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წინასიტყვაობა
საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების ხელშეწყობის
დეპარტამენტი,

ევროკავშირის

ტექნიკური

დახმარების

პროექტთან

თანამშრომლობით, იწყებს შრომის ბაზრის რეგულარული კვლევების წარმოებას.
წინამდებარე

ანგარიში

სწორედ

აღნიშნული

თანამშრომლობის

შედეგად

ჩატარებული პირველი კვლევის შედეგებს წარმოადგენს.
თანამშრომლობის ძირითადი მიზანია სააგენტოს მუნიციპალური ერთეულების
ბაზაზე დაინერგოს ევროკავშირში აპრობირებული ე.წ. ვაკანსიების მონიტორინგის
(vacancy monitoring) მეთოდი, რომელიც გულისხმობს იმას რომ დასაქმების
ხელშეწყობის დეპარტამენტის რეგიონული სამსახურები რეგულარულად ამყარებენ
კავშირს ადგილობრივ დამსაქმებლებთან და იღებენ მათგან ინფორმაციას გასული,
მიმდინარე თუ მომავალში დაგეგმილი ვაკანსიების შესახებ.
იქიდან გამომდინარე, რომ წინამდებარე კვლევა აღნიშნული მიმართულებით
პირველია, მისი მიზნები შედარებით უფრო ფართო იყო, ვიდრე მხოლოდ
ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება. ამ ეტაპზე კვლევა ცდილობდა
დაედგინა რეგიონის დონეზე არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები და მიეღო
უფრო ფართო ინფორმაცია ადგილობრივი კონტექსტის შესახებ. თუმცა, მომავალში
იგულისხმება, რომ დამსაქმებლებთან კონტაქტის აწყობის შემდეგ, კვლევის ფოკუსი
დავიწროვდება

რაც

საშუალებას

მისცემს

დასაქმების

დეპარტამენტის

წარმომადგენლებს, ერთის მხრივ რეგულარულად აკვირდებოდნენ ვაკანსიების
დინამიკას რეგიონში, ხოლო მეორეს მხრივ ზოგავდნენ დროს და ენერგიას, რაც
უფრო ფართომასშტაბიანი კვლევისათვის არის საჭირო.
კვლევის მეთოდოლოგია შემუშავებულია ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების
პროექტის ექსპერტების მიერ. მათ მიერვე მოხდა სააგენტოს თანამშრომლების
მომზადება, რომელთაც უშუალოდ განახორციელეს საველე სამუშაოები. ცხადია,
კვლევის განხორციელების დროს დაფიქსირდა სირთულეები. მათგან უმთავრესი
იყო დამსაქმებლების დაყოლიება კვლევაში მონაწილეობაზე. ბევრმა მათგანმა უარი
თქვა მონაწილეობაზე, თუმცა პირველი კონტაქტის კვალობაზე შეიძლება ითქვას,
რომ

სააგენტოს

წარმომადგენლებმა

მნიშვნელოვან

წარმატებას

მიაღწიეს

და

მოახერხეს კვლევის ჩატარება (გარდა ერთეული რეგიონებისა). მომდევნო პერიოდში
კვლევის მეთოდოლოგია და მიდგომები ეტაპობრივად დაიხვეწება.
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ძირითადი მიგნებების შეჯამება


კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ როგორც თბილისის, ისე რეგიონების
მასშტაბით ძირითადი მოთხოვნა არის დაბალი და საშუალო კვალიფიკაციის1
მქონე კადრებზე. ფაქტიურად ყველა რეგიონში გასული, მიმდინარე და
მომავალი

ვაკანსიების

ჩამონათვალში

რაოდენობით

ლიდერობს

მშენებლობისა და მომსახურების სექტორებში არაკვალიფიციური მუშების
ვაკანსიები. ერთადერთი განსხვავება ამ თვალსაზრისით არის მასშტაბში თბილისში ვაკანსიების რაოდენობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე რეგიონებში
მთლიანად.


ეროვნულ დონეზე უხეში განზოგადებით, ვაკანსიების 58%-ის შემთხვევაში
დამსაქმებლები

ითხოვენ

ბაზისურ

განათლებას,

25%-ის

შემთხვევაში

პროფესიულ განათლებას, 9%-ის შემთხვევაში უმაღლეს განათლებას, ხოლო
8%-ის შემთხვევაში განათლებას მნიშვნელობა არა აქვს.


აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კადრის აყვანისას დამსაქმებელი ხშირად აყენებს
გადაჭარბებულ მოთხოვნებს, როგორ განათლების ცენზის, ასევე ზოგადი
უნარების
განათლებას

ფლობის
და

თვალსაზრისით.

მაგალითად,

ლიდერობის/კრიტიკული

ითხოვს

უმაღლეს

აზროვნების

უნარებს

არაკვალიფიციური მუშების შემთხვევაში. ამასთანავე, სპეციფიკური უნარები,
რომლებიც ამოსავალია კადრის რელევანტურობის შესაფასებლად, უმრავლეს
შემთხვევაში განუსაზღვრელია.


პროფესიული განათლების მქონე სპეციალისტებზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია
თითოეული რეგიონის შემთხვევაში და განსხვავდება რეგიონის სპეციფიკიდან
გამომდინარე. დეფიციტურ პროფესიებში ჭარბობს, სწორედ პროფესიული
განათლების მქონე პოზიციები.

1

კვალიფიკაციის დონეების განსაზღვრისას გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის
დეპარტამენტის ოფიციალური კლასიფიკაცია. პირველი დონე - დაწყებითი განათლება (ISCED-ის 1
დონე), მეორე დონე - საშუალო განათლება (ISCED-ის 2-3 დონე), მესამე დონე პროფესიული/უმაღლესზე დაბალი განათლება (ISCED-ის 5 დონე) და მეოთხე დონე - უმაღლესი
განათლება (ISCED-ის 5 და 6 დონეები).
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აღსანიშნავია, რომ ვაკანტური პოზიციების შევსების პრობლემა ძირითადად
ორი ტიპის დეფიციტით არის განპირობებული. არსებობს პოზიციები,
რომლებიც ვერ ივსება შესაბამისი განათლების/პროფესიის მქონე კადრის
ნაკლებობის ან არარსებობის გამო (მაგ. გურიაში ქიმიკოსის შემთხვევა) ან იმის
გამო რომ კადრი დაბალკვალიფიციურია (მაგ. მიმტანები და ბუღალტრები).
თუმცა, ამავდროულად არსებობს პოზიციები, რომელთა შევსება ვერ ხერხდება
დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებული მძიმე სამუშაო პირობების გამო (დაბალი
ხელფასი უმთავრესი მიზეზია). ეს უკანასკნელი, როგორც წესი, მოიცავს
დაბალი

და

საშუალო

კვალიფიკაციის

მქონე

პოზიციებს,

როგორიცაა

სანიტრები, ბარმენები, არაკვალიფიციური მუშები და სხვა.



მიუხედავად, იმისა რომ დაბალი ანაზღაურების გამო დამსაქმებლებს უჭირთ
გარკვეული პოზიციების შევსება, ისინი არ გეგმავენ ხელფასის გაზრდას და
პრობლემის მოგვარებას უფრო დაბალკვალიფიციური კადრის აყვანით ან მათი სხვა
რეგიონიდან ჩამოყვანით ცდილობენ.
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კვლევის მეთოდოლოგია
წარმოდგენილი კვლევის მიზანი არის საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებული
ძირითადი ტენდენციების განსაზღვრა რეგიონულ დონეზე. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად
დაისახა შემდეგი ამოცანები:
 რეგიონში წამყვენი ეკონომიკური სექტორების იდენტიფიცირება;
 სხვადასხვა ეკონომიკურ სექტორში მოსალოდნელი ცვლილებების განსაზღვრა და
დამსაქმებლების მხრიდან სამომავლოდ დაგეგმილი აქტივობების იდენტიფიცირება;
 რეგიონულ დონეზე კონკრეტულ პოზიციებთან მიმართებაში დასასაქმებელი პირების
მიმართ კვალიფიკაციაზე, კომპეტენციებზე და უნარებზე წაყენებული მოთხოვნების
გამოვლენა;
 რეგიონულ დონეზე შრომის ბაზარზე არსებული დეფიციტური პროფესიების
გამოვლენა და ამ დეფიციტის მიზეზების დადგენა;
 დამსაქმებლების

მიერ

დასაქმების

პროცესში

გამოყენებული

სტრატეგიების

იდენტიფიცირება;
 დასაქმების

სააგენტოს

შესახებ

ინფორმირებულობის

დონის

განსაზღვრა

და

სამომავლო თანამშრომლობის ტენდენციების პროგნოზირება.
კვლევის დიზაინი ეფუძნება ტრიანგულაციურ მიდგომას, კერძოდ, კვლევის დროს
გამოყენებული იქნა დოკუმენტების ანალიზის,
რაოდენობრივი გამოკითხვის მეთოდები.

