ხი გუ ლი შ ვილს მი ღე ბუ ლი აქვს მა გი ს ტ რის ხა რი ს ხე ბი ეკო ნო მი კა ში (ეკო ნო მი კის სა ე რ თა შო რი სო 

სკო ლა - ISET) და სა ე რ თა შო რი სო ურ თი ე რ თო ბე ბ ში (ილი ას სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტი). 

ფ ლობს ინ გ ლი სურ და რუ სულ ენებს.

გიორგი მუხიგულიშვილი 
დაბადების თარიღი:

1987 წლის 2 თებერვალი
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2018 წლის ივლისიდან  სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს წე ვ რი.

2016 წლიდან  USAID პროექტის ,,ზრდა აქტივობა საქართველოში“  მონიტორინგისა და შეფასების მენეჯერი.

2001-2011 წლებში მუშაობდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობაზე: 

2001-2005 წლებში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტად; 2005-2008 

წლებში სოციალური სტატისტიკის სამმართველოს შინამეურნეობათა გა მო კ ვ ლე ვე ბის გა ნ ყო ფი ლე ბის უფ-

რო სად; 2008-2011 წლებში ფო ნ დი „ა თა ს წ ლე უ ლის გა მო წ ვე ვა სა ქა რ თ ვე ლო ს“ და სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი-

კის სა ხე ლ მ წი ფო  დე პა რ ტა მე ნ ტის ერ თო ბ ლი ვი პრო ე ქ ტის ფა რ გ ლე ბ ში, ში ნა მე უ რ ნე ო ბის გა მო კ ვ ლე ვე ბის 

კო ო რ დი ნა ტო რად. 2012 წლი დან დ ღე მ დე  მუ შა ობს კო მ პა ნი ა ში ქე მო ნიქს-სა ქა რ თ ვე ლო: 2012-2015 წლე ბ ში  

USAID პრო ე ქ ტი New Economic Opportunities (NEO) მო ნი ტო რი ნ გი სა და შე ფა სე ბის მე ნე ჯე რად.

ი რა კ ლი აფ ხა ი ძეს მი ღე ბუ ლი აქვს უმა ღ ლე სი გა ნა თ ლე ბა ეკო ნო მი კის (სტა ტი ს ტი კის) მი მა რ თუ ლე ბით. 

ფ ლობს ინ გ ლი სურ და რუ სულ ენებს.

ირაკლი აფხაიძე
დაბადების თარიღი:

1980 წლის 4 ივლისი

2018 წლის ივლისიდან  სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს წე ვ რი.

1986 წლი დან მუ შა ობს ივა ნე ჯა ვა ხი შ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტ ში სხ ვა და-

ს ხ ვა თა ნა მ დე ბო ბა ზე, 1988-1993 წლე ბ ში იყო სტა ტი ს ტი კის კა თე დ რის უფ რო სი მა ს წა ვ ლე ბე ლი, 1996-2006 

წლე ბ ში ამა ვე კა თე დ რის დო ცე ნ ტი, ხო ლო 2006 წლი დან ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის კა-

თე დ რის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რია. 2005-2009 წლე ბ ში მუ შა ობდა სა ქ ს ტა ტ ში მე თო დო ლო გი ის, კო ო რ-

დი ნა ცი ი სა და სტა ნ და რ ტე ბის სა მმა რ თ ვე ლოს უფ რო სის მო ა დ გი ლედ, ხო ლო 2009-2010 წლე ბ ში - აღ მა ს-

რუ ლე ბე ლი დი რე ქ ტო რის აპა რა ტ ში მრ ჩე ვე ლის თა ნა მ დე ბო ბა ზე. 2016-2018 წლე ბ ში ივა ნე ჯა ვა ხი შ ვი ლის 

სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტის აკა დე მი უ რი სა ბ ჭოს წე ვ რია.

მა რი ნე მი ნ დო რა შ ვილს მი ღე ბუ ლი აქვს უმა ღ ლე სი გა ნა თ ლე ბა ეკო ნო მი კის (სტა ტი ს ტი კის) მი მა რ თუ ლე-

ბით. 1988 წელს მი ე ნი ჭა ეკო ნო მი კის აკა დე მი უ რი დო ქ ტო რის ხა რი ს ხი. 

ფ ლობს ინ გ ლი სურ და რუ სულ ენებს. 

მარინე (მაია) მინდორაშვილი
დაბადების თარიღი:

1960 წლის 27 ივნისი
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2018 წლის ივლისიდან  სა ქ ს ტა ტის სა ბ ჭოს წე ვ რი.

2006  წლის ივ ლი სი დან ივანე ჯა ვა ხი შ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტის  ეკო ნო-

მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ტი ს ტი კის კა თე დ რის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლი.  

1978-1996 წლე ბ ში მუ შა ო ბ და სა ქა რ თ ვე ლოს ცე ნ ტ რა ლურ სტა ტი ს ტი კურ სა მმა რ თ ვე ლო ში (სა ქა რ თ ვე ლოს 

სტა ტი ს ტი კის სა ხე ლ მ წი ფო კო მი ტე ტ ი) სხ ვა და ს ხ ვა თა ნა მ დე ბო ბა ზე (ეკო ნო მი ს ტი ს, სა მმა რ თ ვე ლოს უფ-

რო სი სა და თა ვ მ ჯ დო მა რის ეკო ნო მი კუ რი მრ ჩე ვე ლის პო ზი ცი ე ბ ზე). 1999–2001 წლე ბ ში იყო სა ქა რ თ ვე ლოს 

სტა ტი ს ტი კის სა ხე ლ მ წი ფო დე პა რ ტა მე ნ ტის სა მე ც ნი ე რო-ი ნ ფო რ მა ცი უ ლი ცე ნ ტ რის დი რე ქ ტო რი; 2000 

წლის იან ვ რი დან ივანე ჯა ვა ხი შ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტის სტა ტი ს ტი კის 

კათედრის პრო ფე სო რია. 2001-2005 წლე ბ ში იყო სა ქა რ თ ვე ლოს სტა ტი ს ტი კის სა მე ც ნი ე რო-კ ვ ლე ვი თი ინ-

სტი ტუ ტის დი რე ქ ტო რი;  2005-2012 წლე ბ ში  სა ქა რ თ ვე ლოს ერო ვ ნუ ლი ბა ნ კის სა ბ ჭოს წე ვ რი. 

სი მონ გე ლა შ ვილს მი ღე ბუ ლი აქვს უმა ღ ლე სი გა ნა თ ლე ბა ივანე ჯა ვა ხი შ ვი ლის სახელობის თსუ-ში, ეკო-

ნო მი კის ფა კუ ლ ტე ტ ზე სტა ტი ს ტი კის სპე ცი ა ლო ბით, ას პი რა ნ ტუ რა და დო ქ ტო რა ნ ტუ რა - ასე ვე თსუ-ში და 

მო ს კო ვის სა ფი ნა ნ სო-ე კო ნო მი კურ ინ ს ტი ტუ ტ სა და პო ტ ს და მის უნი ვე რ სი ტე ტ ში (გე რ მა ნია). 1988 წელს მო-

ი პო ვა ეკო ნო მი კურ მე ც ნი ე რე ბა თა კა ნ დი და ტის, ხო ლო 1999 წელს ეკო ნო მი კურ მე ც ნი ე რე ბა თა დო ქ ტო რის 

ხა რი ს ხი.

გა მო ქ ვე ყ ნე ბუ ლი აქვს 107 სა მე ც ნი ე რო შრო მა ქა რ თულ, ინ გ ლი სურ, გე რ მა ნულ და რუ სულ ენე ბ ზე, მა თ გან 

21 - სა ზ ღ ვა რ გა რეთ.

და ჯი ლ დო ე ბუ ლია ღი რ სე ბის ორ დე ნით და ივა ნე ჯა ვა ხი შ ვი ლის მე დ ლით.

ფ ლობს გე რ მა ნულ და რუ სულ ენებს. 

სიმონ გელაშვილი
დაბადების თარიღი:

1954 წლის 15 ნოემბერი
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საქსტატის მრჩეველთა საბჭო 

„ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონი ასევე ითვალისწინებს საქსტატის საკონ-

სულტაციო ორგანოს - საქსტატის მრჩეველთა საბჭოს ფუნქციონირებას, რომლის წევრებსაც (არანაკლებ 8), 

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის უფლებამოსილების ვადით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამ-

დებობიდან ათავისუფლებს აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო წევრობის კანდიდატების შერჩევა ხორ-

ციელდება სტატისტიკის, სოციოლოგიის, დემოგრაფიის, ეკონომიკის, მათემატიკის ან მომიჯნავე დარგის 

სპეციალისტთა (პრაქტიკული ან მეცნიერული საქმიანობის გამოცდილების მქონე) შორის. დღეის მდგომა-

რეობით მოქმედი მრჩეველთა საბჭო შედგება 12 წევრისაგან.

„ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, მრჩეველთა საბჭოს 

ფუნქციებს მიეკუთვნება:

1. საქსტატისათვის სტატისტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა და კომპეტენცი-

ის ფარგლებში რეკომენდაციების წარდგენა;

 2. სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამის პროექტის ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება; 

3. სტატისტიკურ საქმიანობაში გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის ანა-

ლიზი და საქსტატის საბჭოსათვის წინადადებების მომზადება; 

4. სტატისტიკური მეთოდების განხილვა, სტატისტიკური მეთოდოლოგიის სრულყოფასთან დაკავშირებით 

საქსტატის საბჭოსთვის კონსულტაციის გაწევა ან/და წინადადებების წარდგენა;

5. საქსტატის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და რეკომენდაციე-

ბის მომზადება;

6. სტატისტიკური ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება;

7. სტატისტიკის დარგის განვითარებასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზა-

დება;

8. რესპონდენტებთან კომუნიკაციის მექანიზმებისა და მეთოდების შესახებ წინადადებებისა და რეკომენ-

დაციების წარდგენა;

9. გამოუპასუხებლობის შემცირების ღონისძიებების შესახებ წინადადებებისა და რეკომენდაციების წარ-

დგენა.

მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილებებს აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი.
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კანონმდებლობა 

დავით ნარმანია

დაბადების თარიღი:
1979 წლის 7 მარტი

თ სუ-ს პრო ფე სო რი, მე ნე ჯ მე ნ ტის და 
ად მი ნი ს ტ რი რე ბის კა თე დ რის გა მ გე.

გოგიტა თოდრაძე 

დაბადების თარიღი:
1980 წლის 13 ივლისი

2018 წლის მა  ი  სი  დან სა  ქ სტატის 
აღმასრულე  ბე  ლი დი  რე  ქ ტო  რი. 

საბჭოს თავჯდომარე. 

ზაზა ბროლაძე

დაბადების თარიღი:
1974 წლის 2 აპრილი

2017 წლი დან პო ლი ტი კი სა და 
მართვის კო ნ სა ლ ტინგ ჯგუ ფის (PMCG) 
გა მ გე ო ბის წე ვ რი.

დემნა ძირკვაძე

დაბადების თარიღი:
1982 წლის 21 თებერვალი

2015 წლის ნო ე მ ბ რი დან აშშ-ის 
სოფლის მე უ რ ნე ო ბის დეპარტამენტის 
(სა მი ნი ს ტროს) წარმო მა დ გე ნე ლი 
საქა რ თ ვე ლო ში. 

ზაზა ჭელიძე

დაბადების თარიღი:
1972 წლის 9 აპრილი

2015 წლიდან გაეროს სურსათის და 
სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) 

კონსულტანტი სტატისტიკის მიმართულებით.

თამარ საბედაშვილი

დაბადების თარიღი:
1978 წლის 18 იანვარი

2018 წლის ივ ლი სი დან გა ე როს 
ქა ლ თა ორ გა ნი ზა ცი ის (UN Women) 
წა რ მო მა დ გე ნ ლის მო ა დ გი ლე. 

ნინო აბესაძე

დაბადების თარიღი:
1965 წლის 24  თებერვალი

2006 წლის სე ქ ტე მ ბ რი დან ივანე ჯავახიშვილის 
სა ხე ლო ბის თბილისის სახე ლ მწი ფო 

უნივერსიტე ტის ეკონომიკუ რი და სო ციალური 
სტატისტიკის კა თე დ რის ასო ცი რე ბუ ლი 

პროფე სო რი. 

მრჩეველთა საბჭოს წევრები არიან



17
2021 www.geostat.ge
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ოთარ ანგურიძე

დაბადების თარიღი:
1985 წლის 23 დეკემბერი

2015 წლის თე ბე რ ვ ლი დან თსუ-ს 
ანა ლი ზი სა და პრო გ ნო ზი რე ბის 
ცენ ტ რის გა მ გე ო ბის თა ვ მ ჯ დო მა რე. 

ლევან ვეფხვაძე

დაბადების თარიღი:
1974 წლის 4 ოქტომბერი

2019 წლი დან სა ქა რ თ ვე ლოს 
ბი ზნეს ასო ცი ა ცი ის აღ მა ს რუ ლე ბე ლი 

დი რე ქ ტო რი. 

ლაშა ლაბაძე

დაბადების თარიღი:
1985 წლის 4 მაისი

2016 წლი დან სა ქა რ თ ვე ლოს 
დამსაქმე ბე ლ თა ასო ცი ა ცი ის 
აღმასრუ ლებელი დი რე ქ ტო რი.

ლელა ბაქრაძე

დაბადების თარიღი:
1958 წლის 23 ნოემბერი

2014 წლის იანვრიდან გაეროს 
მოსახლეობის ფონდის 

(UNFPA) საქართველოს ოფისის 
ხელმძღვანელი.

იოსებ ბერიკაშვილი

დაბადების თარიღი:
1985 წლის 20 სექტემბერი

2018 წლის მარტიდან შპს 
„კავკასიის უნივერსიტეტი“-ს 
ეკონომიკის სკოლის დეკანი.

მიხეილ ჭელიძე

დაბადების თარიღი:
1976 წლის 8 აპრილი

2015 წლის იანვრიდან საქართველოს 
მცირე და საშუალო საწარმოთა 
ასოციაციის პრეზიდენტი. 





კკკკკკკკკკკკკ 

ორგანიზაციული სტრუქტურა 
და საშტატო განრიგი

თავი II
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საქსტატის საშტატო განრიგი

საქსტატის საშტატო განრიგი დამტკიცებულია საქსტატის საბჭოს 2018 წლის 2 აგვისტოს №11 

დადგენილებით.

აღმასრულებელ დირექტორს ჰყავს ორი მოადგილე. საქსტატის სტრუქტურაში შედის 10 დეპარტამენტი 

(ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტი, საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის 

დეპარტამენტი, ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტი, ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტი, სოციალური 

სტატისტიკის დეპარტამენტი, სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი, 

მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტი, სტრატეგიული დაგეგმვის, 

კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი, შიდა აუდიტის დეპარტამენტი, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების დეპარტამენტი) და 11 ტერიტორიული ორგანო – თბილისის სტატისტიკის ბიურო, აჭარის 

სტატისტიკის ბიურო, სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიურო, შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიურო, ქვემო 

ქართლის სტატისტიკის ბიურო, სამეგრელო-ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიურო, იმერეთის სტატისტიკის 

ბიურო, კახეთის სტატისტიკის ბიურო, მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიურო, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის სტატისტიკის ბიურო და გურიის სტატისტიკის ბიურო. (იხილეთ დანართი 1).
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აღმასრულებელი 
დირექტორი

აღმასრულებელი 
დირექტორის მოადგილე

აღმასრულებელი 
დირექტორის მოადგილე

ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

საგარეო ვაჭრობისა და 
უცხოური ინვესტიციების 

სტატისტიკის დეპარტამენტი

მოსახლეობის აღწერისა და 
დემოგრაფიული სტატისტიკის 

დეპარტამენტი

ტერიტორიული
ორგანოები

სოციალური სტატისტიკის 
დეპარტამენტი

სოფლის მეურნეობისა 
და გარემოს სტატისტიკის 

დეპარტამენტი

ბიზნეს სტატისტიკის 
დეპარტამენტი

სტრატეგიული დაგეგმვის, 
კოორდინაციისა და

კომუნიკაციის დეპარტამენტი

ეროვნული ანგარიშების 
დეპარტამენტი

ფასების სტატისტიკის 
დეპარტამენტი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

საქსტატის
საბჭო

მრჩეველთა
საბჭო

საქსტატის სტრუქტურა

1721 ₾საქსტატში საშუალო 
ხელფასი 2020 წელს

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
არსებული საშტატო განრიგი წარმოდგენილია

დანართი 2-ის სახით.
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აღმასრულებელი დირექტორის 
მოადგილე

პაატა შავიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

გოგიტა თოდრაძე

აღმასრულებელი დირექტორის 
მოადგილე

ლია ძებისაური

სტრატეგიული დაგეგმვის, 
კოორდინაციისა და კომუნიკაციის 
დეპარტამენტის უფროსი

ბორის (ბათუ) ეზუგბაია
სტრატეგიული დაგეგმვის, 
კოორდინაციისა და კომუნიკაციის 
დეპარტამენტის უფროსის 
მოადგილე, PR-მენეჯერი

მარიამ ყაველაშვილი

სოციალური სტატისტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი

ვასილ წაქაძე
სოფლის მეურნეობისა და
გარემოს სტატისტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი სანაძე

ჩვენი გუნდი
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ეროვნული ანგარიშების 
დეპარტამენტის უფროსი

ლევან ქარსაულიძე
საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური
ინვესტიციების სტატისტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი

მაკა კალანდარიშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტის უფროსი

ალექსანდრე ამბოკაძე

ფასების სტატისტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი თეთრაული
ბიზნეს სტატისტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი

დავით კუპატაძე

მოსახლეობის აღწერისა და 
დემოგრაფიული სტატისტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი

შორენა წიკლაური
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის 
უფროსი

არჩილ ხვედელიძე
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შტატგარეშე თანამშრომლები

კა დ რე ბის შე რ ჩე ვა 

ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების თავისებურებებიდან და სტატისტიკური გამოკვლევის მიზნები-

დან გამომდინარე, საქსტატში დასაქმებულია შტატგარეშე თანამშრომელთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, 

რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ახორციელებს სხვადასხვა სახის სტატისტიკური გამოკვლევის მო-

ნაცემთა შეგროვებას და დამუშავებას (საველე სამუშაოებს).

სხვადასხვა სტატისტიკური გამოკვლევის განხორციელებისა და სხვა პარალელური ფუნქციების გან-

ხორციელების მიზნით, 2020 წლის განმავლობაში, დაქირავებულ შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვ-

ნობა იცვლებოდა კვარტალების მიხედვით, ჩატარებული გამოკვლევებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, 

წლის განმავლობაში მათი მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 720 ერთეულით. 

აღნიშნული რაოდენობის შტატგარეშე თანამშრომელთა აყვანა განხორციელდა საქართველოს მთავ-

რობის 2019 წლის 26 დეკემბრის №2704 განკარგულების საფუძველზე.

2020 წელს საქსტატში ადგილი ჰქონდა როგორც 

კადრების გადინებას, ისე მიღებას. საშტატო გან-

რიგით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე კან-

დიდატების შერჩევა ხორციელდებოდა კონკურსის 

საფუძველზე. წლის განმავლობაში საქსტატში გა-

მოცხადებული იყო ღია კონკურსი შტატით გათვა-

ლისწინებულ 8 ვაკანტურ თანამდებობაზე. ვაკან-

ტურ თანამდებობებზე განაცხადი შემოიტანა სულ 

338 კანდიდატმა. კონკურსის ბოლო ეტაპზე (გასა-

უბრებაზე) მოწვეული იყო 53 კანდიდატი, კონკურ-

სის შედეგად თანამდებობაზე 2020 წელს დაინიშნა 

2 კანდიდატი, ხოლო დანარჩენ ვაკანტურ თანამდე-

ბობებზე კანდიდატების დანიშვნა განხორციელდა 

2021 წლის იანვარში.
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„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ასიგნებები შეადგენდა 10 120 000 ლარს, გრანტის სახით 

მიღებული მიზნობრივი ფინანსური დახმარების გეგმა - 576 473 

ლარს, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობის ბიუჯეტის ხარჯების 

გეგმა - 277 600 ლარს.

2020 წლის საქსტატის შემოსავლების გეგმამ სულ შეადგინა 

10 974 073 ლარი.

2020 წლის საქსტატის საკასო ხარჯების მოცულობამ შეადგინა 

9 956 154 ლარი, მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები – 9 400 595 

ლარი, მიზნობრივი ფინანსური დახმარება (გრანტები) – 467 006 

ლარი, საკუთარი სახსრების საკასო ხარჯი - 88 553 ლარი.

