დანართი 1
დამტკიცებულია
საქართველოს პრეზიდენტის
2011 წლის 10 მაისის
№ 10/05/08 განკარგულებით

სტატისტიკურ სამუშაოთა
2011 წლის პროგრამა

მუხლი 1. ეროვნული ანგარიშები
¹¹

1.

2.

3.

4.

5.

სამუშაოს დასახელება
მთლიანი შიდა პროდუქტი (2010 წლის IV
კვარტალი, 2010 წლის წლიური, 2011 წლის I,
II, III კვარტალები), წინასწარი

ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული
ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები
(2010 წლის IV კვარტალი, 2010 წლის
წლიური, 2011 წლის I, II, III კვარტალები),
წინასწარი
2010 წლის წლიური მთლიანი შიდა
პროდუქტისა და ეროვნული ანგარიშების
სხვა მაჩვენებლები (დაზუსტებული)
მონეტარული, ფინანსური ბაზრებისა და
ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები (2010
წლის IV კვარტალი, 2010 წლის წლიური,
2011 წლის I, II, III კვარტალები), წინასწარი

2010 წლის მონეტარული, ფინანსური
ბაზრებისა და ფისკალური სტატისტიკის
მონაცემები (დაზუსტებული)

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)
საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის –
საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის
(შემდგომში – საქსტატის)
ქვედანაყოფების,
სამინისტროებისა და
უწყებების მონაცემები

პერიოდულობა

შემსრულებელი

გავრცელების
ვადა

კვარტალური,

საქსტატის
ეროვნული
ანგარიშების
სამმართველო

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე-80–ე დღე

«–»

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
90–ე დღე

«–»

30 ნოემბერი

«–»

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
70–ე დღე

«–»

20 ივლისი

წლიური

კვარტალური,
«–»

«–»
ცხრილი საქართველოს
ეროვნულ ბანკთან და
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსთან
შეთანხმებული ფორმატით

«–»

წლიური

წლიური

კვარტალური,
წლიური

წლიური

1

¹¹

სამუშაოს დასახელება

6.

2010 წლის რესურსებისა და გამოყენების
ცხრილები (15/15) მიმდინარე ფასებში
(დაზუსტებული)

7.

ძირითად კაპიტალში განხორციელებული
ინვესტიციების დეტალური გამოკვლევა

8.

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი
(წლიური დაზუსტებული)

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

შემსრულებელი

გავრცელების
ვადა

საქსტატის ქვედანაყოფების,
სამინისტროებისა და
უწყებების მონაცემები

წლიური

«–»

20 დეკემბერი

ერთჯერადი

«–»

31 ოქტომბერი

წლიური

«–»

23 დეკემბერი

საქსტატის
გამოკვლევის კითხვარი
საქსტატის ქვედანაყოფების,
სამინისტროებისა და
უწყებების მონაცემები

მუხლი 2. საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა
სამუშაოს დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

შემსრულებელი

გავრცელების
ვადა

2

სამუშაოს დასახელება
1.

საქონლით საგარეო ვაჭრობის 2010 წლის
დეკემბრისა და 2011 წლის იანვარნოემბრის მონაცემები ქვეყნებისა და
საქონლის მიხედვით (წინასწარი)

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

შემსრულებელი

გავრცელების
ვადა

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მმართველობის
სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული
პირის –
შემოსავლების სამსახურის
(შემდეგში – შემოსავლების
სამსახური) მონაცემთა
ბაზების ელექტრონული
ვერსია
საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის –
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ბაზების
ელექტრონული ვერსია
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება – საქართველოს
სახელმწიფო ელექტრო
სისტემა (ელექტრო ენერგიის
ექსპორტ–იმპორტი) ცხრილი,
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება
– საქართველოს გაზის
ტრანსპორტირების კომპანია
(ბუნებრივი აირის იმპორტი),
ცხრილი

ყოველთვიური

საქსტატის
საგარეო
ვაჭრობისა და
უცხოური
ინვესტიციების
სტატისტიკის
სამმართველო

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
24–ე დღე

3

სამუშაოს დასახელება
2.

3.

4.