ექსპერტული

ინტერვიუირების

და

კვლევა ჩატარდა სამ ეტაპად. პირველ ეტაპზე საქართველოს ყველა რეგიონში ჩატარდა
ექსპერტული ინტერვიუები (დეტალური ინფორმაცია რეგიონებში ჩატარებულ ინტერვიუთა
რაოდენობის შესახებ იხილეთ ცხრილში #1). თითოეულ რეგიონში ადგილობრივი შრომის
ბაზარზე არსებული ტენდენციების შესახებ ინფორმირებულობის დონის გათვალისწინებით
მკვლევარები თავად არჩევდნენ ექსპერტებს შემდეგი სტრუქტურებიდან: გუბერნატორების
ოფისები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური დეპარტამენტები, რეგიონში
წარმოდგენილი
სოციალური

სავაჭრო

პალატა,

პარტნიორები,

ეკონომიკური

პროფესიული

ასოციაციები

სასწავლებლები,

და

გაერთიანებები,

საერთაშორისო

და

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები.
ექსპერტული

ინტერვიუ

მიმდინარეობდა

წინასწარ

შექმნილი

ნახევრადსტრუქტურირებული კითხვარის შესაბამისად. ინტერვიუ იწერებოდა აუდიო
საშუალებით, ხოლო შემდეგ ხორციელდებოდა ჩანაწერის გაშიფვრა და ანალიზი. კვლევის
მეორე ეტაპზე მოხდა რაოდენობრივი კვლევის შერჩევის ფორმირება, რაც განხორციელდა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწოდებული საქართველოს
მასშტაბით დარეგისტრირებულ ბიზნესსუბიექტთა ბაზის ანალიზისა და ექსპერტული
ინტერვიუს შედეგების ანალიზის მიხედვით. ექსპერტთა სიღრმისეული ინტერვიუებიდან
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მოხდა რეგიონების წამყვანი ეკონომიკური სექტორების და ამ სექტორებში მოქმედი
დამსაქმებლების იდენტიფიცირება. გამოყოფილი სექტორების შესაბამისად, რეგიონში
მოქმედი ბიზნესსუბიექტები ლაგდებოდა ორგანიზაციის ზომის მიხედვით და შერჩევაში
პრიორიტეტულად ხვდებოდა მსხვილი ორგანიზაციები, შემდეგ საშუალო და მათი
სიმწირის ან არ არსებობის პირობებში მცირე ზომის ორგანიზაციები.

ცხრილი #1:
რაოდენობა

რეგიონების

მიხედვით

ჩატარებულ

#

რეგიონი

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

თბილისი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
იმერეთი
კახეთი
მცხეთა-მთიანეთი
შიდა ქართლი
გურია
ქვემო ქართლი
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
სამცხე-ჯავახეთი
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
სულ

ექსპერტულ

ინტერვიუთა

ექსპერტული
ინტერვიუს რაოდენობა
9
6
6
5
6
6
4
5
2
5
2
56

რიგ შემთხვევაში ექსპერტები სექტორის გარდა ასევე უთითებდნენ რეგიონის მთავარ
დამსაქმებლებს, რომლებიც ამ კომპანიების შესახებ ინფორმაციის ბიზნესუბიექტთა ბაზაში
გადამოწმების შემდეგ, ხდებოდა შერჩევის ერთეული.

იყო შემთხვევები, როდესაც

ექსპერტების მიერ მთავარ დამსაქმებლად რეგიონებში მითითებული იყო ფართო ქსელის
მქონე მსხვილი ორგანიზაციები. ამ შემთხვევაში ვცდილობდით ადგილობრივი ოფისის
შერჩევაში შეტანას, ან თბილისში ორგანიზაციის სათავო ოფისების წარმომადგენელთა
გამოკითხვას. როდესაც რეგიონში წამყვან ეკონომიკურ სექტორში წარმოდგენილი იყო
მსხვილი ზომის 3-ზე მეტი ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში მათგან შერჩევის ერთეულში
ხვდებოდა

მხოლოდ

სამი,

რათა

რეგიონში

წამყვანი

სხვა

სექტორების

დაფარვაც

მომხდარიყო. საბოლოოდ, რეგიონის შერჩევა შედგებოდა პრიორიტეტული და დამატებითი
სიისაგან. მკვლევრები პირველ რიგში უკავშირდებოდნენ პრიორიტეტულ სიაში არსებულ
ორგანიზაციების, მაგრამ თუ მათთან ვერ შედგებოდა ინტერვიუ, ამ ორგანიზაციების
ჩანაცვლება ხდებოდა იგივე სექტორში მოქმედი, დამატებით სიაში მყოფი ორგანიზაციით.
შერჩეული ორგანიზაციების რაოდენობა დამოკიდებული იყო რეგიონში მსხვილი და
საშუალო ბიზნესსუბიექტების რაოდენობაზე.
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ცხრილი #2: რეგიონების
სუბიექტების რაოდენობა 2

მიხედვით

შერჩეული

და

შერჩეული
ერთობლიობის
ზომა
(ძირითადი
სია)

გამოკითხული

შერჩეული
ერთობლიობის
ზომა
(დამატებითი
სია)

ბიზნეს

გამოკითხული
სუბიექტების
რაოდენობა

თბილისი

153

93

77

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

35

16

17

იმერეთი

29

12

15

კახეთი

33

12

14

მცხეთა-მთიანეთი

34

14

16

შიდა ქართლი

23

15

24

გურია

22

2

18

ქვემო ქართლი

45

50

16

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

24

13

8

სამცხე-ჯავახეთი

26

სულ

424

7
227

212

ბიზნესსუბიექტების დიდი რაოდენობით თავმოყრის გამო, თბილისი დაყოფილი იყო 5
რაიონად და ორგანიზაციების რეგისტრაციის ადგილმდებარეობის მიხედვით, გამოკითხვას
აწარმოებდა რამდენიმე მკვლევარი, მაშინ როდესაც რეგიონს მხოლოდ ერთი მკვლევარი
ფარავდა. შერჩევის დამატებითი კრიტერიუმი იყო ორგანიზაციის საკადრო ცვლილებები:
ორგანიზაციის წარმომადგენელი გამოკითხულ იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუკი
ორგანიზაციას გამოკითხვის მომენტისათვის ან უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში ჰქონდა
ვაკანსია ან თუ მომდევნო 6 თვის განმავლობაში გეგმავდა თუნდაც ერთი ვაკანსიის
გამოცხადებას
რაოდენობრივი
სტრუქტურირებული

კვლევის

შერჩევის

კითხვარი,

ფორმირების

რომელიც

შედგებოდა

პარალელურად
ძირითადად

მომზადდა
დახურული,

ნახევრადდახურული და ღია კითხვებისაგან. საველე კვლევის განმახორციელებელი
პერსონალის შერჩევის შემდეგ, ჩატარდა ტრენინგი, რომლის დროსაც მკვლევარები
დეტალურად გაეცვნენ ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკას, კითხვარს და შერჩევის პრინციპს.
კვლევის საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2 კვირის განმავლობაში (2017 წლის დეკემბრის
2

გამოკითხული ბიზნესსუბიექტების სიმწირის გამო რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის შესახებ
მონაცემები ანგარიშში წარმოდგენილი არ არის.
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პირველ ნახევარში). საველე სამუშაობის მიმდინარეობისას გამოვლინდა, რომ შერჩევით
ერთობლიობაში მოხვედრილ ბიზნესსუბიექტთა საკმაოდ დიდი ნაწილი უარს ამბობდა
კვლევაში მონაწილეობის მიღებაზე. უარის ძირითადი მიზეზები იყო: ორგანიზაციის შესახებ
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის
არაადეკვატურობა (საკონტაქტო ინფორმაცია მცდარია, ორგანიზაცია აღარ ფუნქციონირებს,
ან ამ რეგიონში არ ფუნქციონირებს), ორგანიზაციის წარმომადგენლები უარს აცხადებენ
კვლევაში მონაწილეობაზე (ზოგჯერ დასაბუთების გარეშე ამბობდნენ უარს, ზოგჯერ, დროის
დეფიციტს მიუთითებდნენ, ზოგჯერ აღნიშნავდნენ, რომ ეს კვლევა კომპანიას არავითარ
სარგებლობას არ მოუტანს და მოტივაცია არ აქვთ მიიღონ მონაწილეობა, სათაო ოფისიდან
თანხმობის გარეშე ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლები კვლევაში მონაწილეობას არ
იღებდნენ ან ორგანიზაციის წარმომადგენლები უარს ამბობდნენ კვლევაში მონაწილეობაზე,
მას შემდეგ, რაც ეცნობოდნენ კვლევის ინსტრუმენტს).
საველე

სამუშაობის

დასრულების

შემდგომ,

მოხდა

მონაცემების

რედაქტირება,

წინასწარმომზადებულ SPSS-ის ჩარჩოში შეტანა, მონაცემთა ბაზის გაწმენდა და მონაცემების
დამუშავება ერთ და ორცვლადიანი აღწერითი სტატისტიკის გამოყენებით.
ანგარიშის

მომზადების

მესამე

ეტაპზე

დამატებით

განხორციელდა

შემდეგი

დოკუმენტების ანალიზი: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსამხურის რეგიონული
სტატისტიკა;

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტროს

რეგიონული

განვითარების

სტრატეგიები,

საქართველოში

მოქმედ

ბიზნესსუბიექტთა ბაზა.
მნიშვნელოვანია

მკითხველმა

გაითვალისწინოს,

რომ

ჩატარებული

გამოკითხვის

შედეგები არ წარმოადგენს დამსაქმებელთა რეპრეზენტატული შერჩევის შედეგად მიღებულ
მონაცემს. დამსაქმებელთა დიდი ნაწილის კვლევაში ჩართვისგან თავის შეკავების გამო,
კვლევა
ვერ
იქნება
განზოგადებული
მთლიან
რეგიონზე.
თუმცა
ასევე
გასათვალისწინებელია, რომ გამოკითხვის ფარგლებში მაქსიმალურად დაფარულ იქნა
რეგიონების წამყვან ეკონომიკურ სექტორებში მოქმედი დიდი ორგანიზაციები, რაც საკმაოდ
დეტალურ და ღირებულ ინფორმაციას გვაძლევს ადგილობრივ შრომის ბაზარზე არსებული
ტენდენციების შესახებ.

