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მუხლი 1. ეროვნული ანგარიშები - შემსრულებელი ეროვნული ანგარიშების სამმართველო
სამუშაოს დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

1.

მთლიანი შიდა პროდუქტი,
2017 წელი, 2017 წლის IV კვარტალი, 2018
წლის I, II, III კვარტალები (წინასწარი)

საქსტატში არსებული სხვადასხვა
სტატისტიკური მაჩვენებლები,
საქართველოს ეროვნულიბანკი,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო,
საქართველოსდაზღვევის
ზედამხედველობის სახელმწიფო
სამსახური (ცხრილის სახით)

2.

ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული
ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები,
2017 წელი, 2017 წლის IV კვარტალი,
2018წლის I, II, III კვარტალები (წინასწარი)

«–»

3.

მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების
მეთოდით
2017 წელი (დაზუსტებული)

«–»

4

მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და
შემოსავლების მეთოდით

«–»

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

წლიური,
კვარტალური

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან
მე-80 დღე

«–»

წლიური

წლიური

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან
90–ედღე

15 ნოემბერი

30 ნოემბერი

2017 წელი (დაზუსტებული)

5.

ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული
ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები
2017 წელი (დაზუსტებული)

«–»

6.

მონეტარული, ფინანსური ბაზრებისა და
ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები
2017 წელი, 2017 წლის IV კვარტალი,
2018წლის I, II, III კვარტალები (წინასწარი)

საქართველოს ეროვნული ბანკი,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
(ცხრილის სახით)
3

წლიური

წლიური,
კვარტალური,

30 ნოემბერი

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან
70–ე დღე

სამუშაოს დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

მონეტარული, ფინანსური ბაზრებისა და
ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები,
2017 წელი (დაზუსტებული)

«–»

წლიური

20 ივლისი

8.

რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები
მიმდინარე ფასებში, 2017 წელი
(დაზუსტებული)

საქსტატში არსებული სხვადასხვა
სტატისტიკური მაჩვენებლები,
საქართველოს ეროვნული ბანკი,
საქართველოს ფინანსთასამინისტრო,
საქართველოს დაზღვევის
ზედამხედველობის სახელმწიფო
სამსახური
(ცხრილის სახით)

«–»

21 დეკემბერი

9.

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი,
2017 წელი(დაზუსტებული)

«–»

«–»

25 დეკემბერი

10.

კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში,
2016 წელი(დაზუსტებული)

«–»

«–»

13 აპრილი

11.

ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების
წინასწარი შეფასებებიდა ეკონომიკური
სტატისტიკის მაჩვენებლები(2017 წლის XII
თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI თვეები)

საქსტატში არსებული სხვადასხვა
სტატისტიკური მაჩვენებლები,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო,
საქართველოს ეროვნული ბანკი
(ცხრილის სახით)

ყოველთვიური

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან 30-ე
დღე

7.
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მუხლი 2. ფასების სტატისტიკა-შემსრულებელი ფასების სტატისტიკის სამმართველო

1.

სამუშაოს დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

სამომხმარებლო ფასების ინდექსების
გაანგარიშება (2017 წლის XII თვე, 2018 წლის I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI თვეები)

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"მონაცემები სამოხმარებლო
ფასებისა და ტარიფების შესახებ"

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

ყოველთვიური

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე-3 დღე

«–»

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე-20 დღე

«–»

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე-20 დღე

2.

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა
ფასების ინდექსის გაანგარიშება (2017 წლის XII
თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI თვეები)

3

ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა
ფასების ინდექსის გაანგარიშება (2017 წლის XII
თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI თვეები)

საქსტატში არსებული სხვადასხვა
სტატისტიკური მაჩვენებლები
(გაიანგარიშება ადგილობრივი
ბაზრისთვის წარმოებული
სამრეწველო პროდუქციის
მწარმოებელთა და ექსპორტის
ფასების ინდექსების გაერთიანებით)
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"ადგილობრივი ბაზრისთვის
განკუთვნილი პროდუქციის
მწარმოებელთა ფასების
სტატისტიკური გამოკვლევა"

4.

ექსპორტის ფასების ინდექსის გაანგარიშება (2017
წლის XII თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI თვეები)

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"საექსპორტო პროდუქციის ფასების
სტატისტიკური გამოკვლევა"

«–»

5.

იმპორტის ფასების ინდექსის გაანგარიშება (2017
წლის XII თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI თვეები)

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"იმპორტირებული პროდუქციის
ფასების სტატისტიკური
გამოკვლევა"

«–»

5

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე-20 დღე
საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე-20 დღე

6.

7

8

9.

სამუშაოს დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების
ინდექსის გაანგარიშება (2017 წლის XII თვე, 2018
წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI თვეები)

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"მწარმოებელთა ფასების
სტატისტიკური გამოკვლევა
მშენებლობაში"

მწარმოებელთა ფასების ინდექსის გაანგარიშება
სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის XII თვე,
2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
თვეები)

მშენებლობის ღირებულების ინდექსის
გაანგარიშება (2018 წლის I, II, III კვარტალები)

2017 წლის საერთაშორისო შედარებების
პროგრამისთვის საინფორმაციო ბაზის მომზადება

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"მწარმოებელთა ფასების
სტატისტიკური გამოკვლევა
სატვირთო გადაზიდვებზე"

პერიოდულობა

ყოველთვიური

«–»

გავრცელების ვადა
საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე-20 დღე
საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე-20 დღე

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"სამშენებლო მასალების და
მომსახურებების ფასების
გამოკვლევა მშენებლობის
ღირებულების ინდექსისთვის"

კვარტალური

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე-85დღე

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"საქონლისა და მომსახურების
ფასების სტატისტიკური
გამოკვლევა საერთაშორისო
შედარებების პროგრამისთვის"

ერთდროული

-
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მუხლი 3. დემოგრაფიული სტატისტიკა -შემსრულებელი მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველო

სამუშაოს დასახელება

1.

ბუნებრივი მოძრაობის (შობადობა,
გარდაცვალება) მონაცემების დამუშავება
სხვადასხვა ჭრილში,
2017 წელი
2018 წლის პირველი 6 თვე (წინასწარი)

წყარო დაინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
(დაბადებისა და გარდაცვალების შესახებ
ინდივიდუალური მონაცემთა ბაზები)

რეგისტრირებული ქორწინებებისა და
რეგისტრირებული განქორწინებების
მონაცემების დამუშავება სხვადასხვა ჭრილში,
2017 წელი
2018 წლის პირველი 6 თვე

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსსიპ – სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო
(რეგისტრირებული ქორწინებისა და
განქორწინების შესახებ
ინდივიდუალური მონაცემთა ბაზები)

3.

მოსახლეობის რიცხოვნობის გაანგარიშება
თვითმმართველი ქალაქებისა და
თვითმმართველი თემების მიხედვით,
2018 წლის1 იანვრის მდგომარეობით

4

2.

პერიოდულობა
წლიური

2018 წლის
პირველი 6 თვე
(ნახევარწლიური,
წინასწარი)

გავრცელების
ვადა
30 მარტი

14 სექტემბერი

წლიური

30 მარტი

2018 წლის
პირველი 6 თვე

14 სექტემბერი

საქსტატში არსებული სტატისტიკური
მონაცემები

წლიური

30 აპრილი

მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობის
გაანგარიშება თვითმმართველი ქალაქებისა და
თვითმმართველი თემების მიხედვით,
2017 წელი

«–»

«–»

«–»

სამუშაოს დასახელება

წყარო დაინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების
ვადა

7

5

მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი
სტრუქტურის გაანგარიშება,
2018 წლის1 იანვრის მდგომარეობით

საქსტატში არსებული სტატისტიკური
მონაცემები

წლიური

30 აპრილი

6

ემიგრანტებისა და იმიგრანტების რაოდენობისა
და მიგრაციული სალდოს გაანგარიშება,
2017 წელი

საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
(იმიგრანტებისა და ემიგრანტების შესახებ
ანონიმიზირებული მონაცემთა ბაზები)

«–»

«–»

გარდაცვლილთა რაოდენობის განაწილება
გარდაცვალების ძირითადი მიზეზების
მიხედვით, 2017 წელი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
(გარდაცვალების შესახებ
ინდივიდუალური მონაცემთა ბაზები)

«–»

29 ივნისი

7.

8

მუხლი 4. სოციალური სტატისტიკა - შემსრულებელი სოციალური სტატისტიკის სამმართველო

სამუშაოს დასახელება

1.

მოსახლეობის ეკონომიკური
აქტივობის (დასაქმება და
უმუშევრობა) მაჩვენებლები,

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების
ვადა

წლიური

25 მაისი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"სამუშაო ძალის გამოკვლევა"

2017 წელი
2018 წლის I, II და III კვარტალები

კვარტალური

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
50-ე დღე

2.

ფარდობითი სიღარიბის ამსახველი
მაჩვენებლები, 2017 წელი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"შინამეურნეობებზე დაკვირვების კითხვარები: ხარჯების
დღიური; ხარჯების კვარტალური კითხვარი"

წლიური

31 მაისი

3.

აბსოლუტური სიღარიბის ამსახველი
მაჩვენებლები, 2017 წელი

«–»

«–»

«–»

«–»

25 მაისი

წლიური

31 მაისი
საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
15-ე დღე

4.

ცხოვრების დონის ამსახველი
წლიური მაჩვენებლები
(შინამეურნეობების შემოსავლები და
ხარჯები), 2017 წელი

5.

ჯინის კოეფიციენტები 2017 წელი

6.

საარსებო მინიმუმი (2017 წლის XII
თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI თვეები)

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"შინამეურნეობებზე დაკვირვების კითხვარები: ხარჯების
დღიური; ხარჯების კვარტალური კითხვარი;
ტრანსფერები და ქონებიდან შემოსავლები, დანაზოგები;
დასაქმებისა და შემოსავლების კითხვარი"
«–»
საქსტატში არსებული სხვადასხვა სტატისტიკური
მაჩვენებლები

9

ყოველთვიური

სამუშაოს დასახელება

7.

8.

9.

