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მშენებლობა

ვაჭრობა

სახელმწიფო მმართველობა

მრეწველობა

ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება

განათლება

სასტუმროები და რესტორნები

სოფლის მეურნეობა

პროდუქციის გადამუშავება 

შინამეურნეობების მიერ

მომსახურების სხვადასხვა სახეობა

მთლიანი დამატებული ღირებულება სექტორების მიხედვით
(2014 წ.)

1 378.9

1 621.9
1 675.4

1 798.1

2 039.7

2010 2011 2012 2013 2014

 მთლიანი დამატებული ღირებულების საშუალო ზრდის ტემპმა 2010-2014
წლებში შეადგინა 10.4%

 მთლიანი დამატებული ღირებულების საშუალო მაჩვენებელმა 
მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგარიშებით 2014 წელს შეადგინა 5 143 ლარი

მთლიანი დამატებული ღირებულების დინამიკა
(მლნ. ლარი)

მთლიანი შიდა პროდუქტი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.



უმუშევრობის
დონე 

ეკონომიკურად აქტიური 
მოსახლეობა

(სამუშაო ძალა)  

საშუალო თვიური 
ნომინალური ხელფასი

(2014 წ.)

15.1%

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

60% 818 ლარი

უმუშევარი

15.1%

დაქირავებული

34.5%

თვითდასაქმებული

50.4%

დასაქმებული

84.9%

დასაქმების ინდიკატორები

2015 წ.
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2011 2012 2013 2014 2015

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები*

(მლნ. ლარი)

87%

8%

5%

საბიუჯეტო შემოსულობების სტრუქტურა

(2015)

გადასახადები

შემოსავლები პრივატიცაზიიდან

სხვა შემოსავლები
*მაჩვენებლები არ შეიცავს გრანტებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

რესპუბლიკური ბიუჯეტი



პრივატიზაცია

პრივატიზებული ობიექტები იჯარით გაცემული 

ობიექტები

32

22

38

28

42
38

2013 2014 2015

პრივატიზებული და იჯარით გაცემული 
ობიექტების რაოდენობა

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები

2013

2014

2015

2 973.8

5 758.2

16 318.6

ათასი ლარი
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2011 2012 2013 2014 2015

მლნ. აშშ დოლარი

ენერგეტიკა

41%

ტურიზმი

33%

მშენებლობა

23%

მრეწველობა

1%სოფლის მეურნეობა

1%

სხვა სექტორები

1%

2015 წ.

ინვესტიციები

კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული 
ინვესტიციების დინამიკა

კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული 
ინვესტიციების განაწილება სექტორების მიხედვით

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.



ფინანსური სექტორი

ვაჭრობა

56%

ფინანსური 

შუამავლები

8%

მშენებლობა

8%

მრეწველობა

5%
ტურიზმი

5%

სოფლის 

მეურნეობა

2%

ჯანდაცვა

2%

სხვა 

სექტორები

14%

15  კომერციული ბანკი

9 სადაზღვევო კომპანია

11 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია

2  საკრედიტო კავშირი

347 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი

3  ფულადი გზავნილების 
განმახორციელებელი პირი

საბანკო სესხების განაწილება სექტორების მიხედვით
(2015 წ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

2015 წელს კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების 
მოცულობამ შეადგინა 1 161.1 მლნ. ლარი, რომელთა შორის 
70%-ზე მეტი გრძელვადიანი სესხებია

9%

2%

3%

16%

21%

49%

სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევა

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა

ქონების დაზღვევა

უბედური შემთხვევების დაზღვევა

სამოგზაურო დაზღვევა

სხვა

სადაზღვევო ბაზრის სტრუქტურა მოზიდული პრემიის მიხედვით
(2015 წ.)



პროდუქციის
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დასაქმებულთა 
რაოდენობა

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

5%

9%

86%

მსხვილი საშუალო მცირე

2014 წელს რეგიონში ფუნქციონირებდა 7 500-ზე 
მეტი კომპანია, რომელთა დაახლოებით  70% 
მოდის ბათუმზე

მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა
(2014 წ.)