10

კვლევის შედეგები
თბილისში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები

მცირე შეჯამება


უკანასკნელი

10

წლის

განმავლობაში

დედაქალაქის

წამყვანი

ეკონომიკური

სექტორები - მრეწველობა, სასტუმროები და რესტორნები, მშენებლობის სფერო,
ვაჭრობა, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა - მნიშვნელოვან ზრდას განიცდიდა;
დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდის კუთხით კი ყველაზე ინტენსიური ზრდა
ვაჭრობასა და სასტუმროებსა და რესტორნებში შეიმჩნევა.


დედაქალაქში დარეგისტრირებულ ბიზნესსუბიექტთა შორის უმრავლესობა მცირე
ზომის ადგილობრივი საკუთრებაა. თუმცა სხვა რეგიონებთან შედარებით მაღალია
საშუალო და მსხვილი ორგანიზაციების წილი.



ბოლო 6 თვის განმავლობაში გამოცხადებულ ვაკანსებს შორის (ჯამში 5674 ვაკანსია)
რაოდენობრივად ჭარბობდა პოზიციები არაკვალიფიციურ და დაბალკვალიფიციურ
კადრებზე - გამყიდველებსა და პროდუქციის დემონსტრატორებზე (1524 ვაკანსია),
არაკვალიფიციურ მუშებზე (880 ვაკანსია), მომხმარებლებთან მომუშავე პერსონალზე
(448 ვაკანსია), ვაჭრობის სფეროს არაკვალიფიციურ მუშებზე (316 ვაკანსია) და ა.შ.
მოთხოვნილ კადრებს შორის გვხვდება ასევე სპეციალური განათლების საჭიროების
პროფესიები - შემდუღებლები, მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები, სამრეწველო
საწარმოს ოპერატორები, მზარეულები, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები,
ელექტრული
და
ელექტრონული
მოწყობილობების
მექანიკოსები.
მაღალკვალიფიციური კადრიდან მოთხოვნა იყო მენეჯერებსა და ექიმებზე.



ორგანიზაციებს ძირითადად იგივე პოზიციებზე აქვთ გამოცხადებული ვაკანსიები ან
გეგმავენ

ვაკანსიების

გამოცხადებას,

რაც

უკანასკნელ

6

თვეში

ქონდათ.

რაოდენობრივად სჭარბობს კვალიფიკაციის პირველი, მეორე და მესამე დონის
მოთხოვნის შესაბამისი პროფესიები. უმაღლესი განათლების საჭიროებით გვხვდება
სხვადასხვა პროფილის ექიმები და სხვადასხვა პოზიციაზე მომუშავე მენეჯერები.
იშვიათია მოთხოვნა სამართლის, ეკონომიკის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სფეროს
წარმომადგენელზე.


თბილისში გამოკითხული ორგანიზაციებიდან 38 მომდევნო 6 თვის განმავლობაში
2129 ახალი თანამშრომლის აყვანას გეგმავს. აღნიშნული ვაკანსიების ანალიზი
აჩვენებს, რომ სამომავლოდ თბილისში მოთხოვნა კვლავ იქნება დაბალ და
არაკვალიფიციურ

მუშაკებზე

ძირითადად

სამშენებლო

კომპანიებში

(არაკვალიფიციური მუშების 487 ვაკანსია), საცალო ქსელურ ვაჭრობასა (მაღაზიის
გამყიდველების და საქონლის დემონსტრატორების 695 ვაკანსია) და მომსახურების
სფეროში (მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეების 422 ვაკანსია).
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დედაქალაქის შრომის ბაზარზე შეგვიძლია დავახასიათოთ ორი ტიპის დეფიციტი: 1)
კადრების დეფიციტი, რომლებიც სპეციფიკურ, პროფესიულ-ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს
უნდა ფლობდეს: სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე
პროფესიების მუშაკები, კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები,
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები,
საფინანსო

და

ადმინისტრაციული

განყოფილების

მენეჯერები,

სამოქალაქო

მშენებლობის ინჟინრები, კვების ტექნოლოგები, შემდუღებლები, მოძრავი ტექნიკური
საშუალებების ოპერატორები. ეს ის პოზიციებია, რომლებზეც დამსაქმებლებს კადრის
მოძიება უჭირს და ზოგჯერ პრობლემის გადასაჭრელად სხვა ქვეყნიდან ჩამოყავს
სპეცალისტი;

2) დეფიციტი გამოწვეულია კადრების დაბალი მოტივაციით

დასთანხმდნენ დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებულ პირობებს: დაბალ ანაზღაურებას,
მძიმე

სამუშაო

გრაფიკს.

ამგვარ

პროფესიათა

შორის

ძირითადად

დაბალკვალიფიციური კადრების საჭიროების მქონე პოზიციებია, რომლებზეც
საშუალო

თვიური

ანაზღაურება

350-დან

500

ლარამდე

მერყეობს

(მაგ.არაკვალიფიციური მუშები, მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები,
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები, საექთნო
საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები, სანიტრები, მიმტანები,
ბარმენები).


გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 50 ლარი
ფიქსირდება

მედიცინასა

და

საკვების

წარმოების

სფეროში,

საშუალოდ

კი

ორგანიზაციები მინიმალურ ხელფასად 326 ლარს მიუთითებენ, ყველაზე მაღალი
მინიმალური ხელფასი მშენებლობაშია და 700 ლარს შეადგენს. მაქსიმალური
ხელფასი თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში საშუალოდ 7047 ლარია, ამათგან
ყველაზე დაბალი ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა (1333 ლარი) ფიქსირდება
ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობის სექტორში, ხოლო ყველაზე მაღალი მაქსიმალური
ხელფასი (12229 ლარი) არის მედიცინაში.

დედაქალაქის ზოგადი დახასიათება
2017 წლის მონაცემებით საქართველოს დედაქალაქში სულ 1 114 600 ადამიანი
ცხოვრობს, აქედან 2.8% - სასოფლო დასახლებებში. 2007 წლიდან 2017 წლამდე თბილისის
მოსახლეობის რაოდენობა 13 500 ადამიანით გაიზარდა, თუმცა ეს მატება ძირითადად
სასოფლო

დასახლებების

თბილისის

შემადგენლობაში

შემოსვლის

და

საქალაქო

დასახლებებში მოსახლეობის უმიშვნელო კლების ხარჯზე მოხდა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2016 წლისათვის
თბილისის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა შეადგენდა 440.1 ათას კაცს, და ბოლო ათი
წლის განმავლობაში ეს მონაცემი ძირითადად არ შეცვლილა. დედაქალაქში 2006 წლიდან
დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდებოდა

და ეს ზრდა ძირითადად დაქირავებულთა
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რაოდენობის მატებით იყო გამოწვეული, რადგან თვითდასაქმებულთა წილი არ იცვლებოდა.
თბილისში 2016 წლის მონაცემებით უმუშევრობის დონე 22%-ია, რაც 2006 წელთან
შედარებით შემცირდა 8.1 %-ით და რიცხობრივ მაჩვენებლებში შეადგინა 96.9 ათასი კაცი
(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).
თბილისის ეკონომიკური პარამეტრები სწრაფად უმჯობესდება: 2006 წლიდან 2016
წლამდე მთლიანი დამატებული ღირებულების (იგივე მშპ) 252%-იანი ზრდა ფიქსირდება.
2015 წლის მონაცემებით მთლიანი დამატებული ღირებულების მოცულობის მიხედვით
თბილისი პირველ ადგილზეა და მთლიანი შიდა პროდუქტის ნახევარს (49%-ს) აწარმოებს.
დედაქალაქში

შექმნილი

მთლიანი

დამატებული

ღირებულების

26.1%

იწარმოება

ვაჭრობიდან (ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების
რემონტის

ჩათვლით),

17.7%

-

მომსახურების

სხვადასხვა

სახეების

მომსახურების

მიწოდებიდან, ხოლო 16.1% ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობიდან (საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).
დედაქალაქის ძირითადი ეკონომიკური სექტორები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2017 წლის მეოთხე კვარტლის
მონაცემებით ბიზნესსუბიექტთა 48.4% დარეგისტრირებულია დედაქალაქში, რას მთლიანად
შეადგენს 48894 იურიდიულ პირს.3 აქედან ძირითადი ნაწილი (97.1%) არის მცირე ზომის
ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი #1.1). მსხვილი ორგანიზაცია არის 279 და შეადგენს მთლიანი
მოცულობის 0.6%-ს, ხოლო საშუალო ზომის ორგანიზაცია არის 1120 და შეადგენს მთლიანი
მოცულობის

2.3%-ს.

საქართველოს

დედაქალაქში

ბინზესსუბიექტთა

მაღალ

კონცენტრირებაზე მეტყველებს ისიც, რომ მსხვილი ორგანიზაციების 76.6%, ხოლო საშუალო
ორგანიზაციების 67.1% სწორედ აქ არის განლაგებული. საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის მონაცემებით თბილისში დასაქმებულთა 65% სწორედ მსხვილ
საწარმოებშია დასაქმებული, 14% დასაქმებულია საშუალო ზომის საწარმოებში, ხოლო 21%
მცირე ზომის საწარმოებში (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016), რაც
კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ შრომის ბაზრის შესწავლისათვის სამიზნე სწორედ
მსხვილი და საშუალო ზომის ორგანიზაციები უნდა იყოს.

ორგანიზაციათა განაწილება ზომისა და საკუთრების ფორმით გვიჩვენებს, რომ მცირე
ორგანიზაციათა უმრავლესობა კერძო ადგილობრივი საკუთრებაა, ხოლო საშუალო და
მსხვილი ორგანიზაციები უფრო ხშირად სახელმწიფო, მუნიციპალური და კერძო უცხოური
საკუთრების ფორმით გვხვდება.