საქონლით საგარეო ვაჭრობის 2010 წლის
წლიური მონაცემები ქვეყნებისა და
საქონლის მიხედვით (დაზუსტებული)
საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
სტატისტიკური გამოკვლევა (2010 წლის
წლიური მონაცემები), მათ შორის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები,
(წინასწარი)

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
სტატისტიკური გამოკვლევა (2010 წლის
წლიური მონაცემები), მათ შორის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები,
(დაზუსტებული)

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)
«–»

საქსტატის
გამოკვლევის კითხვარი;
საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო (პრივატიზაცია,
ლიცენზიები),
აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ფინანსთა და
ეკონომიკის განვითარების
სამინისტრო (პრივატიზაცია),
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოები (პრივატიზაცია),
საქართველოს ეროვნული
ბანკი (ინვესტიციები
საფინანსო სექტორში),
ცხრილი

პერიოდულობა

წლიური

წლიური

შემსრულებელი

«–»

გავრცელების
ვადა
30 ივნისი

საქსტატის
საგარეო
ვაჭრობისა და
უცხოური
ინვესტიციების
სტატისტიკის
სამმართველო

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
70–ე დღე

«–»

15 აგვისტო

წლიური
«–»

4

სამუშაოს დასახელება
5.

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
კვარტალური სტატისტიკური გამოკვლევა
(2010 წლის IV კვარტალი, 2011 წლის I, II, III
კვარტალები), მათ შორის პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციები, (წინასწარი )

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

შემსრულებელი

კვარტალური
«–»

«–»

გავრცელების
ვადა
საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
70–ე დღე

მუხლი 3. ბიზნეს სტატისტიკა

სამუშაოს დასახელება
1.

2.
3.

საწარმოთა კვარტალური სტატისტიკური
გამოკვლევა (2010 წლის IV კვარტალი,
2011 წლის I, II, III კვარტალები)
საწარმოთა წლიური სტატისტიკური
გამოკვლევა (2010 წლის შედეგები)
ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა ბაზის
აქტუალიზება მოქმედი საწარმოების
შესახებ შემოსავლების სამსახურიდან
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)
გამოკვლევის კითხვარი

«–»

პერიოდულობა
კვარტალური

წლიური

შემსრულებელი

გავრცელების
ვადა

საქსტატის
ბიზნეს
სტატისტიკის
სამმართველო

საანგარიშო პერიოდის
დასრულებიდან
65-ე დღე

«–»

2011 წლის
15 ოქტომბერი

წლის
განმავლობაში

«–»

5

4.

5.

6.

ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა ბაზის
აქტუალიზება საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან
მიღებული რეგისტრაციის მასალების
საფუძველზე
ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების
სტატისტიკური გამოკვლევა
არაკომერციული ორგანიზაციების
გამოკვლევა (2010 წლის შედეგები)

სარეგისტრაციო მასალები

გამოკვლევის კითხვარი

«–»

ყოველთვიური

კვარტალური

წლიური

«–»

მასალების
მიღებიდან 30–ე
დღე

«–»

მასალების
მიღებიდან მე–20
დღე

«–»

2011 წლის
15 ოქტომბერი

მუხლი 4. სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა
სამუშაოების დასახელება

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

შემსრულებელი

გავრცელების ვადა

წლიური

საქსტატის
სოფლის
მეურნეობისა და
გარემოს
სტატისტიკის
სამმართველო

2011 წლის 15 მაისი
(წინასწარი
შედეგები),
2011 წლის 30
ივნისი (საბოლოო
შედეგები)

«–»

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან მე–
60 დღე

1.
სასოფლო მეურნეობების წლიური
შერჩევითი გამოკვლევა (2010 წლის
დასკვნითი გამოკვლევა)

2.

სასოფლო მეურნეობების კვარტალური
შერჩევითი გამოკვლევა (2011 წლის
საწყისი გამოკვლევა, 2011 წლის I
კვარტალის გამოკვლევა, 2011 წლის II
კვარტალის გამოკვლევა, 2011 წლის III
კვარტალის გამოკვლევა)

გამოკვლევის კითხვარი

«–»

კვარტალური
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მუხლი 5. ფასების სტატისტიკა
¹¹

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

შემსრულებელი

გავრცელების ვადა

კითხვარი

ყოველთვიური

1.

სამომხმარებლო ფასების ინდექსების
გაანგარიშება

საქსტატის ფასების
სტატისტიკის
სამმართველო

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე–3 დღე

«–»

ყოველთვიური

2.

მწარმოებელთა ფასების ინდექსის
გაანგარიშება სამრეწველო სექტორში

«–»

«–»

ყოველთვიური

3.