2014 წელი

 ბრუნვა:  24%

 პროდუქციის გამოშვება: 25%

 დასაქმება: 10%

ბიზნეს სექტორი



ვაჭრობა
1 614.4

მშენებლობა
662.1მრეწველობა

376.3

II
I

III

ბრუნვა (მლნ ლარი)

ტრანსპორტი და 
კავშირგაბმულობა

288.1

მშენებლობა
740.4

მრეწველობა
335.6

II
I

III

პროდუქციის გამოშვება (მლნ ლარი)

ვაჭრობა
10 810

მშენებლობა
10 181მრეწველობა

8 659

II
I

III

დასაქმებულთა რაოდენობა (კაცი)

ეკონომიკური სექტორების პოზიციური განლაგება

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.



ექსპორტი

წყარო: აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატა.

 ციტრუსი

 თხილი

 ჩაი

 თამბაქოს ნაწარმი

 სხვადასხვა ხილის ნაწარმი

 დეკორატიული მცენარეები

 რუსეთი

 უკრაინა

 ბელორუსია

 სომხეთი

 თურქეთი

 ყაზახეთი

 ევკალიპტის ფოთოლი

 სამშენებლო მასალები

 ფიბრული ძაფი

 ბოჭკოვანი ფილა

 მეორადი პლასტმასი

ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია ძირითადი საექსპორტო ქვეყნები

 მოლდოვა

 ჩეხეთი

 გერმანია

 მონღოლეთი

 ინდონეზია

რეგიონში ოპერირებს 30-მდე
ექსპორტიორი კომპანია

ექსპორტი ხორციელდება 10-ზე მეტ 
ქვეყანაში



ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი

 მგზავრები: 210 000 (გამტარუნარიანობა – 600 ათასი)

 მომსახურება: 22 მიმართულება

ბათუმის საზღვაო პორტი

 პორტს აქვს 11 ნავსადგომი და 5 ტერმინალი

 საერთო გამტარუნარიანობა: 17 მლნ. ტონა წელიწადში

 საკონტეინერო ტერმინალის გამტარუნარიანობა - 100 000 TEU წელიწადში

ბათუმი TRACECA-სა აბრეშუმის გზის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშეა

სარკინიგზო ტრანსპორტი

 წელიწადში 500 000-ზე მეტი მგზავრი 

 მოდერნიზებული სარკინიგზო სადგურები

ლოგისტიკა

 ნავთობტერმინალი

 საკონტეინერო ტერმინალი

 მშრალი ტვირთების ტერმინალი

 სარკინიგზო ტერმინალი

 სამგზავრო ტერმინალი

საგზაო ინფრასტრუქტურა

 საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა: 55.0 კმ

 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზა: 219.0 კმ 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა: 3 432.3 კმ



2014 წელი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული 

ღირებულება ტურიზმის სექტორში: 136.3 მლნ ლარი

 ტურიზმის სექტორის წილი მთლიან დამატებულ 

ღირებულებაში: 7%

 ტურიზმის სექტორში მთლიანი დამატებული 

ღირებულების საშუალო ზრდის ტემპი 2010-2014 

წლებში: 14%

81.2
87.7

114.4

132.6 136.3

2010 2011 2012 2013 2014

ტურიზმის სექტორში შექმნილი 
დამატებული ღირებულების დინამიკა*

* მაჩვენებლები მოიცავს სასტუმროებისა და რესტორნების მონაცემებს.  

ტურიზმი

მლნ. ლარი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.



წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.

2013 2014 2015

393 617
431 678 443 667

უცხოელი შიდა

9.7%
2.8%

62%

38%

60%

40%

60%

40%

78 633

47 821

31 827
24 587

21 193
13 979 11 750

6 157 3 129 959

25 457

თურქეთი აზერბაიჯანი რუსეთი უკრაინა სომხეთი პოლონეთი ისრაელი ბელორუსია ყაზახეთი ლიტვა სხვა 

დანარჩენი

ტურისტთა განაწილება ქვეყნების მიხედვით

(2015 წ.)