საქსტატის დაფინანსების
წყაროს წარმოადგენს: 

სახელმწიფო ბიუჯეტი, გრანტები და შემოსავლები 
ეკონომიკური საქმიანობიდან.
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ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით ხარჯები შემდეგნაირად კლასიფიცირდება:

• შრომის ანაზღაურება – 4 180 146 ლარი, (მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -  4 177 646 

ლარი, დანამატი - 2 500 ლარი);

• საქონელი და მომსახურება – 5 341 984 ლარი, მათ შორის:

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება – 4 499 906 

ლარი, (მ.შ. თანამდებობრივი სარგო - 4 498 506 ლარი, დანამატი - 1 400 ლარი);

მივლინება – 42 089 ლარი;

ოფისის ხარჯი – 467 504 ლარი;

წარმომადგენლობითი ხარჯი – 2 705 ლარი;

სამედიცინო ხარჯი - 3 805 ლარი;

რბილი ინვენტარის შეძენის ხარჯი - 1 748 ლარი;

ტრანსპორტის ექსპლუატაცია – 95 428 ლარი; 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 228 799 ლარი;

• გრანტი - 58 282 ლარი;

• სოციალური უზრუნველყოფა - 69 122 ლარი;

• სხვა ხარჯები - 53 004 ლარი;

• არაფინანსური აქტივების ზრდა - 253 616 ლარი.

საანგარიშო წლის განმავლობაში, „2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანო-

ნისა და “საბიუჯეტო კოდექსის” შესაბამისად, განხორციელდა დასაშვები ცვლილებები (გადანაწილება) 

საქსტატის ასიგნებებში. 

ზემოთ აღნიშნულის შედეგად, საქსტატის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა-ხარჯი დაფინანსების წყარო-

ების მიხედვით ჩამოყალიბდა ქვემოთ წარმოდგენილი ცხრილის სახით:
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საქსტატის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება

- საბიუჯეტო ასიგნებები (ლარი)

ორგანი-
ზაციული 

კოდი
დასახელება

2020 წლის 
დამტკიცებული 

გეგმა
ცვლილება

2020 წლის 
დაზუსტებული 

გეგმა

2020 წლის 
საკასო 

შესრულება

სხვაობა
(5-6)

შესრუ-
ლების % 
(6/5*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

47 00
სსიპ-საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური (საქსტატი)

10 580 000.0 -460 000.0 10 120 000.0 9 400 595.0 719 405.0 93

მომუშავეთა რიცხოვნობა 214  213 213   

ხარჯები 10 500 000.0 -765 000.0 9 735 000.0 9 151 079.0 583 921.0 94

შრომის  ანაზღაურება 4 400 000.0 -110 000.0 4 290 000.0 4 180 146.0 109 854.0 97

საქონელი და მომსახურება 5 910 000.0 -616 000.0 5 294 000.0 4 893 353.2 400 646.8 92

სოციალური უზრუნველყოფა 170 000.0 -39 000.0 131 000.0 69 121.9 61 878.1 53

სხვა ხარჯები 20 000.0 0.0 20 000.0 8 457.8 11 542.2 42

არაფინანსური აქტივების 
ზრდა

80 000.0 305 000.0 385 000.0 249 516.0 135 484.0 65

47 01 სტატისტიკური სამუშაოების 
დაგეგმვა და მართვა

5 730 000.0 155 000.0 5 885 000.0 5 395 399.9 489 600.2 92

მომუშავეთა რიცხოვნობა 214  213 213   

ხარჯები 5 680 000.0 -180 000.0 5 500 000.0 5 145 883.9 354 116.2 94

შრომის ანაზღაურება 4 400 000.0 -110 000.0 4 290 000.0 4 180 146.0 109 854.0 97

საქონელი და მომსახურება 1 100 000.0 -20 000.0 1 080 000.0 901 864.8 178 135.2 84

სოციალური უზრუნველყოფა 160 000.0 -50 000.0 110 000.0 55 415.2 54 584.8 50

სხვა ხარჯები 20 000.0 0.0 20 000.0 8 457.8 11 542.2 42

არაფინანსური აქტივების 
ზრდა

50 000.0 335 000.0 385 000.0 249 516.0 135 484.0 65

47 02 სტატისტიკური სამუშაოების 
სახელმწიფო პროგრამა

4 850 000.0 -615 000.0 4 235 000.0 4 005 195.2 229 804.9 95

ხარჯები 4 820 000.0 -585 000.0 4 235 000.0 4 005 195.2 229 804.9 95

საქონელი და მომსახურება 4 810 000.0 -596 000.0 4 214 000.0 3 991 488.5 222 511.5 95

სოციალური უზრუნველყოფა 10 000.0 11 000.0 21 000.0 13 706.7 7 293.3 65

არაფინანსური აქტივების 
ზრდა

30 000.0 -30 000.0 0.0 0.0 0.0 0
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სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (საბიუჯეტო ასიგნებები) 4701

სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამა (საბიუჯეტო ასიგნებები) 4702

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვისა და მართვის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენდა 5 730 000 

ლარს, დაზუსტებული - 5 885 000 ლარს, შესრულებამ შეადგინა - 5 395 400 ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 

92%-ია.

ეკონომიამ შეადგინა - 489 600 ლარი. აღნიშნული ეკონომია გამოიწვია საშტატო განრიგში არსებული 

ვაკანტური პოზიციების გამო შრომის ანაზღაურების მუხლის აუთვისებლობამ; დისტანციურ რეჟიმში მუშა-

ობის გამო სოციალური უზრუნველყოფის მუხლის აუთვისებლობამ და სახელმწიფო შესყიდვების ტენდე-

რების შედეგად მიღწეული ფასების კლებამ.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამის შესაბამისი სტატისტი-

კური გამოკვლევების სამუშაოების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება და მონაცემთა გავრცელება; მეთოდოლო-

გიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად 

საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით 

უზრუნველყოფა.

სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენდა 4 850 000 ლარს, დაზუსტე-

ბული - 4 235 000 ლარს. შესრულებამ შეადგინა 4 005 195 ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 95%-ს შეადგენს.

ეკონომიამ შეადგინა - 229 805 ლარი, რაც გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ გამოკვლევების მიმდი-

ნარეობისას რესპონდენტთა გარკვეული ნაწილი (განსაკუთრებით შინამეურნეობების შემოსავლებისა და 

ხარჯების გამოკვლევაში, სამუშაო ძალის გამოკვლევაში და სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევაში) უარს 

აცხადებდა გამოკვლევაში მონაწილეობაზე. შესაბამისად, აღნიშნული გარემოების გამო ვერ ხდებოდა 

გარკვეული მოცულობის თანხების ათვისება, რადგანაც ინტერვიუერთა შრომის ანაზღაურება დამოკიდე-

ბულია ერთეულ სრულ (გამოპასუხებულ) ინტერვიუზე. ამასთანავე, ქვეყანაში COVID-19 ვირუსის გავრცელე-

ბის გამო შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, შეჩერდა უცხოელ ვიზიტორთა და გამყვანი ტურიზმის 

გამოკვლევები.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სტატისტიკური სამუშაოების 2020 წლის პროგრა-

მით გათვალისწინებული სტატისტიკური გამოკვლევების მომზადება, ჩატარება, მონაცემთა მოზიდვა, და-

მუშავება და გამოკვლევის შედეგების გამოქვეყნება.
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საქსტატის მიერ 2020 წელს 
მიღებული მიზნობრივი 

დაფინანსება (გრანტები) და 
ტექნიკური დახმარება

საქსტატის მიერ 2020 წლის განმავლობაში დონორ ორგანიზაციებთან გაფორმდა ერთი საგრანტო 

ხელშეკრულება, ხოლო ორი საგრანტო ხელშეკრულება მოქმედებდა 2019 წლიდან. 

გრანტებისა და მიზნობრივი დაფინანსების სახით, საკასო შემოსავალმა 2020 წელს შეადგინა 513 415 

ლარი, ხოლო 56 658 ლარი არის 2019 წლის გარდამავალი ნაშთი. 

გრანტებისა და მიზნობრივი დაფინანსების საკასო ხარჯები შეადგენს 467 006 ლარს.

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით ხარჯები შემდეგნაირად კლასიფიცირდება:

• საქონელი და მომსახურება – 408 724 ლარი,

მათ შორის:

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება – 304 583  ლარი;

მივლინება - 24 464 ლარი;

ოფისის ხარჯი – 65 748 ლარი;

რბილი ინვენტარის შეძენის ხარჯი - 199 ლარი;

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 13 730 ლარი;

• გრანტები - 58 282 ლარი.
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გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენ-

ლობის (UNICEF) მიერ გამოყოფილი გრანტის 

მიზანს წარმოადგენდა სოციალური დახმა-

რების პროგრამის ზეგავლენის შეფასება ბავ-

შვებზე და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე, 

კერძოდ, ბავშვის ადრეულ განვითარებაზე, 

სიღარიბეზე, ჯანმრთელობასა და განათლე-

ბაზე, ასევე, არასასურველ გვერდით მოვ-

ლენებზე, როგორიცაა, მაგალითად, ზრდას-

რულების დასაქმების მოტივაცია. ამასთან, 

ბავშვთა ფულადი დახმარებისა და ბავშვთა 

კვების ვაუჩერების ეფექტის შეფასება.

საქართველოში გაეროს ქალთა ორგა-

ნიზაციის წარმომადგენლობის (UN Women) 

მიერ გამოყოფილი გრანტის მიზანს წარმო-

ადგენდა გენდერული სტატისტიკის გაუმჯო-

ბესება, სტატისტიკის გამოყენების არეალის 

გაფართოება და მონაცემებზე ხელმისაწვდო-

მობის გაუმჯობესება (სტატისტიკური ინფორ-

მაციის მომხმარებელთა ტრენინგები, დროის 

გამოყენების გამოკვლევის (Time Use Survey) 

ჩატარება, გენდერული სტატისტიკის პორტა-

ლის განახლება, სტატისტიკური პუბლიკაციის 

გამოცემა). 

გრანტები და მიზნობრივი დაფინანსება გამოყოფილი იყო
შემდეგი მიზნებისთვის:
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გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობას (UNICEF) მიერ გამოყოფილი მეორე გრანტის მიზანს 

წარმოადგენდა სტატისტიკის წარმოების გაუმჯობესება, სტატისტიკური მონაცემებისა და ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროექტი შედგებოდა ორი კომპონენტისგან: კომპონენტი I - “მრავალინდიკატორული კლასტერული 

კვლევის“ (MICS6) შერჩევაზე დაფუძნებული, ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19–ის 

გავლენის რეალურ დროში დაკვირვება (მონაცემთა მონიტორინგი რეალურ დროში); კომპონენტი II – 

„სტატისტიკა ბავშვებისა და მოზარდებისათვის“ და “მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის“ 

(MICS6) და სხვა მონაცემთა წყაროებზე დაფუძნებული სტატისტიკური პუბლიკაციის შემუშავება.

პროექტის პირველი კომპონენტის მიზანი იყო COVID-

19-ის ზეგავლენის შეფასება ოჯახებსა და ბავშვებზე, მათ 

დასაქმებაზე და შემოსავლებზე. აგრეთვე სასურსათო 

უსაფრთხოების, მიგრაციის და ონლაინ სწავლების სა-

კითხებზე, მათ შორის ოჯახების შესაძლებლობაზე ბავ-

შვთა განვითარების საკითხებში ჩართულობასა და მათ-

ზე მზრუნველობის შესახებ. 

პროექტის მეორე კომპონენტის მიზანს წარმოადგენ-

და ბავშვთა ინფორმირებულობა მათი უფლებების შესა-

ხებ, ასევე ბავშვებისთვის ადვილად აღსაქმელი ფორმე-

ბით, სტატისტიკურ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა. 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ახალი პორტალი 

ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, სადაც სხვადასხვა ვი-

ზუალური საშუალებების (ინფოგრაფიკა, ანიმაცია, ვი-

დეოგრაფიკა და ა.შ.) მეშვეობით, მომხმარებლებს აქვთ 

შესაძლებლობა, მიიღონ საინტერესო და სასარგებლო 

ინფორმაცია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და დე-

მოგრაფიული მდგომარეობის შესახებ, აიმაღლონ ცნო-

ბიერება საკუთარი ფუნდამენტური უფლებების შესახებ, 

ასევე, გამოიცა სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბავშვები და 

მოზარდები საქართველოში, 2020“.

გარდა ამისა, სასაქონლო გრანტის სახით, 2020 წლის 

განმავლობაში, ნატურალური ფორმით მიღებულია 1 396 

ლარის ღირებულების ინვენტარი, რომელიც გადმოცემუ-

ლია ევროკავშირის მიერ.
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ფულადი სახით მიღებული

№ გრანტის გამცემი გრანტის/მიზნობრივი 
პროგრამის დასახელება

საგრანტო 
ხელშეკრულების 

ვადა

საგრანტო
ხელშეკრულების

ღირებულება

2020 წლის 
ხარჯთაღრიც-

ხვის გეგმა 
(ლარი)

1

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციის 
წარმომადგენლობა 
საქართველოში (UN 
Women)

გენდერული სტატისტიკის 
გაუმჯობესება და „დროის 
გამოყენების გამოკვლევა (Time 
Use Survey)”

10.07.2019-
31.08.2022

221 811.80 აშშ 
დოლარის 

ექვივალენტი 
ლარში

352 246

2

გაეროს ბავშვთა 
ფონდის 
წარმომადგენლობა 
(UNICEF)

„მიზნობრივი სოციალური 
დახმარების პროგრამის 
გავლენის შეფასება 
ბავშვებისა და მათი ოჯახების 
კეთილდღეობაზე“

07.10.2019-
01.03.2020 235 400.00 ლარი 64 977

3

გაეროს ბავშვთა 
ფონდის 
წარმომადგენლობა 
(UNICEF)

„ოჯახებისა და ბავშვების 
კეთილდღეობაზე COVID-19–ის 
გავლენის რეალურ დროში 
დაკვირვება (მონაცემთა 
მონიტორინგი რეალურ დროში) 
და სტატისტიკა ბავშვებისა და 
მოზარდებისათვის“

07.08.2020-
31.07.2021 284 200.00 ლარი 159 250

ნატურალური სახით მიღებული

№ გრანტის გამცემი გრანტის/მიზნობრივი 
პროგრამის დასახელება

საგრანტო
ხელშეკრულების 

ვადა

საგრანტო
ხელშეკრულების

ღირებულება

2020 წლის 
გეგმა (ლარი)

1 ევროკავშირი დახმარება 1 396 ლარი 1 396  

საქსტატში 2020 წელს მოქმედი საგრანტო ხელშეკრულებების რეესტრი
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საქსტატის მიერ 2020 წელს ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული 
შემოსავლები და ხარჯები

,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საქსტატს უფლება აქვს მიიღოს შემო-

სავლები ეკონომიკური საქმიანობიდან და სტატისტიკური ინფორმაციის გავრცელებიდან. 

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გარდამავალი ნაშთი შეადგენდა 139 906 ლარს. 

2020 წელს ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმა საკასო შემოსავლებმა შეადგინა 68 627 ლარი, მათ შორის: 

ა) 47 125 ლარი მიღებულია სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამის ფარგლებს გარეთ სტატისტიკური მონაცემების 

გავრცელების საფასურის სახით (ფასიანი ინფორმაცია). 

2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდში, საქსტატში შემოსულია 2279 ოფიციალური მოთ-

ხოვნა სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდების შესახებ. აქედან 531 წერილის საფუძველზე გაწეულ იქნა ფასიანი 

მომსახურება, 1236 წერილის საფუძველზე გაიცა უფასო ინფორმაცია, 172 წერილზე მომხმარებელს მიეთითა მონა-

ცემთა წყაროდ საქსტატის ვებ-გვერდი, 289 წერილი გაუქმდა განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე, 4 წერილით 

გათვალისწინებული მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, რადგანაც მოთხოვნილი იყო კონფიდენციალური მონაცემები, 

ხოლო 47 წერილით გათვალისწინებული მოთხოვნა ვერ დაკმაყოფილდა, რადგან საქსტატს არ გააჩნდა შესაბამისი 

ინფორმაცია.

2020 წლის განმავლობაში ფასიანი ინფორმაციის მიწოდებიდან შემოსული თანხა (47 125 ლარი) დარგობრივი 

დეპარტამენტების მიხედვით შემდეგნაირად განაწილდა:

• საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა - 32 565.8 ლარი (მიღებული თანხის 69.1%)

• ბიზნეს სტატისტიკა - 11 722.6 ლარი (24.9%)

• ფასების სტატისტიკა - 1 869.9 ლარი, (4.0%)

• სოციალური სტატისტიკა - 692.4 ლარი, (1.4%)

• ეროვნული ანგარიშების სტატისტიკა - 159.0 ლარი, (0.3%)

• სოფლის მეურნეობის და გარემოს სტატისტიკა - 85.5 ლარი, (0.2%)

• სტრატეგიული დაგეგმვა, კოორდინაცია და კომუნიკაცია - 30.0 ლარი, (0.1%)
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ბ) 20 916 ლარი მიღებულია სხვადასხვა დამკვეთისთვის ჩატარებული სტატისტიკური გამოკვლევებისთვის გა-

ფორმებული მომსახურების ხელშეკრულების ფარგლებში. 2020 წლის განმავლობაში სულ გაფორმდა მსგავსი ტიპის 

ორი ხელშეკრულება:

გ) 586 ლარი შეადგენს კურსთაშორისი სხვაობებიდან მიღებულ შემოსავალს.

2020 წელს ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლებიდან, საქსტატის მიერ გაწეულმა საკასო ხარ-

ჯებმა სულ შეადგინა 88 553 ლარი. ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით ხარჯები შემდეგნაირად კლა-

სიფიცირდება:

საქონელი და მომსახურება – 39 907 ლარი, მათ შორის:

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება – 16 748 ლარი;

ოფისის ხარჯი – 20 082 ლარი;

ტრანსპორტის ხარჯი – 2 360 ლარი; 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 717 ლარი;

• სხვა ხარჯები (გადასახადები) – 44 546 ლარი;

• არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4 100 ლარი.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ნაშთი შეადგენს 119 980 ლარს.

№ პროექტის დამკვეთი პროექტის დასახელება ხელშეკრულების 
ვადა

ხელშეკრულების
ღირებულება 

(ლარი)

2020 წელს 
მიღებული 

დაფინანსება 
(ლარი)

1

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო

უნარებზე საწარმოთა 
მოთხოვნის გამოკვლევა

01.11.2019-
09.03.2020 57 885 13 272

2 გაეროს ბავშვთა ფონდი 
(UNICEF)

მრავალინდიკატორული 
კვლევის ტყვიის 
მოდულის  მონაცემების 
დამატებითი ანალიზი

15.04.2020-
04.05.2020 7 644 7 644
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2020 წელს განხორციელებული 
ცვლილებები 

თავი IV
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2020 წელს საქსტატში განხორციელებული 
ცვლილებებისა და დანერგილი სიახლეების 

წარმოდგენა შესაძლებელია რამდენიმე 
ძირითად მიმართულებად:

მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება და ხარისხის აუდიტი

სტატისტიკის არეალის გაფართოება

სტატისტიკის გამოყენების გაუმჯობესება

ახალი პროდუქტების შექმნა და 

ახალი სერვისების ამოქმედება
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მონაცემთა ხარისხის 
გაუმჯობესება და 

ხარისხის აუდიტი

მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია არსებული მეთოდოლოგიის 

პერიოდული გადასინჯვა და მიმდინარე საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, 

პირველად მონაცემთა ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი, მონაცემთა შეგროვების უფრო ეფექტური, თანა-

მედროვე სისტემების დანერგვა და ადმინისტრაციული მონაცემების მაქსიმალურად გამოყენება.

2018-2019 წლებში ჩატარებული საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის გლობალური შეფა-

სების რეკომენდაციების შესაბამისად, მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების სამუშაოების კოორდინაციის 

გაძლიერების მიზნით, საქსტატში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ხარისხის 

მართვის სისტემის შემდგომი დანერგვის მსვლელობას. იმავე მისიის რეკომენდაციის თანახმად, შემუშავ-

და ხარისხის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელშიც ცალკეული მიმართულებების მიხედვით ჩამოყალიბდა 

საქსტატში სტატისტიკური პროცესებისა და მონაცემების ხარისხის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები.