დაქირავებით დასაქმებულთა
საშუალო თვიური ნომინალური
ხელფასი,
2017 წელი
2017 წლის IV კვარტალი
2018 წლის I, II, III კვარტალები

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"მონაცემები შრომის შესახებ"
საქსტატში არსებული სხვადასხვა სტატისტიკური
მაჩვენებლები
"საწარმოთა სტატისტიკური გამოკვლევის მონაცემთა
ბაზა"

სამუშაო ძალაზე გაწეული
დანახარჯების სტრუქტურა, 2017
წელი
დაქირავებით დასაქმებულთა
საშუალო თვიური ნომინალური
ხელფასი დაკავებული
თანამდებობების/პოზიციების
მიხედვით, 2017 წელი

2017 წელი
2017 წლის IV კვარტალი

წლიური

კვარტალური

8 ოქტომბერი

«–»

4 წელიწადში
ერთხელ

8 ოქტომბერი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის კვლევა"
კვარტალური

10

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
77-ე დღე

4 წელიწადში
ერთხელ

წლიური

2018 წლის I, II, III კვარტალები

გავრცელების
ვადა
8 ოქტომბერი

«–»

ადგილობრივი ტურიზმის
სტატისტიკა,
10.

პერიოდულობა

IV კვარტალის
მონაცემების
გამოქვეყნებასთან
ერთად
საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
75-ე დღე

სამუშაოს დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

წლიური

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა,
11.

2017 წელი
2017 წლის IV კვარტალი

პერიოდულობა

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"უცხოელ ვიზიტორთა კვლევა"
კვარტალური

2018 წლის I, II, III კვარტალები

გავრცელების
ვადა
IV კვარტალის
მონაცემების
გამოქვეყნებასთან
ერთად
საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
45-ე დღე

12.

შინამეურნეობებში საინფორმაციო–
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენების მაჩვენებლები, 2018 წელი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენების კვლევა შინამეურნეობებში"

წლიური

14 სექტემბერი

13.

მონაცემები უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
შესახებ, 2017/2018 სასწავლო წელი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"მონაცემები უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მუშაობის შესახებ, მონაცემები
დოქტორანტების მომზადების შესახებ"

«–»

7 მარტი

14.

15.

16.

17.

მონაცემები ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების შესახებ,
2017/2018 სასწავლო წელი
2018/2019 სასწავლო წელი
მონაცემები პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
შესახებ, 2017 წელი
მონაცემები სახელმწიფო
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების შესახებ, 2018/2019
სასწავლო წელი
მონაცემები მუზეუმების მუშაობის
შესახებ, 2017 წელი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
(ცხრილის სახით)

«–»

15 იანვარი
1 დეკემბერი

«–»

«–»

1 მარტი

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები

წლიური

15 დეკემბერი

«–»

15 ივნისი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"მუზეუმების მუშაობის მონაცემები"
11

სამუშაოს დასახელება
18.
19.

მონაცემები თეატრების მუშაობის
შესახებ, 2017 წელი
მონაცემები ბეჭდვითი პროდუქციის
შესახებ, 2017 წელი
მონაცემები სოციალური
დაცვისსფეროს შესახებ, 2017 წელი

20.

21.

22.

23.

მონაცემები საარსებო შემწეობის
მიმღები მოსახლეობის შესახებ , 2017
წელი

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"თეატრის მუშაობის მონაცემები"
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
(ცხრილის სახით)

მონაცემები სამართლებრივი სფეროს
შესახებ, 2018 წლის I–II

გავრცელების
ვადა

წლიური

15 ივნისი

«–»

«–»

15 თებერვალი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
(ცხრილის სახით)

«–»
1 მაისი

მონაცემები
ჯანმრთელობისდაცვისსფეროს
შესახებ, 2017 წელი
მონაცემები სამართლებრივი სფეროს
შესახებ, 2017 წელი

პერიოდულობა

«–»

«–»

31 ივლისი

საქართველოს უზენაესი სასამართლო (ცხრილის სახით)
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
(ცხრილის სახით)

წლიური

23 მარტი

საქართველოს უზენაესი სასამართლო (ცხრილის სახით)

ნახევარწლიური

24 აგვისტო

12

სამუშაოს დასახელება

24.

მონაცემები სამართლებრივი სფეროს
შესახებ,
2017 წელი
2018 წლის I, I–II, I-III კვარტალები

სისხლის სამართლის სტატისტიკა
25.

(2017 წლის XII თვე, 2018 წლის I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
თვეები)

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
(ცხრილის და ტექსტური სახით)
საქართველოს მთავარი პროკურატურა (ცხრილის სახით)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
საქართველოს უზენაესი სასამართლო;
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
(ცხრილის და ტექსტური სახით)

13

პერიოდულობა
წლიური

გავრცელების
ვადა
5 თებერვალი

კვარტალური

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
35-ე დღე

ყოველთვიური

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
30-ე დღე

მუხლი 5. ბიზნეს სტატისტიკა - შემსრუელებელი ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველო

1.

სამუშაოს დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

საწარმოთაკვარტალურისტატისტიკურიგა
მოკვლევა,
2017 წლის IV კვარტალი
2018 წლის I, II, III კვარტალები

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"საწარმოთა სტატისტიკური გამოკვლევა"

კვარტალური

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან 65-ე დღე

წლიური

1 ოქტომბერი

«–»

30 მარტი

2.

საწარმოთა წლიური სტატისტიკური
გამოკვლევა, 2017 წელი

3.

ლომბარდების სტატისტიკური
გამოკვლევა, 2017 წელი

4.

სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და
ელევატორების გამოკვლევა,
2017 წელი
2017 წლის IV კვარტალი,
2018 წლის I, II, III კვარტალები

5.

სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის
დაწესებულებების გამოკვლევა,
2017 წელი

6.

ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით
დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების
გამოკვლევა, 2017 წელი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"საწარმოთა (იურიდიულ პირთა)
სტატისტიკური გამოკვლევა";
„ინდივიდუალურ მეწარმეთა
სტატისტიკური გამოკვლევა“
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
"ლომბარდების სტატისტიკური
გამოკვლევა“
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„ელევატორების სტატისტიკური
გამოკვლევა“
„სამაცივრე მეურნეობების
სტატისტიკური გამოკვლევა“
„სასაკლაოებისსტატისტიკური
გამოკვლევა“
(კვარტალური, წლიური)
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის
დაწესებულებების შესახებ“
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„ბაზრების, ბაზრობებისა და ბაზრობის
ტიპის საწარმოების სტატისტიკური
გამოკვლევის კითხვარი“
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წლიური

15 ივნისი

კვარტალური,

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან 50-ე დღე;

წლიური

31 აგვისტო

«–»

31 ივლისი

სამუშაოს დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

7.

არაკომერციული ორგანიზაციების
გამოკვლევა, 2017 წელი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„არაკომერციული ორგანიზაციების
გამოკვლევა“

წლიური

8.

არაფინანსური კორპორაციების
ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევა,
2017 წელი

9.

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული
საწარმოების გამოკვლევა, 2017 წელი

10.

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის
საწარმოთა გამოკვლევა, 2017 წელი

11.

საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის
გამოკვლევა, 2017 წელი

12.

საინფორმაციო–საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში,
2017 წელი

13.

ენერგეტიკული ბალანსი, 2017 წელი

14.

ენერგორესურსების მოხმარების
გამოკვლევა, 2017 წელი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„არაფინანსური კორპორაციების
ფინანსური მაჩვენებლების
სტატისტიკური გამოკვლევა“
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„საფინანსო საქმიანობით დაკავებული
საწარმოების სტატისტიკური
გამოკვლევა“
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„საფოსტო-საკურიერო საქმიანობით
დაკავებული საწარმოების
სტატისტიკური გამოკვლევა“
საქსტატის გამოკვლევის
კითხვარი"საწარმოთა ინოვაციური
აქტივობა"
საქსტატის გამოკვლევის
კითხვარი"საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება საწარმოებში"
საქსტატში არსებულისტატისტიკური
მონაცემები და ადმინისტრაციული
წყაროები
საქსტატის გამოკვლევის
კითხვარი"ენერგორესურსების
წარმოების, მიწოდების, განაწილებისა და
მოხმარების შესახებ"
15

გავრცელების ვადა
1 ოქტომბერი

«–»

15 ოქტომბერი

«–»

«–»

«–»

31 ოქტომბერი

«–»

30 ნოემბერი

«–»

«–»

«–»

17 დეკემბერი

წლიური

17 დეკემბერი

სამუშაოს დასახელება

15.

16.

მონაცემები მშენებლობაზე გაცემული
ნებართვების შესახებ,
2017 წლის IV კვარტალი
2018 წლის I, II, III კვარტალები
მონაცემები დამთავრებული მშენებლობის
შესახებ,
2017 წლის IV კვარტალი
2018 წლის I, II, III კვარტალები

17.

მონაცემები ელექტროენერგიის და
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო
ფასების შესახებ, 2018 წლის იანვარ-ივნისი

18.

ყოველთვიური ენერგეტიკული
სტატისტიკის მაჩვენებლები
2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
თვეები

19.

ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა ბაზის
აქტუალიზება

20.
21.

ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების
სტატისტიკური გამოკვლევა
ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა ბაზის
აქტუალიზება მოქმედი საწარმოების
შესახებ

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

საქსტატის გამოკვლევის
კითხვარი"მონაცემები მშენებლობაზე
გაცემული ნებართვების შესახებ"

კვარტალური

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან 30-ე დღე

საქსტატის გამოკვლევის
კითხვარი"მონაცემები დამთავრებული
მშენებლობის შესახებ"

«–»

«–»

ნახევარწლიური

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან მე- 80 დღე

საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(ცხრილის სახით)
საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„ნავთობპროდუქტებისა და ქვანახშირის
მარაგების შესახებ“;
ელექტროენერგეტიკური ბაზრის
ოპერატორი;
საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(ცხრილის სახით)
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო(მონაცემთა ბაზები)
კომპიუტერიზებული სატელეფონო
ინტერვიუ (CATI)
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სსიპ შემოსავლების სამსახური
მონაცემთა ბაზები
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ყოველთვიური

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან მე-65დღე

«–»

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან
მე-10 დღე

«–»

ყოველი თვის პირველი კვირა

«–»

ყოველი თვის პირველი კვირა

მუხლი 6. სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა - შემსრულებელი სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო

სამუშაოსდასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

სასოფლო მეურნეობათა წლიური შერჩევითი
გამოკვლევა, 2017 წლის დასკვნითი
გამოკითხვა:
 წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის
შესახებ 2017 წლის IV კვარტალი და 2017

19 თებერვალი

წელი
 ექსპრეს მონაცემები საშემოდგომო
1.

