
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

წყარო: საქსტატი

მრეწველობის  სექტორი
აჭარის  რეგიონში

თებერვალი / 2016 წელი



მრეწველობის სექტორის წილი რეგიონის ეკონომიკაში

2014 წელი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება: 2 039.7 მლნ ლარი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება მრეწველობის

სექტორში: 159.3 მლნ ლარი

 მრეწველობის სექტორის წილი მთლიან დამატებულ ღირებულებაში: 8%
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7%

მრეწველობა

8%

პროდუქციის 

გადამუშავება 

შინამეურნეობების მიერ

3%

მშენებლობა

16%

ვაჭრობა

14%

ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა

8%

სახელმწიფო 
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ჯანმრთელობის დაცვა 
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დახმარება
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მომსახურების 

სხვადასხვა სახეობა

22%

აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება 
სექტორების მიხედვით
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მლნ ლარი

მრეწველობის სექტორში შექმნილი 
დამატებული ღირებულების დინამიკა

მრეწველობის სექტორში 
მთლიანი დამატებული 
ღირებულების საშუალო 
ზრდის ტემპმა 2010-2014

წლებში შეადგინა 17.5%



ტენდენციები 2013 წლის 
მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში

2014 წელი

 ბრუნვა: 376.3 მლნ ლარი

 პროდუქციის გამოშვება: 335.6 მლნ  ლარი

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 8 659 კაცი

 საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება: 516.7 ლარი

ბრუნვა

ზრდა - 14%

პროდუქციის გამოშვება

ზრდა - 18%

დასაქმებულთა 
რაოდენობა

ზრდა - 12%

საშუალოთვიური 
შრომის ანაზღაურება

ზრდა - 15%

მრეწველობის სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები



მრეწველობის სექტორული პოზიცია
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ბრუნვა და პროდუქციის გამოშვება
მრეწველობის სექტორში
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მრეწველობის სექტორის სტრუქტურა 
პროდუქციის გამოშვების მიხედვით

(2014 წ.)
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ელექტროენერგიის, აირისა 

და წყლის წარმოება/ 

განაწილება

სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა
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19%

17%

9%

9%

7%

12%

საკვები პროდუქტებისა (სასმელების ჩათვლით) და 

თამბაქოს წარმოება

სამშენებლო მასალებისა და სხვა არალითონური 

მინერალური ნაკეთობების წარმოება

ტექსტილისა და ტექსტილის ნაწარმის წარმოება

ხე-ტყის დამუშავება და ხის ნაწარმის წარმოება

რეზინისა და პლასტმასის ნაწარმის წარმოება

მეტალურგიული მრეწველობა და ლითონის მზა 

ნაწარმის წარმოება

მრეწველობის სხვა ქვესექტორები
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მ.შ. დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა

მრეწველობის სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა
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ლარი

მრეწველობის სექტორში დასაქმებულთა საშუალოთვიური 
შრომის ანაზღაურება

2014 წელი

 მრეწველობის სექტორში დასაქმებულთა 

საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება: 516.7 (ლარი)

 დამამუშავებელი მრეწველობა: 486.3 

 სამთომოპოვებითი მრეწველობა: 618.9

 ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება / 

განაწილება: 832.0
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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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მრეწველობა

სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა

ელექტროენერგიის, აირისა 

და წყლის წარმოება/ 

განაწილება

2014 წელი

 მრეწველობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა: 749

 დამამუშვებელი მრეწველობა: 704

 სამთომოპოვებითი მრეწველობა: 34

 ელექტრო ენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება/ განაწილება: 11



88%

7%

5%

მცირე

საშუალო

მსხვილი

2014 წელი

 მრეწველობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა: 749

 მცირე საწარმო: 657

 საშუალო საწარმო: 53

 მსხვილი საწარმო: 39

მრეწველობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა
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(2014 წ.)



მრეწველობის წილი კერძო სექტორის ინვესტიციებში
(2015 წ.)
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წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.



მრეწველობის სექტორის წილი საბანკო სასესხო პორტფელში
(2015 წ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
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სამრეწველო უბანი 
(,,ზონა’’)

 თევზის წარმოება;

 ყავისა და ჩაის გადამუშავება;

 ხორბლის გადამუშავება; 

 პურპროდუქტების და საკონდიტრო 

ნაწარმის წარმოება; 

 რძის პროდუქტების წარმოება; 

 სამკურნალო მცენარეების დამუშავება; 

ხელვაჩაურის 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 (ავეჯი, პარკეტი, ნახევარფაბრიკატები, სხვა); 

 რკინის კონსტრუქციების წარმოება (მასიური ყალიბები, კარ-ფანჯრები, პროფილები, სხვა); 

 მინის ნაკეთობათა წარმოება (საფასადე შუშები); 

 ქვის ნაკეთობათა წარმოება (დეკორატიული ფილები, ძელური სკამები, ურნები, სხვა);

 პოლიეთილენის პროდუქციის წარმოება (პარკები; მილები, სხვა); 

 მეტალოპლასტმასის პროდუქციის  წარმოება; 

 ტექსტილის წარმოება; 

სამრეწველო უბანში კონცენტრირებულია რეგიონში ფუნქციონირებადი სამრეწველო საწარმოების
დაახლოებით 15% - სულ 94 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 4 საწარმო.