2020 წელს ხარისხის მართვის თვალსაზრისით გაწეული სამუშაოებიდან აღსანიშნავია, რომ გრძელდე-

ბოდა ევროკავშირის შესაბამისი სტანდარტის (ESMS –Euro-SDMX Metadata Structure) საფუძველზე შემუშავე-

ბული და დამტკიცებული მეტამონაცემების/ხარისხის ანგარიშების მომზადება. მომზადებულია მეტამონა-

ცემები სტატისტიკური პროცესების უმეტესობისთვის. ისინი შეიცავს ხარისხის ანგარიშების ელემენტებს 

და განთავსებულია საქსტატის ვებ-გვერდზე. 2020 წელს შემუშავდა მეტამონაცების მართვის სისტემის 

კონცეფცია, რომლის საფუძველზეც ყალიბდება მეტამონაცემების მომზადების და გავრცელების საერთა-

შორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის მექანიზმი. 

საბოლოო სტატისტიკური პროდუქტების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, ერთ-ერთ აუცი-

ლებელ პირობას წარმოადგენს პირველად მონაცემთა ხარისხის მუდმივი შეფასება და მონიტორინგი. ამ 

მხრივ, საქსტატის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ, წლის განმავლობაში მუდმივად ხორცი-

ელდებოდა საველე სამუშაოების შემოწმება ცალკეული გამოკვლევების ფარგლებში. 

მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ასევე, ადმინისტრაციული მო-

ნაცემების მაქსიმალურად გამოყენება და ალტერნატიული წყაროების ძიება. ამასთან, საერთაშორისო 

პრაქტიკის მიხედვით, მონაცემთა მაღალი ხარისხი მიიღწევა გამოკვლევის შედეგების კომბინირებით ად-

მინისტრაციულ მონაცემებთან. ამ თვალსაზრისით, საქსტატმა წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნა-

ბიჯები გადადგა ბიზნეს სტატისტიკის, ფასების სტატისტიკის და ეროვნული ანგარიშების მიმართულებით.
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მონაცემების ხარისხისა და შესადარისობის უზრუნველყოფისთვის, ძალზედ მნიშვნელოვანია საერთა-

შორისო სტატისტიკური კლასიფიკაციების და მათი ეროვნული ანალოგების დანერგვა. ამ მხრივ, 2020 წელს 

აღსანიშნავია საქართველოში პროდუქციისა (საქმიანობის სახეების მიხედვით) და დასაქმების კლასიფი-

კაციების სამოქმედოდ შემოღება. გარდა ამისა, ქართულ ენაზე ითარგმნა და სამოქმედოდ იქნა შემოღე-

ბული აქტივობების კლასიფიკაცია (ICATUS), რომელიც გამოიყენება დროის გამოყენების გამოკვლევაში.   

სტატისტიკური ინფორმაციის ხარისხზე არსებით გავლენას ახდენს ასევე, მონაცემთა შეგროვების თა-

ნამედროვე სისტემების არსებობა. ამ მიზნით, საქსტატმა განახორციელა ბიზნეს სტატისტიკის მონაცემთა 

შეგროვების სისტემების (ონლაინ გამოკვლევის კითხვარები) გაუმჯობესება. გარდა ამისა, სამომხმარებ-

ლო ფასების გამოკვლევაში დაიწყო სკანერული მონაცემების მიღება და დამუშავება. კერძოდ, მიმდინა-

რეობს პროდუქციის ბარ-კოდის (EAN code) COICOP-ზე გადამყვანის შექმნის მოსამზადებელი სამუშაოები, 

რაც წარმოადგენს ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ეტაპს სკანერული მონაცემების გამოყენების მიმართულებით. 

სკანერული მონაცემების გამოყენება ინფლაციის მაჩვენებლის გაანგარიშებისას მნიშვნელოვნად გაზ-

რდის მონაცემთა ხარისხს, მოცვას და სანდოობას.
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„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევრო-

კავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და 

მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შე-

თანხმებისა“ და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნული 

სამოქმედო გეგმების შესაბამისად, საქართველოს ვალ-

დებულებას წარმოადგენდა ოფიციალური სტატისტიკის 

სფეროში კანონმდებლობის დაახლოება საერთაშორისო 

სტანდარტებთან და ევროპულ კანონმდებლობასთან.

ევროპის სტატისტიკის პრაქტიკის კოდექსთან და გა-

ეროს ოფიციალური სტატისტიკის ფუნდამენტურ პრინ-

ციპებთან საქართველოს სტატისტიკის სისტემის შესა-

ბამისობის დასადგენად, 2018-2019 წლებში ევროსტატმა 

(Eurostat), ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციამ 

(EFTA) და გაერთიანებული ერების ევროპის ეკონომიკურმა 

კომისიამ (UNECE) საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სისტემის გლობალური შეფასება განახორციელეს. გლობა-

ლური შეფასების 1-10 და 20-22 რეკომენდაციები პირდაპირ ეხება საკანონმდებლო ნორმატივებს და მოითხოვს 

კანონის არსობრივ ცვლილებებს. 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 ნოემბრის № 585 დადგენილებით, დამტკიცდა 2020-2023 წლების 

საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია, რომლის ერთ-ერთ 

ამოცანას წარმოადგენს „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის ცვლილება. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ, 

უცხოელი ექსპერტების ჩართულობით, შემუშავდა და საქართველოს მთავრობას წარედგინა „ოფიციალუ-

რი სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი. ახალი კანონპროექტი ეფუძნება გლობალური 

შეფასების რეკომენდაციებს, ასევე ევროპის სტატისტიკის მოდელურ კანონს და სრულ შესაბამისობაშია 

ასოცირების შესახებ შეთანხმების მე-4 თავის 286-ე მუხლთან, რომლის თანახმად: „მხარეები განავითა-

რებენ და განამტკიცებენ თანამშრომლობას სტატისტიკის საკითხებში, რაც ხელს შეუწყობს დროული, სა-

ერთაშორისო დონეზე შესადარისი და საიმედო სტატისტიკური მონაცემების უზრუნველყოფის გრძელვა-

დიანი მიზნის შესრულებას.

მუშაობა ახალი კანონის პროექტზე:
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სტატისტიკის 
არეალის 

გაფართოება

სტატისტიკის არეალის გაფართოების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ახალი გამოკვლევების და-

გეგმვა ან არსებულის მოდიფიკაცია, რომლის საფუძველზეც მოხდება ახალი ინდიკატორების წარმოება. 

2020 წელს საქსტატის მიერ შეიქმნა სხვადასხვა სახის ახალი სტატისტიკური პროდუქტი და დაინერგა 

ახალი მაჩვენებლები, ასევე ჩატარდა ახალი გამოკვლევები. კერძოდ, 2020 წლიდან ფასების სტატისტი-

კაში დაინერგა ახალი მაჩვენებლები:

⦁ სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი;

⦁ მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვებით 

უზრუნველყოფის მომსახურებაზე;

⦁ ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი;

⦁ მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე.
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მნიშვნელოვანია ასევე დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბების შემცირება, რაც შესაძლებელია სპე-

ციალური სტატისტიკური გამოკვლევებისა და სხვადასხვა სახის ადმინისტრაციულ მონაცემთა დამუშა-

ვების საფუძველზე. ამ მიზნით, საქსტატმა 2020 წელს ჩაატარა დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა 

განათლებისა და უძრავი ქონებით ოპერაციების სფეროებში, ხოლო 2021 წელს დაგეგმილია მსგავსი გა-

მოკვლევის ჩატარება ტრანსპორტისა და ჯანდაცვის სფეროებში;

გარდა ზემოთქმულისა, 2020 წლიდან საფუძველი ჩაეყარა შემდეგ გამოკვლევებს, რომელთა ნაწილი 

აქამდე არ ტარდებოდა:

• 2020 წელს საქსტატში ჩატარდა მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის საპილოტე 

გამოკვლევა, რომელიც 2021 წლიდან რეგულარულ ხასიათს მიიღებს;

• სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ფარგლებში დამატებით გაანგარიშდა რამდენიმე ახალი 

მაჩვენებელი; 

• გარემოს სტატისტიკის მიმართულებით, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) 

მოთხოვნების შესაბამისად, გაანგარიშდა დამატებითი გარემოსდაცვითი ინდიკატორი 

(სათბურის გაზის ემისიები); 

• დასრულდა გამოკვლევა: „მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გავლენის 

შეფასება ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე“;

• განხორციელდა „ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19-ის გავლენის შეფასების 

(გამოკვლევის)“ პირველი ტალღა, რომელიც დაფუძნებულია მრავალინდიკატორული 

კლასტერული გამოკვლევის (MICS6) შერჩევაზე. 

• დაიწყო „დროის გამოყენების გამოკვლევა“.
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სტატისტიკის 
გამოყენების 

გაუმჯობესება

სტატისტიკის გამოყენების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, საქსტატის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმო-

ადგენს ინტენსიური თანამშრომლობა მედიასთან, აქტიური დიალოგი მომხმარებლებთან და მათი მოთ-

ხოვნებისა და საჭიროებების შესწავლა-გაანალიზება.

ზემოთ აღნიშნულ მიზნებს ემსახურება ასევე ანალიტიკური საქმიანობის გაღრმავება, რაც მნიშვნე-

ლოვნად აუმჯობესებს საქსტატის მიერ წარმოებული მონაცემების გამოყენებას, აადვილებს დაგეგმვის და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებს სხვადასხვა დონეზე და ამცირებს გავრცელებული ინფორმაციის 

არასწორი ინტერპრეტაციის რისკებს.

გასული წლების მსგავსად, 2020 წლის განმავლობაში, საქსტატი აქტიურად თანამშრომლობდა სტა-

ტისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან. ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, პანდემიის მი-

უხედავად იმართებოდა შეხვედრები, როგორც სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან, ისე რეს-

პონდენტებთან. საქსტატის ხელმძღვანელობამ ჩაატარა რამდენიმე გასვლითი შეხვედრა რეგიონებში 

(მცხეთა-მთიანეთი, იმერეთი, ქვემო ქართლი), რომლებსაც სახელმწიფო რწმუნებულებთან ერთად ესწრე-

ბოდნენ ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმართველობების, ბიზნესის, არასამთავრობო ორგანიზა-

ციებისა და მედიის წარმომადგენლები. სამწუხაროდ, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული 

რეგულაციებიდან გამომდინარე, 2020 წელს გეგმით გათვალისწინებული გასვლითი შეხვედრები დანარ-

ჩენ რეგიონებში, სრულად ვერ განხორციელდა.
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გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშა-

ვე უწყებათაშორისი კომისიის მხარდაჭერილი პროექტის - „ევროკავშირი საქართველოსთვის“ ფინანსური 

დახმარებით, საქსტატმა, წლის განმავლობაში, მომხმარებლებისთვის ჩაატარა ოთხი ტრენინგი, რომლებ-

შიც მონაწილეობა მიიღეს გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა სახელმწიფო უწყებებიდან და ადგილობ-

რივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან.

წლის განმავლობაში რეგულარულად ტარდებოდა თემატური სამუშაო შეხვედრები სხვადასხვა მიზ-

ნობრივ ჯგუფებთან (როგორც პირისპირ, ისე ონლაინ რეჟიმში). რეგულარულად მიმდინარეობდა ასევე 

შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
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ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების, კოორდინაციის გაუმჯობესებისა და სტა-

ტისტიკური ინფორმაციის გაცვლის მიზნით, გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქარ-

თველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუ-

ლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროსთან, ბუღალტრული აღიცხვის, ანგარიშებისა 

და აუდიტის ზედამხვედელობის სამსახურთან, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასთან და სამ-

ცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. 

გასვლით სამუშაო შეხვედრებს საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი - გოგიტა თოდრაძე ხელმძღვა-

ნელობდა, რომელშიც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მო-

ადგილესთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ ქ. თბილისის, აჭარის, გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის,  

რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, კახეთის, იმერეთისა და სამცხე-ჯავახეთის სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტების მერები და მათი წარმომადგენლები.

რამდენიმე დღიანი სამუშაო შეხვედრისას მონაწილეები გაეცნენ საქართველოს სტატისტიკის სისტემის 

განვითარების ძირითად მიმართულებებს, საქსტატის მიერ წარმოებულ პროდუქტებს და 2020-2023 წლების 

განვითარების სტრატეგიას. განიხილეს გენდერული სტატისტიკის ინდიკატორები და მათ გამოყენებასთან 

დაკავშირებული საკითხები, იმსჯელეს სხვადასხვა სახის მონაცემთა საჭიროებებზე.
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ასევე გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის 

ოთხმხრივი მემორანდუმი საქართველოს უზენაეს სა-

სამართლოს, საქართველოს პროკურატურას, საქარ-

თველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქარ-

თველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის 

- „დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტი-

ვით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკის წარმოები-

სა და ერთიანი ანგარიშის გამოცემის შესახებ“.
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სტატისტიკის გამოყენების გაუმჯობესებისა და მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 

2020 წლის განმავლობაში განხორციელდა მთელი რიგი აქტივობები. მათ შორის აღსანიშნავია  სტატისტი-

კის კურსი სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის.

„ბიზნესი და სტატისტიკა“ - ამ სახელწოდების სასწავლო დისციპლინას სწავლობდნენ საქართველოში 

მოქმედი სერთიფიცირებული ბუღალტრები. ახალი საგნის ჩართვა 2020 წლის განგრძობითი განათლების 

პროგრამაში, საქსტატის და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახურის (SARAS) ერთობლივი ძალისხმევით განცხორციელდა.

სტატისტიკის მოკლევადიანი სასწავლო კურსის ჩართვა სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა განგრძობით 

სწავლებაში, მიზნად ისახავდა ბუღალტრების, როგორც სტატისტიკური გამოკვლევის რესპონდენტების 

გადამზადებას და მათი ცნობიერების დონის ამაღლებას, ოფიციალური სტატისტიკის როლისა და მნიშ-

ვნელობის შესახებ, საქსტატის მიერ მომზადებული სტატისტიკური პროდუქტების, სერვისებისა და სტა-

ტისტიკური გამოკვლევის კითხვარების შევსების შესახებ.

სტატისტიკის კურსი სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის
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სტატისტიკის გამოყენების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მონა-

ცემთა გავრცელების თანამედროვე და ეფექტური სისტემების არსებობა. 

მონაცემთა გავრცელების სისტემა
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ინ ფო გ რა ფი კე ბი ვიდეორგოლებიGIF-ანიმაციები პრეს-რელიზები 

2020 წელს გაფართოვდა მონაცემთა გავრცელების საშუალებები და გაუმჯობესდა სხვადასხვა მიმარ-

თულებები, როგორიცაა ინფოგრაფიკები, ვიდეორგოლები, GIF-ანიმაციები, ადვილად აღსაქმელი ცხრი-

ლები და თანამედროვე დიზაინის მქონე პრეს-რელიზები, რაც იძლევა ინფორმაციის მარტივად აღქმის 

შესაძლებლობას და მოსახერხებელია ნებისმიერი დაინტერესებული მომხმარებლისთვის. 2020 წელს 

საქსტატმა მოამზადა და გაავრცელა 63 ინფოგრაფიკა და 73 ვიდეორგოლი.

2020 წლის განმავლობაში, ვიდეორგოლების განთავსება ხორციელდებოდა საქსტატის 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, Facebook-ის, Twitter-ის, Linkedin-ის გვერდებზე და Youtube-ის არხზე. 
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Facebook Twitter

YouTube Linkedin

საქსტატი მონაცემთა გავრცელების
სხვადასხვა საშუალებას იყენებს

ვებ-გვერდი

ANDROID და IOS

სტატისტიკური
პუბლიკაციები

პრეს-რელიზები 

ინფოგრაფიკა

ინტერაქტიული პორტალები ელ. ფოსტა და ცხელი ხაზი

მონაცემთა ბაზები PC-
AXIS-ის ფორმატში

სიახლეების გამოწერის 
სერვისი

დოკუმენტირებული 
ანგარიშები

ვიდეორგოლი/GIF-ანიმაცია

პრესკონფერენციები, 
ბრიფინგები და სხვა
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2020 წლის განმავლობაში:

საქსტატიდან წერილობით 

გასულია 1698 ერთეული 

სტატისტიკური ინფორმაცია; 

საქსტატის ვებ-გვერდით 
ისარგებლა 661 979 
მომხმარებელმა (16%-ით მეტი 
გასულ წელთან შედარებით);

მომზადდა

15 სტატისტიკური 

პუბლიკაცია; 

გავრცელდა 231 პრეს-რელიზი 

(20%-ით მეტი გასულ წელთან 

შედარებით).

საქსტატის ვებ-გვერდზე ყოველკვარტალურად ქვეყნდება ინფორმაცია კვარტალის განმავლობაში 

გავრცელებული სტატისტიკური პუბლიკაციების, პრეს-რელიზების, შემოსულ მოთხოვნებზე გაცემული 

პასუხებისა და ვებ-გვერდის ვიზიტორთა რაოდენობის შესახებ. 
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წლის განმავლობაში საქსტატი აქტიურად თა-

ნამშრომლობდა მედიის წარმომადგენლებთან. 

მედიამონიტორინგის შედეგების მიხედვით, 2020 

წლის მანძილზე საქსტატი და სტატისტიკური მაჩ-

ვენებლების შესახებ ინფორმაცია მედიაში მოხსე-

ნიებული იყო შემდეგი რაოდენობით:

ტელევიზია 919, პრესა 360, რადიო 527, საინ-

ფორმაციო სააგენტო 3568. გარდა ამისა, 2020 წელს 

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მიერ 

ჩატარდა 16 საინფორმაციო ხასიათის ბრიფინგი 

და პრეს-კონფერენცია.
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გავრცელებული პუბლიკაციები
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ISBN 978-9941-8-3009-9

WWW.GEOSTAT.GE

დემოგრაფია
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ახალი პროდუქტების 
შექმნა და ახალი 

სერვისების ამოქმედება

2020 წელს საქსტატმა მომხმარებლებს რამდენიმე ახალი ინტერაქტიული ვებ-პორტალი შესთავაზა. 

ეროვნული ანგარიშების პორტალი

2020 წელს შეიქმნა და საქსტატის ვებ-გვერდზე 

განთავსდა ეროვნული ანგარიშების პორტალი, რო-

მელიც მომხმარებელს ქვეყნის ძირითადი მაკროე-

კონომიკური მაჩვენებლების  გაანალიზების შესაძ-

ლებლობას აძლევს.

პორტალი სამი ნაწილისგან შედგება - მთლიანი 

შიდა პროდუქტი, ეროვნული ანგარიშები და რეგი-

ონული ანალიზი. პორტალზე სპეციალურ სექციაში 

გრაფიკულად არის წარმოდგენილი მთლიანი შიდა 

პროდუქტის (მშპ) სტრუქტურა წარმოების, დანახარ-

ჯებისა და შემოსავლების მეთოდების მიხედვით. 

ამავე სექციაშია მოცემული მშპ საბაზრო ფასებში, 

მშპ-ს რეალური ზრდის და ერთ სულზე მშპ-ს მაჩვე-

ნებლები რამდენიმეწლიან დინამიკაში.

პორტალზე წარმოდგენილი ეროვნული ანგა-

რიშები მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გრა-

ფიკულად იხილოს ეროვნული ანგარიშების სრული 

მიმდევრობა, როგორც ცალკეული წლისთვის, ისე 

დინამიკაში წლების მიხედვით. რაც შეეხება რეგიო-

ნული ანალიზის მოდულს, ის წარმოგვიდგენს მშპ-ს 

სტრუქტურას და დინამიკას რეგიონების მიხედვით, 

რაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს რეგიო-

ნული ანალიზისას.
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საგარეო ვაჭრობის პორტალი

სტატისტიკა ბავშვებისა და მოზარდებისთვის

2020 წელს შეიქმნა საგარეო ვაჭრობის ინტე-

რაქტიული პორტალი, რომელიც წარმოადგენს მო-

ნაცემთა გავრცელების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან, 

ინტერაქტიულ პლატფორმას. პორტალის მეშვეო-

ბით, მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა, თა-

ვიანთი სურვილისა და საჭიროების შესაბამისად, 

მოახდინონ ექსპორტისა და იმპორტის მონაცემთა 

გენერირება სასაქონლო ჯგუფების, ქვეყნებისა და 

ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით. პორტალზე 

ასევე განთავსებულია მსოფლიოს ინტერაქტიული 

რუკა, რომელზეც წარმოდგენილია მონაცემები სა-

ქართველოს სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების მიხედ-

ვით, რაც წარმოადგენს საგარეო ვაჭრობის მონა-

ცემთა ანალიზის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებას. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2020 წელს, გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) 

მხარდაჭერით ახალი პორტალი -„სტატისტიკა ბავშვებისა და მოზარდებისთვის“ შეიმუშავა. ეს არის სრუ-

ლიად ახალი სიტყვა ოფიციალური სტატისტიკის სფეროში, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არ 

ჰყავს ანალოგი.

პორტალის შექმნის მიზანს წარმოადგენდა სტატისტიკურ მონაცემთა წარმოება და გავრცელება ბავ-

შვებისათვის ადვილად აღსაქმელი ფორმებით და სტატისტიკურ მონაცემებზე მათი ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა. 