3

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად მასში
ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც შეჩერებული
აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.
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ცხრილი 1.1:
მაჩვენებლები

თბილისში

დარეგისტრირებულ

ბიზნეს სუბიქტები

ორგანიზ აციათა

ძირითადი

კერძო ადგილობრივი საკუთრება, შერეული
კერძოს უპირატესობით

%

მსხვილი
0.4

N

178

871

43665

44714

სახელმწიფო, მუნიციპალური და შერეული
საკუთრება სახელმწიფოს უპირატესობით

%

21.7

20.8

57.5

100.0

N

23

22

61

106

კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული
საკუთრება უცხოურის უპირატესობით

%

1.9

5.6

92.5

100.0

N

79

226

3767

4072

%

0.6

2.3

97.1

100

N

279

1120

47495

48894

სულ

საშუალო
1.8

მცირე
97.7

სულ
100.0

ცხრილი #1.2-ზე ასახულია თბილისში დარეგისტრირებულ რაოდენობრივად წამყვან
პოზიციაზე მყოფი ორგანიზაციათა რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებლები
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით განსაზღვრული ეკონომიკური
საქმიანობის სფეროს შესაბამისად (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო,
2004). დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო
ვაჭრობაში, ზოგადად მომსახურების სფეროში, მშენებლობაში, ასევე სასტუმროებსა და
რესტორნების მომსახურებაში. იქედან გამომდინარე, რომ დასაქმების პროცესზე გავლენა
ძირითადად მსხვილ ორგანიზაციებს აქვთ, მნიშვნელოვანია ცალკე შევისწავლოთ მათი
ეკონომიკური სექტორების მიხედვით განაწილების ტენდენცია.

ცხრილი #1.2: თბილისში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა საქმიანობის ტიპი
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით:
რაოდენობა

%

10426

21.3

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით

6245

12.8

3

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

4094

8.4

4

მშენებლობა

3573

7.3

5

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

2490

5.1

6

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური
მომსახურება და რემონტი

2423

5.0

7

ოპერაციები უძრავი ქონებით

2337

4.8

8

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

1434

2.9

საქმიანობის ტიპი
1
2

საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობის
გარდა;
საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,

14

საქმიანობის ტიპი

რაოდენობა

%

9

სახმელეთო ტრანსპორტი

1397

2.9

10

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

1215

2.5

მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების ორგანიზაციები
სიმრავლით მხოლოდ მეათე ადგილზეა, დედაქალაქში დარეგისტრირებულ მსხვილ
ორგანიზაციათა შორის ყველაზე მეტი სწორედ ამ დარგში ოპერირებს (47 ორგანიზაცია).
მსხვილ ორგანიზაციათა შორის სიმრავლით გამოირჩევა საბითუმო ვაჭრობაში (39
ორგანიზაცია), მშენებლობაში (28 ორგანიზაცია), საცალო ვაჭრობაში (23 ორგანიზაცია),
საკვები პროდუქტების წარმოებაში (20 ორგანიზაცია) მოქმედი ორგანიზაციები. 14 მსხვილი
ორგანიზაცია მოქმედებს აზარტული თამაშების სფეროში, 15 მსხვილი ორგანიზაცია
სუსტუმროებისა და რესტორნების მომსახურების სფეროში. 17 ორგანიზაცია ტექსტილის
წარმოებაში, 9 ორგანიზაცია კავშირგაბმულობაში, 8 ორგანიზაცია ელექტროენერგიის, აირის,
ორთქლისა და ცხელი წყლის წარმოებასა და განაწილებაში.
დედაქალაქში ნაწარმოები მთლიანი დამატებული ღირებულების დიდი მოცულობა
ზუსტად

იმ

სექტორებიდან

ივსება,

რომლებშიც

თბილისში

დარეგისტრირებული

ორგანიზაციების დიდი წილი ოპერირებს ან ამ ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევა მსხვილი და
საშუალო ზომის ორგანიზაციები.
ადგილობრივმა

ექსპერტებმა

საქართველოს

დედაქალაქში

განვითარებულ

ეკონომიკურ სექტორებს შორის დაასახელეს: სამედიცინო და ფარმაცევტული სექტორი,
საფინანსო, მიკროსაფინანსო და საბანკო საქმიანობა, სასტუმროთა მომსახურება, ტურიზმი,
მცირე მეწარმეობა, საკვები და სასმელი პროდუქტების წარმოება, ენერგეტიკის სფერო,
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
მართვისა
და
პროგრამირების
მიმართულება.
ექსპერტთაგან ჩამოთვილ სექტორებში მართლაც ოპერირებენ მსხვილი და საშუალო
ორგანიზაციები,

ან

ამ

სექტორში

მოქმედი

ორგანიზაციების

რაოდენობაა

ბევრი.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტროს წარმომადგენელის
თქმით, თბილისში ყველაზე მეტი ადამიანი დასაქმებულია ვაჭრობის (როგორც საბითუმო,
ისე

საცალო),

მშენებლობის

და

განათლების

სექტორში.

თუმცა

ასევე

მსხვილ

დამსაქმებლებად გვევლინებიან სახელმწიფო ორგანიზაციები, მაგალითად საქართველოს
რკინიგზა, საქართველოს ფოსტა.
სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ადგილობრივი
წარმოების დაახლოებით ნახევარი სწორედ თბილისში არის კონცენტრირებული. თბილისში
მოქმედ ორგანიზაციებს შორის საკვები პროდუქტების წარმოებაში მოქმედი ორგანიზაციები
რაოდენობის მიხედვით მერვე ადგილზეა. სტატისტიკური მონაცემები ასევე ადასტურებენ
თბილისში მრეწველობის სფეროს მნიშვნელოვანი ზრდის ტენდენციებს (იხ. ცხრილი #1.3).
თბილისში 2006 წლიდან 2016 წლამდე მრეწველობის სფეროს ყველა მაჩვენებელი
მნიშვნელოვნად გაიზარდა: ამ პერიოდში მრეწველობის სფეროს ბრუნვა გაიზარდა 345.9%ით, ხოლო პროდუქციის გამოშვება 347.4%-ით; ათი წლის განმავლობაში დასაქმებულთა და
დაქირავებულთა რაოდენობა ამ ეკონომიკურ სექტორში გაორმაგდა, ხოლო დასაქმებულთა
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საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება 2.5-ჯერ გაიზარდა და შეადგინა საშუალოდ 985
ლარი (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016). თუმცა ამ სექტორის
განვითარების ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად ექსპერტებს კადრის ნაკლებობა მიაჩნიათ,
ისინი თბილისისა და ზოგადად საქართველოს მასშტაბით პროფესიული განათლების მქონე
პირების ნაკლებობას უჩივიან, ეს განსაკუთრებით აისახება მრეწველობის სფეროზე, სადაც
სპეციფიკური ტექნიკური უნარ-ჩვევების მქონე კადრებია საჭირო.
თბილისის მასშტაბით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები ასევე მაღალია სასტურმოებისა
და რესტორნების, მშენებლობის, ვაჭრობისა და ტრანსპორტის სექტორებში (იხ. ცხრილი
#3.3). ბოლო ათი წლის განმავლობაში 6-ჯერ გაიზრადა ბრუნვა სასტუმროებისა და
რესტორნების მომსახურებაში და მშენებლობაში, 5.5-ჯერ გაიზარდა ვაჭრობაში, 2.2-ჯერ
გაიზარდა ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში. ბოლო ათი წლის განმავლობაში
დასაქმებულთა რაოდენობის ყველაზე მაღალი 417%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ვაჭრობის
სფეროში,

დასაქმებულთა

რაოდენობის

მატება

ასევე

მაღალია

სასტუმროებისა

და

რესტორნების მომსახურებაში. თუმცა ამ უკანასკნელში ყველაზე დაბალი საშუალო ხელფასი
(რაც შეადგენს 717.9 ლარს) ფიქსირდება, რაც აიხსნება ამ სექტორში ძირითადად
დაბალკვალიფიციური, სერვისის მიმწოდებელი კადრების საჭიროებაზე.

ცხრილი #1.3: თბილისის სხვადასხვა წამყვანი ეკონომიკური
ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები 2006 -დან 2009 წლამდე
ეკონომიკური სექტორი

მრეწველობის სფერო
სასტუმროები

და

რესტორნები
მშენებლობის სფერო

სექტორების

ბრუნვის

პროდუქციის

დასაქმებულთა

2016

ზრდა

გამოშვების

რაოდენობის

მდგომარეობით

ზრდა

ზრდა

საშუალო
ხელფასი

346%

347%

152%

612%

618%

365%

610%

666%

185%

551%

764%

417%

220%

210%

116%

წლის

985.2 ლარი
717.9 ლარი
1994.5 ლარი

ვაჭრობის,
ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო
ნაწარმისა და პირადი
მოხმარების

910.8 ლარი

საგნების

რემონტის საწარმოები
ტრანსპორტის
კავშირგაბმულობა

და

1295.9 ლარი
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რაოდენობრივ გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციების პროფილი
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში საქართველოს
დედაქალაქში კვლევა ჩატარდა 68 მსხვილ, 4 საშუალო და 5 მცირე ზომის ორგანიზაციაში4
(იხ. ცხრილი #1.4). კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციები ძირითადად შეირჩნენ დედაქალაქში
განვითარებული
გვევლინებიან.

