
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

წყარო: საქსტატი

მრეწველობის  სექტორი
აჭარის  რეგიონში

მაისი/ 2017 წელი



მრეწველობის სექტორის წილი რეგიონის ეკონომიკაში

2015 წელი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება: 2 194.3 მლნ ლარი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება მრეწველობის

სექტორში: 170.5 მლნ ლარი

 მრეწველობის სექტორის წილი მთლიან დამატებულ ღირებულებაში: 8%
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აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება 
სექტორების მიხედვით
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მრეწველობის სექტორში შექმნილი 
დამატებული ღირებულების დინამიკა

მრეწველობის სექტორში 
მთლიანი დამატებული 
ღირებულების საშუალო 
ზრდის ტემპმა 2011-2015 

წლებში შეადგინა 7%



ტენდენციები 2014 წლის 
მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში

2015 წელი

 ბრუნვა: 381.1 მლნ ლარი

 პროდუქციის გამოშვება: 359.2 მლნ  ლარი

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 8 652 კაცი

 საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება: 540.2 ლარი

ბრუნვა

ზრდა - 1%

პროდუქციის გამოშვება

ზრდა - 7%

დასაქმებულთა 
რაოდენობა

კლება - 0.1%

საშუალოთვიური 
შრომის ანაზღაურება

ზრდა - 5%

მრეწველობის სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები
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ბრუნვა და პროდუქციის გამოშვება
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მრეწველობის სექტორის სტრუქტურა 
პროდუქციის გამოშვების მიხედვით

(2015 წ.)
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მრეწველობის სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა
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მრეწველობის სექტორში დასაქმებულთა საშუალოთვიური 
შრომის ანაზღაურება

2015 წელი

 მრეწველობის სექტორში დასაქმებულთა 

საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება: 540.2 (ლარი)

 დამამუშავებელი მრეწველობა: 511.8 

 სამთომოპოვებითი მრეწველობა: 773.6

 ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება / 

განაწილება: 831.7
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მ.შ. დამამუშავებელი მრეწველობის ქვესექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა

მრეწველობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა 
რაოდენობის დინამიკა 



მრეწველობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა
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ელექტროენერგიის, აირისა 

და წყლის წარმოება/ 

განაწილება

2016 წელი

 მრეწველობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა: 863

 დამამუშვებელი მრეწველობა: 818

 სამთომოპოვებითი მრეწველობა: 40

 ელექტრო ენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება/ განაწილება: 5
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7%
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მცირე

საშუალო

მსხვილი

2016 წელი

 მრეწველობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა: 863

 მცირე საწარმო: 757

 საშუალო საწარმო: 64

 მსხვილი საწარმო: 42

მრეწველობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა



მრეწველობის წილი კერძო სექტორის ინვესტიციებში
(2016 წ.)
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წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.



მრეწველობის სექტორის წილი საბანკო სასესხო პორტფელში
(2016 წ.)
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წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი.



სამრეწველო უბანი 

 თევზის წარმოება

 ყავისა და ჩაის გადამუშავება

 ხორბლის გადამუშავება

 პურპროდუქტების და საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება

 რძის პროდუქტების წარმოება

 სამკურნალო მცენარეების დამუშავება

სამრეწველო უბანში ხორციელდება შემდეგი ასორტიმენტის სამრეწველო პროდუქციის წარმოება:

 ინერტული მასალების დამუშავება

 ასფალტისა და ბეტონის წარმოება

 სამშენებლო ბლოკების წარმოება

 ცემენტის წარმოება

 თერმო და თბოსაიზოლაციო მასალების წარმოება

 ხის ნაკეთობათა წარმოება

 რკინის კონსტრუქციების წარმოება

 მინის ნაკეთობათა წარმოება

 ქვის ნაკეთობათა წარმოება

 პოლიეთილენის პროდუქციის წარმოება

 მეტალოპლასტმასის პროდუქციის  წარმოება

 ტექსტილის წარმოება

სამრეწველო უბანში კონცენტრირებულია რეგიონში ფუნქციონირებადი სამრეწველო საწარმოების
დაახლოებით 11% - სულ 100-მდე სხვადასხვა ზომისა და პროფილის სამრეწველო საწარმო.

სამრეწველო უბანში არსებული საწარმოების დაახლოებით 65%-ს შეადგენს სამშენებლო მასალების
მწარმოებელი საწარმოები.
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სამშენებლო მასალების წარმოება

ხის ნაწარმის წარმოება

საფქველ-ბურღულეული, პურპროდუქტებისა და 

საკონდიტრო ნაწარმის  წარმოება

ლითონის მზა ნაწარმის წარმოება

ჩაისა და ყავის გადამუშავება

რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება

ტექსტილისა და ტექსტილის ნაწარმის წარმოება

თევზის წარმოება

პლასტმასის ნაწარმის წარმოება

ქიმიური წარმოება

მრეწველობის სხვა ქვესექტორები

სამრეწველო უბანში მოქმედი დამამუშავებელი

მრეწველობის საწარმოებიდან 15-მდე საწარმო წარმოადგენს

სოფლის მეურნეობის მეორად წარმოებას.

სამრეწველო უბანში ფუნქციონირებს 20-მდე მსხვილი

საწარმო.

სახელმწიფო პროგრამით - ,,აწარმოე საქართველოში’’
სარგებლობს სამრეწველო უბანში განთავსებული 6 საწარმო.

სამრეწველო უბანი 
(,,ზონა’’)