ტურისტთა რაოდენობა

ტურიზმი

2015 წელი

 სასტუმროების/სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების 

სტატისტიკა: 443 667 ტურისტი

 საკრუიზო სტატისტიკა: 11 გემი, 4 551 ტურისტი

 საზღვრის გადმოკვეთა: 1 505 067 უცხოელი ვიზიტორი



წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი; საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია.

 განთავსების ობიექტების რაოდენობა: 328

 სასტუმრო ნომრების რაოდენობა 7 281

 განთავსების ადგილების რაოდენობა: 15 764

 სასტუმროების დატვირთულობის 
კოეფიციენტი: 44.32%

სასტუმროები

 რესტორნების რაოდენობა: 274

 რესტორნებში ადგილების რაოდენობა:                 
20 974

რესტორნები

 მუზეუმების რაოდენობა: 22

 დაცული ტერიტორიების რაოდენობა: 4

 კინტრიშის დაცული ტერიტორია

 მაჭახელას ეროვნული პარკი

 მტირალას ეროვნული პარკი

 ქობულეთის დაცული ტერიტორია

მუზეუმები და დაცული 
ტერიტორიები

 საკურორტო ადგილების რაოდენობა: 17

 კურორტების რაოდენობა: 6

 ბათუმი

 ქობულეთი

 მახინჯაური

 მწვანე კონცხი

 ციხისძირი

 ბეშუმი

კურორტები

 ტურისტული სააგენტოების რაოდენობა: 62

 ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები: 8

ტურისტული სააგენტოები და 
საინფორმაციო ცენტრები

 სამორინეების (კაზინოების) რაოდენობა: 11

 სათამაშო მაგიდების რაოდენობა: 138

 სათამაშო აპარატების რაოდენობა: 1 064

სამორინეები

ტურიზმი



2014 წელი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება

მშენებლობის სექტორში: 316.0 მლნ ლარი

 მშენებლობის სექტორის წილი მთლიან დამატებულ 

ღირებულებაში: 16%

 მშენებლობის სექტორში მთლიანი დამატებული 

ღირებულების საშუალო ზრდის ტემპი 2010-2014 

წლებში: 23%

142.5 142.6

200.0
223.9

316.0

2010 2011 2012 2013 2014

მლ
ნ.

 ლ
არ

ი

4 064

6 267

8 177 8 767
10 181

2010 2011 2012 2013 2014

მშენებლობის სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა
კა

ც
ი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

მშენებლობის სექტორში შექმნილი 
დამატებული ღირებულების დინამიკა

მშენებლობა



მშენებლობა

საცხოვრებელი

58%

სასტუმრო

19%

სხვადასხვა

23%

მშენებლობის ტიპები გაცემული 
ნებართვების მიხედვით

(2013 - 2015 წწ.)

მშენებლობის ფართობები გაცემული 
ნებართვების მიხედვით (მ2)

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

2013 2014 2015

885 706

1 154 181

1 325 571



წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

2014 წელი

აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება

მრეწველობის სექტორში: 159.3 მლნ ლარი

მრეწველობის სექტორის წილი მთლიან დამატებულ 

ღირებულებაში: 8%

მრეწველობის სექტორში მთლიანი დამატებული 

ღირებულების საშუალო ზრდის ტემპი 2010-2014 

წლებში: 18%

მრეწველობა

87.5

129.8 131.0

152.3

159.3

2010 2011 2012 2013 2014

მლნ. ლარი

მრეწველობის სექტორში შექმნილი 
დამატებული ღირებულების დინამიკა



მრეწველობის სექტორის სტრუქტურა პროდუქციის გამოშვების მიხედვით
(2014 წ.)