მწარმოებელთა ფასების ინდექსის
გაანგარიშება სამშენებლო სექტორში

«–»

«–»

ყოველთვიური

4.

მწარმოებელთა ფასების ინდექსის
გაანგარიშება სატვირთო გადაზიდვებზე

«–»

საერთაშორისო შედარებების პროგრამა ანუ
ვალუტების მსყიდველობითუნარიანობის
პარიტეტთა საერთაშორისო შედარებები

«–»

კვარტალური

«–»

საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე–15 დღე
საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე–15 დღე
საანგარიშო
პერიოდის
დასრულებიდან
მე–15 დღე
2013 წელი

5.

სამუშაოს დასახელება

მუხლი 6. დემოგრაფიული სტატისტიკა
სამუშაოს დასახელება

წყარო და
ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

პერიოდულობა

შემსრულებელი გავრცელების ვადა
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1.

ქვეყნის ყველა თვითმმართველი ერთეულის მიხედვით
დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინების, განქორწინების, აგრეთვე დემოგრაფიული მაჩვენებლების
გაანგარიშებისათვის საჭირო 2010 წლის IV კვარტალისა
და 2011 წლის პირველადი მონაცემთა ბაზების
დამუშავება საჭირო ფორმატით;
დაბადებისა და გარდაცვალების შესახებ მიღებული
სამედიცინო ცნობების დამუშავება საჭირო ფორმატით

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
მმართველობის
სფეროში მოქმედი
საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი–
სამოქალაქო რეესტრის
სააგენტოს მონაცემთა
ბაზა.

2010 წლის IV და
2011 წლის I-III
კვარტალი

საქსტატის
მოსახლეობის
აღწერისა და
დემოგრაფიის
სამმართველო

მონაცემები არ
ვრცელდება

საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

მონაცემები არ
ვრცელდება

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
2010 წელი
(წლიური),

2.

2010 წლისა და 2011 წლის I-III კვარტალის
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთთა
რიცხოვნობა შემოსვლა/გასვლის ხანგრძლივობის,
მოქალაქეობის, ასაკისა და სქესის მიხედვით

2011 წლის I-III
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

კვარტალი
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2010 წელი
(წლიური)
2010 წლისა და 2011 წლის I-II კვარტალის პირველადი
დემოგრაფიული მონაცემების დამუშავება სხვადასხვა
ჭრილში შემდეგი მაჩვენებლების მიხედვით:
3.

ა. შობადობა

საქსტატი, ცხრილები

ბ. გარდაცვალება

2011 წლის
პირველი 6 თვე

გ. ქორწინება

31 მაისი,
საქსტატის
მოსახლეობის
აღწერისა და
დემოგრაფიის
სამმართველო

15 სექტემბერი

(ნახევარწლიური,

დ. განქორწინება

წინასწარი)

4.
5.
6.
7.

2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოსახლეობის
რიცხოვნობის გაანგარიშება თვითმმართველი
ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით
2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოსახლეობის
სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის გაანგარიშება
2010 წლის მიგრაციული სალდოს გაანგარიშება
2010 წლის ძირითადი დემოგრაფიული
კოეფიციენტების გაანგარიშება

«–»

წლიური

«–»

15 ივნისი

«–»

«–»

«–»

30 ივნისი

«–»

«–»

«–»

30 ივნისი

«–»

«–»

«–»

31 ივლისი

მუხლი 7. საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა
იმ შემთხვევაში თუ დაინიშნა მოსახლეობის აღწერა, შესაბამისი სამართლებრივი აქტით გაიწერება ღონისძიებების დეტალური გეგმა
და მომზადდება ბიუჯეტი.

მუხლი 8. სოციალური სტატისტიკა
9

სამუშაოს დასახელება

1.

2010 წლის სიღარიბის დონის ამსახველი წლიური
მაჩვენებლები

წყარო და ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)

შინამეურნეობების
ინტეგრირებული
გამოკვლევა

პერიოდულობა

წლიური

შემსრულებელი

გავრცელების ვადა

საქსტატის
სოციალური
სტატისტიკის
სამმართველო

2011 წლის
31 მაისი

2.

2010 წლის ცხოვრების დონის ამსახველი წლიური
მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და
ხარჯები)

«–»

«–»

«–»

2011 წლის
27 მაისი

3.

2010 წლის მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის
ამსახველი წლიური მაჩვენებლები (დასაქმება და
უმუშევრობა)

«–»

«–»

«–»

2011 წლის
27 მაისი

4.