კულტურების ნათესი ფართობების
შესახებ2017 წელი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი
გამოკვლევის დასკვნითი
გამოკითხვის კითხვარი“

 წლიური წინასწარი შედეგები
მემცენარეობის შესახებ 2017 წელი

წლიური
16 მარტი

17 აპრილი

15 ივნისი

 საბოლოო შედეგები 2017 წელი (მათ შორის
2017 წლის IV კვარტალის საბოლოო
მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

17

სამუშაოსდასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

წლიური

31 აგვისტო

სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი
გამოკვლევა, 2018 წლის საწყისი გამოკითხვა,
2018 წლის I, II, III კვარტალების
გამოკითხვები:

 ექსპრეს მონაცემები 2018 წლის
საგაზაფხულო კულტურების ნათესი
2.

ფართობების შესახებ
 2018 წლის I, II და III კვარტალების
წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი
გამოკვლევის საწყისი
გამოკითხვისკითხვარი“
„სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი
გამოკვლევის კვარტალური
გამოკითხვის კითხვარი“

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან

შესახებ
 2018 წლის I, II და III კვარტალების

კვარტალური

50-ე დღე

საბოლოო შედეგებიმეცხოველეობის
15 ივნისი

შესახებ

3.

სასურსათო ბალანსებიდა
თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტები,
2017 წელი

4.

წყალმომმარაგებელი კომპანიების გამოკვლევა,
2017 წელი

საქსტატში არსებული სხვადასხვა
სტატისტიკური მაჩვენებლები

წლიური

15 ივნისი

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი
„წყალმომმარაგებელი კომპანიების
გამოკვლევის კითხვარი“

«–»

2 ივლისი
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მუხლი 7. საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა
ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველო

სამუშაოს დასახელება

- შემსრულებელი საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

ყოველთვიური

საანგარიშოპერიო
დის
დასრულებიდან
მე-13 დღე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ
შემოსავლებისსამსახურის მონაცემთა ბაზები
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ
მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზები

1.

2.

3.

საქონლით საგარეო ვაჭრობის, 2017 წლის
წლიური და 2018 წლის იანვრიდან ნოემბრის
ჩათვლით ყოველთვიური ექსპრეს მონაცემები
(ნაზარდი ჯამით) (წინასწარი)

სს „საქართველოსელექტროსისტემა“
(ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტი - ცხრილის
სახით)
შპს„საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების
კომპანია” (ბუნებრივი აირის ექსპორტ-იმპორტი
ცხრილის სახით)
ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული
ოპერატორი (ესკო)

საქონლითსაგარეოვაჭრობის, 2017
წლისწლიურიდა 2018 წლისიანვრიდან
ნოემბრის ჩათვლით ყოველთვიური (ნაზარდი
ჯამით) მონაცემები ქვეყნების, საქონლისდა
ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით
(წინასწარი)
საქონლითსაგარეოვაჭრობისმონაცემები
ქვეყნების, საქონლის და ტრანსპორტირების
სახეების მიხედვით,
2017 წელი(დაზუსტებული)

«–»
«–»

«–»
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წლიური

საანგარიშოპერიო
დის
დასრულებიდან
19-ე დღე

16 ივლისი

სამუშაოს დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

კვარტალური

საანგარიშოპერიო
დის
დასრულებიდან
70-ე დღე

«–»

წლიური

«–»

«–»

«–»

საქსტატის გამოკვლევის კითხვარი„მონაცემები
საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ“

4.

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
სტატისტიკური გამოკვლევამათ შორის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები,
2017 წლის IV კვარტალი,
2018 წლის I,II და III კვარტალები(წინასწარი)

საქართველოს ეროვნული ბანკი (უცხოური
ინვესტიციები საფინანსო სექტორში, ცხრილის
სახით)
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს
სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო"
(პრივატიზაცია, ცხრილის სახით)
აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
(პრივატიზაცია, ცხრილის სახით)
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები
(პრივატიზაცია, ცხრილის სახით)

5.

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
სტატისტიკური გამოკვლევა, მათ შორის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები,
2017 წელი(წინასწარი)

6.

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
სტატისტიკური გამოკვლევა, მათ შორის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები,
2017 წელი(დაზუსტებული)

20

15 აგვისტო

მუხლი 8. სტატისტიკური პუბლიკაციები
პუბლიკაციის დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

გავრცელების ვადა

1.

„სტატისტიკური წელიწდეული 2018“
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე ელექტრონული და ბეჭდური
ვერსია)

საქსტატში არსებული
მასალები

წლიური

28 დეკემბერი

2.

„კვარტალური სტატისტიკური ბიულეტენი“
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია),
 2017.IV
 2018.I
 2018. II
 2018.III

«–»

კვარტალური

28 თებერვალი
31 მაისი
31 აგვისტო
30 ნოემბერი

3,

„საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2016“
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

«–»

წლიური

31 იანვარი

4.

„საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2017“
ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

«–»

«–»

15ივნისი

«–»

«–»

16 ივლისი

«–»

«–»

15 ოქტომბერი

საქართველოს გარემოსა
და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

«–»

30 ნოემბერი

საქსტატში არსებული
მასალები

«–»

30 ნოემბერი

«–»

«–»

17 დეკემბერი

5.
6.

7.

8.

„საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017“
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
„დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018" (ქართულ და
ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
„საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2017“
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
„მეწარმეობა საქართველოში 2017“
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
"ენერგეტიკული ბალანსი 2017"

9.

(ქართულ და ინგლისურ ენებზე ელექტრონული და ბეჭდური
ვერსია)
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მუხლი9. სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეგიონების მიხედვით

სამუშაოს
დასახელება

1.

სტატისტიკური
ინფორმაცია
საქართველოს
რეგიონების
მიხედვით

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)
საქსტატის მიერ განხორციელებული კვლევები,
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო,
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო,
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპსახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტო,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო,
საქართველოს ეროვნული ბანკი,
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო,
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო,
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს - საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და
ეკონომიკის სამინისტრო და
ქ. თბილისის მერია.
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პერიოდულობა

სტატისტიკური
სამუშაოების
2018 წლის
პროგრამის
შესაბამისად

შემსრულებელი

გავრცელების
ვადა

საქსტატის
დარგობრივი
სამმართველოები

სტატისტიკურ
სამუშაოთა 2018
წლის
პროგრამით
განსაზღვრული
შესაბამისი
სფეროს
ამსახველი
მონაცემების
გავრცელებისას

დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის
2017 წლის 7 დეკემბრის
№ 2550 განკარგულებით

სტატისტიკური სამუშაოების 2018 წლის პროგრამით
გათვალისწინებული სტატისტიკური
სამუშაოების მოცულობა

თბილისი 2017

სარჩევი
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მუხლი 1. ეროვნული ანგარიშები

1.

2.

3.

4.

სამუშაოს დასახელება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
2017 წელი, 2017 წლის IV კვარტალი, 2018წლის
I, II, III კვარტალები (წინასწარი)
ეროვნული
შემოსავალი
და
ეროვნული
ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები
2017 წელი, 2017 წლის IV კვარტალი, 2018წლის
I, II, III კვარტალები (წინასწარი)
მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების
მეთოდით
2017 წელი (დაზუსტებული)
მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და
შემოსავლების მეთოდით
2017 წელი (დაზუსტებული)

5.

ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული
ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები
2017 წელი (დაზუსტებული)
4.

5.

მონეტარული,ფინანსური
ბაზრებისა
და
ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები
2017 წელი, 2017 წლის IV კვარტალი, 2018წლის
I, II, III კვარტალები (წინასწარი)
მონეტარული,
ფინანსური
ბაზრებისა
და
ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები
2017 წელი (დაზუსტებული)

სამუშაოს მოცულობა
1. ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება მიმდინარე ფასებში, 45 საქმიანობის
სახის მიხედვით;
2. შუალედური მოხმარება მიმდინარე ფასებში, 45 საქმიანობის სახის
მიხედვით;
3. მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით მიმდინარე ფასებში, 45
საქმიანობის სახის მიხედვით;
4. მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით მუდმივ 2010 წლის
ფასებში, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული
კლასიფიკატორის (NACE) სექციების მიხედვით;
5. მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის ინდექსები;
6. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ჯაჭვური და კუმულაციური
ინდექსები;
7. მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების მეთოდით მიმდინარე ფასებში;
8. მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების მეთოდით მუდმივ 2010 წლის
ფასებში;
9. მთლიანი შიდა პროდუქტი შემოსავლების მეთოდით მიმდინარე ფასებში;
10. ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული
მაჩვენებლები მიმდინარე ფასებში.
მონეტარული, ფინანსური ბაზრებისა და ფისკალური სტატისტიკის
მონაცემები (2017 წლის IV კვარტალი, 2017 წლის წლიური, 2018 წლის I, II,
III კვარტალები), წინასწარი;
2017 წლის მონეტარული, ფინანსური ბაზრებისა და ფისკალური
სტატისტიკის მონაცემები (დაზუსტებული).
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6.

7.
8.
9.

სამუშაოს დასახელება
სამუშაოს მოცულობა
რესურსებისა
და
გამოყენების
ცხრილები 1. რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები 15 საქმიანობის სახისა და 15
მიმდინარე ფასებში, 2017 წელი (დაზუსტებული) პროდუქტის მიხედვით მიმდინარე ფასებში, 2006 წლიდან;
2. რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები 19 საქმიანობის სახისა და 27
პროდუქტის მიხედვით მიმდინარე ფასებში, 2006 წლიდან;
3. რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები 45 საქმიანობის სახისა და 67
პროდუქტის მიხედვით მიმდინარე ფასებში, 2006 წლიდან.
რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი,
მთლიანი შიდა პროდუქტი რეგიონების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში
2017 წელი (დაზუსტებული)
კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში,
2016 წლის კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში, ეკონომიკის
2016 წელი (დაზუსტებული)
ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები, 2017 წლის დეკემბრისა და 2018
შეფასებებიდა
ეკონომიკური
სტატისტიკის წლის იანვარ-ნოემბრის მიხედვით;
მაჩვენებლები (2017 წლის XII თვე, 2018 წლის I, ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, 2017 წლის
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI თვეები)
დეკემბრისა და 2018 წლის იანვარ-ნოემბრის მიხედვით.
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მუხლი 2. ფასების სტატისტიკა
სამუშაოს დასახელება
1.