88%

7%

5%

დამამუშავებელი 

მრეწველობა

ელექტროენერგიის, 

აირისა და წყლის 

წარმოება/ განაწილება

სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა

27%

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

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

მრეწველობა



სამრეწველო უბანი (,,ზონა’’)

სამრეწველო უბანში კონცენტრირებულია რეგიონში 
ფუნქციონირებადი სამრეწველო საწარმოების 
დაახლოებით 15% - სულ 100-მდე სხვადასხვა ზომისა და 
პროფილის სამრეწველო საწარმო

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

სამრეწველო უბანში ხორციელდება შემდეგი სახის 
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

თევზის წარმოება

ყავისა და ჩაის გადამუშავება

ხორბლის გადამუშავება

პურპროდუქტების და საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება

რძის პროდუქტების წარმოება

სამკურნალო მცენარეების დამუშავება 

მრეწველობა

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

მდებარეობა:

 სარფის საბაჟოდან: 10 კმ

 აეროპორტიდან: 500 მ

 პორტიდან: 7 კმ

 რკინიგზის სადგურიდან: 7.5 კმ



2014 წელი*

 მოსახლეობა სოფლად: 149.2 ათასი კაცი 

 მეურნეობების რაოდენობა: 44 800 

 მეურნეობების სარგებლობაში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო მიწა: 19 700 ჰა

 მეურნეობების სარგებლობაში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საშუალო ფართობი: 0.4 ჰა  

(ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი – 1.4 ჰა)

45%

55%

მოსახლეობა სოფლად

მოსახლეობა ქალაქად

* მაჩვენებლები მოიცავს საქართველოს 2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგებს.  

სოფლის მეურნეობა

26%

64%

10%
სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები: 76.9 

ათასი ჰა

ტყე-ბუჩქნარი: 186.9 

ათასი ჰა

სხვა: 30.7 ათასი ჰა

21%

13%64%

2% მრავალწლიანი ნარგავები: 15.9 

ათასი ჰა

სახნავ-სათესი: 10.3 ათასი ჰა

სათიბი/საძოვარი: 49.0 ათასი ჰა

ნასვენი: 1.7 ათასი ჰა

მიწის ფონდის სტრუქტურა**

**მაჩვენებლები მოიცავს 2004 წლის მიწის ბალანსის მონაცემებს.  



წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2015 წელი

 ბოსტნეული: 16 590 (ტონა)

 მარცვლოვნები: 14 717

 მ.შ. სიმინდი: 13 994

 კარტოფილი: 23 599

 თამბაქო: 174

23%

14%
26%

19%

16% 2%

მარცვლოვნების წარმოება

ქობულეთი

ხელვაჩაური

ქედა

შუახევი

ხულო

ბათუმი

22%

38%13%

12%

8%

7%

ბოსტნეულის წარმოება

ქობულეთი

ხელვაჩაური

ქედა

შუახევი

ხულო

ბათუმი

11%
6%

10%

2%
66%

5%

კარტოფილის წარმოება

ქობულეთი

ხელვაჩაური

ქედა

შუახევი

ხულო

ბათუმი

90%

10%

თამბაქოს წარმოება

ქედა

შუახევი

ერთწლიანი კულტურების წარმოება

სოფლის მეურნეობა



წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2015 წელი

 ციტრუსი: 64 448 (ტონა)

 ხილი: 14 845

 ყურძენი: 1 846

 ჩაის ფოთოლი: 868

27%

28%

6%

25%

8%
6%

ხილის წარმოება

ქობულეთი

ხელვაჩაური

ქედა

შუახევი

ხულო

ბათუმი

70%

21%

9%

ციტრუსის წარმოება

ქობულეთი

ხელვაჩაური

ბათუმი

17%

13%

43%

16%

3% 8%

ყურძნის წარმოება

ქობულეთი

ხელვაჩაური

ქედა

შუახევი

ხულო

ბათუმი

94%

6%

ჩაის ფოთლის წარმოება

ქობულეთი

ხელვაჩაური

მრავალწლიანი კულტურების წარმოება

სოფლის მეურნეობა



2015 წელი

 რძის წარმოება: 31.8 ათასი ტონა

 ხორცის წარმოება: 0.5 ათასი ტონა

 კვერცხის წარმოება: 3.8 მლნ ცალი

 თაფლის წარმოება: 0.2 ათასი ტონა

წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
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ტონარძის წარმოება
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480