ახალი პორტალი ბავშვებს და მოზარდებს საშუალებას აძლევს, თანამედროვე ვიზუალური საშუალებე-

ბის გამოყენებით მიიღონ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და 

დემოგრაფიული მდგომარეობის შესახებ.

პორტალი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ბავშვებს და მოზარდებს გაიღრმავონ ცოდნა სტატისტიკის 

სფეროში, გაიუმჯობესონ ინფორმაციის სწორად აღქმისა და ანალიტიკური აზროვნების უნარები, იყვნენ 

უფრო მეტად ინფორმირებულები ბავშვთა უფლებების შესახებ და მიიღონ მტკიცებულებებზე დაფუძნებუ-

ლი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები.
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პორტალი „სტატისტიკა ბავშვებისა და მოზარდებისთვის“ ორი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: 

პირველი ნაწილი - „სტატისტიკა ბავშვებისთვის“ - განკუთვნილია 8-12 წლის ასაკის ბავშვებისთვის. ამ 

ნაწილში წარმოდგენილი თემები მორგებულია შესაბამის სამიზნე აუდიტორიაზე და მოიცავს სახალისო 

შეკითხვებს სხვადასხვა კატეგორიებიდან, როგორიცაა: დემოგრაფია, განათლება, სოფლის მეურნეობა და 

ა.შ. პორტალი ასევე აერთიანებს საინტერესო ფაქტებს საქართველოს რეგიონების შესახებ. 

ინფორმაციის უკეთ აღქმისთვის გამოყენებულია ვიზუალიზაციის მრავალფეროვანი საშუალებები, რო-

გორიცაა - ინფოგრაფიკები, ანიმაციები, ვიდეო გრაფიკა და ინტერაქტიული დიაგრამები.

ამავე ნაწილში, მომხმარებელს საშუალება აქვს გაეცნოს საინტერესო სტატისტიკურ ფაქტებს, შეავსოს 

თემატური ქვიზები და მიიღოს წამახალისებელი სერტიფიკატი. 

მეორე ნაწილი - „სტატისტიკა მოზარდებისთვის“ განკუთვნილია 13-19 წლის ასაკის ახალგაზრდე-

ბისთვის, სადაც წარმოდგენილია საინტერესო ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნის და მოსახლეობის შესახებ. აღ-

ნიშნული მოდულის მეშვეობით მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა ამოხსნას შემეცნებითი ქვიზი და 

გაეცნოს სახალისო სტატისტიკურ ფაქტებს. 
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გენდერული სტატისტიკის პორტალი

2020 წლის განმავლობაში საქსტატი აქტიურად აგრძელებდა გენდერული სტატისტიკის პორტალის გან-

ვითარებას და სრულყოფას. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია პორტალზე მდგრადი განვითარების მიზნე-

ბის დამატებითი მაჩვენებლების განთავსება.
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2020 წლის 25 ივლისს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაარსებიდან 101-ე საიუბი-

ლეო წელი აღნიშნა. იუბილეზე უწყებამ წარმატებული და ღვაწლმოსილი თანამშრომლები, ინფორმაციის 

მომწოდებელი საუკეთესო ბიზნეს კომპანიები, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი პარტნიორი ორგა-

ნიზაციები სპეციალური სიგელებით დააჯილდოვა.

დამსწრე საზოგადოებას საქსტატის ხელმძღვანელმა, პრეზენტაციის სახით, საქსტატში განხორციელე-

ბული და დაგეგმილი პროექტები წარუდგინა. მან ასევე იმ გამოწვევებსა და რეფორმებზე ისაუბრა, რომე-

ლიც დღესდღეობით საქსტატში მიმდინარეობს. 

ქვეყნის პირველი სტატისტიკის სამსახური 1919 წლის 25 ივლისს შეიქმნა. შესაბამისად, აღნიშნული თა-

რიღი საქართველოში ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების დაწყებას უკავშირდება.

საქსტატის 101 წლის იუბილე
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2020 წელს გადადგმული 
მნიშვნელოვანი

ნაბიჯები 

გარდა ზემოთქმულისა, აღსანიშნავია ასევე რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე და აქტივობა, რომე-

ლიც განხორციელდა საქსტატის მიერ 2020 წლის განმავლობაში, კერძოდ:

საქართველოში 2020 წლამდე მოქმედი 

დასაქმებისა და უმუშევრობის სტატისტიკის 

მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენდა 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) 

მიერ შემოთავაზებული სახელმძღვანელო, 

რომელიც მიღებულია 1982 წელს, შრომის 

სტატისტიკოსთა მე-13 საერთაშორისო კონ-

ფერენციაზე. ხოლო ახალი სტანდარტი ILO-ს 

მიერ შემოთავაზებულ იქნა 2013 წელს, რო-

მელიც ოფიციალურად ძალაში შევიდა 2018 

წლის ოქტომბერში, შრომის სტატისტიკოსთა 

მე-20 საერთაშორისო კონფერენციაზე.

საქართველოში ახალი სტანდარტის დანერგვასთან დაკავშირებული სამუშაოები საქსტატის მიერ აქტიუ-

რად მიმდინარეობდა 2019 წლიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტე-

ბის ჩართულობით. 

2019-2020 წლებში, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და დანიის სტატისტიკის სამსახურთან 

მჭიდრო თანამშრომლობით, ევროკავშირის და ევროსტატის მიერ ინიცირებული პროექტის ფარგლებში, 

საქსტატის მიერ სამუშაო ძალის სტატისტიკის მეთოდოლოგიაში განხორციელდა ფუნდამენტური ცვლილე-

ბები და შესრულდა მთელი რიგი აქტივობები, კერძოდ:

დასაქმების და უმუშევრობის ახალი სტანდარტების დანერგვა
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შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ახალი სტანდარტის დანერგვა ითვალისწინებს თვითდასაქმე-

ბულთა გადაკვალიფიცირებას და სამუშაო ძალის დამატებითი ინდიკატორების გაანგარიშებას. კერძოდ, 

ახალი სტანდარტით თვითდასაქმებულად აღარ ითვლებიან საკუთარ ოჯახურ მეურნეობაში მომუშავე პი-

რები, რომლებიც არ არიან ბაზარზე ორიენტირებულები და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას აწარმოებენ 

უმთავრესად (50%-ზე მეტი) საკუთარი მოხმარებისათვის. აღნიშნული სტატუსის მქონე პირები გადაკვალი-

ფიცირდნენ ან უმუშევართა კატეგორიაში, ან მოსახლეობაში სამუშაო ძალის გარეთ, იმის მიხედვით, ეძებ-

დნენ თუ არა სამუშაოს და მზად იყვნენ თუ არა მუშაობის დასაწყებად. 

ახალი სტანდარტის დანერგვამ დღის წესრიგში დააყენა ისტორიული მწკრივების გადაანგარიშების სა-

კითხი, რაც აუცილებელი იყო წინა პერიოდის მონაცემებთან შესადარისობის უზრუნველსაყოფად. შესაბამი-

სად, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, დანიის სტატისტიკის სამსახურისა და ევროსტატის ექსპერტე-

ბის ჩართულობით, განხორციელდა ადრე გამოქვეყნებული მონაცემების გადაანგარიშება და განახლება 

2010 წლიდან.

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია უმუშევრობის დონე ძველი და ახალი სტანდარტებით 

(გადაანგარიშებამდე და გადაანგარიშების შემდეგ), 2010-2019 წლებში:

შევიდა ცვლილებები სამუშაო ძალის გამოკვლევის კითხვარებში, რაც სოფლის მეურნეობაში თვით-

დასაქმების მასშტაბების შეფასების მიზნით, ითვალისწინებდა შესაბამისი კითხვების დამატებას; 

მომზადდა ახალი სტანდარტების შესაბამისი კითხვარები და შემუშავდა მეთოდოლოგიური 

სახელმძღვანელო; 

2020 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მონაცემთა შეგროვება როგორც ძველი, ისე ახალი 

კითხვარების მეშვეობით; 

განხორციელდა შეგროვებული მონაცემების ანალიზი და ახალი სტანდარტების შესაბამისი 

ინდიკატორების გაანგარიშება.

განხორციელდა ახალი კითხვარების ტესტირება და ჩატარდა საპილოტე გამოკვლევა;
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მედიანური ხელფასის გაანგარიშების შესაძლებლობის შეფასება

მონაცემთა ალტერნატიული წყაროების (BIG DATA)
დანერგვის შესაძლებლობების შეფასება

2020 წლის განმავლობაში საქსტატში აქტიურად მიმდინარეობდა  სამუშაოები, ადმინისტრაციული 

მონაცემების საფუძველზე, მედიანური ხელფასის გაანგარიშების მიმართულებით. განხორციელდა ადმი-

ნისტრაციული მონაცემების დამუშავება და შემუშავდა შესაბამისი მეთოდოლოგია, რომლის საფუძველ-

ზეც 2021 წელს იგეგმება მედიანური ხელფასის მაჩვენებლის გამოქვეყნება სხვადასხვა ჭრილში.

2019 წელს გაეროს სტატისტიკის სამმართველოს (UNSD) მხარდაჭერით დაიწყო მონაცემთა ალტერ-

ნატიული წყაროების (Big Data) დანერგვის შესაძლებლობების შეფასება, მიგრაციისა და ტურიზმის სტა-

ტისტიკის მიმართულებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2020 წლის განმავლობაში საქსტატი აქტიურად 

მონაწილეობდა გაეროს მიერ ორგანიზებულ ონლაინ სამუშაო შეხვედრებში.
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მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გავლენის შეფასება 
ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე

საქსტატისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ერთობლივი 

პროექტის ფარგლებში, 2020 წლის თებერვალში დასრულდა გამოკ-

ვლევა - „მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გავლე-

ნის შეფასება ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე“, 

რომლის ფარგლებშიც მიღებულ იქნა ინფორმაცია ბავშვებზე და 

მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე სოციალური დახმარების პროგ-

რამის ზეგავლენის შესახებ. კერძოდ, ბავშვის ადრეულ განვითარე-

ბაზე, სიღარიბეზე, ჯანმრთელობასა და განათლებაზე, ასევე, არა-

სასურველ გვერდით მოვლენებზე, როგორიცაა, ზრდასრულების 

დასაქმების მოტივაცია. ამასთან, გამოკვლევის მეშვეობით გან-

ხორციელდა ბავშვთა ფულადი დახმარებისა და ბავშვთა კვების 

ვაუჩერების ეფექტის შეფასება.

2020 წელს განხორციელებული პროექტები 

2020 წელს საქსტატის მიერ განხორციელებულ პროექტებს შორის აღსანიშნავია:

დროის გამოყენების გამოკვლევა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსა-

ხურისა (საქსტატი) და საქართველოში გაეროს ქალ-

თა ორგანიზაციის წარმომადგენლობის (UN Women) 

ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, 2020 წლის სექ-

ტემბრიდან დაიწყო „დროის გამოყენების გამოკვლე-

ვის“ საველე სამუშაოები. 

გამოკვლევის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვება 

განხორციელდება ერთი წლის განმავლობაში და დას-

რულდება 2021 წლის სექტემბერში. 

გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენს გენდერული სტატისტიკის გაუმჯობესება და დროის გამოყენების 

შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, რაც პირველ რიგში გულისხმობს ინფორმაციის მიღებას 

ქალებისა და კაცების მიერ სხვადასხვა აქტივობებზე დახარჯული დროის შესახებ.
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გამოკვლევის ძირითადი მიზნებია:

საერთაშორისო დონეზე შესადარისი დროის გამოყენების მონაცემების წარმოება;

საქართველოს გენდერული სტატისტიკის განვითარება;

მდგრადი განვითარების მიზნის ინდიკატორისათვის მონაცემების შეგროვება;

გენდერული თანასწორობის განმტკიცებაზე ორიენტირებული პოლიტიკისთვის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა.

რეალურ დროში მონაცემთა მონიტორინგი (RTM)/მრავალინდიკატორული 
კლასტერული კვლევის დამატება (MICS PLUS)

საქსტატისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის 

(UNICEF) ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, 2020 

წლის ნოემბერში დაიწყო მრავალინდიკატორული 

კლასტერული კვლევის (MICS6) შერჩევაზე დაფუძ-

ნებული, ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობა-

ზე COVID-19-ის გავლენის რეალურ დროში დაკვირ-

ვების (მონაცემთა მონიტორინგი რეალურ დროში) 

საველე სამუშაოები. გამოკვლევა მრავალეტაპია-

ნია და თითოეული ტალღის ფარგლებში დაგეგმი-

ლია მონაცემთა შეგროვდება სხვადასხვა სოცია-

ლური მახასიათებლების მიხედვით.
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საქსტატი და COVID-19

ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებასთან დაკავშირებული რისკების თავიდან 

აცილების მიზნით, საქსტატი 2020 წლის მარტიდან მონაცემთა შეგროვების ალტერნატიულ მეთოდებზე 

გადავიდა, რაც ითვალისწინებდა ზოგიერთი გამოკვლევის ფარგლებში (შინამეურნეობათა  და სასოფლო 

მეურნეობათა გამოკვლევა), პირდაპირი ინტერვიურების მეთოდის ჩანაცვლებას სატელეფონო და ონლა-

ინ გამოკითხვის მეთოდებით. 

პირდაპირი ინტერვიურების (პირისპირ გამოკითხვის) დროს, საქსტატის ინტერვიუერები სტუმრობენ 

ოჯახების დიდ რაოდენობას, რაც ქმნიდა დაავადების გავრცელების რისკებს, როგორც საქსტატის თანამ-

შრომლებისთვის, ისე რესპონდენტებისთვის. 

შესაბამისად, ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, საქსტატმა დროებით შეაჩერა ინტერვიუერე-

ბის ვიზიტი რესპონდენტებთან, ხოლო მონაცემთა შეგროვება, წლის განმავლობაში განახორციელა სატე-

ლეფონო ინტერვიუებისა და ონლაინ გამოკითხვის საშუალებით. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ საერთაშორისო და ადგილობრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების რეკომენდა-

ციების შესაბამისად, საქსტატის თანამშრომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 2020 წლის წლის 13 მარტიდან 

გადასულია დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე. ამასთან, წლის განმავლობაში რამდენჯერმე განხორციელდა 

სადეზინფექციო სამუშაოები. 
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2020 წელს საქსტატში განხორცილებული
ცვლილებები დეპარტამენტების მიხედვით

ეროვნული ანგარიშები

2020 წლის განმავლობაში ეროვნული ანგარიშების მიმართულებით საქსტატში ადგილი ჰქონდა შემდეგ 

ცვლილებებს:

განხორციელდა რესურსებისა და გამოყენების ცხრილების დეტალიზება და მისი შედგენის მეთო-

დოლოგიის გაუმჯობესება. აღნიშნული ცხრილები წარმოადგენს დანახარჯები-გამოშვების ცხრი-

ლების შექმნის საფუძველს, რაც მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია დარგთაშორისი კავშირების და 

სხვა ეკონომიკური პროცესების ანალიზისთვის.

დაუკვირვებადი ეკონომიკის შესაფასებლად ჩატარდა სპეციალური კვლევები განათლებისა და უძ-

რავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების სფეროში. 

დაიწყო კვარტალური მთლიანი შიდა პროდუქტის სეზონური შესწორებები.

დაიწყო სექტორული ანგარიშების შედგენა, რაც ითვალისწინებს ექვსი ანგარიშის (1. წარმოების 

ანგარიში; 2. შემოსავლების ფორმირების ანგარიში; 3. პირველადი შემოსავლების განაწილების ანგა-

რიში; 4.  შემოსავლების მეორადი განაწილების ანგარიში; 5. განკარგვადი შემოსავლის გამოყენების 

ანგარიში; 6. კაპიტალის ანგარიში.) ჩამოყალიბებას ხუთი ინსტიტუციური სექტორისთვის: 1. არაფი-

ნანსური კორპორაციები; 2. ფინანსური კორპორაციები; 3. სახელმწიფო მმართველობა; 4. შინამეურ-

ნეობები; 5. შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციული ორგანიზაციები. 
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სამომხმარებლო ფასების ინდექსი

2021 წლის სამომხმარებლო კალათის წონები

ფასების სტატისტიკა

განხორციელდა 2021 წლის სამომხმარებლო კალათის წონების განახლება, ეროვნული ანგარიშებისა 

და შინამეურნეობების დანახარჯების უახლესი სტრუქტურის შესაბამისად. 2020 წელთან შედარებით, სა-

მომხმარებლო კალათის შემადგენლობა არ შეცვლილა და იგი კვლავ 305 დასახელების საქონლისა და 

მომსახურებისაგან შედგება;

საქსტატის გეოინფორმაციული სისტემების (GIS) პორტალს დაემატა ფასების სტატისტიკის (ინფლაცი-

ის) მონაცემები.

დაიწყო ახალი ინდიკატორის - სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსის (Harmonized Index 

of Consumer Prices - HICP) განვითარების სამუშაოები. აღნიშნული ინდიკატორი, ძირითადად გამოიყენება 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ, ინფლაციის შესადარისი, ჰარმონიზებული მაჩვენებლის გაანგარი-

შების მიზნით. ამდენად, HICP-ს შემუშავება და გამოქვეყნება მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მეთოდო-

ლოგიასთან და სტანდარტებთან დაახლოების თვალსაზრისით. 2020 წელს შესრულებული სამუშაოები მო-

იცავდა ევროკავშირის მიერ გამოყენებულ კლასიფიკატორთან (ECOICOP) შესაბამისობის უზრუნველყოფას.
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მწარმოებელთა და იმპორტის ფასების ინდექსები 

2020 წლიდან დაინერგა ფასების შემდეგი ახალი ინდექსები:

⦁ სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი;

⦁ მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვებით უზრუნველ-

ყოფის მომსახურებაზე;

⦁ ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი;

⦁ მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე.

განხორციელდა შერჩევის ჩარჩოს განახლება და წონების გაანგარიშება მწარმოებელთა და იმპორტის 

ფასების ინდექსებისთვის (ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოე-

ბელთა ფასების ინდექსი, ექსპორტის ფასების ინდექსი, მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების 

ინდექსი, მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე, სატელეკომუ-

ნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოე-

ბელთა ფასების ინდექსი, მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და 

საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე). შერჩვის ჩარჩო განახლდა ასევე მშენებლობის ღირებულე-

ბის ინდექსისთვის. 

ფასების სტატისტიკაში დასრულდა საქმიანობის სახეობათა მიხედვით პროდუქციის სტატისტიკური 

კლასიფიკატორის განახლებული ვერსიის (CPA 2008) დანერგვა. აღნიშნულის შედეგად, მწარმოებელთა და 

იმპორტის ფასების ინდექსების გაანგარიშება მიმდინარეობს აღნიშნული კლასიფიკატორის მიხედვით, 

ეროვნულ ანგარიშთა ახალ მეთოდოლოგიასთან - SNA 2008-თან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით.
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საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი

საქსტატი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტების ჩართულობით, აქტიურად აგრძელებ-

და მუშაობას ახალი სტატისტიკური ინდიკატორის - საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის 

(Residential Property Price Index – RPPI) დანერგვის მიმართულებით. აღნიშნული ინდექსი ასახავს საცხოვ-

რებელი უძრავი ქონების საბაზრო ფასების ცვლილებას დროში. RPPI მაკროეკონომიკური და ფინანსური 

სტაბილურობის მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. მისი ძირითადი მომხმარებლები იქნებიან საქართველოს 

ეროვნული ბანკი და კერძო დეველოპერები. აღნიშნული მაჩვენებელი გამოიყენება აგრეთვე, ეროვნული 

ანგარიშების მიზნებისთვის და ხელს შეუწყობს როგორც უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებას, ისე აღ-

ნიშნულ სექტორში შესაძლო რისკების შეფასებას.

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტების დახმარებით, 2020 წელს საქსტატმა განახორციელა 

მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე მეთოდის (web scraping) შემდგომი განვითარება. აგრეთვე, ყოველ-

კვარტალურად მიმდინარეობდა საცდელი ინდექსის გაანგარიშება 3 სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით. 