საარსებო მინიმუმის გაანგარიშება (2010 წლის XII
თვე, 2011 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
თვეები)

–

ყოველთვიური

«–»

მომდევნო თვის
მე-15 დღე

5.

სტატისტიკური გამოკვლევა - მონაცემები შრომის
შესახებ (დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო
თვიური ნომინალური ხელფასი, 2010 წლის IV
კვარტალი, 2010 წლის წლიური, 2011 წლის I, II, III
კვარტალები)

შრომის სტატისტიკური
გამოკვლევა

კვარტალური,
წლიური

«–»

კვარტალური –
საანგარიშო
პერიოდიდან 77–ე
დღე;
წლიური – 20
ოქტომბერი
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6.

2010/2011 სასწავლო წლის მონაცემები უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესახებ

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
(საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი –
განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრი)

7.

2010/2011 სასწავლო წლის მონაცემები
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
შესახებ

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო

8.

2010 წლის წლიური სტატისტიკური გამოკვლევა
მუზეუმების და თეატრების მუშაობის შესახებ

9.

2010 წლის წლიური მონაცემები სოციალური
დაცვის სფეროს შესახებ (სოციალურად დაუცველი
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები
ოჯახების რაოდენობა; პენსიონერების რაოდენობა
კატეგორიების მიხედვით; საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – სახელმწიფო ზრუნვის
სააგენტოს დაქვემდებარებაში მყოფი
მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სახლები,
ხანდაზმულთა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატები)

10.

2010 წლის წლიური მონაცემები ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროს შესახებ

წლიური

«–»

2011 წლის
1 ივნისი

«–»

«–»

2011 წლის
11 მაისი

გამოკვლევა

წლიური

საქსტატის
სოციალური
სტატისტიკის
სამმართველო

2011 წლის
18 აგვისტო

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

«–»

«–»

2011 წლის
29 ივლისი

«–»

«–»

«–»

2011 წლის
29 ივლისი
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11.

მონაცემები სამართლებრივი სფეროს შესახებ (2010
წლის წლიური, 2011 წლის I, I–II და I–III
კვარტალები)

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო,
საქართველოს უზენაესი
სასამართლო

«–»

კვარტალური–
საანგარიშო
პერიოდიდან 35-ე
დღე;
ნახევარწლიური –
25 აგვისტო;
წლიური–25 მარტი

«–»

საანგარიშო
პერიოდიდან 30-ე
დღე;

კვარტალური
ნახევარწლიური
წლიური

12.

სისხლის სამართლის სტატისტიკა (2010 წლის XII
თვე, 2011 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
თვეები)

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო,
საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო,
საქართველოს უზენაესი
სასამართლო,
საქართველოს
სასჯელაღსრულების,
პრობაციისა და
იურიდიული
დახმარების საკითხთა
სამინისტრო

ყოველთვიური

მუხლი 9. სტატისტიკური მეთოდოლოგია

¹

სამუშაოს დასახელება

წყარო
ინსტრუმენტარი
(ფორმა,
ცხრილი)

პერიოდულობა

შემსრულებელი

გავრცელების ვადა
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პროდუქციის სტატისტიკური კლასიფიკაციის
(საქმიანობის სახეობათა მიხედვით) ახალი ვერსიის
შემუშავება (CPA 2008–ის ბაზაზე)

1.

2. სტატისტიკურ სამუშაოთა 2012

_

წლის
განმავლობაში

საქსტატი

წლის ბოლოს

_

«–»

«–»

«–»

_

«–»

«–»

«–»

წლის პროგრამის პროექტის შემუშავება
3.

ეკონომიკური საქმიანობის სახეების კლასიფიკაციის
ახალი ვერსიის (ევროპული სტანდარტის NACE rev.2-ის
ბაზაზე) დეტალიზაცია ეროვნულ მე-5 დონეზე;

მუხლი 10. სტატისტიკური მონაცემების გავრცელება

¹¹

1

პუბლიკაციის დასახელება

სტატისტიკური პუბლიკაცია „სტატისტიკური
წელიწდეული 2011“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

წყარო და
ინსტრუმენტარი
(ფორმა, ცხრილი)
საქსტატში არსებული
მასალები

პერიოდულობა

წლიური

შემსრულებელი გავრცელების ვადა
საქსტატის
აღმასრულებელი
დირექტორის
აპარატი

2011 წლის
15 დეკემბერი
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