სამრეწველო უბანი 
(,,ზონა’’)



სახელმწიფო პროგრამის - ,,აწარმოე საქართველოში’’ 
ბენეფიციარი სამრეწველო საწარმოები

№ საწარმოს დასახელება საქმიანობა მუნიციპალიტეტი კომპონენტი

1 შპს BS METAL GROUP სამშენებლო მასალების წარმოება ხელვაჩაური ფინანსური კომპონენტი

2 შპს დარ კაპიტალი სამშენებლო მასალების წარმოება ხელვაჩაური ფინანსური კომპონენტი

3 შპს ჯეტონგი სამშენებლო მასალების წარმოება ბათუმი ფინანსური კომპონენტი

4 შპს ბლოკი სამშენებლო მასალების წარმოება ხელვაჩაური ფინანსური კომპონენტი

5 შპს ხახუტა სამშენებლო მასალების წარმოება ბათუმი ფინანსური კომპონენტი

6 შპს თ.ე.მ.ი ქაფბლოკი სამშენებლო მასალების წარმოება ხელვაჩაური ფინანსური კომპონენტი

7 შპს ნოვა სამშენებლო მასალების წარმოება ხელვაჩაური ფინანსური კომპონენტი

8 შპს კლს გრუპ სამშენებლო მასალების წარმოება ბათუმი ფინანსური კომპონენტი

9 შპს ელეგანტ-5 სამშენებლო მასალების წარმოება ხელვაჩაური ფინანსური კომპონენტი

10 შპს TCF GEORGIA ციტრუსის დახარისხება, კონცენტრანტის წარმოება ქობულეთი ფინანსური კომპონენტი

11 შპს ჯი და ჯი ქოოფერეიშენ ნაყინის წარმოება ბათუმი ფინანსური კომპონენტი

12 შპს გლობალ თრეიდი თხილის გადამუშავება ქობულეთი ინფრასტრუქტურული კომპონენტი

13 შპს ენ-ეიჩ-ელ 43 პურ-ცომეულისა და საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება ქობულეთი ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა

14 კოოპერატივი რკ აგროეკოსურსათი ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოება შუახევი ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა

აწარმოე საქართველოში

წყარო: სსიპ  მეწარმეობის განვითარების სააგენტო.



სახელმწიფო პროგრამის -,,შეღავათიანი აგრო კრედიტი’’ 
ბენეფიციარი სამრეწველო საწარმოები

№ საწარმოს დასახელება საქმიანობა მუნიციპალიტეტი კომპონენტი

1 შპს იმერი თამბაქოს წარმოება ბათუმი შეღავათიანი კრედიტი

2 შპს ქედის ღვინის ქარხანა ღვინის წარმოება ქედა შეღავათიანი კრედიტი

3 შპს ნათს კომპანი თხილის გადამუშავება ქობულეთი შეღავათიანი კრედიტი

4 შპს ემირი ჩაის გადამუშავება ქობულეთი შეღავათიანი კრედიტი

5 შპს ლეჩა ციტრუსის შეფუთვა-დახარისხება, შესაფუთი ტარის წარმოება ხელვაჩაური შეღავათიანი კრედიტი

6 შპს იმპერიალი-2000 ფქვილის წარმოება ბათუმი შეღავათიანი კრედიტი

7 რკ აგროეკო სურსათი რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება შუახევი შეღავათიანი კრედიტი

8 შპს აგროინვესტსერვისი ციტრუსის გადამუშავება ქობულეთი შეღავათიანი კრედიტი

9 შპს კტვ აგრო-ქედა ხილის გადამუშავება ქედა შეღავათიანი კრედიტი

10
შპს  Georgian Industrial Asset 
Management Group

ციტრუსის გადამუშავება ქობულეთი შეღავათიანი კრედიტი

11 შპს აჭარული ღვინის სახლი ყურძნის გადამუშავება ხელვაჩაური შეღავათიანი კრედიტი

12 შპს TCF GEORGIA ციტრუსის დახარისხება, კონცენტრანტის წარმოება ქობულეთი შეღავათიანი კრედიტი

შეღავათიანი აგროკრედიტი

წყარო: ა(ა)იპ  სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო.



დონორ ორგანიზაციათა ბენეფიციარი სამრეწველო საწარმოები

№ საწარმოს დასახელება საქმიანობა მუნიციპალიტეტი კომპონენტი

1 კოოპ. ჩხავერი ღვინის წარმოება ქედა მანქანა-დანადგარების შეძენა

2 კოოპ. ვარჯანისი ღვინის წარმოება ქედა მანქანა-დანადგარების შეძენა

3 კოოპ. ერგის ქვეყანა ღვინის წარმოება ხელვაჩაური მანქანა-დანადგარების შეძენა

4 კოოპ. ივერის ვენახები ღვინის წარმოება ქედა მანქანა-დანადგარების შეძენა

5 კოოპ. მუხაესტატე ღვინის წარმოება ქობულეთი მანქანა-დანადგარების შეძენა

6 კოოპ. საწური ღვინის წარმოება შუახევი მანქანა-დანადგარების შეძენა

№ საწარმოს დასახელება საქმიანობა მუნიციპალიტეტი კომპონენტი

1 შპს ნატურალ პროდუქცია რძის პროდუქტების წარმოება ხულო თანადაფინანსება

2 შპს ელგუჯა ბარამიძე რძის პროდუქტების წარმოება ხელვაჩაური თანადაფინანსება

3 შპს მაჭახელა თაფლის გადამუშავება ხელვაჩაური თანადაფინანსება

წყარო: ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის;

საერთაშორისო არაკომერციულ ორგანიზაცია ,,მერსი კორპსი”.