2020 წლის მეოთხე კვარტალში განხორციელდა გაანგარიშების საბოლოო მეთოდის შერჩევა, რის სა-

ფუძველზეც 2021 წლის აპრილიდან რეგულარულად დაიწყება ინდექსის  გაანგარიშება და გავრცელება.
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⦁ დაიწყო ადგილობრივი ექსპორტის სტა-

ტისტიკის წარმოება. დინამიკური მწკრივი დამუ-

შავდა 2014 წლიდან;

⦁ განხორციელდა საქონლით საგარეო ვაჭ-

რობის მონაცემების დამუშავება და გავრცელება 

საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლა-

სიფიკაციის (SITC) მაქსიმალურად დეტალიზებულ 

დონეზე (5-ნიშნა დონე), რაც განსაზღვრული იყო 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივ-

რცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) 2020 წლის 

ეროვნული სამოქმედო გეგმით;

⦁ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემები დამუშავდა და გამოქვეყნდა საწარმოთა ზომე-

ბის მიხედვით, რაც განსაზღვრული იყო საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 

სტრატეგიით;

⦁ გამოქვეყნდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემები საგადასახდელო ბალანსის სახელ-

მძღვანელოს მე-6 ვერსიის მიხედვით (აქტივები და პასივები);

⦁ 2020 წლის მესამე კვარტალის შედეგების მიხედვით, საქსტატში ჩატარდა მომსახურებით საერთა-

შორისო ვაჭრობის საპილოტე გამოკვლევა, რომელიც 2021 წლიდან რეგულარულ ხასიათს მიიღებს.

საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა

საერთაშორისო შედარებების პროგრამა

2020 წლიდან საქსტატი ოფიციალურად 

ჩაერთო საერთაშორისო შედარებების პროგრამის 

(International Comparison Program – ICP) 2021 წლის 

რაუნდში. აღნიშნული პროგრამა მსოფლიო 

ბანკის ორგანიზებით ხორციელდება და მოიცავს მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანას. მისი მიზანია პროგრამაში 

მონაწილე ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის შედარება მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის 

გათვალისწინებით. 

2017 წლის რაუნდის მსგავსად, ICP 2021-ის ფარგლებში საქსტატი უზრუნველყოფს საქართველოს შესახებ 

საინფორმაციო ბაზის მომზადებას. კერძოდ, 2020 წელს შესრულებული სამუშაო მოიცავდა სხვადასხვა 

საქონლისა და მომსახურების ფასების რეგისტრაციას და მათ ანალიზს.
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⦁ განხორციელდა საწარმოთა გენერალური ერთობლიობის (შერჩევის ჩარჩო) განახლება და საწარმო-

თა მოცვის ხარისხის გაუმჯობესება; 

⦁ განხორციელდა ბიზნეს რეგისტრის ხარისხის გაუმჯობესების სამუშაოები და ბიზნეს დემოგრაფიის 

მაჩვენებლების სრულყოფა;

⦁ ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის ინდიკატორთა წრის გა-

ფართოების მიმართულებით;

⦁ ჩატარდა უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური გამოკვლევა;

⦁ განხორციელდა ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების (TSA) მეთოდოლოგიის დანერგვასთან დაკავ-

შირებული სამუშაოები.

უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი კორონა ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, მოქმედი 

რეგულაციებიდან გამომდინარე, 2020 წლის აპრილიდან შეჩერებულია უცხოელ ვიზიტორთა და გამყვანი 

ტურიზმის სტატისტიკური გამოკვლევების საველე სამუშაოები. აღნიშნულ პერიოდში მონაცემი ვრცელდე-

ბა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული საზღვრის კვეთის მონაცემების საფუძველზე. 

2020 წელს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (ILO) და დანიის სტატისტიკის სამსახურთან 

მჭიდრო თანამშრომლობით, ევროკავშირის მიერ ინიცირებული Twinning-ის პროექტის ფარგლებში, 

საქსტატმა დანერგა დასაქმებისა და უმუშევრობის ახალი სტანდარტები. ამ მიმართულებით, 2020 წლის 

განმავლობაში განხორციელდა მთელი რიგი აქტივობები, კერძოდ:

▶ 2020 წლის I და II კვარტალში მიმდინარეობდა მონაცემთა შეგროვება როგორც ძველი, ისე ახალი 

კითხვარების მეშვეობით;

▶ განხორციელდა შეგროვებული მონაცემების ანალიზი და ახალი სტანდარტების შესაბამისი 

ინდიკატორების გაანგარიშება; 

▶ განხორციელდა წინა პერიოდის მონაცემების გადაანგარიშება და განახლება ახალი სტანდარ-

ტების შესაბამისად, 2010 წლიდან.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ახალი სტანდარტების დანერგვა ითვალისწინებს თვითდა-

საქმებულთა გადაკვალიფიცირებას და სამუშაო ძალის დამატებითი ინდიკატორების გაანგარიშებას. 

კერძოდ, ახალი სტანდარტით, თვითდასაქმებულად აღარ ითვლებიან საკუთარ ოჯახურ მეურნეობაში 

მომუშავე პირები, რომლებიც არ არიან ბაზარზე ორიენტირებულები და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქ-

ბიზნეს სტატისტიკა

სოციალური სტატისტიკა
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ციას აწარმოებენ უმთავრესად (50%-ზე მეტი) საკუთარი მოხმარებისათვის. აღნიშნული სტატუსის მქონე 

პირები გადაკვალიფიცირდნენ ან უმუშევართა კატეგორიაში, ან მოსახლეობაში სამუშაო ძალის გარეთ, 

იმის მიხედვით, ეძებდნენ თუ არა სამუშაოს და მზად იყვნენ თუ არა მუშაობის დასაწყებად.

⦁ 2020 წელს სამუშაო ძალის გამოკვლევაში დაინერგა დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული 

კლასიფიკაცია ISCO-08, რომელმაც ჩაანაცვლა 2020 წლამდე გამოყენებული დასაქმების კლასიფიკატორი 

ISCO-88;

⦁ გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) თანამშრომლობის ფარგლებში დასრულდა გამოკვლევა - „მიზ-

ნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გავლენის შეფასება ბავშვებისა და მათი ოჯახების კე-

თილდღეობაზე“, რომელიც მიზნად ისახავდა საიმედო მონაცემების შეგროვებას ისეთ აქტუალურ საკით-

ხებზე, როგორებიცაა: მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გავლენის შეფასება ბავშვებსა 

და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე, ბავშვის ადრეულ განვითარებაზე, სიღარიბეზე, ჯანმრთელობაზე, 

განათლებაზე და სხვა. გამოკვლევა ასევე ითვალისწინებდა ბავშვთა ფულადი დახმარებისა და კვების 

ვაუჩერების ეფექტის შეფასებას;

⦁ საქსტატსა და გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, დაიწყო 

ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19-ის გავლენის შეფასების გამოკვლევის საველე სა-

მუშაოები. აღნიშნული გამოკვლევა მრავალეტაპიანია, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია მონაცემთა 

შეგროვდება სხვადასხვა სოციალური მახასიათებლების მიხედვით. ის დაფუძნებულია მრავალინდიკა-

ტორული კლასტერული კვლევის (MICS6) შერჩევაზე და თითოეული ტალღის ფარგლებში ითვალისწინებს 

ინფორმაციის შეგროვებას 2118 შინამეურნეობიდან.
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გენდერული სტატისტიკა

საქსტატმა 2020 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვა-

ნი ნაბიჯები გადადგა გენდერული სტატისტიკის განვი-

თარებისა და მისი შემდგომი გაუმჯობესების თვალსაზ-

რისით. კერძოდ:

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა 

(საქსტატი) და საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზა-

ციის წარმომადგენლობის (UN Women) ერთობლივი პრო-

ექტის ფარგლებში, 2020 წლის სექტემბრიდან დაიწყო 

„დროის გამოყენების გამოკვლევის“ საველე სამუშაოე-

ბი, რომელიც გაგრძელდება ერთი წლის განმავლობაში 

და დასრულდება 2021 წლის სექტემბერში. გამოკვლევის 

მიზანს წარმოადგენს ქალებისა და კაცების მიერ სხვა-

დასხვა აქტივობებზე დახარჯული დროის შესახებ სტა-

ტისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და გენდერული 

სტატისტიკის გაუმჯობესება.

გამოკვლევის ფარგლებში დაგეგმილია 3 120 შინამეურნეობის გამოკითხვა ქვეყნის სხვადასხვა რეგი-

ონიდან.

⦁ გაუმჯობესდა გენდერული სტატისტიკის პორტალი, რომელიც მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს გენ-

დერული სტატისტიკის მომხმარებლებს, ერთ სივრცეში მოიძიონ მათთვის საჭირო სტატისტიკური მონა-

ცემები. აღნიშნულ პორტალს დაემატა მდგრადი განვითარების მიზნების ახალი ინდიკატორები და განახ-

ლდა ინფოგრაფიკები. ასევე, მომზადდა პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში, 2020“.
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⦁ წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა აქტიური შეხვედრები და ტრენინგები მომხმარებლებთან, 

რომლის დროსაც მონაწილეები ეცნობოდნენ საქართველოში სტატისტიკის სისტემის განვითარების ძი-

რითად მიმართულებებს, გენდერული სტატისტიკის განვითარების ეტაპებს, მაჩვენებელთა გაანგარიშების 

მეთოდოლოგიებს და თავისებურებებს.

⦁ გენდერული სტატისტიკის გაუმჯობესების მიმართულებით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ტექნიკური 

მხარდაჭერით, საქსტატმა განახორციელა სამუშაოები ქვეყანაში პრიორიტეტული გენდერული ინდიკატო-

რების იდენტიფიცირების და ამ ინდიკატორების წარმოების შესაძლებლობების განსაზღვრის მიმართუ-

ლებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით, საქსტატმა ინტენსიური შეხვედრები გამართა სხვადასხვა უწყებებ-

თან და დაინტერესებულ მხარეებთან.

მიგრაციის სტატისტიკის გაუმჯობესების მიზნით, 

გაეროს სტატისტიკის სამმართველოს (UNSD) მხარდა-

ჭერით მიმდინარეობდა მუშაობა მეთოდოლოგიურ 

სახელმძღვანელოზე (მიგრაციის შეფასება ე.წ. დიდი 

მონაცემების (Big Data) გამოყენებით), რომელიც ეფუძ-

ნება მიგრაციის მიმართულებით გაეროს განახლებულ 

რეკომენდაციებს. 

2020 წლის 22 სექტემბერს გამოიცა საქართველოს მთავრობის №589 დადგენილება საქართველოს მოსახ-

ლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ.

2020 წელს შეიქმნა მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი სამუ-

შაო ჯგუფი, რომლის მიზანია მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვასთან დაკავშირებული საკითხების გან-

ხილვა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება.

მოსახლეობის აღწერა და დემოგრაფიული სტატისტიკა
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განხორციელდა სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ახალი მაჩვენებლების გაანგარიშება, როგორიცაა 

რეალიზებული პროდუქციის წილი სასოფლო მეურნეობების მიერ წარმოებულ მემცენარეობის პროდუქცი-

აში და სასოფლო მეურნეობების განაწილება სხვადასხვა მახასიათებლების მიხედვით.

განხორციელდა გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მიერ შემუშავებული დამატებითი გა-

რემოსდაცვითი მაჩვენებლების გაანგარიშება, როგორიცაა სათბურის გაზის ემისიები.

⦁ შეიქმნა ვებ-სერვისი და მონაცემთა ბაზა, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს ავტომატურად მიეწოდება სტატისტიკური ინფორმაცია;

⦁ განხორციელდა საქსტატის ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება;

⦁ განხორციელდა სხვადასხვა სტატისტიკური გამოკვლევებისთვის ახალი პროგრამული უზრუნველყო-

ფის შექმნა. ასევე მიმდინარეობდა არსებული პროგრამების განახლებისა და შესაბამისი კომპიუტერული 

მხარდაჭერის სამუშაოები;

⦁ დაიწყო საქსტატის სასერვერო ინფრასტრუქტურის განახლების სამუშაოები.

სოფლის მეურნეობის და გარემოს სტატისტიკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

პორტალი „სტატისტიკა
ბავშვებისა და მოზარდებისთვის“

ეროვნული ანგარიშების
პორტალი

საგარეო ვაჭრობის
პორტალი

შეიქმნა



78
2021www.geostat.ge

2020 წელს განხორციელებული ცვლილებები 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტმა, წლიური გეგმებით გათვალისწინებული სამუშაოების ფარგლებში, 2020 

წლის განმავლობაში განახორციელა როგორც შიდა აუდიტორული1 შემოწმებები, ისე მონიტორინგი/ინ-

სპექტირება2. 

შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის, სტანდარტების, აუდიტორთა ეთიკის კოდექსისა და შიდა აუდიტის მა-

რეგულირებელი სხვა სამართლებრივი აქტების გათვალისწინებით, 2020 წლის განმავლობაში შესრულდა 

შემდეგი სამუშაოები:

„ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებისა და 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 17712 მუხლის შესაბამისად, ინფორმაცი-

ის წარუდგენლობისთვის მეწარმე ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიმართ, 2020 წლის განმავლობაში შედგე-

ნილი იქნა 30 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და წარედგინა სასამართლოს განსჯადობის 

მიხედვით. მათგან, 24 ოქმი შედგენილია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექ-

სის 17712 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, რომელიც ითვალისწინებს სამართალდამრღვევი მეწარმე 

სუბიექტის გაფრთხილებას და ერთი თვის ვადაში ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულებას. 6 ოქმი შედგე-

ნილია ამავე მუხლის მე-2 ნაწილზე დაყრდნობით, რომელიც სანქციის სახით ითვალისწინებს ჯარიმას, 200 

ლარის ოდენობით.

გასათვალისწინებელია, რომ საქსტატი არ წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სანქციებზე ორიენტირე-

ბულ ორგანიზაციას და ყოველთვის ცდილობს რესპონდენტებთან მუდმივი კონტაქტისა და თანამშრომ-

1„შიდა აუდიტის წლიური გეგმა - 2020 წელი“ - ბრძანება 23.12.2019 №123;
2„შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების 2020 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ბრძანება 26.12.2019 №128;

შიდა აუდიტი და მონიტორინგი/ინსპექტირება

1. შესაბამისობის აუდიტი შემდეგი შიდა აუდიტის ობიექტების მიხედვით:

• ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტი;

• სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი;

• ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტი.

2. გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი.

3. საველე სამუშაოების მონიტორინგი/ინსპექტირება საქსტატის მიერ ორგანიზებული 

ძირითადი გამოკვლევების ფარგლებში.
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ლობის, მათთვის ინფორმაციის წარდგენაში დახმარებისა და პროცესის გამარტივების გზით, უზრუნ-

ველყოს ოფიციალური სტატისტიკის წარმოებისთვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ნორმატიულ დონეზე სანქციების დაწესებამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა 

გამოუპასუხებელ საწარმოთა რაოდენობისა და შესაბამისად, გამოუპასუხებლობის მაჩვენებლის (გამოუ-

პასუხებელი საწარმოების პროცენტული წილი გამოსაკითხ საწარმოთა მთლიან რაოდენობაში) შემცირე-

ბის თვალსაზრისით. 

ქვემოთ წარმოდგენილ გრაფიკზე ნაჩვენებია გამოუპასუხებლობის მაჩვენებლის დინამიკა 2014-2020 

წლებში ძირითადი (საწარმოთა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების) გამოკვლევების მიხედვით:

გამოუპასუხებლობა საწარმოთა ძირითადი
გამოკვლევების მიხედვით

პრ
ო

ც
ენ

ტ
ი
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საერთაშორისო თანამშრომლობა

ოფიციალური სტატისტიკის მაღალი ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიზნით, საქსტატი მჭიდროდ თა-

ნამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

და განვითარებული ქვეყნების სტატისტიკის სამ-

სახურებთან. ამასთან, საქსტატი ყველა ძირითად 

სტატისტიკურ გამოკვლევაში ხელმძღვანელობს სა-

ერთაშორისო მეთოდოლოგიით, რაც უზრუნველყოფს 

საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ “ოფიციალური სტატისტი-

კის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

სტატისტიკის წარმოება და გავრცელება უნდა შეესა-

ბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუ-

კეთესო გამოცდილებას.

საერთაშორისო სტანდარტების და მეთოდოლო-

გიების შემუშავება ხორციელდება საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიერ, როგორიცაა ევროსტატი, გა-

ერო, მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეკო-

ნომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაცია და სხვა. 

აღსანიშნავია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

და სხვადასხვა ქვეყნების სტატისტიკის სამსახურებ-

თან თანამშრომლობის რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

ასპექტი, რომელიც განხორციელდა 2020 წელს: 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასო-

ცირების დღის წესრიგის 2020 წლის ეროვნული სა-

მოქმედო გეგმით გათვალისწინებული იყო ერთი 

საკითხის შესრულება. ასევე, ერთი საკითხის შესრუ-

ლებას ითვალისწინებდა ღრმა და ყოვლისმომცვე-

ლი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთან-

ხმების ეროვნული სამოქმედო გეგმა (DCFTA). ორივე 

საკითხი შესრულდა სრულად, კერძოდ:

გლობალური მისიის რეკომენდაციების საფუძველზე, ოფიციალური სტატისტიკის მოდელური კა-

ნონისა და ევროპის სტატისტიკის პრაქტიკის კოდექსის შესაბამისი, "ოფიციალური სტატისტიკის 

შესახებ" კანონპროექტის მომზადება და საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა - ახალი კა-

ნონპროექტი შემუშავდა და დეკემბერში გაეგზავნა საქართველოს მთავრობას.

საქონლით საგარეო ვაჭრობის მონაცემების დამუშავება საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტუ-

ლი კლასიფიკაციის მიხედვით (5 ნიშნა დონეზე) საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასი-

ფიკაციის ახალი ვერსიის (SITC Rev.4) მიხედვით -  შესრულდა სრულად, მონაცემები გამოქვეყნდა 

2020 წლის დეკემბერში. 
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საქართველოს სტატისტიკის 
სისტემის საერთაშორისო 
აღიარება 

2020 წლის ბოლოს ორგანიზაცია "Open Data Watch"-მა ღია მონაცემთა აღწერის (Open Data Inventory – 

ODIN) რიგით მეხუთე ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს ქვეყნების ოფი-

ციალური სტატისტიკის სამსახურების შეფასება, სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით. 

ODIN-ის შეფასებით, 2020 წელს საქართველოს სტატისტიკის სისტემის საერთო შეფასებამ 69 ქულა შეად-

გინა. ამასთან, ქვეყნის რეიტინგი წინა შეფასებასთან შედარებით 8 პოზიციით გაუმჯობესდა და საქართვე-

ლომ მსოფლიოს ქვეყნებს შორის, 39-დან 31-ე ადგილზე გადაინაცვლა.

ანგარიშის მიხედვით საქართველო რეიტინგით უსწრებს ევროკავშირის 12 ქვეყანას (იტალია, საფრანგე-

თი, ბელგია, პორტუგალია,  რუმინეთი, უნგრეთი, ლუქსემბურგი, ხორვატია, კვიპროსი, საბერძნეთი, ლატვია,  

მალტა) და ისტორიაში პირველად, ევროპის საუკეთესო ქვეყნების ოცეულში დასახელდა.
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იმავე ანგარიშის თანახმად, საქართველო ასევე უსწრებს ისეთ განვითარებულ ქვეყნებს, როგორიცაა ია-

პონია, გაერთიანებული სამეფო, ჩინეთი და ინდონეზია. ამასთან, ODIN-ის შეფასებით, საქართველოს სტა-

ტისტიკის სისტემა რეიტინგით ისეთი ქვეყნების დონეზეა, როგორიცაა - ავსტრია, შვეიცარია და მექსიკა.

ODIN-ის მსოფლიოს ქვეყნების სტატისტიკის სისტემების შეფასებას უკვე მეხუთე წელია ახორციელებს, 

სხვადასხვა კრიტერიუმების და მაჩვენებლების მიხედვით, რომელთა შორისაა საერთაშორისო სტანდარ-

ტებთან შესაბამისობა, გამოყენებული მეთოდოლოგიების გამჭვირვალობა, მოცვის ხარისხი და მონაცემებ-

ზე ხელმისაწვდომობა.

2020 წელს ღია მონაცემთა შეფასება 187 ქვეყანაში ჩატარდა, რამაც მოიცვა 22 სტატისტიკური კატეგორია 

და 65 მაჩვენებელი. შეფასების მიხედვით საქართველო რეგიონში ლიდერობს და პირველ ადგილზეა.
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თანამშრომლობა დანიის 

სტატისტიკის სამსახურთან 

2019 წლის აპრილიდან, ევროკავშირის პროგრამა 

Twinning-ის პროექტის „Strengthening the Capacity of the 

Georgian National Statistical System“ („საქართველოს სტა-

ტისტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების გაძ-

ლიერება“) ფარგლებში, საქსტატსა და დანიის სტატისტი-

კის სამსახურებს შორის, მიმდინარეობს თანამშრომლობა, 

რომელიც მოიცავს ოთხ ძირითად კომპონენტს: საგარეო 

სექტორის სტატისტიკა, ეროვნული ანგარიშები, ბიზნეს 

სტატისტიკა და სოციალური სტატისტიკა. პროექტის მი-

ზანს წარმოადგენს ქვეყანაში სტატისტიკის სისტემის შემ-

დგომი გაძლიერება, საქსტატის მიერ დროული, სანდო და 

საერთაშორისო დონეზე შესადარისი მონაცემების წარ-

მოება და მისი ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება.