ეკონომიკური

სექტორებიდან,

რომლებიც

მთავარ

დამსაქმებლებად

ცხრილი #1.4: ქ.თბილისში გამოკითხული ორგანიზაციების ზომა და საქმიანობის
სექტორი
ეკონომიკური სექტორი
მედიცინა/ფარმაცია
ვაჭრობა
კვების მრეწველობა
სასტუმროებისა და რესტორნების
მომსახურება
ენერგეტიკის სფერო
ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა
მშენებლობა
წარმოება
აზარტული თამაშები
ტრანსპორტი და კომუნიკაცია
საბანკო-საფინანსო საქმიანობა
ავტომობილები
უსაფრთხოება
ტურიზმი
მედია საშუალებები
სოფლის მეურნეობა
განათლება
დასუფთავება
სულ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციები
თბილისში

გამოკითხულ

ორგანიზაციებში

მსხვილი

საშუალო

წვრილი

18
12
6

1
0
0

0
1
0

5

0

0

3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

68

4

5

დასაქმებული

პირების

საშუალო

ასაკი

ძირითადად 37 წელია. დასაქმების ყველაზე დაბალი ასაკი (28.5 წელი) ფიქსირდება
ორგანიზაციაში, რომელიც საქმიანობს აზარტული თამაშების სფეროში, ხოლო ყველაზე
მაღალი მაჩვენებელი (50 წელი) ფიქსირდება მშენებლობაში. გამოკითხვაში მონაწილე
ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 50 ლარი ფიქსირდება მედიცინასა და საკვების

4

კვლევაში აქცენტი გვქონდა გადატანილი მსხვილ ორგანიზაციებზე, როგორც მთავარ
დამსაქმებლებზე, მაგრამ ექსპერტების მიერ გამოვლენილი სხვადასხვა ეკონომიკურინ სექტორის
დასაფარად ასევე შევარჩიეთ საშუალო და მცირე ზომის ორგანიზაციებიც.
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წარმოების სფეროში, საშუალოდ კი ორგანიზაციები მინიმალურ ხელფასად 326 ლარს
მიუთითებენ, ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი მშენებლობაშია და 700 ლარს
შეადგენს. მაქსიმალური ხელფასი თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში საშუალოდ
7047 ლარია, ამათგან ყველაზე დაბალი ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა (1333 ლარი)
ფიქსირდება

ნავთობპროდუქტებით

ვაჭრობის

სექტორში,

ხოლო

ყველაზე

მაღალი

მაქსიმალური ხელფასი (12229 ლარი) არის მედიცინაში.
ორგანიზაციების ზომა პირდაპირ კავშირშია დასაქმებულთა რაოდენობასთან. მცირე ზომის
ორგანიზაციებში საშუალოდ დასაქმებულია 73 ადამიანი, საშუალო ზომის საწარმოებში
საშუალოდ დასაქმებულია 642 ადამიანი, ხოლო მსხვილ ორგანიზაციებში - საშუალოდ 682.
ნიშანდობლივია,

რომ

ორგანიზაციებს

მცირე

რაოდენობით

ყავთ

დროებითი

თანამშრომლები, მსხვილ ორგანიზაციებს საშუალოდ 45 დროებით დასაქმებული, ხოლო
საშუალო ორგანიზაციებს საშუალოდ 5 დროებით დასაქმებული ყავთ, მაშინ როდესაც მცირე
ზომის ორგანიზაციებში დროებით დასაქმებულები თითქმის არ ფიქსირდება. ყველაზე
მცირე რაოდენობით დასაქმებული ყავს აზარტული თამაშების სფეროში მოქმედ
ორგანიზაციებს - 92 მუდმივი თანამშრომელი, ხოლო ყველაზე დიდი რაოდენობა - 2188
მუდმივი და 330 დროებითი თანამშრომელი ყავს ენერგეტიკის სექტორში მოქმედ
ორგანიზაციას.

თბილისის

მასშტაბით

გამოკითხვაში

მონაწილე

ორგანიზაციებში

დასაქმებულია 49 292 მუდმივი, და 3100 დროებითი თანამშრომელი.

ამჟამად

სულ

გამოკითხვაში

მონაწილე ორგანიზაციებიდან 6.7% აღნიშნავს, რომ გასული 6 თვის განმავლობაში არცერთ
თანამშრომელს არ დაუტოვებია პოზიცია, ხოლო დაახლოებით 15% აღნიშნავს, რომ პოზიცია
100-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. ჯამში 72 კომპანიიდან 4985-მა ადამიანმა დატოვა პოზიცია,
რაც მუდმივად დასაქმებულთა რაოდენობის (49 292) დაახლოებით 10%-ს შეადგენს.
პოზიციის დატოვების 74.2%-ის შემთხვევაში
ინიციატივით

ტოვებენ,

გათავისუფლება

16.4%-ის

მაშინ

როდესაც

შემთხვევაში

დასაქმებულები

დამსაქმებლის
მოხდა.

დანარჩენ

სამსახურს საკუთარი

უკმაყოფილების

მიზეზით

შემთხვევებში

პოზიციის

დატოვების მიზეზი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა, დასაქმებული გარდაცვალება,
ორგანიზაციის რეორგანიზაცია, გამოსაცდელი ვადის გასვლა ან სწავლასთან მუშაობის
შეუთავსებლობაა.
საქართველოს დედაქალაქში გამოკითხული ორგანიზაციების შრომითი რესურსის
საჭიროებები
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
ვაკანტურ ადგილთა რაოდენობა ვარირებს 0-დან 1000-მდე, ხოლო საშუალოდ 85 ვაკანსიას
შეადგენს. ვაკანსია არ ქონდა მრეწველობის დარგში მოქმედ ორგანიზაციას, ხოლო 1000
ვაკანსია ქონდა სუპერმარკეტების ქსელს, რომელიც საცალო ვაჭრობას ეწევა. ორგანიზაციის
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ზომა უშუალოდ განსაზღვრავს ვაკანტური ადგილების რაოდენობას. გასული 6 თვის
განმავლობაში მსხვილ ორგანიზაციებს საშუალოდ 85 ვაკანსია ქონდათ, საშუალო ზომის
ორგანიზაციებს 66 ადგილი, ხოლო მცირე ზომის ორგანიზაციებს 14 ადგილი. ვაკანსიების
სიჭარბე შეიმჩნევა მშენებლობის (202 ადგილი), სასტუმროებისა და რესტორნების
მომსახურებისა (179 ადგილი) და ენერგეტიკის სექტორში (176 ადგილი). ვაკანსიების
სიმწირით გამოირჩევა ტრანსპორტი და კომუნიკაციის (1.5 ადგილი), აზარტული თამაშების
(5 ადგილი), განათლების (10 ადგილი) სფეროები.
ვაკანსიების

რაოდენობა

და

რეალუარად

დასაქმებულთა

რაოდენობა

სრულ

შესაბამისობაშია ერთმანეთთან. კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ ორგანიზაციებმა თითქმის
იმდენივე პირი დაასაქმეს (განსხვავება 1 ადგილი), რამდენი ვაკანტური ადგილიც ჰქონდათ.
ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით მონაცემთა ანალიზისას ჩანს, რომ ვაკანტურ
ადგილებზე მეტი ადამიანი დაასაქმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც ოპერირებენ სოფლის
მეურნეობის, უსაფრთხოების, განათლების და კვების მრეწველობის დარგებში, ხოლო
ვაკანტური ადგილები დარჩა ნავთობპროდუტებით ვაჭრობის, წარმოებისა და ვაჭრობის
სფეროებში.
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში სულ
იყო 5674 ვაკანსია. ორგანიზაციებში ძირითადად მოთხოვნა იყო მაღაზიის გამყიდველებსა
და

საქონლის

დემონსტრატორებზე

(სულ

1524

ვაკანსია)

(იხ.

ცხრილი

#1.5),

არაკვალიფიციურ მუშებზე (880 ადგილი), რაც დასაქმების სტანდარტული კვალიფიკაციის
მიხედვით

ძირითადად

პირველი

დონის

კვალიფიკაციას

მოითხოვს

(საქართველოს

ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება სტატისტიკის დეპარტამენტი, 2006).

მაღალია მოთხოვნა მომხმარებლებთან მომუშავე

მოსამსახურეებზე (მოლარეები, კონსულტანტები და ა.შ.) (448 ვაკანსია), ვაჭრობისა და
მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები (316 ვაკანსია), საექთნო საქმიანობისა და
მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები (234 ვაკანსია), მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური
საშუალებების ოპერატორები (207 ვაკანსია). მეოთხე დონის კვალიფიკაციის საჭიროების
მქონე პროფესიათაგან, მოთხოვნაა ფარმაცევტებზე, სტატისტიკის, მათემატიკისა და
მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალზე, სხვადასხვა დარგის მენეჯერებზე, ექიმებზე,
ინჟინრებზე, სხვადასხვა დარგის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტებზე.