2.

3.

4.

5.

6.

სამუშაოს მოცულობა

სამომხმარებლო ფასების ინდექსების
გაანგარიშება (2017 წლის XII თვე, 2018 წლის I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI თვეები)

სამომხმარებლო ფასების ინდექსები ეროვნულ დონეზე და ცალკეული
ქალაქებისათვის (თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, გორი, თელავი, ზუგდიდი),
წინა თვესთან და წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით.
სამომხმარებლო ფასების ინდექსები ეროვნულ დონეზე,12 თვის საშუალო
წინა 12 თვის საშუალოსთან და გრძელვადიან საბაზო პერიოდთან
შედარებით). სამომხმარებლო ფასების დეტალური ინდექსები ეროვნულ
დონეზე (წინა წლის შესაბამის თვესთან, წინა თვესთან შედარებით).
საბაზო ინფლაცია ეროვნულ დონეზე (წინა წლის შესაბამის თვესთან
შედარებით).
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსიწინა თვესთან,
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა
ფასების ინდექსის გაანგარიშება (2017 წლის XII წინა წლის შესაბამის თვესთან, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის
თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, საშუალოსთან და გრძელვადიან საბაზო პერიოდთან შედარებით.
XI თვეები)
ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის
ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან და წინა წლის შესაბამის
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა
ფასების ინდექსის გაანგარიშება (2017 წლის XII თვესთან შედარებით.
თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI თვეები)
ექსპორტის ფასების ინდექსის გაანგარიშება
ექსპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან, წინა წლის შესაბამის თვესთან
(2017 წლის XII თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V,
და 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთანშედარებით.
VI, VII, VIII, IX, X, XI თვეები)
იმპორტის ფასების ინდექსის გაანგარიშება
იმპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან, წინა წლის შესაბამის თვესთან,
(2017 წლის XII თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V,
12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით.
VI, VII, VIII, IX, X, XI თვეები)
მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი წინა თვესთან,
მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების
ფასების ინდექსის გაანგარიშება (2017 წლის XII წინა წლის შესაბამის თვესთან, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის
თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, საშუალოსთან, გრძელვადიან საბაზო პერიოდთან შედარებით.
XI თვეები)
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სამუშაოს დასახელება
7.

8.
9.

სამუშაოს მოცულობა

მწარმოებელთა ფასების ინდექსის
გაანგარიშება სატვირთო გადაზიდვებზე (2017
წლის XII თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI თვეები)
მშენებლობის ღირებულების ინდექსის
გაანგარიშება (2018 წლის I, II, III კვარტალები)

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე წინა
თვესთან, წინა წლის შესაბამის თვესთან, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის
საშუალოსთან, გრძელვადიან საბაზო პერიოდთან შედარებით.

2017 წლის საერთაშორისო შედარებების
პროგრამისთვის საინფორმაციო ბაზის
მომზადება

სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურების ფასების სტატისტიკური
გამოკვლევა;
მშენებლობისთვის საჭირო რესურსების ფასების გამოკვლევა;
საბინაო მომსახურებების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
მაჩვენებლების გამოკვლევა;
სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი საჯარო მომსახურების
გამოკვლევა;
განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროების გამოკვლევა.

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით.
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მუხლი 3. დემოგრაფიული სტატისტიკა
სამუშაოს დასახელება
1.

ბუნებრივი მოძრაობის (შობადობა,
გარდაცვალება) მონაცემების დამუშავება
სხვადასხვა ჭრილში,
2017 წელი
2018 წლის პირველი 6 თვე (წინასწარი)

2.

რეგისტრირებული ქორწინებებისა და
რეგისტრირებული განქორწინებების
მონაცემების დამუშავება სხვადასხვა

სამუშაოს მოცულობა

სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან“ მიღებული
ინფორმაციის 2017 წლის წლიური მონაცემების დამუშავების შედეგად
მიღებული იქნება შემდეგი ძირითადი მაჩვენებლები:
შობადობა – ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა როგორც რეგიონულ, ასევე
თვითმმართველი ქალაქებისა და თვითმმართველი თემების ჭრილში, ქალაქის
და სოფლის მიხედვით, სქესის მიხედვით; ცოცხლად დაბადებულთა
რიცხოვნობა დედის ასაკის მიხედვით; ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა
დაბადების რიგითობის მიხედვით; ცოცხლად დაბადებულები მშობლების
ქორწინებითი მდგომარეობის მიხედვით; დაბადებულთა რიცხოვნობა დედის
ორსულობის ხანგრძლივობის მიხედვით რეგიონულ ჭრილში; დაბადებულთა
რიცხოვნობა დედის ორსულობის ხანგრძლივობისა და დედის ასაკის მიხედვით;
დაბადებულთა რიცხოვნობის განაწილება წონის მიხედვით, დაბადებულთა
რიცხოვნობის განაწილება სიგრძის მიხედვით.
გარდაცვალება – გარდაცვლილთა რიცხოვნობა როგორც რეგიონულ, ასევე
თვითმმართველი ქალაქებისა და თვითმმართველი თემების ჭრილში, ქალაქის
და სოფლის მიხედვით, სქესის მიხედვით; გარდაცვლილთა რიცხოვნობა ასაკისა
და სქესის მიხედვით; ერთ წლამდე გარდაცვლილთა რიცხოვნობა ასაკისა და
სქესის მიხედვით; სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას;
გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების, სქესისა და ასაკის
მიხედვით, რეგიონულ, თვითმმართველი ქალაქებისა და თვითმმართველი
თემების ჭრილში
ბუნებრივი მატება – ბუნებრივი მატება რეგიონულ, თვითმმართველი
ქალაქებისა და თვითმმართველი თემების ჭრილში, ქალაქის და სოფლის
მიხედვით, სქესის მიხედვით.
2018 წლის პირველი 6 თვის წინასწარი მონაცემები დამუშავდება და
გამოქვეყნდება მხოლოდ დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობების
ჭრილში რეგიონულ დონეზე
საქართველოს იუსტიცის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
–
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოდან
მიღებული
ინფორმაციის 2017 წლის წლიური მონაცემების დამუშავების შედეგად
7
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ჭრილში,
2017 წელი
2018 წლის პირველი 6 თვე

3.

4.

5.

6.

7.

მოსახლეობის რიცხოვნობის გაანგარიშება
თვითმმართველი ქალაქებისა და
თვითმმართველი თემების მიხედვით,
2018 წლის1 იანვრის მდგომარეობით
მოსახლეობის საშუალო წლიური
რიცხოვნობის გაანგარიშება თვითმმართველი
ქალაქებისა და თვითმმართველი თემების
მიხედვით, 2017 წელი
მოსახლეობის სქესობრივასაკობრივისტრუქტურის გაანგარიშება,
2018 წლის1 იანვრის მდგომარეობით
ემიგრანტებისა და იმიგრანტების
რაოდენობისა და მიგრაციული სალდოს
გაანგარიშება,
2017 წელი
გარდაცვლილთა რაოდენობის განაწილება
გარდაცვალების ძირითადი მიზეზების
მიხედვით, 2017 წელი

სამუშაოს მოცულობა

მიღებული იქნება შემდეგი ძირითადი მაჩვენებლები:
ქორწინება – ქორწინებათა რიცხვი რეგიონულ, თვითმმართველი ქალაქებისა და
თვითმმართველი თემების ჭრილში, ქალაქის და სოფლის მიხედვით;
დაქორწინებულთა რიცხოვნობა ასაკისა და წინა ქორწინებითი მდგომარეობის
მიხედვით.
განქორწინება – განქორწინებათა რიცხვი როგორც რეგიონულ, ასევე
თვითმმართველი ქალაქებისა და თვითმმართველი თემების ჭრილში, ქალაქის
და სოფლის მიხედვით; განქორწინებათა რიცხვი ქორწინების ხანგრძლივობის
მიხედვით.
2018 წლის პირველი 6 თვის წინასწარი მონაცემები დამუშავდება და
გამოქვეყნდება მხოლოდ ქორწინებათა და განქორწინებათა რაოდენობების
ჭრილში რეგიონულ დონეზე
მოსახლეობის რიცხოვნობის მონაცემები გამოქვეყნდება თვითმმართველი
ქალაქების, თვითმმართველი თემებისა და მათში შემავალი ქალაქის (დაბის)
დონეზე, ქალაქი/სოფლის ჭრილში
მოსახლეობის რიცხოვნობის მონაცემები გამოქვეყნდება თვითმმართველი
ქალაქების, თვითმმართველი თემებისა და მ ათში შემავალი ქალაქის (დაბის)
დონეზე, ქალაქი/სოფლის ჭრილში
სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის მონაცემების გამოქვეყნდება მხოლოდ
ქვეყნის დონეზე 5-წლიანი ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე გაანგარიშებული მიგრაციული სალდო, ემიგრანტთა და
იმიგრანტთა განაწილება სქესის, ასაკისა და მოქალაქეობის მიხედვით
მონაცემები გამოქვეყნდება მხოლოდ ქვეყნის დონეზე
გარდაცვლილთა რაოდენობის განაწილება გარდაცვალების მიზეზების
მიხედვით ეფუძნება ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული
პრობლემების საერთაშორისო კლასიფიკატორს (მეათე გადახედვა). მონაცემები
დამუშავდება როგორც რეგიონულ, ისე თვითმმართველი ქალაქებისა და
თემების დონეზე. მონაცემები გამოქვეყნდება სქესისა და გარდაცვალების
ძირითადი მიზეზების მიხედვით ქვეყნის დონეზე.
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მუხლი 4. სოციალური სტატისტიკა
სამუშაოს დასახელება
1.