The European Union for Georgia

STRENGTHENING THE CAPACITY OF
THE GEORGIAN STATISTICAL SYSTEM

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერება

GE 16 ENI ST 06 18
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ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული შეზღუდვების მიუხედავად, 2020 წელს პროექტის 

ფარგლებში წარმატებით განხორციელდა მრავალი აქტივობა, მათ შორის 24 ექსპერტთა მისია (მარტის 

შემდეგ მისიები ტარდებოდა ონლაინ რეჟიმში) და 2 სასწავლო ვიზიტი საზღვარგარეთ, რომლის დროსაც 

დანიისა და ევროპის განვითარებული ქვეყნების (ჩეხეთი, ლიეტუვა, ფინეთი და უნგრეთი) ექსპერტები, სა-

ერთაშორისო დონეზე შესადარისი მონაცემების წარმოებისა და სტატისტიკის ეროვნული სისტემის ევრო-

პულ სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით, საჭირო დახმარებას უწევდნენ ქართველ კოლეგებს. 

2020 წელს Twinning-ის პროექტის დახმარებით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 

მრავალი პრიორიტეტული ამოცანა შეასრულა, რომელთა შორის აღსანიშნავია საქსტატის მიერ სამუშაო 

ძალის სტატისტიკის მეთოდოლოგიაში განხორციელებული ფუნდამენტური ცვლილებები და შრომის სა-

ერთაშორისო ორგანიზაციის ახალი სტანდარტის დანერგვა.
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საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის 
არჩევა UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის 
ბიუროს თავმჯდომარედ 

2020 წლის აგვისტოში, გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანის ეკონომიკური და სოციალური კომისიის 

(UNESCAP) სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს მე-7 სესიაზე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსა-

ხურის აღმასრულებელი დირექტორი - გოგიტა თოდრაძე, ორი წლის ვადით, სტატისტიკის კომიტეტის ბიუ-

როს თავმჯდომარედ აირჩიეს.

UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის რიგით მე-7 სესიას UNESCAP-ის 50-ზე მეტი წევრი ქვეყნის სტა-

ტისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი პირები და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების (UNSD, 

UNDP, UNICEF, UN WOMAN, FAO, IOM) მაღალი რანგის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
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ბიურო, სტატისტიკის კომიტეტის მაკოორდინირებელი  და საკონსულტაციო ორგანოა, რომელიც მას 

თავისი ფუნქციების შესრულებაში ეხმარება. განახლებული ბიურო 6 წევრისგან შედგება, რომელიც სა-

ქართველოსთან ერთად აერთიანებს ინდოეთის, მალაიზიის, ფილიპინების, მონღოლეთის და ფიჯის სტა-

ტისტიკის სამსახურების ხელმძღვანელებს.

რაც შეეხება UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტს, ის წარმოადგენს უმაღლესი დონის მთავრობათაშო-

რის ფორმატს და სტატისტიკის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიმღებ მთავარ ორგანოს, აზიისა და წყნა-

რი ოკეანის რეგიონში.
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ევროსტატის მიერ ინიცირებული 
რეგიონული სტატისტიკური პროგრამა 

2020 წლის განმავლობაში, ევროსტატის მიერ ინიცირებუ-

ლი რეგიონული პროგრამის ფარგლებში, კვლავ გრძელდე-

ბოდა რეგიონული სტატისტიკური პროექტის - STEP (Statistics 

through the Eastern Partnership) ფარგლებში დაგეგმილი აქტი-

ვობები. 

აღნიშნული პროექტი ნაყოფიერად მიმდინარეობდა 2020 

წლის იანვარ-თებერვალში. თუმცა ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების გამო, გასული წლის მარტში პროცესი გარ-

კვეულწილად შეფერხდა. მიუხედავად ამისა, 2020 წლის აპ-

რილიდან აქტივობები განახლდა ონლაინ რეჟიმში, რათა 

უზრუნველყოფილიყო პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი 

ღონისძიებების განხორციელება. სულ განხორციელდა 23 

აქტივობა, აქედან 4 ექსპერტთა ვიზიტი, ხოლო ყველა სხვა 

ღონისძიება ჩატარდა ონლაინ, რომლის ფარგლებშიც მონა-

წილეობდა 700-მდე მონაწილე და 30-მდე ექსპერტი. აქტივო-

ბები მოიცავდა სემინარებს, ტრენინგებს, ტექნიკურ დახმარე-

ბას და პუბლიკაციების გამოშვებას.

STEP პროექტის მიერ, ტექნიკური დახმარების ინსტრუმენ-

ტის ფარგლებში, დაქირავებულ იქნა სტატისტიკის სფეროში 

ცნობილი ბრიტანელი ექსპერტი ბ-ნი მაიკ ჰიუზი, რომელმაც 

განახორციელა „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ “ახალი 

კანონის პროექტის ექსპერტიზა და მისი შეფასება.

ამჟამად, აქტიურ ფაზაშია რვა მიმდინარე აქტივობა. და-

გეგმილია ასევე რამდენიმე ღონისძიების ჩატარება. მათ 

შორისაა, ვებინარი სტატისტიკის ეროვნული სისტემის კო-

ორდინაციის შესახებ (Virtual group on coordination of National 

Statistical System) და კომუნიკაციის საკითხებზე (Communication 

for Statistics (C4S)).  
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2020 წლის განნმავლობაში გაიმართა STEP-ის მმართველი კომიტეტის (Steering Commitee) ორი შეხვედ-

რა,  სტატისტიკის ეროვნული სამსახურების მენეჯმენტის მონაწილეობით. პროექტის ფარგლებში გამოიცა 

ორი საინფორმაციო ბიულეტენი (First/Second edition of the newsletters) და განახლდა ინტერნეტ რესურსები.

STEP-ი აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ექვსივე ქვეყნისთვის, ევროკომისიის დირექტორატისა (DG 

NEAR) და ევროსტატის მიერ ინიცირებული პირველი რეგიონული სტატისტიკური პროექტია. პროექტი 2019 

წლის იანვარში ამოქმედდა და მიზნად ისახავს რეგიონში ოფიციალური სტატისტიკის შესაძლებლობების 

განვითარებასა და ეროვნული სტატისტიკის სისტემის გაძლიერებისთვის საჭიროებების განსაზღვრას.

გლობალური პანდემიის პირობებში, დღის წესრიგში დადგა STEP-ის ცხრა ან თორმეტი თვით გაგრძე-

ლების საკითხი. 
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სხვა საერთაშორისო 
აქტივობები

2020 წლის განმავლობაში, საქსტატი აქტიურად მონაწილეობ-

და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ორგანი-

ზებულ სამუშაო შეხვედრებსა და სემინარებში. მარტიდან, ახალი 

კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული რეგულაციებიდან 

გამომდინარე, საქსტატის თანამშრომლები აქტიურად იყვნენ 

ჩართულები საერთაშორისო შეხვედრებში, რომლებიც იმართებო-

და ვირტუალურად, ონლაინ რეჟიმში. გარდა ამისა, წლის პირველ 

კვარტალში საქსტატი იყო საქართველოში, სტატისტიკის სხვა-

დასხვა თემაზე ჩატარებული სემინარებისა და საერთაშორისო 

ექსპერტთა მისიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, კერძოდ:

⦁ საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა მონაწილეობა მიიღო გაეროს სტატისტიკის კომისიის 51-ე 

სესიაში.  სესიაში გოგიტა თოდრაძე პირველად მონაწილეობდა გაერო-ს სტატისტიკის კომისიის (UNSC) 

წევრის სტატუსით. გაერო-ს სტატისტიკის კომისია წარმოადგენს უმაღლესი დონის სამთავრობათაშორისო 

ფორმატს და საერთაშორისო დონეზე, სტატისტიკური საქმიანობის შესახებ გადაწყვეტილებების მიმღებ 

უმაღლეს ორგანოს, რომელიც ზედამხედველობას უწევს გაეროს სტატისტიკის სამმართველოს (UNSD). გაე-

რო-ს სტატისტიკის კომისიის (UNSC) წევრად, საქართველო 4 წლის ვადით 2019 წელს აირჩიეს.
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⦁ საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორის ხელმძღვანელობით ჩატარდა გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის 

კომიტეტის ახლადარჩეული ბიუროს პირველი სხდომა. შეხვედრას ბიუროს თავჯდომარის რანგში, საქსტა-

ტის აღმასრულებელი დირექტორი - გოგიტა თოდრაძე უძღვებოდა, რომელსაც ბიუროს წევრები,  სტატისტი-

კის სამსახურების ხელმძღვანელი  პირები, UNESCAP-ის სტატისტიკის განყოფილების დირექტორი ჯემა ვან-

ჰელდერენი  და  გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანის სტატისტიკური ინსტიტუტის (SIAP) ხელმძღვანელი აშიშ 

კუმარი ესწრებოდნენ.       

⦁ 2020 წლის თებერვალში ქ. თბილისში ევროსტატის მიერ 

ინიცირებული რეგიონული სტატისტიკური პროგრამის STEP (Statistics 

through the Eastern Partnership), ფარგლებში ჩატარდა სასწავლო 

კურსი მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობისა და უცხოურ 

ფილიალებთან ვაჭრობის სტატისტიკის შესახებ. სასწავლო 

კურსს საქსტატის წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდნენ 

აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის ქვეყნების სტატისტიკის 

სამსახურებისა და ეროვნული ბანკების წარმომადგენლები.
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⦁ 2020 წლის თებერვალში ქ. ბათუმში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით, ჩატარდა საერთაშორისო სასწავლო კურსი საცხოვრებელი უძრა-

ვი ქონების ფასების ინდექსის (Residential Property Price Index – RPPI) საკითხებზე, რომელსაც ესწრებოდნენ 

საქსტატის, საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენ-

ლები. აღიშნული კურსი ჩატარდა „აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ეროვნული ანგარი-

შებისა და ფასების სტატისტიკის გაუმჯობესების“ პროექტის დაფინანსებით. 

⦁ 2020 წლის იანვარში, გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანის სტატისტიკის ინსტიტუტის (SIAP), აზიის განვითა-

რების ბანკისა (ADB) და გაეროს სტატისტიკის სამმართველოს (UNSD) ორგანიზებით, გაიმართა რეგიონული 

სასწავლო კურსი იაპონიის ქალაქ ჩიბაში, რესურსებისა და გამოყენების ცხრილებთან დაკავშირებით, სა-

დაც საქსტატის ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის ორმა წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა.
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⦁ 2020 წლის დეკემბერში, საქართველოს ეკონო-

მიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო-

სა და გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანის ეკო-

ნომიკური და სოციალური კომისიის (UNESCAP) 

ორგანიზებით, ონლაინ ფორმატში „საქართვე-

ლოს მდგრადი განვითარების მე-7 მიზნის საგ-

ზაო რუკის“ ოფიციალური პრეზენტაცია  გაიმარ-

თა, რომელსაც ესწრებოდნენ გაეროს ESCAP-ის 

მაღალი დონის დელეგატები, საქართველოს 

მთავრობის, საქსტატის, სემეკის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამისი 

სფეროების წარმომადგენლები. შეხვედრა მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს გაეროს ESCAP-ის აღმასრულე-

ბელი მდივნის მოადგილემ  კავეჰ ზაედმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ  

დავით თვალაბეიშვილმა, საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ და სემეკის წევ-

რმა მაია მელიქიძემ, რომლის შემდეგაც გაიმართა პანელური დისკუსიები სხვადასხვა საკითხებზე.

⦁ 2020 წლის ივლისში, აზიის განვითარების ბანკის ექსპერტების მიერ, განხორციელდა ეროვნული ანგა-

რიშების განხილვა, რამდენიმე საკითხის (მათ შორის, მარაგების ცვლილების) სიღრმისეული შესწავლა და 

შემაჯამებელი ანგარიშის მომზადება.

⦁ 2020 წლის სექტემბერში, აზიის განვითარების ბანკის ორგანიზებით, გაიმართა ონლაინ სამუშაო შეხ-

ვედრა, დანახარჯები-გამოშვების ცხრილების ანალიტიკურ დამუშავებასთან დაკავშირებით, რომელშიც 

საქსტატის ეროვნული ანგარიშების რვა თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა.

⦁ 2020 წლის სექტემბერში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და გაეროს ინიცირებით, შეიქმნა სამუშაო 

ჯგუფი არაფორმალური ეკონომიკის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს განახლებასთან დაკავშირე-

ბით, რომლის წევრადაც შერჩეულ იქნა ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის უფროსი.



95
2021 www.geostat.ge

საერთაშორისო თანამშრომლობა

⦁ 2020 წლის ოქტომბერში, დანიის სტატისტიკის 

სამსახურთან Twinning-პროექტის ფარგლებში, სა-

მომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსის 

(HICP) დანერგვის მიზნით ჩატარდა პირველი ონლა-

ინ-მისია.  მისიის დროს განხილული იყო  ფასების 

სტატისტიკაში არსებული მდგომარეობა და მისი შე-

საბამისობა ევროკავშირის სტანდარტებთან. გარდა 

ამისა, შემუშავებული იქნა მომდევნო რამდენიმე 

თვის დეტალური სამოქმედო გეგმა.

⦁ 2020 წლის ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში, ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა სავალუტო ფონ-

დის ექსპერტებთან, რომლის დროსაც განხილულ იქნა საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის 

(RPPI) განვითარების მიმართულებით მიღწეული პროგრესი და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება გაანგა-

რიშების მეთოდის  შერჩევის შესახებ (აქამდე გაანგარიშება ხორციელდებოდა 3 სხვადასხვა მეთოდის 

გამოყენებით). გარდა ამისა, შეხვედრის დროს განხორციელდა სხვადასხვა ტექნიკური საკითხის გადაჭრა, 

როგორიცაა მონაცემთა დამუშავების პროგრამაში (R) გამოყენებული კოდების განახლება, საცდელ მონა-

ცემთა მწკრივის შესაბამისი გადათვლა, მიღებული შედეგების ვიზუალური ანალიზი, ასევე, მეთოდოლო-

გიური სახელმძღვანელოს მოკლე ვერსიის შემუშავება, რომელიც გამოქვეყნდება 2021 წელს, შესაბამის 

ინდექსთან ერთად. სავალუტო ფონდის ექსპერტებისგან მიღებულ იქნა რეკომენდაცია ინდექსის გამოქ-

ვეყნებასთან დაკავშირებით.

⦁ 2020 წლის დეკემბერში ჩატარდა ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტების ონლაინ მისია, 

მწარმოებელთა ფასების ინდექსის საკითხებზე. მისიის დროს განხილული იქნა მომსახურების მწარმოე-

ბელთა ფასების ინდექსების განვითარებაში მიღწეული პროგრესი და მიღებულ იქნა რეკომენდაციები, აღ-

ნიშნული სფეროს შემდგომი განვითარების თვალსაზრისით.
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ახალი სტანდარტების დანერგვა

2021 წლის განმავლობაში დაგეგმილია ახალი სტანდარტებისა და 

მეთოდოლოგიების დანერგვა, ახალი გამოკვლევების ჩატარება და 

დამატებითი დეტალიზებული მაჩვენებლების წარმოება, რაც მნიშ-

ვნელოვან საფუძველს შექმნის სტატისტიკის არეალის გაფართოე-

ბისა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების საბაზისო ინდი-

კატორების გაანგარიშების თვალსაზრისით.

ალტერნატიული წყაროების მოძიება

მომხმარებელთა მხრიდან სტატისტიკურ მონაცემებზე გაზრდილი 

მოთხოვნის პარალელურად, დღის წესრიგში დადგა მონაცემთა 

ალტერნატიული წყაროების მოძიებისა და თანამედროვე ტექნო-

ლოგიების დანერგვის საკითხები, რომელთა განვითარების მიმარ-

თულებით, წლის განმავლობაში არაერთი აქტივობაა დაგეგმილი.

მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება

საქსტატის გეგმა ასევე ითვალისწინებს, მონაცემთა ხარისხის გა-

უმჯობესებას, ადმინისტრაციული მონაცემების მაქსიმალურ გამო-

ყენებას და მეტ ინვესტირებას ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

განვითარებაში, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც რესურ-

სების ეფექტიანად გამოყენების, ისე რესპონდენტთა ტვირთის შემ-

სუბუქების თვალსაზრისით.

მონაცემთა გავრცელება

გარდა იმისა, რომ მომხმარებელთა საჭიროებებზე დაფუძნებული 

მაღალი ხარისხის სტატისტიკის წარმოება საქსტატის უმნიშვნე-

ლოვანესი პრიორიტეტია, მის უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს 

მონაცემთა გავრცელება ისეთი ფორმებით, რომლებიც აადვილებს 

მათ გამოყენებას და გააუმჯობესებს დაგეგმვისა და გადაწყვეტი-

ლებების მიღების პროცესებს ნებისმიერ დონეზე.
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სა ქ ს ტა ტი გე გ მავს აქ ტი ურ 
მუ შა ო ბას შე მ დეგ მი მა რ თუ ლე ბე ბ ზე

2021
წელი

• საქსტატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემის გაძლიერება. აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში 

დაგეგმილია საქსტატის სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება, ინფორმაციული ტექნო-

ლოგიების განვითარების სტრატეგიის, მონაცემთა დაცვისა და  უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტე-

ბის შემუშავება, რაც მნიშვნელოვანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემის მდგრადობის უზრუნ-

ველსაყოფად;

• შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის მონაცემთა გავრცელების შესაძლებლობების გაუმ-

ჯობესება, რაც გულისხმობს საქსტატის ვებ-გვერდის ადაპტირებას და მათთვის ოფიციალური სტატისტი-

კის ხელმისაწვდომობის გაზრდას; 

• მონაცემთა შეგროვების ალტერნატიული წყაროების მოძიება და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვი-

თარება (ვებ-გვერდიდან მონაცემების ავტომატური გადმოტვირთვა (web scraping) და სკანერული მონაცე-

მები);

• რესურსებისა და გამოყენების ცხრილების განახლებული ჩარჩოს ფორმირება, რომელიც მოიცავს 300-მდე 

პროდუქტს და 64 საქმიანობას;

• დანახარჯები-გამოშვების ცხრილების შედგენა;

• სექტორული ანგარიშების შედგენა ექსპერიმენტული გაანგარიშების სახით; 

• დაუკვირვებადი ეკონომიკის სპეციალური გამოკვლევების განხორციელება ჯანდაცვისა და ტრანსპორ-

ტის სფეროებში;

• საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) ერთეულის ღირებულების ინდექსების გაანგარიშება;

• პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემების დამუშავება საწარმოთა ასაკის მიხედვით;

• მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის წარმოება, ექსპერიმენტული მონაცემების სახით;
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• რამდენიმე პარტნიორ ქვეყანასთან სარკისებური შედარებების წარმოება, საგარეო ვაჭრობის სტა-

ტისტიკაში;

• სასოფლო-სამეურნეო აღწერის მეთოდოლოგიის შემუშავება;

• ნარჩენების სტატისტიკის განვითარება;

• მედიანური ხელფასის მაჩვენებლის გაანგარიშება და გავრცელება ადმინისტრაციული წყაროებიდან მი-

ღებული მონაცემების საფუძველზე;

• სამუშაო ძალის გამოკვლევაში მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა - მონაცემ-

თა შეგროვება პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებით (CAPI);

• სამუშაო ძალის სტატისტიკის დამატებითი ინდიკატორების წარმოება, ახალი სტანდარტების შესაბა-

მისად;

• სხვადასხვა გამოკვლევის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვების ახალი მეთოდის (CAPI) დანერგვის შესაძ-

ლებლობების შეფასება;

• გენდერული სტატისტიკის პრიორიტეტული ინდიკატორების იდენტიფიცირება და  მათი გაანგარიშება 

არსებული წყაროების საფუძველზე; 

• გენდერული სტატისტიკის პორტალის განახლება;  

• ინტერაქტიული პორტალის - „სტატისტიკა ბავშვებისა და მოზარდებისთვის“ განახლება და შემდგომი 

განვითარება;

• დროის გამოყენების გამოკვლევის განხორციელება;

• ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19–ის გავლენის რეალურ დროში დაკვირვება (მონაცემ-

თა მონიტორინგი რეალურ დროში);

• სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევის ჩატარება;

• ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების (TSA) მეთოდოლოგიის დანერგვასთან დაკავშირებული მოსამზადე-

ბელი სამუშაოების განხორციელება;

• სპორტის სატელიტური ანგარიშების წარმოების შესაძლებლობების შეფასება;

• ბიზნეს რეგისტრის ხარისხის გაუმჯობესება და ბიზნეს დემოგრაფიის მაჩვენებლების სრულყოფა;

• მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის ინდიკატორთა წრის გაფართოება;

• საქსტატის გეოინფორმაციული სისტემების (GIS) პორტალის შემდგომი განვითარება;

• რეგიონულ დონეზე მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება;

• დაგეგმილია გარკვეული ცვლილებების შეტანა სხვადასხვა სახის გამოკვლევის კითხვარებში, საერთა-

შორისო მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისა და ახალი ინდიკატორების წარმოების თვალ-

საზრისით;
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გეგმები 2021 წლისთვის 

• ახალი სტატისტიკური პროდუქტების შექმნა და ახალი სერვისების ამოქმედება:

- ონლაინ ბიზნეს რეგისტრის განახლება

- გადასახადების კალკულატორის შექმნა

• საქსტატის თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარება. ამ მიმართულებით დაგეგმილია საქსტა-

ტის თანამშრომელთა ტრენინგები სხვადასხვა პროგრამებში, რაც გააუმჯობესებს პერსონალის ცოდნას, 

უნარებს და გამოცდილებას;

• სამუშაო შეხვედრებისა და საჯარო ლექციების ორგანიზება მაჩვენებელთა გაანგარიშების მეთოდოლო-

გიასთან დაკავშირებით;

• ოფიციალური სტატისტიკისადმი ნდობის გაზრდა და სანდოობის განმტკიცება. ამ მიმართულებით დაგეგ-

მილია სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა ტრენინგები საქსტატის მიერ წარმოებული ძირითა-

დი მაჩვენებლების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების, ასევე არსებული სერვისებისა და სტატისტიკური 

პროდუქტების შესახებ. აღნიშნული სემინარები განკუთვნილი იქნება სახელმწიფო დაწესებულებების, 

ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმართველობის ორგანოების,  მედიის, სამეცნიერო საზოგადოე-

ბის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისათვის.