ცხრილი #1.5: გასული 6 თვის განმავლობაში თბილისის გამოკითხულ
ორგანიზაციებში არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციაზე
ვაკანტური ადგილების პოზიციები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
არაკვალიფიციური მუშები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
დაცვის სამსახურების მუშაკები

რაოდენობა
1524
880
448
316
234
207
181
19

კვების პროდუქტების მწარმოებელი და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
ფარმაცევტი
მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები
სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე
პერსონალი
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების
მუშები
ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი ლითონის
დამამუშავებლები, კონსტრუქციული
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
ექიმი
ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები
ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა
მზარეულები
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და
ამწყობები
სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი
სანიტარი
სავაჭრო აგენტი, დისტრიბუცია
მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები
აგენტი, მომარაგება
ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეები
მეკუჭნავე
საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე პერსონალი
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები
მოსამსახურეები, დაკავებული ციფრობრივი ინფორმაციის დამუშავებით
მეფრინველე
ხელით მფუთავები და სამრეწველო სფეროს სხვა არაკვალიფიციური
მუშები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
შინამოსამსახურეები და დალაგებითა და რეცხვით დაკავებული პირები
დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური მუშები
ბუღალტერი, აუდიტი
კომპიუტერული პროგრამისტები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები, სხვა
დაჯგუფებებში ჩაურთველი
მენაგვეები და მსგავსი არაკვალიფიციური მუშები
მრეწველობის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის არაკვალიფიციური

121
120
105
103
98
88
87
83
81
80
77
77
69
66
51
50
47
42
36
35
34
34
31
30
30
29
25
20
20
15
9
9
8
7
20

მუშები
მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა ავტორები
შინამოსამსახურეები და დალაგებითა და რეცხვით დაკავებული პირები
ფილმის, თეატრისა და მონათესავე სფეროების მსახიობები და რეჟისორები
დეკორატორები და კომერციული დიზაინერები
კურიერები, პორტიეები, შვეიცარები და მონათესავე პროფესიების მუშები
მასხარები, ილუზიონისტები, აკრობატები და მონათესავე პროფესიების
დამხმარე პერსონალი
თანმხლები პერსონალი მოგზაურობისას, ბორტგამცილებლები და
სტიუარდები
კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები
ინჟინერ-ქიმიკოსები (კვების ტექნოლოგები)
დირექტორები და მთავარი ხელმძღვანელი პირები
მასწავლებელი, უმაღლესი განათლება, ტრენერი
ავტომობილების მექანიკოსები და ამწყობები
სამართლის სფეროს სპეციალისტ-პროფესიონალები
მებაღეები და ნაყოფსანერგეების სხვა მუშაკები
სამშენებლო სამუშაოებზე და გზების, კაშხლების შეკეთებაზე დაკავებული
მუშები
გენერალური მენეჯერები სატრანსპორტო, სასაწყობო მეურნეობებსა და
კავშირგაბმულობაში
ფილმის, თეატრისა და მონათესავე სფეროების მსახიობები და რეჟისორები
არქიტექტორები, ინჟინრები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტპროფესიონალები
ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები
ეკონომისტები
კარტოგრაფები და ტოპოგრაფები

6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ თბილისში გამოკითხულმა ორგანიზაციებმა ვერ
შეავსეს 402 ვაკანსია (იხ. ცხრილი #1.6), რაც გამოცხადებული ვაკანსიების დაახლოებით 7%ია. ვაკანტური პოზიციის შევსების პრობლემა ქონდათ დაბალკვალიფიციურ პოზიციებზე არაკვალიფიციური მუშები (145 ადგილი), მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის
დემონსტრატორები (90 ადგილი), მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები (50
ადგილი), ექთნისა და ექთნის დამხმარე (27 ადგილი). მაღალი კვალიფიკაციის საჭიროების
მქონე კადრზე დანაკლისი ძირითადად ვლინდება შემდეგ
პოზიციებზე - ექიმები,
მენეჯერები, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ინსპექტორები, ანალიტიკოსები და
პროგრამისტები.

ცხრილი #1.6: გასული 6 თვის განმავლობაში თბილისის გამოკითხულ
ორგანიზაციებში სხვადასხვა პოზიციებზე ვაკანტურად დარჩენილი ადგილების
რაოდენობა
შეუვსებელი ვაკანტური ადგილები

რაოდენობა
21

არაკვალიფიციური მუშები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეები
დაცვის სამსახურების მუშაკები
ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები
მომარაგების აგენტი
მზარეული
ექიმი
კვების პროდუქტების მწარმოებელი და მონათესავე პროფესიების მუშაკები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები
კვების ტექნოლოგი
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორის
ანალიტიკოსი
კომპიუტერული პროგრამისტები

145
90
50
27
15
13
10
10
8
6
5
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გამოკითხული 77 ორგანიზაციიდან 32 ორგანიზაციაში ანუ ორგანიზაციათა 41.6%-ში
ამჟამად ვაკანსია არ არის. დანარჩენ ორგანიზაციებში კი არის 679 ვაკანსია. როგორც ცხრილი
#1.7 ასახავს, ვაკანსიები კვლავ მრავალადაა პოზიციებზე, რომლებიც დაბალკვალიფიციურ
კადრს საჭიროებენ.
თბილისში

მეოთხე დონის კვალიფიკაციის საჭიროების მქონე პროფესიებიდან,

მოთხოვნაა

ფარმაცევტებზე,

ექიმებზე,

მომარაგებისა

და

განაწილების

განყოფილების მენეჯერები, პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების,
საფინანსო
და
ადმინისტრაციული
განყოფილების
მენეჯერებზე,
ხარისხის
უზრუნველყოფის თანამშრომლებზე, ინჟნრებზე, პროგრამისტებზე.

გრაფიკი #1.7: თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში ამჟამად არსებული
ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციაზე:
პოზიცია
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
არაკვალიფიციური მუშები

რაოდენობა
147
107
90
22

პოზიცია
მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
აგენტი, მომარაგება
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები
დაცვის სამსახურების მუშაკები
ფარმაცევტი
მეკუჭნავე
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
მომარაგებისა და განაწილების განყოფილების მენეჯერები
ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები
ექიმი
საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე პერსონალი
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
მზარეულები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
ბუღალტერი, აუდიტი
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების მუშები
სავაჭრო აგენტი, დისტრიბუცია
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები
დირექტორები და მთავარი ხელმძღვანელი პირები
არქიტექტორები, ინჟინრები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტპროფესიონალები
კომპიუტერული პროგრამისტები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი ლითონის
დამამუშავებლები, კონსტრუქციული
მენაგვეები და მსგავსი არაკვალიფიციური მუშები
ფიზიკოსები, ქიმიკოსები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტპროფესიონალები
სამართლის სფეროს სპეციალისტ-პროფესიონალები
კურიერები, პორტიეები, შვეიცარები და მონათესავე პროფესიების მუშები
გენერალური მენეჯერები სატრანსპორტო, სასაწყობო მეურნეობებსა და
კავშირგაბმულობაში
მასხარები, ილუზიონისტები, აკრობატები და მონათესავე პროფესიების
დამხმარე პერსონალი
სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი

რაოდენობა
30
30
27
26
24
22
19
18
16
13
12
12
11
11
11
9
8
7
6
5
5
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
23

პოზიცია
მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა ავტორები
გამოკითხვის პროცესში გამოვლინდა, რომ

რაოდენობა
1
თბილისში გამოკითხვაში მონაწილე 35

ორგანიზაცია (ორგანიზაციების 45.5%) მომავალი 6 თვის განმავლობაში არ გეგმავს ახალი
კადრის აყვანას, ხოლო 2 ორგანიზაციის წარმომადგენელს უჭირს განსაზღვროს მომავალი
ექვსი თვის საკადრო პოლიტიკა. თბილისში გამოკითხული დანარჩენი 38 ორგანიზაცია
გეგმავს 2129 ახალი თანამშრომლის აყვანას. ცხრილზე
სავარაუდო ვაკანსიათა რაოდენობა.

#1.8 ასახულია პოზიციები და

კვლევის შედეგები ნათელყოფს, რომ სამომავლოდ

თბილისში მოთხოვნა კვლავ იქნება დაბალ და არაკვალიფიციურ მუშაკებზე ძირითადად
სამშენებლო კომპანიებში, საცალო ქსელურ ვაჭრობასა და მომსახურების სფეროში.
პროფესიული განათლების საჭიროების მქონე შემდეგი ტიპის კადრებზე იქნება მოთხოვნა
მომავალი 6 თვის განმავლობაში თბილისში:

სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები,

ექთნები, მძღოლები და ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები, ელექტრონული
მოწყობილობების მექანიკოსები, მდივნები და ოპერატორები, ხისა და რკის ნაკეთობათა
ხელოსნები, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, ავტომობილების მექანიკოსები და
ამწყობები. შედარებით დაბალია მოთხოვნა მეოთხე დონის კვალიფიკაციის საჭიროების
მქონე კადრზე. ესენია ფარმაცევტი, სხვადასხვა ტიპის მენეჯერები, კომპიუტერული
ტექნიკის სპეციალისტები და სამოქალაქო მშენებლობისა და ქიმიური წარმოების ინჟინრები
და სხვ.
იმისთვის, რომ გამოგვევლინა დამსაქმებლების ზოგადი მოთხოვნები დასასაქმებელი
პირების მიმართ, დასაქმების კრიტერიუმები (განათლების დონე, ზოგადი და ტექნიკური
უნარ-ჩვევები) გამოვავლინეთ ზოგადად ყველა პოზიციაზე, რომელიც გამოცხადებული იყო
გასული 6 თვის განმავლობაში, გამოცხადებულია

ცხრილი #1.8: მომავალი 6 თვის განმავლობაში აჭარის ა/რ -ში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში მოსალოდნელი ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციაზ ე
(N)
პოზიციები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
არაკვალიფიციური მუშები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
დაცვის სამსახურების მუშაკები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
ფარმაცევტი
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები

რაოდენობა
695
487
422
98
35
31
30
30
28
24

მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და
ამწყობები
სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები
სავაჭრო აგენტი, დისტრიბუცია
საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე პერსონალი
აგენტი, მომარაგება
მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების
მუშები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
სანიტარი
ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები
მომარაგებისა და განაწილების განყოფილების მენეჯერები
ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა
შინამოსამსახურეები და დალაგებითა და რეცხვით დაკავებული პირები
მეკუჭნავე
კარტოგრაფები და ტოპოგრაფები
მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები
ექიმი
ავტომობილების მექანიკოსები და ამწყობები
ბუღალტერი, აუდიტი
გრაფიკოს დიზაინერი
სამედიცინო ლაბორატორიის მუშაკი
ინჟინერ-ქიმიკოსები (კვების ტექნოლოგები)
მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა ავტორები
სამშენებლო სამუშაოებზე და გზების, კაშხლების შეკეთებაზე
დაკავებული მუშები