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის
(დასაქმება და უმუშევრობა) მაჩვენებლები,
2017 წელი*
2018 წლის I, II და III კვარტალები

სამუშაოს მოცულობა


















ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის (სამუშაო ძალა) რიცხოვნობა,
კვარტალური, ქვეყნის დონეზე, სქესის და ქალაქ-სოფლის ჭრილში;
დასაქმებულთა რიცხოვნობა, კვარტალური, ქვეყნის დონეზე, სქესის
და ქალაქ-სოფლის ჭრილში;
დაქირავებულთა რიცხოვნობა, კვარტალური, ქვეყნის დონეზე,
სქესის და ქალაქ-სოფლის ჭრილში;
თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა, კვარტალური, ქვეყნის დონეზე,
სქესის და ქალაქ-სოფლის ჭრილში;
უმუშევართა რიცხოვნობა, კვარტალური, ქვეყნის დონეზე, სქესის და
ქალაქ-სოფლის ჭრილში;
ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის (მოსახლეობა სამუშაო
ძალის გარეთ) რიცხოვნობა, კვარტალური, ქვეყნის დონეზე, სქესის
და ქალაქ-სოფლის ჭრილში;
უმუშევრობის დონე, კვარტალური, ქვეყნის დონეზე, სქესის და
ქალაქ-სოფლის ჭრილში;
აქტიურობის დონე, კვარტალური, ქვეყნის დონეზე, სქესის და ქალაქსოფლის ჭრილში;
დასაქმების დონე, კვარტალური, ქვეყნის დონეზე, სქესის და ქალაქსოფლის ჭრილში;
ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის (სამუშაო ძალა) რიცხოვნობა,
წლიური, ქვეყნის დონეზე, სქესის, ქალაქ-სოფლის, რეგიონალურ და
ასაკობრივ ჭრილში;
დასაქმებულთა რიცხოვნობა, წლიური, ქვეყნის დონეზე, სქესის,
ქალაქ-სოფლის, რეგიონალურ და ასაკობრივ ჭრილში;
დაქირავებულთა რიცხოვნობა, წლიური, ქვეყნის დონეზე, სქესის,
ქალაქ-სოფლის, რეგიონალურ და ასაკობრივ ჭრილში;
თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა, წლიური, ქვეყნის დონეზე,
სქესის, ქალაქ-სოფლის, რეგიონალურ და ასაკობრივ ჭრილში;
უმუშევართა რიცხოვნობა, წლიური, ქვეყნის დონეზე, სქესის, ქალაქსოფლის, რეგიონალურ და ასაკობრივ ჭრილში;
ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის (მოსახლეობა სამუშაო
ძალის გარეთ) რიცხოვნობა, წლიური, ქვეყნის დონეზე, სქესის,
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ქალაქ-სოფლის, რეგიონალურ და ასაკობრივ ჭრილში;
უმუშევრობის დონე, წლიური, ქვეყნის დონეზე, სქესის, ქალაქსოფლის, რეგიონალურ და ასაკობრივ ჭრილში;
 აქტიურობის დონე, წლიური, ქვეყნის დონეზე, სქესის, ქალაქსოფლის, რეგიონალურ და ასაკობრივ ჭრილში;
 დასაქმების დონე, წლიური, ქვეყნის დონეზე, სქესის, ქალაქ-სოფლის,
რეგიონალურ და ასაკობრივ ჭრილში;
 დასაქმებულთა რიცხოვნობა ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით
წლიური, ქვეყნის დონეზე;
 დასაქმებულთა რიცხოვნობა საქმიანობის სახეების მიხედვით
წლიური, ქვეყნის დონეზე;
 დასაქმებულთა
რიცხოვნობა
დაკავებული
თანამდებობების/პოზიციების მიხედვით წლიური, ქვეყნის დონეზე.
მედიანური მოხმარების 60 პროცენტის ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი –
წლიური, ქვეყნის დონეზე, ქალაქისა და სოფლის ჭრილში;
მედიანური მოხმარების 40 პროცენტის ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი –
წლიური, ქვეყნის დონეზე, ქალაქისა და სოფლის ჭრილში.
სიღარიბის აბსოლუტური ზღვრის ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი –
წლიური, ქვეყნის დონეზე, ქალაქისა და სოფლის ჭრილში.


2.

ფარდობითი სიღარიბის ამსახველი
მაჩვენებლები, 2017 წელი

3.

აბსოლუტური სიღარიბის ამსახველი
მაჩვენებლები, 2017 წელი

4.

ცხოვრების დონის ამსახველი წლიური
მაჩვენებლები (შინამეურნეობების
შემოსავლები და ხარჯები), 2017 წელი *

შინამეურნეობების შემოსავლები









შემოსავლები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე, წლიური,
ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და სოფლის ჭრილში;
ფულადი
შემოსავლები
და
ტრანსფერტები
სულ,
ერთ
შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების
დონეზე და ქალაქისა და სოფლის ჭრილში;
შემოსავლები
დაქირავებული
შრომიდან
სულ,
ერთ
შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების
დონეზე და ქალაქისა და სოფლის ჭრილში;
შემოსავლები თვითდასაქმებიდან სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ
სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და
სოფლის ჭრილში;
შემოსავლები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვიდან სულ,
ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და
10

სამუშაოს დასახელება

სამუშაოს მოცულობა


















რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და სოფლის ჭრილში;
შემოსავლები ქონებიდან (გაქირავებიდან, პროცენტი ანაბრიდან)
სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და
რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და სოფლის ჭრილში;
პენსიები, სტიპენდიები, დახმარებები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე,
ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა
და სოფლის ჭრილში;
უცხოეთიდან მიღებული გზავნილები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე,
ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა
და სოფლის ჭრილში;
საჩუქრად მიღებული ფული სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ
სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და
სოფლის ჭრილში;
არაფულადი შემოსავლები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ
სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და
სოფლის ჭრილში;
ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები სულ, ერთ
შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების
დონეზე და ქალაქისა და სოფლის ჭრილში;
ფულის
სესხება
ან
დანაზოგის
გამოყენება
სულ,
ერთ
შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების
დონეზე და ქალაქისა და სოფლის ჭრილში;
ფულადი სახსრები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე,
წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და სოფლის
ჭრილში;
ფულადი და არაფულადი სახსრები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე,
ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა
და სოფლის ჭრილში.

შინამეურნეობების ხარჯები


სამომხმარებლო ხარჯები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე,
წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და სოფლის
ჭრილში;
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სამუშაოს მოცულობა

















5.

ჯინის კოეფიციენტები 2017 წელი








სამომხმარებლო ფულადი ხარჯები დანიშნულების მიხედვით
ინდივიდუალური მოხმარების კლასიფიკაციის (COICOP) 2-ნიშნა
დონის მიხედვით სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე,
წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და სოფლის
ჭრილში;
სამომხმარებლო არაფულადი ხარჯები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე,
ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა
და სოფლის ჭრილში;
არასამომხმარებლო ფულადი ხარჯები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე,
ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა
და სოფლის ჭრილში;
სასოფლო-სამეურნეო ხარჯები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ
სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და
სოფლის ჭრილში;
ხარჯები ტრანსფერტებზე სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე,
წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და სოფლის
ჭრილში;
ხარჯები დაზოგვაზე ან გასესხებაზე სულ, ერთ შინამეურნეობაზე,
ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა
და სოფლის ჭრილში;
ქონების შეძენაზე გაწეული ხარჯები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე,
ერთ სულზე, წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა
და სოფლის ჭრილში;
ფულადი ხარჯები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე,
წლიური, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და სოფლის
ჭრილში;
ხარჯები სულ, ერთ შინამეურნეობაზე, ერთ სულზე, წლიური,
ქვეყნის და რეგიონების დონეზე და ქალაქისა და სოფლის ჭრილში.
ჯინის კოეფიციენტი მთლიანი შემოსავლების მიხედვით;
ჯინის კოეფიციენტი მთლიანი ფულადი სახსრების მიხედვით;
ჯინის კოეფიციენტი მთლიანი სახსრების მიხედვით;
ჯინის კოეფიციენტი მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით;
ჯინის კოეფიციენტი მთლიანი ფულადი ხარჯების მიხედვით;
ჯინის კოეფიციენტი მთლიანი ხარჯების მიხედვით.
12

სამუშაოს დასახელება
6.

საარსებო მინიმუმი (2017 წლის XII თვე,
2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI თვეები)

7.

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო
თვიური ნომინალური ხელფასი,
2017 წელი
2017 წლის IV კვარტალი
2018 წლის I, II, III კვარტალები **

8.

სამუშაო ძალაზე გაწეული დანახარჯების
სტრუქტურა, 2017 წელი **

9.

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო
თვიური ნომინალური ხელფასი
დაკავებული თანამდებობების /
პოზიციების მიხედვით,
2017 წელი ***
ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა,

10.

2017 წელი
2017 წლის IV კვარტალი
2018 წლის I, II, III კვარტალები

სამუშაოს მოცულობა
 შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი;
 საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი;
 საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი;
 ერთსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი;
 ორსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი;
 სამსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი;
 ოთხსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი;
 ხუთსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი;
 ექვს და მეტ სულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი.
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი
ქვეყნის დონეზე:
 სულ, სქესის, სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროზე ეკონომიკური
საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის
(NACE) 1-, 2-, 3-ნიშნა დონეზე, კვარტალური, წლიური;
 საკუთრების ფორმების მიხედვით ეკონომიკური საქმიანობის
სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის (NACE)
სექციის დონეზე, წლიური.
სამუშაო ძალაზე გაწეული დანახარჯების სტრუქტურა ქვეყნის დონეზე:
 სულ;
 სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორი;
 სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფერო;
 ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული
კლასიფიკატორის (NACE) 1-, 2-, 3-ნიშნა დონეზე.
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი დაკავებული
თანამდებობების / პოზიციების მიხედვით:
 სულ
 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCO - ს ძირითადი
ქვეჯგუფების (2-ნიშნა) დონეზე
საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების განაწილება საცხოვრებელი
ადგილის, ასაკის და სქესის მიხედვით; საქართველოს რეზიდენტი
ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული
ვიზიტების რაოდენობა, ვიზიტების ხანგრძლივობა და მიზანი; ვიზიტორთა
განაწილება
მონახულებული რეგიონების მიხედვით; ვიზიტორთა
დანახარჯების განაწილება; ვიზიტით კმაყოფილების დონე, კვარტალური,
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11.

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა,
2017 წელი
2017 წლის IV კვარტალი
2018 წლის I, II, III კვარტალები

12.

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენების მაჩვენებლები, 2018 წელი*

13.