ათასი ცალიკვერცხის წარმოება

62 75
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125

50 35

ტონახორცის წარმოება

58
70

30
16 18 10

ტონათაფლის წარმოება

მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება

სოფლის მეურნეობა



 აჭარის რეგიონის მდინარეთა ჯამური პოტენციური ენერგია- 6.4 

მლრდ. კვტ/სთ

 მდინარეთა პოტენციური ენერგია 1 კმ² -ზე გაანგარიშებით - 244 

კვტ.სთ/კმ² (ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი - 220 კვტ.სთ/კმ²)

 მდინარეთა პოტენციური სიმძლავრე - 730 მეგავატი

 რეგიონში მდინარეთა რაოდენობა - 14 (მათგან ყველაზე მძლავრი 

მდინარეები: ჭოროხი, აჭარისწყალი, ჩირუხისწყალი, კინტრიში)

წყარო: აჭარის ა.რ. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო.

რეგიონში შესწავლილი ჰიდროლოგიური 

მონაცემების მიხედვით, მცირე მდინარეების 

არსებული ჰიდროენერგეტიკული 

პოტენციალის ათვისების შემთხვევაში, 

შესაძლებელია 40-მდე მინი ჰესის 

განთავსება, საერთო სიმძლავრით - 10.5 

ათასი კვტ/სთ

რეგიონის ჰიდრორესურსული პოტენციალი

ენერგეტიკა



წყარო: მაჩვენებლები მიღებულია რეგიონში მოქმედი ჰესების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

ჰესის დასახელება მუნიციპალიტეტი მფლობელი კომპანია
ჰესის 

ზომა

დადგმული 

სიმძლავრე 

(მეგავატი)

წლიური 

გამომუშავება 

(მლნ კვტ.სთ)

აწჰესი ქედა სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია’’ საშუალო 16.00 103.00

კინკიშაჰესი ქედა სს ,,ზაჰესი’’ მცირე 0.84 1.80

აჭიჰესი ქობულეთი შპს ,,მცირე ენერჯი’’ მცირე 1.02 5.10

მაჭახელაჰესი ხელვაჩაური შპს ,,ბაკური’’ მცირე 1.43 4.45

სანალიაჰესი შუახევი შპს ,,სანალია’’ მცირე 3.40 4.50

 რეგიონში მოქმედი ჰიდროელექტრო სადგურების რაოდენობა - 5

(მათ შორის 1 საშუალო და 4 მცირე სიმძლავრის)

 მოქმედი ჰესების ჯამური დადგმული სიმძლავრე - 22.69 მეგავატი

 ჯამური წლიური გამომუშავება - 118.85 კვტ/სთ

 ჰესების ერთობლივი დასაქმება - 86 კაცი

 ჰესების მიერ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში განხორციელებული

ინვესტიციების ჯამური მოცულობა - 6.7 მლნ. აშშ დოლარი

რეგიონში მოქმედი ჰესები

ენერგეტიკა



სხალთაჰესი

შუახევიჰესი

კორომხეთიჰესი

კირნათიჰესი

ხელვაჩაურიჰესი 1

კინტრიშაჰესი

ოქროპილაურიჰესი

გოგინაურიჰესი

შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯია’’
 Tata Power (ინდოეთი) 
 Clean Energy ( ნორვეგია) 
 IFC (მსოფლიო ბანკის ჯგუფი)

შპს ,,აჭარ ენერჯი - 2007’’ (თურქეთი)

შპს ,,ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი’’ (ესტონეთი)

შპს ,,Alter Energy’’ (საქართველო)

ენერგეტიკა

ჰესების მიმდინარე პროექტები



რეგიონის ეკონომიკის მხარდამჭერი საერთაშორისო ორგანიზაციები

ევროპის რეგიონთა ასამბლეა

ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკი

აზიის განვითარების ბანკი

გაეროს განვითარების პროგრამა

გერმანიის განვითარების ბანკი

ევროკავშირი

საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო

შვეიცარიის განვითარებისა და 
თანამშრომლობის ორგანიზაცია

გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება



გმადლობთ 

ყურადღებისთვის!

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
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