26
26
25
22
20
20
16
15
13
11
11
10
10
9
7
5
8
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1

ამჟამად ან სავარაუდოდ გამოცხადდება მომავალი 6 თვის განმავლობაში. როგორც კვლევის
შედეგებიდან ჩანს, დამსაქმებლები პოზიციების 29 %-ზე ითხოვენ უმაღლეს განათლებას,
23%-ზე პროფესიული განათლებას, 26%-ზე ბაზისურ განათლებას. განათლებას მნიშვნელობა
არ აქვს პოზიციების 20%-ზე. სამეცნიერო ხარისხს ითხოვენ პოზიციების 2%-ის შემთხვევაში
რაც ძირითადად ან საგანმანათლებლო ან სამედიცინო სფეროს უკავშირდება.
პოზიციების მიხედვით განათლების დონის მოთხოვნა ასე ნაწილდება: განათლებას
მნიშვნელობა არ აქვს ვაკანსიების მეხუთედზე და ეს ძირითადად ეხება სხვადასხვა
მიმართულების არაკვალიფიციურ მუშების, შინამოსამსახურეების, მძღოლებისა და მოძრავი
ტექნიკური საშუალებების ოპერატორების პოზიციების მესამედს; ბაზისურ განათლებას
25

თხოვენ სხვადასხვა მიმართულების არაკვალიფიციურ მუშების, მძღოლებისა და მოძრავი
ტექნიკური საშუალებების ოპერატორების, მაღაზიის გამყიდველებისა და საქონლის
დემონსტრატორების, მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეების პოზიციათა მესამედზე.
პროფესიულ განათლებას თხოვენ არაკვალიფიციურ მუშებს, მომხმარებლებთან მომუშავე
მოსამსახურეებს, სამრეწველო დანადგარების ოპერატორებსა და მონათესავე პროფესიების
მუშაკებს, მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორებს, ვაჭრობისა და
მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციურ მუშებს, მეკუჭნავეებს, საექთნო საქმიანობისა და
მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალებს, საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე
პერსონალს, მდივნებსა და საბეჭდი მანქანების ოპერატორებს, დაცვის სამსახურების მუშაკებს,
მაღაზიის გამყიდველებსა და საქონლის დემონსტრატორებს, ლითონის მეყალიბეებსა და
შემდუღებლებს, მჭედლებსა და ზეინკალ-მეხელსაწყოეებს, ელექტრონული მოწყობილობების
მექანიკოსებს, ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეებს,
კვების პროდუქტების მწარმოებელ და მონათესავე პროფესიების მუშაკებს, ფეიქრებსა და
მკერავებს, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსებს, სანიტრებს, მომარაგების აგენტებს,
ბორტგამცილებლებსა და სტიუარდებს, მზარეულებს, მიმტანებსა და ბარმენებს,
ავტომობილების მექანიკოსებს, დისტრიბუტორებს. უმაღლესი განათლების მოთხოვნა ხშირ
შემთხვევაში არალოგიკურ კავშირშია ვაკანტურ პოზიციასთან. მაგალითად, დამსაქმებლები
უმაღლეს განათლებას ითხოვენ არაკვალიფიციური მუშის (პოზიციათა 29%), ვაჭრობისა და
მომსახურების

სფეროს

გამყიდველებისა

და

არაკვალიფიციური
საქონლის

მუშების

(პოზიციათა

დემონსტრატორების

(პოზიციათა

29%),

მაღაზიის

26%),

დაცვის

სამსახურების მუშაკების (პოზიციათა 26%), მზარეულების (პოზიციათა 12%) შემთხვევაში.
დამსაქმებლები მიუთითებენ, რომ პოზიციების 21%-ის დასაკავებლად აპლიკანტის
კვალიფიკაციას მნიშვნელობა არ აქვს, ხოლო 50%-ს შემთხვევაში აპლიკანტს არ სჭირდება
კვალიფიკაცია, პოზიციათა 14.9%-ზე კი დამქირავებელი უბრალოდ აღნიშნავს, რომ კადრი
კვალიფიცირებული უნდა იყოს. პოზიციათა 44.6%-ს სთხოვენ გამოცდილებას, 14.1%-ს
ლიცენზირებას/სერთიფიცირებას და ეს ძირითადად მედიცინის სფეროში არსებულ
ვაკანსიებს ეხება.

ვაკანსიების 14.9%-ში

აპლიკანტს განათლება პოზიციის რელევანტურ

სფეროში უნდა ქონდეს მიღებული. მძღოლების და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების
ოპერატორების პოზიციებზე ხშირია C და D კატეგორიის მართვის მოწმობის მოთხოვნა.
კვლევის

შედეგად

გამოვავლინეთ

ზოგადად

რა

ზოგად

უნარ-ჩვევებს

ითხოვენ

დამსაქმებლები აპლიკანტებისგან (იხ. გრაფიკი #1.1). ყველა გამოცხადებულ თუ მომავალში
დაგეგმილ ვაკანსიაზე დამსაქმებლები აპლიკანტისგან ითხოვენ კომუნიკაბელურობას
(100%).

დამსაქმებლები

პოზიციების

უმრავლესობის

შემთხვევაში

აპლიკანტებისგან

თანაბრად ითხოვენ პუნქტუალობას (98.7%), გუნდური მუშაობის უნარს (98.7%), დროის
მენეჯმენტს (96.1%). მიუხედავად იმისა, რომ ვაკანტური პოზიციების უმრავლესობა დაბალ
ან არაკვალიფიციურ კადრებს საჭიროებს, დამსაქმებლები პოზიციების 94.8%-ზე მოითხოვენ
დამოუკიდებლად მუშაობის უნარს, ხოლო 92.2%-ზე პრობლემის გადაწყვეტის უნარს.
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კრიტიკული აზროვნება მოითხოვება პოზიციების 80.5%-ის შემთხვევაში. ეს მოთხოვნა
შედარებით იკლებს შემდეგ პოზიციებთან მიმართებაში - მომხმარებლებთან მომუშავე
მოსამსახურეები, სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები, მეკუჭნავე, მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები, შინამოსამსახურეები
და დალაგებითა და რეცხვით დაკავებული პირები, დეკორატორები და კომერციული
დიზაინერები; თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კრიტიკული აზროვნების მოთხოვნა მაინც
წაეყენება ამ პოზიციათა 70%-ს.
კომპიუტერული

უნარი

მნიშვნელოვანია

პოზიციების

79.2%-ის

შემთხვევაში.

კომპიუტერული უნარის მოთხოვნა მცირედით იკლებს შემდეგ დაბალკვალიფიციურ
კადრებთან მიმართებაში - მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და მონათესავე
პროფესიების მუშაკები, ლითონის მეყალიბეები და შემდუღებლები, მჭედლები, ზეინკალმეხელსაწყოეები, სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, მეფრინველე, ავტომობილების
მექანიკოსები, ხელით მფუთავები და სამრეწველო სფეროს სხვა არაკვალიფიციური მუშები.
უცხო ენის ცოდნა კი აუცილებელია პოზიციათა 76.6%-ზე. უცხო ენის ცოდნა შედარებით
იშვიათად მოეთხოვება არაკვალიფიციურ მუშებს (მოეთხოვება 81%-ს), მრეწველობის სხვა
კვალიფიციურ მუშებსა და მონათესავე პროფესიების მუშაკებს (მოეთხოვება 50%-ს),
სამრეწველო

დანადგარების

ოპერატორებსა

და

მონათესავე

პროფესიების

მუშაკებს

(მოეთხოვება 80%-ს), ლითონის მეყალიბეებსა და შემდუღებლებს (33%), სამუშაოთა
მწარმოებლებს და აღმრიცხველებს (75%), დეკორატორებსა და კომერციულ დიზაინერებს
(75%). უცხო ენის ცოდნა არ მოეთხოვება დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციურ
მუშებს, ეკონომისტებს, მეფრინველეებს, ავტომობილების მექანიკოსებს, დისტრიბუტორებსა
და ხელით მფუთავებს.
ლიდერის უნარი ჩვენს მიერ მიწოდებულ ზოგად უნარ-ჩვევას შორის ყველაზე უფრო ნაკლებ
მოთხოვნადია და მოეთხოვებათ გამოცხადებული ან მომავალში გამოსაცხადებელი
ვაკანტური ადგილების მხოლოდ 67.5%-ზე. ეს უნარი შედარებით ნაკლებად წაეყენებათ
შემდეგი

პროფესიის

ადამიანებს

კომპიუტერული

ტექნიკის

შემდუღებლები,

მჭედლები,

-

მრეწველობის

სხვა

სპეციალისტ-პროფესიონალები,
ზეინკალ-მეხელსაწყოეები,

კვალიფიციური
ლითონის

მუშები,

მეყალიბეები,

შინამოსამსახურეები

და

დალაგებითა და რეცხვით დაკავებული პირები, პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის
განყოფილების მენეჯერები, კომპიუტერული პროგრამისტები, სამოქალაქო მშენებლობის
ინჟინერი, კვების ტექნოლოგები, ფარმაცევტი, მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა ავტორები,
სამუშაოთა მწარმოებლები და აღმრიცხველები, უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის
ინსპექტორები,

დეკორატორები

და

კომერციული

დიზაინერები,

დისტრიბუტორები.