მონაცემები უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების შესახებ, 2017/2018
სასწავლო წელი

14.

მონაცემები ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების შესახებ,
2017/2018 სასწავლო წელი
2018/2019 სასწავლო წელი

15.

მონაცემები პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
შესახებ, 2017 წელი

სამუშაოს მოცულობა
წლიური.
უცხოელი ვიზიტორების განაწილება რეზიდენტობის ქვეყნის, ასაკის და
სქესის მიხედვით; საქართველოში ვიზიტის რიგითობა, ვიზიტის
ხანგრძლივობა
და
მიზანი;
ვიზიტორთა
ნაკადების
განაწილება
მონახულებული რეგიონების მიხედვით; ვიზიტორთა დანახარჯების
განაწილება; საქართველოში ვიზიტით კმაყოფილების დონე, კვარტალური,
წლიური.
შინამეურნობების მიერ კომპიუტერისა და ინტერნეტის წვდომა სახლში,
მოსახლეობის მიერ კომპიუტერისა და ინტერნეტის გამოყენება და მისი
სიხშირე,
ინტერნეტის
გამოყენება
სხვადასხვა
საქმიანობისთვის,
კომპიუტერისა და ინტერნეტის გამოყენების უნარ-ჩვევები პროგრამული
უზრუნველყოფის პროდუქტებთან და ინტერნეტთან დაკავშირებული
აქტივობების მიხედვით, მობილური ტელეფონის მფლობელთა და
მომხმარებელთა წილი, წლიური, ქვეყნის დონეზე, სქესის, ქალაქ-სოფლის
ჭრილში.
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა საკუთრების
ფორმების მიხედვით (სახელმწიფო, კერძო), სტუდენტების მიღება,
რიცხოვნობა და კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა პროგრამების
მიხედვით სქესობრივ და ასაკობრივ ჭრილში, აკადემიური პერსონალის
რიცხოვნობა, წლიური, ქვეყნის და რეგიონის დონეზე; დოქტორანტების
მიღება, რიცხოვნობა და კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა პროგრამების
მიხედვით, წლიური, ქვეყნის დონეზე.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა საკუთრების
ფორმების მიხედვით (სახელმწიფო, კერძო), მოსწავლეთა რიცხოვნობა
კლასების მიხედვით სქესობრივ ჭრილში, ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების საბაზო და საშუალო საფეხურის კურსდამთავრებულთა
რიცხოვნობა სქესობრივ ჭრილში, პედაგოგების რიცხოვნობა, წლიური,
ქვეყნის დონეზე;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა, მოსწავლეთა
რიცხოვნობა, წლიური, რეგიონის და მუნიციპალიტეტის დონეზე.
პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების განმახორციელებელი
დაწესებულებების
რაოდენობა
საკუთრების
ფორმების
მიხედვით
(სახელმწიფო, კერძო), სახე (ფორმა), სტუდენტების მიღება, რიცხოვნობა და
კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა პროფესიული პროგრამების მიხედვით
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16.

17.
18.

19.
20.

21.

მონაცემები სახელმწიფო სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებების შესახებ, 2018
/2019 სასწავლო წელი
მონაცემები მუზეუმების მუშაობის შესახებ,
2017 წელი
მონაცემები თეატრების მუშაობის შესახებ,
2017 წელი
მონაცემები ბეჭდვითი პროდუქციის
შესახებ, 2017 წელი
მონაცემები სოციალური დაცვის სფეროს
შესახებ, 2017 წელი

მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვის
სფეროს შესახებ, 2017 წელი

სამუშაოს მოცულობა
სქესობრივ და ასაკობრივ ჭრილში, პროფესიული პროგრამების პედაგოგების
რიცხოვნობა, წლიური, ქვეყნის და რეგიონის დონეზე.
სახელმწიფო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა რაოდენობა;
დაწესებულების საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროგრამაში ჩართულ
ბავშვთა რაოდენობა; აღმზრდელ-პედაგოგთა/აღმზრდელთა რაოდენობა.
მუზეუმების რაოდენობა, მათში დამთვალიერებელთა რიცხოვნობა ქვეყნის
და რეგიონის დონეზე, წლიური.
თეატრების რაოდენობა, მათში ადგილების რიცხვი, ჩატარებული
სპექტაკლების რაოდენობა, მაყურებელთა რიცხოვნობა, ქვეყნის და
რეგიონის დონეზე, წლიური.
გამოცემული წიგნებისა და ბროშურების ტირაჟი, გამოცემული ჟურნალების
ტირაჟი, გამოცემული გაზეთების რაოდენობა და ტირაჟი, წლიური.
საპენსიო პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა სქესის მიხედვით; სოციალური
პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა სახეების, სქესის მიხედვით. წლიური,
ქვეყნის,
რეგიონის
დონეზე;
ხანდაზმულთა,
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ბავშვთა სახლების რაოდენობა, მათში ადგილების რაოდენობა, ფაქტიურად
განთავსებულ პირთა რიცხოვნობა, მომსახურე პერსონალის რიცხოვნობა,
ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა შენახვაზე გაწეული
ხარჯები, წლიური, ქვეყნის დონეზე. მიზნობრივი სოციალური პროგრამების
მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები
ოჯახების რაოდენობა. საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის
რაოდენობა და წილი საშუალო წლიურ მოსახლეობაში, წლიური, ქვეყნის
დონეზე.
ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებების ქსელი (საავადმყოფოების,
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების და ა. შ. რაოდენობა),
სტაციონარული
საწოლების რაოდენობა, სამედიცინო კადრების
რიცხოვნობა სპეციალობების მიხედვით, ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ
დაწესებულებებში
ექიმთან
მიმართვების
რიცხვი,
მოსახლეობის
(მოზრდილები, ბავშვები) ავადობა ავადმყოფობათა ძირითადი კლასების
მიხედვით (ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული
პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაციის მე-10
გადახედვის
შესაბამისად),
მოსახლეობის
ავადობა
ინფექციური
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22.

მონაცემები სამართლებრივი სფეროს
შესახებ, 2017 წელი

23

მონაცემები სამართლებრივი სფეროს
შესახებ, 2018 წლის I–II

24

მონაცემები სამართლებრივი სფეროს
შესახებ, 2018 წლის I, I–II, I-III კვარტალები

25.

სისხლის სამართლის სტატისტიკა (2017
წლის XII თვე, 2018 წლის I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI თვეები)

სამუშაოს მოცულობა
ავადმყოფობებით, მოსახლეობის ავადობა სქესობრივი გზით გადამდები
ავადმყოფობებით, მოსახლეობის ავადობა ტუბერკულოზით, აივ/შიდსით
ავადობის შემთხვევები, მოსახლეობის მომსახურება სასწრაფო დახმარებით,
აბორტების რაოდენობა, წლიური, ქვეყნის დონეზე.
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა სქესობრივ და ასაკობრივ ჭრილში,
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა (სრულწლოვანი, არასრულწლოვანი)
დანაშაულის სახეების მიხედვით, მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა
მისჯილი ღონისძიებების მიხედვით, ნახევარწლიური, წლიური, ქვეყნის
დონეზე. პატიმრების რიცხოვნობა (სრულწლოვანი, არასრულწლოვანი)
სქესობრივ ჭრილში, წლიური, ქვეყნის დონეზე.
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა სქესობრივ და ასაკობრივ ჭრილში,
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა (სრულწლოვანი, არასრულწლოვანი)
დანაშაულის სახეების მიხედვით, მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა
მისჯილი ღონისძიებების მიხედვით, ნახევარწლიური, ქვეყნის დონეზე.
რეგისტრირებული დანაშაულების რაოდენობა ძირითადი სახეების
მიხედვით, მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა (მათ შორის
გამოწვეული სიმთვრალით) და მათში დაზარალებულთა და დაღუპულთა
რიცხოვნობა, ხანძრების რაოდენობა და ხანძრის შედეგად დაღუპულთა და
ტრავმირებულთა რიცხოვნობა, ხანძრისგან განადგურებული შენობანაგებობები და ხანძრის შედეგად დაღუპული მსხვილფეხა საქონელი,
ტრეფიკინგის მუხლით ჩადენილი დანაშაული, ოჯახურ ძალადობაში
მონაწილე პირთა რაოდენობა, ოჯახში ძალადობის შემთხვევების
რაოდენობა, დაზარალებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები სქესის,
ასაკის, მოქალაქეობის მიხედვით, კვარტალური, წლიური, ქვეყნის დონეზე;
სისხლის სამართლის სტატისტიკის ყოველთვიური ერთიანი ანგარიში
დანართი ცხრილებით.

* რეგიონის დონეზე მონაცემები გაიცემა მხოლოდ მათი რეპრეზენტაციულობის შემთხვევაში.
** მონაცემები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის (NACE) 2- და 3-ნიშნა დონეზე
გაიცემა მხოლოდ მათი რეპრეზენტაციულობის შემთხვევაში.
*** მონაცემები დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCO - ს ძირითადი ქვეჯგუფების (2-ნიშნა) დონეზე მხოლოდ მათი
რეპრეზენტაციულობის შემთხვევაში.
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მუხლი 5. ბიზნეს სტატისტიკა
სამუშაოს დასახელება
1.

2.

3.
4.

5.