მსგავსი ტიპის ღონისძიებები მნიშვნელოვნად გაზრდის ოფიციალური სტატისტიკისადმი ნდობის ხა-

რისხს, გააუმჯობესებს მომხმარებელთა ცოდნას სტატისტიკის სფეროში და შეამცირებს სტატისტიკური 

მონაცემების არასწორი ინტერპრეტაციის რისკებს. 
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 2

№ თანამდებობების ჩამონათვალი კოეფიციენტი რაოდენობა
თვის 

ანაზღაურების 
ფონდი (ლარი)

1 აღმასრულებელი დირექტორი 5.9 1 5900

2 აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 5.3 2 10600

3 დეპარტამენტის უფროსი 3.8 10 38000

4 დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 3.6 1 3600

5 სამმართველოს უფროსი 2.8 3 8400

6 სამმართველოს უფროსი 2.5 21 52500

7 თბილისის სტატისტიკის ბიუროს უფროსი 2.8 1 2800

8 ბიუროს უფროსი 2.5 7 17500

9 ბიუროს უფროსი 2.2 2 4400

10 ბიუროს უფროსი 2.0 1 2000

11 მთავარი სპეციალისტი-IT1 2.3 1 2300

12 მთავარი სპეციალისტი-IT2 2.1 1 2100

13 მთავარი სპეციალისტი-1 1.7 8 13600

14 მთავარი სპეციალისტი-2 1.6 3 4800

15 მთავარი სპეციალისტი-3 1.5 30 45000

16 მთავარი სპეციალისტი-4 1.4 2 2800

17 უფროსი სპეციალისტი-IT1 2.0 1 2000

18 უფროსი სპეციალისტი-IT2 1.8 1 1800

19 უფროსი სპეციალისტი-1 1.5 4 6000

20 უფროსი სპეციალისტი-2 1.4 26 36400

21 უფროსი სპეციალისტი-3 1.3 20 26000

22 სპეციალისტი-IT1 1.6 1 1600

23 სპეციალისტი-IT2 1.4 1 1400

24 იურისტი-შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი 1.4 1 1400

25 სპეციალისტი-1 1.3 12 15600

26 სპეციალისტი-2 1.2 12 14400

27 სპეციალისტი-3 1.1 2 2200

28 მთავარი სპეციალისტი (რეგიონები) 1.3 4 5200

29 მთავარი სპეციალისტი (რეგიონები) 1.2 4 4800

30 უფროსი სპეციალისტი (რეგიონები) 1.1 15 16500

31 სპეციალისტი (რეგიონები) 1.0 15 15000

ჯამი: 213 366600

შენიშვნა: სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის თანამხად თანამდებობრივი სარგოს საბაზისო განაკვეთი შეადგენს 1000 ლარს, რომლის ნამრავლით  
კოეფიციენტზე მიიღება შესაბამისი თანამდებობრივი სარგო   

საქსტატის საშტატო განრიგი - 2020 წელი
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 3

კანონმდებლობის შესაბამისად, სტატისტიკის წარმოება და მისი წარმოების შედეგად მიღებული ინ-

ფორმაციის გავრცელება უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებსა და გამოცდილებას. შე-

საბამისად, საქსტატი მის მიერ წარმოებულ ყველა სტატისტიკურ გამოკვლევაში ხელმძღვანელობს სა-

ერთაშორისო მეთოდოლოგიებისა და სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებული და დამტკიცებული 

კითხვარებით.

საქსტატის მიერ, სტატისტიკური გამოკვლევების საფუძველზე, ხორციელდება სხვადასხვა სახის პრო-

დუქტების წარმოება, რომელიც დაჯგუფებულია რამდენიმე მიმართულებად:

1. ეროვნული ანგარიშები: მთლიანი შიდა პროდუქტი, მთლიანი ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული 

ანგარიშების სხვა აგრეგატები; რესურსების და გამოყენების ცხრილები;

2. საგარეო სექტორის სტატისტიკა: საქონლით საგარეო ვაჭრობა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები;

3. ფასების სტატისტიკა: სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, მწარმოებელთა ფასების ინდექსები, იმ-

პორტის ფასების ინდექსი, მშენებლობის ღირებულების ინდექსი;

4. სოციალური სტატისტიკა: ცხოვრების დონის მაჩვენებლები, შინამეურნეობებში საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები, საარსებო მინიმუმი, მოსახლეობის ეკონო-

მიკური აქტივობის (დასაქმება და უმუშევრობა) მაჩვენებლები, ხელფასების სტატისტიკის მაჩვენებლები, 

განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის და სამართლებრივი 

სფეროს, ასევე გენდერული სტატისტიკის მაჩვენებლები;

5. მოსახლეობა და დემოგრაფია: მოსახლეობის რიცხოვნობა, დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, 

განქორწინება და მიგრაცია;

6. ბიზნეს სტატისტიკა: ბიზნეს რეგისტრი, ბიზნეს სექტორის საქმიანობის ამსახველი ძირითადი მაჩვე-

ნებლები (ბრუნვა, პროდუქციის გამოშვება, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ), მრეწველობის, მშენებლო-

ბის, ენერგეტიკის და მომსახურების სფეროს სტატისტიკა, ტურიზმის სტატისტიკა;

7. სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკა: ერთწლიანი კულტურების ფართობი, წარმოება და 

საშუალო მოსავლიანობა, მრავალწლიანი კულტურების წარმოება, პირუტყვის და ფრინველის რაოდენო-

ბა, მეცხოველეობის პროდუქციის მაჩვენებლები, სასუქების და პესტიციდების გამოყენება, სასურსათო 

ბალანსები. გარემოს სტატისტიკის მონაცემები მიწის, წყლის, ტყის რესურსებისა და დაცული ტერიტორი-

ების შესახებ; მონაცემები ატმოსფერული ჰაერის დაცვისა და სტიქიური მოვლენების შესახებ.

საქსტატის ძირითადი პროდუქტები და მეთოდოლოგია
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 3

1.  „ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა 2008“ (SNA - System of National Accounts 2008), გაერთიანებული ერე-

ბის ორგანიზაცია, ევროსტატი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია – OECD, 

მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ბრიუსელი/ლუქსემბურგი, ნიუ იორკი, პარიზი, ვაშინ-

გტონი, 2008 წელი;

2. კვარტალური ეროვნული ანგარიშების სახელმძღვანელო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, 2017 

წელი;

3. „დაუკვირვებადი ეკონომიკის გაზომვა“ (Measuring the Non-Observed Economy), ეკონომიკური თანამ-

შრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია – OECD, პარიზი, საფრანგეთი, 2002 წელი;

4. „რესურსების, გამოყენებისა და დანახარჯები-გამოშვების ცხრილების შედგენის სახელმძღვანელო“ 

(Handbook on Supply, Use and Input-Output Tables with Extensions and Applications), გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაცია, ნიუ-იორკი, 2018 წელი. 

1. „საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკა 2010” (International Merchandise Trade Statistics), 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნიუ იორკი, აშშ, 2011 წელი;

2. საგადასახდელო ბალანსისა და საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის სახელმძღვანელო (Balance 

of Payments and International Investments Position Manual), საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ვაშინგტონი, 

აშშ, 2008 წელი, მეექვსე გამოცემა;

3. “პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტანდარტული განსაზღვრება” (OECD Benchmark Definition of 

Foreign Direct Investment), ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია – OECD, პარი-

ზი, საფრანგეთი, 2008 წელი, მეოთხე გამოცემა;

4. “პირდაპირი  ინვესტიციების  კოორდინირებული  გამოკვლევის  სახელმძღვანელო”  (The Coordinated  

Direct  Investment  Survey  Guide),  საერთაშორისო  სავალუტო  ფონდი,  ვაშინგტონი, აშშ, 2015 წელი;

5. “საგარეო ვალის სტატისტიკა” (External Debt Statistics), ევროსტატი, საერთაშორისო სავალუტო ფონ-

დი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია – OECD, მსოფლიო ბანკი, გაეროს 

კონფერენცია ვაჭრობასა და განვითარებაზე – UNCTAD, ვაშინგტონი, აშშ, 2003 წელი.

სტატისტიკური მონაცემების/პროდუქტების  წარმოებისას საქსტატი 
2020 წელს ხელმძღვანელობდა შემდეგი მეთოდოლოგიებით:

ეროვნული ანგარიშები

საგარეო სექტორის სტატისტიკა
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დანართი 3

1. „სამომხმარებლო ფასების ინდექსის სახელმძღვანელო: კონცეფციები და მეთოდები“ (Consumer 

Price Index Manual: Concepts and Methods), შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), საერთაშორისო სავა-

ლუტო ფონდი (IMF), 2020;

2. „სამომხმარებლო ფასების ინდექსების წარმოების პრაქტიკული სახელმძღვანელო“ (Practical Guide 

to Producing Consumer Price Indices), გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2009;

3. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციები ფასების სტატისტიკის შესახებ, 1993-2012;

4. „მწარმოებელთა ფასების ინდექსის სახელმძღვანელო: თეორია და პრაქტიკა“ („Producer Price Index 

Manual: Theory and Practice“), საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, 2004;

5. ექსპორტის და იმპორტის ფასების ინდექსის სახელმძღვანელო (Export and Import Price Index Manual), 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF), 2009;

6. „მშენებლობის ფასების ინდექსები - წყაროები და მეთოდები“, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაცია, ევროკავშირის სტატისტიკის ოფისი (ევროსტატი);

7. „მშენებლობის ფასების ინდექსების მეთოდოლოგიური ასპექტები“, ევროსტატი, 1996;

8. სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, საქსტა-

ტი, 2013 წელი;

9. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა და იმპორტის ფასების ინდექსების გაანგარიშების მეთო-

დოლოგიური სახელმძღვანელო, საქსტატი, 2020 წელი;

10. მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სა-

ხელმძღვანელო, საქსტატი, 2017 წელი;

11. მშენებლობის ღირებულების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, 

საქსტატი, 2019 წელი;

12. მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვა-

ნელო, საქსტატი, 2020 წელი;

13. „საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსების სახელმძღვანელო“ (Handbook on Residential 

Property Prices Indices (RPPIs)), ევროსტატი, 2013 წელი.

ფასების სტატისტიკა
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დანართი 3

1. შრომის  სტატისტიკოსთა  მე-19  საერთაშორისო  კონფერენციაზე  მიღებული  რეზოლუცია „შრომითი 

საქმიანობის, დასაქმებისა და არასრულად გამოყენებელი სამუშაო ძალის სტატისტიკის შესახებ“ (Resolution 

concerning statistics of work, employment and labour underutilization - adopted by the 19th International Conference 

of Labour Statisticians) 2013, 2018 წელი;

2. „დასაქმების, უმუშევრობისა და არასრული დასაქმების გაანგარიშების მეთოდიკა - თანამედროვე სა-

ერთაშორისო სტანდარტები და მათი გამოყენების საკითხები“, (Measurement of employment, unemployment 

and underemployment – Current international standards and issues in their application, ILO), შრომის საერთაშორი-

სო ორგანიზაცია, 1989 წელი;

3. შინამეურნეობებისა და ცალკეული ინდივიდების მიერ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლო-

გიებზე ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების ინდიკატორების გაანგარიშების მეთოდოლოგია (Manual for 

mearsuring ICT Access and Use by Households and Individuals), ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო გაერთია-

ნება, ჟენევა, შვეიცარია, 2014 წელი;

4. ინფორმაციული საზოგადოების სტატისტიკის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო (Methodological 

Manual for statistics on the Information Society), ევროსტატი, 2014 წელი;

5. თანამედროვე საერთაშორისო რეკომენდაციები შრომის სტატისტიკაზე (Current International 

Recommendations on Labour Statistics, ILO), 1994 წლის გამოცემა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჟენე-

ვა, შვეიცარია;

6. შინამეურნეობების გამოკვლევების სახელმძღვანელო (Handbook of Household Surveys), გაერთიანებუ-

ლი ერების ორგანიზაცია, ნიუ იორკი, 1984 წელი;

7. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის გამოკვლევა: დასაქმება, უმუშევრობა და არასრული დასაქმე-

ბა (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო), (Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of Economically Active 

Population, Employment, Unemployment and Underemployment), რ. ჰუსმანსი, ფ. მერანი, ვ. ვერმა, შრომის სა-

ერთაშორისო  ორგანიზაცია,  ჟენევა,  შვეიცარია, 1992 წელი;

8. „ხელფასების სტატისტიკის ინტეგრირებული სისტემა“ (An Integrated System of Wages Statistics, ILO), შრო-

მის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), ჟენევა, შვეიცარია;

9. ხელფასების სტატისტიკის ინტეგრირებულ სისტემასთან დაკავშირებული რეზოლუცია, მიღებულია 

შრომის სტატისტიკოსთა მე-12 საერთაშორისო კონფერენციაზე (Resolution concerning an integrated system of 

wages statistics, adopted by the Twelfth International  Conference  of Labour Statisticians), შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია (ILO), 1973 წელი;

სოციალური სტატისტიკა
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დანართი 3

1.  ევროპის სტატისტიკოსთა კონფერენციის რეკომენდაციები 2010 წლის რაუნდის მოსახლეობისა და 

საცხოვრისების აღწერისთვის (Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of 

Population and Housing, UN), გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნიუ-იორკი, ჟენევა, 2006 წელი;

2. მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკური აღრიცხვის სისტემის პრინციპები და რეკომენ-

დაციები (Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, UN), მეორე შესწორებული გამოცემა, 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნიუ იორკი, 2001 წელი;

3. დემოგრაფიის მოკლე ენციკლოპედიური ლექსიკონი, გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA), თბილი-

სი, 2005 წელი.

1. სტატისტიკური მოთხოვნების კრებული (Statistical Requirements Compendium, Eurostat), ევროსტატი, 

2004, 2009, 2018 და 2020 წლების გამოცემები;

2. ევროპული ბიზნესი სტატისტიკის სახელმძღვანელო (European Business Statistics Manual, Eurostat), 

2020 წელი;

3. „მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის მეთოდოლოგია - განმარტებები და რეკომენდაციები“ 

(Methodology of Short-Term Business Statistics (Interpretation and Guidelines), Eurostat), ევროსტატი, 2006 წელი;

4. „მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის მეთოდოლოგია - თანმხლები დოკუმენტები“ (Methodology of 

Short-Term Business Statistics (Associated Documents), Eurostat), 2006 წელი, ევროსტატი);

5.  „საერთაშორისო რეკომენდაციები მშენებლობის სტატისტიკისათვის“ (International Recommendations 

for Construction Statistics, UNSD),  გაერთიანებული  ერების  ორგანიზაციის სტატისტიკის სამსახური, 1997 

წელი;

6. „ახსნა-განმარტებები სამშენებლო საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევისათვის“, გერმანიის 

სტატისტიკის ფედერალური სამსახური, 1997 წელი;

მოსახლეობის და დემოგრაფიის სტატისტიკა

ბიზნეს სტატისტიკა

10. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დანაშაულებების აღკვეთის და სისხლის სამართლის ვე-

ნის განყოფილების სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციის  და  პოლიტიკის ანალიზის დეპარტამენტის 

რეკომენდაციები;

11. UNESCO-ს სტატისტიკის ინსტიტუტის რეკომენდაციები (განათლება, მეცნიერება, კულტურა);

12. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) და გაეროს ქალთა 

ორგანიზაციის (UN WOMEN) რეკომენდაციები გენდერული სტატისტიკის სფეროში.
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7. „ენერგეტიკის სტატისტიკის სახელმძღვანელო“ (Energy Statistics Manual, OECD), ევროსტატი, ეკონომი-

კური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია - OECD, ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო;

8.  გაერთიანებული ორგანიზაციების მონაცემთა ინიციატივის ნავთობის სახელმძღვანელო, (Joint 

Organisations Data Initiative - JODI Oil Manual);

9. გაერთიანებული ორგანიზაციების მონაცემთა ინიციატივის გაზის სახელმძღვანელო, (Joint 

Organisations Data Initiative -JODI Gas manual);

10.  შინამეურნეობებში  ენერგიის  მოხმარების  სტატისტიკის  სახელმძღვანელო,  (Manual  for statistics 

on energy consumption in households, 2013 year);

11.„საერთაშორისო რეკომენდაციები ვაჭრობის სტატისტიკისათვის“ (International Recommen- dations for 

Distributive Trade Statistics, UN), გაეროს სტატისტიკის სამსახური, 2009 წელი;

12.  „სატვირთო  საავტომობილო  ტრანსპორტის  მეთოდოლოგია“  (Road  Freight  Transport Methodology, 

Eurostat) ევროსტატი, 2008 და 2016 წლის გამოცემები;

13. „მომსახურების სტატისტიკის განვითარება: „მომსახურების სტატისტიკა მოკლევადიან ბიზნეს სტა-

ტისტიკაში“ სემინარის მასალები (Evolution of Service Statistics: Proceedings of the seminar on „Service Statistics 

Within Short-term Business Statistics, Eurostat), ევროსტატი, 2002 წელი;

14.  „ტრანსპორტის  სტატისტიკის  გლოსარიუმი„  (Glossary  for  Transport  Statistics,  Eurostat), მეხუთე 

გამოცემა, ევროსტატი, 2019 წელი;

15. „ბიზნეს რეგისტრი: რეკომენდაციების სახელმძღვანელო“ (Business Register: Recommendations 

Manual, Eurostat), ევროსტატი, - 2010 წელი;

16. „ევროსტატის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა  და  განვითარების  ორგანიზაციის სახელმძღვა-

ნელო ბიზნეს დემოგრაფიის სტატისტიკაზე“ (Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics), ევრო-

სტატი და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 2007 წელი;

17. „სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის სახელმძღვანელო" (Guidelines on Statistical Business Registers, 

United Nations), გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია, 2015 წელი;

18. „სტატისტიკური ერთეულები„ (STATISTICAL UNITS, United Nations), გაერო, ეკონომიკური და სოციალური 

საკითხების დეპარტამენტი. სტატისტიკის განყოფილება, 2007 წელი;

19.  „ადმინისტრაციული  წყაროების  გამოყენება  ბიზნეს  სტატისტიკის  მიზნებისათვის:  საუკეთესო 

პრაქტიკის სახელმძღვანელო“ (Use of Administrative Sources for Business Statistics Purposes: Handbook on 

Good Practices, Eurostat), ევროსტატი, 1999 წელი;

20. ინტეგრირებული ბიზნეს სტატისტიკის რეგულაციები - ცვლადების განმარტებები, ევროპის კომისია, 

ბიზნეს სტატისტიკის დირექტორთა ჯგუფი, 2015 (Framework Regulation Integrating Business Statistics (FRIBS) - 

Definitions of variables, European Commission, BUSINESS STATISTICS DIRECTORS GROUP, 2015).
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დანართი 3

1. “ინტეგრირებული სასოფლო-სამეურნეო აღწერების და გამოკვლევების სისტემა, ტ.1 - რეკომენდაცი-

ები სასოფლო სამეურნეო აღწერათა პროგრამისათვის”. FAO-ს სტატისტიკური განვითარების სერია № 11, (A 

System of Integrated Agricultural Censuses and Surveys, Vol. 1 World Programme for the Census of Agriculture, FAO), 

გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) რომი, 2005 წელი;

2. “მსოფლიო პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო აღწერისათვის 2020”, FAO-ს სტატისტიკური განვითარე-

ბის სერია №15, ტ.1 (World Programme for the Census of Agriculture 2020, FAO, Vol. 1), გაეროს სურსათის და სოფ-

ლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), რომი, 2017 წელი;

3. მეთოდოლოგიური მითითებები გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) გარემოს დაცვითი 

მაჩვენებლების წარმოებისთვის.

სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა

21. საერთაშორისო რეკომენდაციები ტურიზმის სტატისტიკისთვის 2008 (International Recommendations 

for Tourism Statistics 2008), გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია;

22. მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო ტურიზმის სტატისტიკისთვის, ვერსია 3.1 (Methodological Manual 

for Tourism Statistics, version 1.2), ევროსტატი, 2014 წელი.

22. საგზაო სატვირთო ტრანსპორტის კვლევებში გამოყენებული მეთოდოლოგიები წევრ და კანდიდატ 

ქვეყნებში (Methodologies used in road freight transport surveys in Member States, EFTA and Candidate Countries), 

ევროსტატი, 2021 წელი;

23. ევროპული ბიზნეს სტატისტიკის სახელმძღვანელო (European Business Statistics Manual), ევროსტატი, 

2021 წელი.



111
2021 www.geostat.ge

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

აქ უნდა იყოს ქავერი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის მიერ

2020 წელს
გამოქვეყნებული ძირითადი პროდუქტები
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20112010 20152013 2017 20192012 20162014 2018 2020*

ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 

(7.9 პროცენტი), სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (3.6 პროცენტი), განათლება (3.1 პროცენტი), 

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება (1.8 

პროცენტი), სხვა სახის მომსახურება (7.1 პროცენტი). 

კლება აღინიშნა შემდეგ დარგებში: განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების 

მიწოდების საქმიანობები (-37.9 პროცენტი), ტრანსპორტი და დასაწყობება (-22.3 პროცენტი), 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი (-5.6 პროცენტი), 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება (-18.9 პროცენტი), ადმინისტრაციული და დამხმარე 

მომსახურების საქმიანობები (-37.9 პროცენტი), პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური 

საქმიანობები (-18.4 პროცენტი), მშენებლობა (-4.7 პროცენტი), საფინანსო და სადაზღვევო 

საქმიანობები (-5.0 პროცენტი).

ერთ სულზე მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა მიმდინარე ფასებში ასახულია ქვემოთ 

მოცემულ გრაფიკზე:
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2020 წლის დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში -1.0 
პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 2.4 პროცენტი შეადგინა.

რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას1, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2020 წლის დეკემბერში, გასული 
წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.3 პროცენტი შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური 
საბაზო ინფლაციის2 მაჩვენებელი 4.9 პროცენტით განისაზღვრა.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია სამომხმარებლო კალათაში შემავალი საქონლისა 
და მომსახურების ჯგუფების ფასების პროცენტული ცვლილება და შესაბამისი წვლილი ინფლაციის 
მთლიან მაჩვენებელში წინა თვესთან შედარებით.

ინფლაცია საქართველოში
2020 წლის დეკემბერი

1 საბაზო ინფლაციის გაანგარიშება ხდება სამომხმარებლო კალათიდან შემდეგი საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების გამორიცხვით: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები; 
ენერგომატარებლები; ადმინისტრირებადი ტარიფები; ტრანსპორტი (ცალკეული ტარიფები).

2  თამბაქოს გარეშე საბაზო ინფლაციის გაანგარიშება ხდება სამომხმარებლო კალათიდან შემდეგი საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების გამორიცხვით: სურსათი და უალკოჰოლო 
სასმელები; თამბაქო; ენერგომატარებლები; ადმინისტრირებადი ტარიფები; ტრანსპორტი (ცალკეული ტარიფები).

* რიცხვების დამრგვალების გამო ცალკეული ჯგუფების ჯამი შესაძლოა არ უდრიდეს ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელს.

სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები

ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი

საცხოვრებელი, წყალი, ელ.ენერგია, აირი

ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა

ჯანმრთელობის დაცვა

ტრანსპორტი

კავშირგაბმულობა

დასვენება, გართობა და კულტურა

განათლება

სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები

სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება

პროცენტული ცვლილება წინა 
თვესთან შედარებით

ჯგუფების წვლილი* 2020 წლის დეკემბრის
ინფლაციაში (სულ -1.0%)

პროცენტული პუნქტიინფლაციის დონე, სულ          -1.0

2.1

1.2

-1.8

-22.0

-0.6

0.7

2.4

0.1

1.0

0.1

-1.8

-0.2

ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების 

ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:
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პროცენტული ცვლილება წინა წლის 
შესაბამის თვესთან შედარებით

ჯგუფების წვლილი* 2020 წლის დეკემბრის ინფლაციაში 
წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით, (სულ 2.4%)

სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები

ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი

საცხოვრებელი, წყალი, ელ.ენერგია, აირი

ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა

ჯანმრთელობის დაცვა

ტრანსპორტი

კავშირგაბმულობა

დასვენება, გართობა და კულტურა

განათლება

სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები

სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება

ინფლაციის დონე, სულ                             2.4 პროცენტული პუნქტი

* რიცხვების დამრგვალების გამო ცალკეული ჯგუფების ჯამი შესაძლოა არ უდრიდეს ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელს.
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საცხოვრებელი, წყალი, ელ.ენერგია, აირი: ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 22.0 პროცენტიანი 
კლება, რაც -1.89 პროცენტული პუნქტით აისახა თვის ინფლაციაზე3. ფასები შემცირებულია 
ქვეჯგუფებზე: წყალმომარაგება და საცხოვრებელთან დაკავშირებული სხვა მომსახურება (-36.5 
პროცენტი) და ელექტროენერგია, აირი და სათბობის სხვა სახეები (-30.2 პროცენტი);

სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 2.1 პროცენტით, რაც თვის 
ინფლაციაზე 0.69 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: 
ბოსტნეული და ბაღჩეული (6.5 პროცენტი), რძე, ყველი და კვერცხი (4.2 პროცენტი), ხილი და 
ყურძენი (3.8 პროცენტი), ზეთი და ცხიმი (3.5 პროცენტი), თევზეული (1.9 პროცენტი);

ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 2.4 პროცენტით, რაც 0.26 პროცენტული პუნქტით აისახა 
მთლიან ინდექსზე. ფასები გაიზარდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 
(4.1 პროცენტი). ამასთან, ფასები შემცირებულია სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (-1.3 
პროცენტი).

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია სამომხმარებლო კალათაში შემავალი საქონლისა 
და მომსახურების ჯგუფების ფასების პროცენტული ცვლილება და შესაბამისი წვლილი 2020 წლის 
დეკემბრის წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში.

3 აღნიშნული ცვლილება განპირობებულია „კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების“ 
ძალაში შესვლით. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: https://bit.ly/3aU1oAq

2020 წლის დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში -1.0 

პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 2.4 პროცენტი შეადგინა. 

რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას1, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2020 წლის დეკემბერში, გასული 

წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.3 პროცენტი შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე 

წლიური საბაზო ინფლაციის2 მაჩვენებელი 4.9 პროცენტით განისაზღვრა.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია სამომხმარებლო კალათაში შემავალი 

საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების ფასების პროცენტული ცვლილება და შესაბამისი 

წვლილი 2020 წლის დეკემბრის წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში.
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სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 6.8 პროცენტით, რაც წლიურ 

ინფლაციაზე 2.19 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები მომატებულია შემდეგ ქვეჯგუფებზე: 

ზეთი და ცხიმი (27.2 პროცენტი), ყავა, ჩაი და კაკაო (13.4 პროცენტი), რძე, ყველი და კვერცხი (11.3 

პროცენტი), თევზეული (8.8 პროცენტი), შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული (8.0 პროცენტი), პური 

და პურპროდუქტები (7.0 პროცენტი), მინერალური და წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები 

და ნატურალური წვენები (4.5 პროცენტი), ბოსტნეული და ბაღჩეული (3.3 პროცენტი), ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები (1.7 პროცენტი). ამასთან, ფასები შემცირებულია ხილსა და ყურძენზე (-4.5 

პროცენტი); 

ჯანმრთელობის დაცვა: ჯგუფში ფასები მომატებულია 9.6 პროცენტით, რაც 0.76 პროცენტული 

პუნქტით აისახა წლიურ ინდექსზე. ფასები გაიზარდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და 

მოწყობილობის (13.6 პროცენტი) და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების (11.9 პროცენტი) 

ქვეჯგუფებზე;

ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა: ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 9.5 პროცენტიანი 

მატება, რაც წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.56 პროცენტული პუნქტით აისახა. 

ფასები გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო საჭიროების საქონელი და 

მომსახურება (11.2 პროცენტი), მინის ჭურჭელი, მაგიდის და საოჯახო ჭურჭელი (11.2 პროცენტი), 

ავეჯი, საოჯახო ნივთები, ხალიჩები და სხვა იატაკის საფარი (9.1 პროცენტი), ინსტრუმენტები, 

მოწყობილობა და ტექნიკა სახლისა და ბაღისთვის (8.2 პროცენტი), საოჯახო საფეიქრო ნაწარმი 

(6.7 პროცენტი), გამათბობელი და საჭმლის მოსამზადებელი მოწყობილობა, მაცივრები, 

საყინულეები, სარეცხი მანქანები და სხვა საყოფაცხოვრებო საგნები, დაყენებისა და რემონტის 

ჩათვლით (5.9 პროცენტი);

ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 8.6 პროცენტიანი მატება. 

შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა წლიურ ინდექსში 0.56 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასები 

გაიზარდა როგორც თამბაქოს ნაწარმზე (12.7 პროცენტი), ასევე ალკოჰოლურ სასმელებზე (5.4 

პროცენტი);

საცხოვრებელი, წყალი, ელ.ენერგია, აირი: ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 21.7 პროცენტიანი 

კლება, რაც -1.94 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიურ ინფლაციაზე3. ფასები შემცირებულია 

ქვეჯგუფებზე: წყალმომარაგება და საცხოვრებელთან დაკავშირებული სხვა მომსახურება (-36.5 

პროცენტი) და ელექტროენერგია, აირი და სათბობის სხვა სახეები (-30.1 პროცენტი).

3 აღნიშნული ცვლილება განპირობებულია „კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ საქართველოს 
მთავრობის დადგენილების“ ძალაში შესვლით. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: https://bit.ly/3dEw5ug
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სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა მთლიან პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში, 2020 
წლის წინასწარი მონაცემებით, 95.3 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნების პროცენტულ სტრუქტურას 
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით გვიჩვენებს ქვემოთ 
მოცემული დიაგრამა. პირველ ადგილზე გაერთიანებული სამეფო იმყოფება 49.9 პროცენტით, 
მეორეზე - ნიდერლანდები 27.9 პროცენტით, ხოლო მესამეზე - თურქეთი 17.5 პროცენტით.

ნიდერლანდები
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7

11.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

5

1 728.8 1 652.6 1 978.3 1 306.3 1 310.8 616.9

201.6 124.1 308.8 274.0 272.1 400.3

88.0 49.7 51.8 62.3 52.4 101.5

94.4 55.5 222.6 130.7 8.7 71.8

104.7 123.6 99.3 169.5 115.3 68.1

144.4 176.5 176.7 173.8 35.3 62.2

0.7 87.1 49.5 -40.3 72.1 48.0

607.5 575.7 475.5 203.3 54.8 12.5

140.3 29.6 5.9 12.4 13.5 10.2

18.6 9.6 14.1 -1.8 5.7 8.9

123.7 145.0 279.0 122.3 261.6 5.8

170.2 119.9 109.5 82.3 120.2 -221.5

34.7 156.3 185.5 117.7 299.2 48.9

2015 2017 20192016 2018 2020*
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1 728.8 1 652.6 1 978.3 1 306.3 1 310.8 616.9

201.6 124.1 308.8 274.0 272.1 400.3

88.0 49.7 51.8 62.3 52.4 101.5

94.4 55.5 222.6 130.7 8.7 71.8

104.7 123.6 99.3 169.5 115.3 68.1

144.4 176.5 176.7 173.8 35.3 62.2

0.7 87.1 49.5 -40.3 72.1 48.0

607.5 575.7 475.5 203.3 54.8 12.5

140.3 29.6 5.9 12.4 13.5 10.2

18.6 9.6 14.1 -1.8 5.7 8.9

123.7 145.0 279.0 122.3 261.6 5.8

170.2 119.9 109.5 82.3 120.2 -221.5

34.7 156.3 185.5 117.7 299.2 48.9

2015 2017 20192016 2018 2020*

7

11.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

5

1 728.8 1 652.6 1 978.3 1 306.3 1 310.8 616.9

201.6 124.1 308.8 274.0 272.1 400.3

88.0 49.7 51.8 62.3 52.4 101.5

94.4 55.5 222.6 130.7 8.7 71.8

104.7 123.6 99.3 169.5 115.3 68.1

144.4 176.5 176.7 173.8 35.3 62.2

0.7 87.1 49.5 -40.3 72.1 48.0

607.5 575.7 475.5 203.3 54.8 12.5

140.3 29.6 5.9 12.4 13.5 10.2

18.6 9.6 14.1 -1.8 5.7 8.9

123.7 145.0 279.0 122.3 261.6 5.8

170.2 119.9 109.5 82.3 120.2 -221.5

34.7 156.3 185.5 117.7 299.2 48.9

2015 2017 20192016 2018 2020*
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დანართი 4

8

11.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2020

64.9%

16.5%

11.6%

7.0%

4

8

11.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2020

64.9%

16.5%

11.6%

7.0%

4

8

11.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2020

64.9%

16.5%

11.6%

7.0%

4
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1

20.01.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2020
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4
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2020
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 4

9

20.01.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2020

3 342 142.2 100.0   8 005 568.7 100.0 11 347 710.8 100.0 

190 569.6 5.7   1 406 975.4 17.6 1 597 545.0 14.1 

441 075.6 13.2      887 167.5 11.1 1 328 243.1 11.7 

476 269.9 14.3      708 747.1 8.9 1 185 017.0 10.4 

441 289.4 13.2      493 183.2 6.2 934 472.6 8.2 

80 030.0 2.4      540 914.8 6.8 620 944.8 5.5 

187 552.1 5.6      422 418.9 5.3 609 971.1 5.4 

217 396.5 6.5      389 832.0 4.9 607 228.5  5.4 

61 759.9 1.8      405 100.5  5.1 466 860.4  4.1 

312 376.8 9.3      110 367.5 1.4 422 744.2 3.7 

34 648.9 1.0      181 363.0 2.3 216 011.9 1.9 

899 173.3 26.9   2 459 498.8 30.7 3 358 672.1 29.6 

10

20.01.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2020
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 4

11

20.01.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

3 798 449.5 100.0 3 342 142.2 100.0 -12.0

649 446.4 17.1 729 426.9 21.8 12.3

732 810.4 19.3 404 117.2 12.1 -44.9

303 384.8 8.0 247 330.0 7.4 -18.5

222 849.4 5.9 210 281.1 6.3 -5.6

127 404.4 3.4 132 209.3 4.0 3.8

133 506.4 3.5 116 584.1 3.5 -12.7

172 497.5 4.5 99 053.0 3.0 -42.6

72 832.0 1.9 97 571.5 2.9 34.0

66 696.8 1.8 94 004.6 2.8 40.9

10 570.2 0.3 89 984.2  2.7 751.3

1 306 451.1 34.4 1 121 580.2 33.6 -14.2

2020
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დანართი 4

12

20.01.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

9 516 911.3 100.0 8 005 568.7 100.0 -15.9

1 107 906.1 11.6 759 478.1 9.5 -31.4

603 692.5 6.3 533 495.5 6.7 -11.6

757 420.2 8.0 498 479.0 6.2 -34.2

355 167.9 3.7 327 129.0 4.1 -7.9

327 976.4 3.4 294 578.8 3.7 -10.2

211 966.6 2.2 164 697.1 2.1 -22.3

108 974.4 1.1 107 983.5 1.3 -0.9

105 046.9 1.1 88 920.9 1.1 -15.4

6 392.5 0.1 77 144.1 1.0 1 106.8

72 293.7 0.8 72 028.4 0.9 -0.4

5 860 074.1 61.6 5 081 634.3 63.5 -13.3

13

20.01.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2020
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დანართი 4

6

20.01.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2020

2019 2020*

8

20.01.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

 

2020

2019 2020*
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 4

17

20.01.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

93 6 310.0

90 5 086.2

 

47 591.6

53 422.8

 

140 5 718.5

143 4 663.4
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 4

1

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

1

2020 2020 2020 2020

1

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

1

2020 2020 2020 2020



132
2021www.geostat.ge

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 4

2

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2

2020 2020 2020 2020

2

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2

2020 2020 2020 2020
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დანართი 4

3

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

3

2020 2020 2020 2020

3

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

3

2020 2020 2020 2020
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4

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

4

2020 2020 2020 2020

4

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

4

2020 2020 2020 2020
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5

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

5

2020 2020 2020 2020

5

19.02.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

5

2020 2020 2020 2020
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 4

1

05.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge
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I

2017
I

2018
I

2018
IV

2016
II

2017
II

2018
II

2019
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2016
III

2017
III

2018
III

2019
III

2016
IV

2017
IV
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I

2020
I

2019
IV

2020
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2020
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2020
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2
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3

05.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2019 2019 2020 2020

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა კვარტალების მიხედვით
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დანართი 4

4

05.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

35.9%

4.5%

3.0%

8.1%

31.3%

9.3%

7.8%
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 4

1 მონაცემები არ მოიცავს ოკუპირებულ ტერიტორიებს

5

05.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

23.7%
28.5%

21.6%
8.4%

17.7%
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 4

6

05.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

26.6%

4.1%

26.5%

11.2%10.6%

13.3%7.7%
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დანართი 4

1

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

1

2019 48 296 25 029 23 267 107.6
2020 46 520 24 289 22 231 109.3

2019 2020

16 022 15 271

5 703 5 599

1 174 1 075

6 040 5 873

3 872 3 828

946 926

284 259

3 473 3 286

1 904 1 912

5 845 5 530

3 033 2 961

1

2

1

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

1

2019 48 296 25 029 23 267 107.6
2020 46 520 24 289 22 231 109.3

2019 2020

16 022 15 271

5 703 5 599

1 174 1 075

6 040 5 873

3 872 3 828

946 926

284 259

3 473 3 286

1 904 1 912

5 845 5 530

3 033 2 961

1

2

1

31.03.2020

www.geostat.ge       info@geostat.ge

1

1

2019

2018 2019

1

2
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დანართი 4

2

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

1

III+III

2019 2020

2

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

1

III+III

2019 2020
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დანართი 4

6

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

4

4

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

2

2019 2020

46 659 50 537

12 549 13 878

3 370 4 253

1 749 1 774

8 008 8 589

4 520 4 544

1 311 1 409

686 764

4 874 4 946

1 945 2 055

4 372 4 892

3 275 3 433

3

2 
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დანართი 4

7

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

3

2019 2020

23 285 16 359

7 020 5 008

2 382 1 761

614 448

3 888 2 544

1 810 1 166

482 339

211 146

1 943 1 363

921 788

2 556 1 740

1 458 1 056

4

7

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

3

2019 2020

23 285 16 359

7 020 5 008

2 382 1 761

614 448

3 888 2 544

1 810 1 166

482 339

211 146

1 943 1 363

921 788

2 556 1 740

1 458 1 056

4
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8

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

 

11 205 7 643

3 918 2 894

873 565

259 187

2 023 1 316

842 505

232 134

81 53

1 021 694

235 171

1 107 705

614 419

5

2019 2020

8

30.03.2021

www.geostat.ge       info@geostat.ge

 

11 205 7 643

3 918 2 894

873 565

259 187

2 023 1 316

842 505

232 134

81 53

1 021 694

235 171

1 107 705

614 419

5

2019 2020





ქ. თბილისი 0180. ც. დადიანის ქ. 30

ტელ.: 236 72 10
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