სამუშაოს მოცულობა

საწარმოთა კვარტალური
გამოკვლევა,
2017 წლის IV კვარტალი

სტატისტიკური ბიზნეს სექტორის საქმიანობის ამსახველი მაჩვენებლები ეკონომიკური
საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის (NACE) 1-,
2- და 3-ნიშნა დონეზე, რეგიონების, საწარმოთა ზომის, საკუთრებისა და
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმების
მიხედვით:
საწარმოთა
2018 წლის I, II, III კვარტალები
რაოდენობა, ბრუნვა, პროდუქციის გამოშვება, დასაქმებულთა რაოდენობა,
დაქირავებულთა რაოდენობა, საშუალოთვიური ხელფასი, დანახარჯები საქონლისა და მომსახურების შესყიდვებზე, დანახარჯები
გადასაყიდად
განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების შესყიდვებზე, შრომითი
დანახარჯები, ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში.
საწარმოთა
წლიური
სტატისტიკური ბიზნეს სექტორის საქმიანობის ამსახველი მაჩვენებლები ეკონომიკური
საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის (NACE) 1-,
გამოკვლევა, 2017 წელი
2- და 3-ნიშნა დონეზე, რეგიონების, საწარმოთა ზომის, საკუთრებისა და
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმების
მიხედვით:
საწარმოთა
რაოდენობა, ბრუნვა, პროდუქციის გამოშვება, დასაქმებულთა რაოდენობა,
დაქირავებულთა რაოდენობა, საშუალოთვიური ხელფასი, დამატებული ღირებულება, შუალედური მოხმარება, დანახარჯები საქონლისა და მომსახურების
შესყიდვაზე, დანახარჯები
გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და
მომსახურების
შესყიდვაზე,
შრომითი
დანახარჯები,
ინვესტიციები
ფიქსირებულ აქტივებში, ფიქსირებული და არამატერიალური აქტივების
მოძრაობა.
ლომბარდების სტატისტიკური გამოკვლევა,
2017 წელი
სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და
ელევატორების გამოკვლევა,
2017 წელი
2017 წლის IV კვარტალი,
2018 წლის I, II, III კვარტალები
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის
დაწესებულებების გამოკვლევა,
2017 წელი

დეტალური ინფორმაცია სალომბარდო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების
ძირითადი მაჩვენებლების შესახებ.
სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის
ამსახველი ძირითად მაჩვენებლები ღირებულებით და ნატურალურ
გამოსახულებებში.

სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის
ამსახველი მაჩვენებლები სხვადასხვა ჭრილში : სასტუმროების რაოდენობა,
სასტუმროს ნომრებისა და ადგილების რაოდენობა, ფართობი, დასაქმებულთა
რაოდენობა, სასტუმროს დატვირთვის მაჩვენებლები, სასტუმროში ჩამოსულთა
(სტუმართა) განაწილება ქვეყნებისა და ჩამოსვლის მიზნების მიხედვით.
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6.
ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით
დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების
გამოკვლევა, 2017 წელი
7.

არაკომერციული
გამოკვლევა, 2017 წელი

ორგანიზაციების

8.

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური
მაჩვენებლების გამოკვლევა, 2017 წელი

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

საფინანსო
საქმიანობით
დაკავებული
საწარმოების გამოკვლევა, 2017 წელი
საფოსტო
და
საკურიერო
საქმიანობის
საწარმოთა გამოკვლევა, 2017 წელი

ბაზრების
(ბაზრობების)
ორგანიზებით
დაკავებული
ეკონომიკური
სუბიექტების საქმიანობის ამსახველი მაჩვენებლები სხვადასხვა ჭრილში:
რაოდენობა, დაკავებული ფართობი, სავაჭრო ადგილების და გამყიდველთა
რაოდენობა საშუალოდ ერთ დღეში, დასაქმებულთა და დაქირავებულთა რაოდენობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ბაზრების ტერიტორიაზე არსებულ
საწარმოთა რაოდენობა.
არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობის ამსახველი მაჩვენებლები
ეკონომიკური
საქმიანობის
სახეების
საქართველოს
ეროვნული
კლასიფიკატორის (NACE) სექციის დონეზე და რეგიონების მიხედვით:
ორგანიზაციათა რაოდენობა, ბრუნვა, პროდუქციის გამოშვება, დასაქმებულთა
რაოდენობა, დაქირავებულთა რაოდენობა, საშუალოთვიური ხელფასი.
დეტალური
ინფორმაცია
არაფინანსური
კორპორაციების
ფინანსური
მაჩვენებლების შესახებ.
საფინანსო საქმიანობის სექტორის ამსახველი ეკონომიკური მაჩვენებლები:
შემოსავალები,
ხარჯები,
დასაქმებულთა
რაოდენობა,
ინვესტიციები
ფიქსირებულ აქტივებში.
ინფორმაცია საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების
საქმიანობის ამსახველი მაჩვენებლების შესახებ ქვეყნის დონეზე: მოქმედ
საწარმოთა რაოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა, შემოსავლები, საფოსტო
პროდუქციის რაოდენობა.
ინფორმაცია საწარმოებში განხორციელებული ინოვაციების შესახებ

საწარმოთა
ინოვაციური
აქტივობის
გამოკვლევა, 2017 წელი
საინფორმაციო–საკომუნიკაციო
ინფორმაცია საწარმოებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში,
გამოყენების მდგომარეობის შესახებ
2017 წელი
ენერგეტიკული ბალანსი, 2017 წელი
აგრეგირებული და დეტალური ბალანსები ენერგიის სახეების მიხედვით,
ენერგორესურსების წარმოების, იმპორტის, ექსპორტის, მიწოდების და
საბოლოო მოხმარების შესახებ.
ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევა, ინფორმაცია ეკონომიკური სექტორების მიხედვით ენერგორესურსების
2017 წელი
წარმოების, მიწოდების, განაწილების და საბოლოო მოხმარების შესახებ,
ნატურალურ გამოსახულებაში.
ობიექტების
ტიპების
მიხედვით
რეგიონების
და
მონაცემები
მშენებლობაზე
გაცემული ინფორმაცია
მუნიციპალიტეტების ჭრილში – მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების
ნებართვების შესახებ,
რაოდენობა, შენობის საერთო ფართობი, მოცულობა.
2017 წლის IV კვარტალი
2018 წლის I, II, III კვარტალები
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16.

17.

18.

19.

მონაცემები დამთავრებული მშენებლობის
შესახებ,
2017 წლის IV კვარტალი
2018 წლის I, II, III კვარტალები
მონაცემები
ელექტროენერგიის
და
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების
შესახებ, 2018 წლის იანვარ-ივნისი

ინფორმაცია
ობიექტების
ტიპების
მიხედვით
რეგიონების
და
მუნიციპალიტეტების ჭრილში – ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების
რაოდენობა, საერთო ფართობი, მოცულობა.

ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასები (საშუალო
საბაზრო ფასი
6 თვის განმავლობაში) ეკონომიკური სექტორებისა
(აგრეგირებული
მონაცემები
მრეწველობის,
მშენებლობის,
სოფლის
მეურნეობისა და მომსახურების დარგების მიხედვით) და შინამეურნეობების
შესახებ .
მაჩვენებლები
ელექტროენერგიის,
ბუნებრივი
გაზის,
ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის სხვადასხვა
ნავთობპროდუქტებისა და ქვანახშირის წარმოების, იმპორტის, ექსპორტის,
მაჩვენებლები
2018 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX მარაგების ცვლილებისა და მოთხოვნა/მიწოდების შესახებ.
თვეები
ბიზნეს
რეგისტრის
მონაცემთა
ბაზის რეგისტრირებულ და მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა ეკონომიკური
საქმიანობის სახეების, რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით,
აქტუალიზება;
ზომის
მიხედვით,
საკუთრების
და
ორგანიზაციულბიზნეს
რეგისტრის
აქტუალიზების საწარმოთა
სამართლებრივი ფორმების მიხედვით
სტატისტიკური გამოკვლევა;
ბიზნეს
რეგისტრის
მონაცემთა
ბაზის მოქმედ (რეგისტრირებულ) საწარმოთა ჩამონათვალი (ბაზა) შემდეგი
აქტუალიზება მოქმედი საწარმოების შესახებ საიდენტიფიკაციო მონაცემების მითითებით:
 საწარმოს სრული დასახელება
 იურიდიული მისამართი
 ეკონომიკური საქმიანობის სახე (სექციის დონეზე)
 საკუთრება
 ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა
 გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი
 სტატისტიკის საიდენტიფიკაციო ნომერი
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მუხლი 6. სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა

1.
2.

სამუშაოს დასახელება

სამუშაოს მოცულობა

სასოფლო მეურნეობათა წლიური შერჩევითი
გამოკვლევა, 2017 წლის დასკვნითი გამოკითხვა
სასოფლო მეურნეობათა კვარტალური
შერჩევითი გამოკვლევა, 2018 წლის საწყისი
გამოკითხვა, 2018 წლის I, II და III კვარტალების
გამოკითხვები

ერთწლიანი კულტურების (საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი,
საშემოდგომო და საგაზაფხულო ქერი, შვრია, მზესუმზირა, სიმინდი,
ლობიო, კარტოფილი, ბაღჩეული, ბოსტნეული, ერთწლიანი ბალახები,
მრავალწლოვანი ბალახები) ნათესი ფართობი, აღებული ფართობი, წარმოება
და საშუალო მოსავლიანობა ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის ცალკეული სახეობების (კომბოსტო,
ყვავილოვანი კომბოსტო და ბროკოლი, ისპანახი, მწვანილი, პომიდორი,
კიტრი, მწვანე ლობიო, ბადრიჯანი, წიწაკა, ჭარხალი, სტაფილო, ხახვი
ბოლქვად, ნიორი, საზამთრო, ნესვი, გოგრა) წარმოება ქვეყნის დონეზე,
ძირითადი კულტურების (კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო და
ბროკოლი, მწვანილი, პომიდორი, კიტრი, მწვანე ლობიო, წიწაკა, ხახვი
ბოლქვად, ნიორი, საზამთრო, ნესვი) წარმოება რეგიონების მიხედვით, ასევე,
ზოგიერთი სახეობის წმინდა ნათესი ფართობი, აღებული ფართობი და
საშუალო მოსავლიანობა ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
მრავალწლოვანი კულტურების (ვაშლი, მსხალი, კომში, ქლიავი, ჭანჭური და
ღოღნოშო, ბალი და ალუბალი, გარგარი და ჭერამი, ატამი და ვაშლატამა,
ტყემალი და ალუჩა, კაკალი, თხილი, ხურმა და კარალიოკი, ლეღვი, ფეიხოა,
კივი, ბროწეული, მუშმალა, თუთა, წყავი, მარწყვი და ხენდრო, ჟოლო,
თეთრი და წითელი ყურძენი, მანდარინი, ფორთოხალი, ლიმონი, ჩაის
ფოთოლი) წარმოება ქვეყნის დონეზე. ასევე, ძირითადი მრავალწლოვანი
კულტურების (ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, ჭანჭური და ღოღნოშო, ბალი და
ალუბალი, ატამი და ვაშლატამა, ტყემალი და ალუჩა, კაკალი, თხილი, ხურმა
და კარალიოკი, თეთრი და წითელი ყურძენი, მანდარინი, ფორთოხალი,
ლიმონი, ჩაის ფოთოლი) წარმოება რეგიონების მიხედვით;
პირუტყვისა და ფრინველის (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (ასაკის
მიხედვით), ფური და ფურკამეჩი, ღორი, დედა ღორი, ცხვარი, დედა ცხვარი,
თხა, დედა თხა, ყველა სახის ფრინველი, ქათამი, ინდაური, იხვი და ბატი,
ფუტკრის ოჯახი) სულადობა/რაოდენობა ქვეყნის დონეზე და რეგიონების
მიხედვით;
მეცხოველეობის პროდუქციის (ხორცი სულ, მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვის ხორცი, ღორის ხორცი, ცხვრისა და თხის ხორცი, ყველა სახის
ფრინველის ხორცი, ქათმის ხორცი, ინდაურის ხორცი, იხვისა და ბატის
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3

4

სასურსათო ბალანსები და
თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტები
2017 წელი
წყალმომმარაგებელი კომპანიების გამოკვლევა
2017 წელი

ხორცი, რძე სულ, ფურისა და ფურკამეჩის რძე, ცხვრისა და თხის რძე,
კვერცხი, მატყლი, თაფლი) წარმოება ქვეყნის დონეზე და რეგიონების
მიხედვით;
ფურისა და ფურკამეჩის საშუალო წველადობა ქვეყნის დონეზე და
რეგიონების მიხედვით;
პირუტყვის (ხბოსა და ზაქის, გოჭის, თიკნისა და ბატკნის) ნამატი
მთლიანად და საშუალოდ ას დედა პირუტყვზე ქვეყნის დონეზე და
რეგიონების მიხედვით;
პირუტყვის და ფრინველის (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორის,
ცხვრისა და თხის, ყველა სახის ფრინველის) დაცემა ქვეყნის დონეზე და
რეგიონების მიხედვით;
სასოფლო მეურნეობების მიერ გამოყენებული მინერალური სასუქები და
ნაკელი, მინერალური სასუქებით და ნაკელით განოყიერებული ერთწლიანი
და
მრავალწლოვანი
კულტურების
ფართობი,
პესტიციდებით
დამუშავებული ერთწლიანი და მრავალწლოვანი კულტურების ფართობი;
ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ფასები (ფასები ფერმის
კართან) ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით.
ხორბალი, სიმინდი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ყურძენი, ხორცი,
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი, ღორის ხორცი, ცხვრისა და თხის
ხორცი, ფრინველის ხორცი, რძე და რძის პროდუქტები, კვერცხი.
ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემაში ჩართული მოსახლეობის
რაოდენობა და მიწოდებული წყლის მოცულობა.
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მუხლი 7. საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა
სამუშაოს დასახელება
1.

საქონლით საგარეო ვაჭრობის, 2017 წლის
წლიური და 2018 წლის იანვრიდან ნოემბრის
ჩათვლით ყოველთვიური ექსპრეს მონაცემები
(ნაზარდი ჯამით) (წინასწარი)

2.

საქონლით საგარეო ვაჭრობის, 2017 წლის
წლიური და 2018 წლის იანვრიდან ნოემბრის
ჩათვლით ყოველთვიური (ნაზარდი ჯამით)
მონაცემები ქვეყნების, საქონლისდა
ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით
(წინასწარი)
საქონლით საგარეო ვაჭრობისმონაცემები
ქვეყნების, საქონლის და ტრანსპორტირების
სახეების მიხედვით,
2017 წელი(დაზუსტებული)

3.

4.

5.

6.

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
სტატისტიკური გამოკვლევა მათ შორის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები,
2017 წლის IV კვარტალი,
2018 წლის I,II და III კვარტალები(წინასწარი)
საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
სტატისტიკური გამოკვლევა, მათ შორის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები,
2017 წელი(წინასწარი)
საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
სტატისტიკური გამოკვლევა, მათ შორის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები,
2017 წელი(დაზუსტებული)

სამუშაოს მოცულობა
საქონლით საგარეო ვაჭრობის ნაერთი მონაცემები შემდეგ ჭრილში:
 ექსპორტი;
 იმპორტი;
 საგარეო სავაჭრო ბრუნვა;
 საგარეო ვაჭრობის სალდო.
საქონლით საგარეო ვაჭრობის მონაცემები ქვეყნების და საქონლის
მიხედვით:
 ექსპორტ-იმპორტი ქვეყნების ჭრილში საქართველოს ყველა
სავაჭრო პარტნიორთან;
 ექსპორტ-იმპორტი საქონლის ჭრილში საგარეო ეკონომიკური
საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის (HS 2012) 4- და 6-ნიშნა
დონეზე;
 ექსპორტ-იმპორტი ფართო ეკონომიკური კატეგორიების (BEC)
მიხედვით;
 ექსპორტ-იმპორტი საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული
კლასიფიკაციის (SITC) სექციების მიხედვით;
 ექსპორტ-იმპორტი ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემდეგ ჭრილში:
 ქვეყნები;
 ეკონომიკის სექტორები;
 ინფორმაციის წყაროები;
 რეგიონები.
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მუხლი 8. სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეგიონების მიხედვით
სამუშაოს დასახელება
1.

სტატისტიკური ინფორმაცია
საქართველოს რეგიონების
მიხედვით

სამუშაოს მოცულობა
გარემოს დაცვა: საქართველოს ტყის ფონდი; ტყის ჭრის შედეგად მიღებული ხე-ტყის
მოცულობა; აღებული, გამოყენებული და გამოყენების შემდეგ ზედაპირულ წყალსატევებში
ჩაშვებული

წყლის

მოცულობა;

სტაციონარულ

წყაროებში

წარმოქმნილი,

გაუვნებელყოფილი და ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების რაოდენობა წლიური.
მოსახლეობა: მოსახლეობის რიცხოვნობა 1 იანვრის მდგომარეობით, დაბადებულთა
რიცხოვნობა, გარდაცვლილთა რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით, გარდაცვლილთა
რიცხოვნობა გარდაცვალების ძირითადი მიზეზების მიხედვით, 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა
გარდაცვალება, ბუნებრივი მატება, ქორწინებათა და განქორწინებათა რიცხვი, წლიური.
ადამიანური რესურსები: ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის (სამუშაო ძალა),
დასაქმებულთა, დაქირავებულთა, თვითდასაქმებულთა, უმუშევართა და ეკონომიკურად
არააქტიური მოსახლეობის რიცხოვნობა; უმუშევრობის, დასაქმებისა და აქტიურობის დონე,
წლიური.
ბიზნეს სექტორი: ბიზნეს სექტორის საქმიანობის ამსახველი ძირითადი მაჩვენებლები
(საწარმოთა რაოდენობა, ბრუნვა, პროდუქციის გამოშვება, დასაქმებულთა რაოდენობა და
ა.შ.) ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების, საწარმოს ზომის, საკუთრების ფორმების,
ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, კვარტალური და წლიური.
მრეწველობა: მრეწველობის დარგის ძირითადი მაჩვენებლები (საწარმოთა რაოდენობა,
ბრუნვა, პროდუქციის გამოშვება ღირებულებით და ნატურალურ გამოსახულებაში,
დასაქმებულთა რიცხოვნობა და ა. შ.), წლიური.
სოფლის მეურნეობა: ერთწლიანი კულტურების ნათესი და აღებული ფართობები, წარმოება
და საშუალო მოსავლიანობა, მრავალწლოვანი კულტურების წარმოება, პირუტყვის და
ფრინველის სულადობა, მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება, წლიური.
მშენებლობა, ინვესტიციები და პრივატიზაცია: შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების
მოცულობა, ინვესტიციები ძირითად კაპიტალში, მშენებლობისა და რეკონსტრუქციისათვის
გაცემული ნებართვები, კვარტალური და წლიური.
მომსახურების სფერო: ვაჭრობის, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის, სასტუმროებისა და
რესტორნების დარგის ძირითადი მაჩვენებლები (საწარმოთა რაოდენობა, ბრუნვა,
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სამუშაოს დასახელება

სამუშაოს მოცულობა
პროდუქციის გამოშვება, დასაქმებულთა რიცხოვნობა და ა. შ.), წლიური.
ცხოვრების დონე: შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების სტრუქტურა, წლიური.
განათლება: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების (სკოლების) რაოდენობა, მათში
მოსწავლეთა
რიცხოვნობა,
რეგიონის
ტერიტორიაზე
არსებული
უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა, წლიური.
კულტურა: რეგიონში არსებული კულტურის ორგანიზაცია-დაწესებულებების რაოდენობა
სახეების (მუზეუმები, თეატრები) მიხედვით, აგრეთვე გაწეული მომსახურების სახეები
(მუზეუმებში დამთვალიერებელთა, გამოფენებისა და ექსკურსიების რაოდენობა,
თეატრებში მაყურებელთა და წარმოდგენების (სპექტაკლების) რაოდენობა), წლიური.
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა: საავადმყოფოების, ამბულატორიულპოლიკლინიკური დაწესებულებების რაოდენობა, სტაციონარული საწოლების რაოდენობა,
სამედიცინო კადრების რიცხოვნობა, ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში
ექიმთან მიმართვების რიცხვი, საპენსიო და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა,
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული და
საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რიცხოვნობა, წლიური.
ინფრასტრუქტურა:
ელექტროენერგიით,
ბუნებრივი
აირით
უზრუნველყოფილი
შინამეურნეობების პროცენტული წილი, შინამეურნეობების პროცენტული განაწილება
სასმელი წყლის ძირითადი წყაროების მიხედვით, წლიური. საავტომობილო გზების სიგრძე,
მათ შორის: ა) საერთაშორისო მნიშვნელობის; ბ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის,
წლიური. სატრანსპორტო ორგანიზაციების რაოდენობა, კვარტალური და წლიური.
ინტერნეტით და კომპიუტერით უზრუნველყოფა, წლიური.
ტურიზმი: ადგილობრივ ვიზიტორთა განაწილება საცხოვრებელი ადგილისა და
მონახულებული რეგიონების მიხედვით. უცხოელ ვიზიტორთა განაწილება მონახულებული
რეგიონების მიხედვით, კვარტალური.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა
რეგიონულ ჭრილში.
მთლიანი შიდა პროდუქტი: მთლიანი დამატებული ღირებულება ეკონომიკური საქმიანობის
ძირითადი სახეების მიხედვით, წლიური.
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