ლიდერის უნარ-ჩვევა არცერთ აპლიკანტს არ მოეთხოვება შენდეგ პოზიციებზე - ხელით
მფუთავები, მეფრინველე, ავტომექანიკოსი, ეკონომისტები, დამამუშავებელი მრეწველობის
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არაკვალიფიციური

მუშები,

ფიზიკოსები,

ქიმიკოსები

და

მონათესავე

პროფესიების

სპეციალისტ-პროფესიონალები.

კვლევის შედეგად დამსაქმებლებმა ზოგად უნარებს შორის თავად დაასახელეს აპლიკანტის
კონცენტრირებულობა, სანდოობა, გამოცდილება. პოზიციების 3.9%-ზე დამსაქმებლები
აპლიკანტებისგან ზოგადი უნარ-ჩვევების ფლობას არ მოითხოვენ. ეს ძირითადად
არაკვალიფიციურ კადრებთან მიმართებაში გვხვდება.

გრაფიკი #1.1: თბილისში გამოკითხულ ვაკანსიებზე მოთ ხოვნილი ზოგადი უნარჩვევები (%)

კომუნიკაბელურობა

100.0%

პუნქტუალობა

98.7%

გუნდური მუშაობის უნარი

98.7%

დროის მენეჯმენტი

96.1%

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი

94.8%

პრობლემის გადაწყვეტის უნარი

92.2%

კრიტიკული აზროვნება

80.5%

კომპიუტერული უნარები (ვორდი, ექსელი და ა.შ.)

79.2%
76.6%

უცხო ენების ცოდნა

67.5%

ლიდერობა
ზოგადი უნარები არ მოეთხოვება

3.9%

გამოცდილება

2.6%

სანდოობა

1.3%

მართვის მოწმობა

1.3%

კონცენტრირებულობა

1.3%

კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ დამსაქმებლები ვაკანტური პოზიციების
ნახევარზე არ ითხოვენ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევას აპლიკანტებისაგან (იხ. გრაფიკი 1.2). იმ
უნარებს შორის, რომლებიც დამსაქმებლებმა მოთხოვნებში წამოაყენეს ხშირია მანქანადანადგარებთან

და

აპარატურებთან

მუშაობის

უნარ-ჩვევა

(46.1%).

სპეციალური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (32.9%), მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება
(23.7%). ის პოზიციები, რომლებთან დაკავშირებით დამსაქმებელს სპეციფიკური უნარჩვევის მოთხოვნა არ აქვთ, ხშირად არიან დაბალკვალიფიციური კადრის საჭიროების მქონე
პოზიციები - არაკვალიფიციური მუშები, მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები,
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები, მდივნები და საბეჭდი
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მანქანების ოპერატორები, ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები,
მაღაზიის

გამყიდველები

და

საქონლის

დემონსტრატორები.

თუმცა

ასევე

ხშირია

შემთხვევები, როდესაც მაღალკვალიფიციურ კადრთან მიმართებაში დამქირავებელს არ აქვს
ტექნიკური უნარ-ჩვევის მოთხოვნა.

გრაფიკი
#1.2:
თბილისში
გამოკითხულ
მოთხოვნილი სპეციკური უნარ-ჩვევები (%)

ორგანიზაციებში

ვაკანსიებზე

50.0%

სპეციფიკური უნარ-ჩვევები არ მოეთხოვება
მანქანა-დანადგართან მუშაობის
გამოცდილება

46.1%

სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების
ცოდნა

32.9%
23.7%

გამოცდილება
15.8%

მართვის მოწმობის მაღალი კატეგორია
ტექნიკური უნარ-ჩვევების აუცილებელია
მათემატიკისა და ანალიტიკური უნარები

13.2%
11.8%

მსგავსი პოზიციებია - საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები,
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები, სამოქალაქო
მშენებლობის ინჟინრები, ექიმები და სხვ. დამსაქმებლებმა ასევე დაასახელეს 82 სხვადასხვა
ტექნიკური უნარ-ჩვევა, რომელიც სპეციფიკურად პოზიციას მიეყენება და რასაც ისინი
დასასაქმებელი პირისგან ითხოვენ. ასეთ უნარ-ჩვევას შორის არის ხატვისა და ხაზვის
გამოცდილება

(ამ

უნარს

თხოვენ

არქიტექტორებს,

მშენებლებს,

დიზაინერებსა

და

დეკორატორებს, ხეზე, ტექსტილზე და ტყავზე ხელით მომუშავეებს და სხვ), უსაფრთხოების
ნორმების

ცოდნა

(ამ

უნარს

ხშირად

მოითხოვენ

მშენებლობაში

ჩართული

არაკვალიფიციური მუშებისგან), პროდუქციის შეტანა და განლაგება, სალარო პროგრამაში
მუშაობა, აზიური სამზარეულოს ცოდნა და ა.შ.
კვლევის ფარგლებში დამსაქმებლებს ასევე ვთხოვდით დაესახელებინათ ვაკანტურ
პოზიციაზე განსაზღვრული ანაზღაურება. კვლევის პროცეში დამსაქმებლებმა არ
დაასახელეს პოზიციათა 11.9%-ზე გათვალისწინებული ანაზღაურება, რიგ შემთხვევებში
ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ანაზღაურება გამომუშავებაზე იყო დამოკიდებული. მიუხედავად
29

ამისა, დავითვალეთ პროფესიების მიხედვით ანაზღაურების საშუალო მაჩვენებლები.
როგორც

ცხრილი

#1.9-დან

ჩანს

ყველაზე

დაბალანაზღაურებადი

პროფესია

არის

მომარაგების აგენტის პოზიცია, სადაც დამსაქმებლები საშუალოდ 353 ლარის გადახდას
ითვალისწინებენ.
დაბალი
ანაზღაურებით
გამოირჩევა
არაკვალიფიციური
და
დაბალკვალიფიციური კადრები, განსაკუთრებით მომსახურების სფეროში, თუმცა ასევე
მრეწველობის სფეროშიც.

იმ პოზიციებში, რომლებიც პროფესიულ განათლებას საჭიროებენ, შედარებით მაღალი
ანაზღაურებით გამოირჩევა - ავტომობილების მექანიკოსები, ლითონის მეყალიბეები,
შემდუღებლები,

დეკორატორები

და

ელექტრონული
მოწყობილობების
მოწყობილობების ტექნიკოსები. იმ

კომერციული

დიზაინერები,

ელექტრული

მექანიკოსები
და
ამწყობები,
პოზიციებში, რომლებიც უმაღლეს

და

მექანიკური
განათლებას

საჭიროებენ, შედარებით დაბალი ანაზღაურებით გამოირჩევა - ციფრობრივი ინფორმაციის
დამუშავებით

დაკავებული

მოსამსახურეები,

ფარმაცევტები,

ექიმები,

სტატისტიკის,

მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალები.

ცხრილი #1.9: თბილისში ვაკანსიებზე გათვალისწინებული საშუალო ანაზღაურება
პროფესიების მიხედვით (ლარი)
ვაკანტური ადგილის პოზიციები

დირექტორები და მთავარი ხელმძღვანელი პირები
ინჟინერ-ქიმიკოსები (კვების ტექნოლოგები)
მასწავლებელი, უმაღლესი განათლება, ტრენერი
ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა
გენერალური მენეჯერები სატრანსპორტო, სასაწყობო მეურნეობებსა და
კავშირგაბმულობაში
ავტომობილების მექანიკოსები და ამწყობები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი ლითონის
დამამუშავებლები, კონსტრუქციული
დეკორატორები და კომერციული დიზაინერები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
ბუღალტერი, აუდიტი
მომარაგებისა და განაწილების განყოფილების მენეჯერები
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და
ამწყობები
მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები
არქიტექტორები, ინჟინრები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტ-

საშუალო
ანაზღაურებ
ა (ლარი)
8000
1500
1500
1400
1300
1280
1249
1217
1200
1178
1173
1100
1038
1033
1000
30

ვაკანტური ადგილის პოზიციები

პროფესიონალები
მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა ავტორები
ეკონომისტები
სამართლის სფეროს სპეციალისტ-პროფესიონალები
სავაჭრო აგენტი, დისტრიბუცია
სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი
კომპიუტერული პროგრამისტები
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე პერსონალი
სამშენებლო სამუშაოებზე და გზების, კაშხლების შეკეთებაზე დაკავებული
მუშები
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების მუშები
ექიმი
მზარეულები
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
მეკუჭნავე
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალი
მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები
მეფრინველე
მრეწველობის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის არაკვალიფიციური მუშები
დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური მუშები
თანმხლები პერსონალი მოგზაურობისას, ბორტგამცილებლები და
სტიუარდები
კურიერები, პორტიეები, შვეიცარები და მონათესავე პროფესიების მუშები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები
ხელით მფუთავები და სამრეწველო სფეროს სხვა არაკვალიფიციური მუშები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
ფარმაცევტი
კვების პროდუქტების მწარმოებელი და მონათესავე პროფესიების მუშაკები
კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები
მოსამსახურეები, დაკავებული ციფრობრივი ინფორმაციის დამუშავებით
დაცვის სამსახურების მუშაკები
არაკვალიფიციური მუშები

საშუალო
ანაზღაურებ
ა (ლარი)
1000
1000
933
917
900
900
878
875
847
800
783
767
729
717
710
685
612
583
561
500
500
500
500
488
486
481
480
480
463
463
450
447
438
435
31

ვაკანტური ადგილის პოზიციები

საშუალო
ანაზღაურებ
ა (ლარი)
428
423

საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
მებაღეები და ნაყოფსანერგეების სხვა მუშაკები
მასხარები, ილუზიონისტები, აკრობატები და მონათესავე პროფესიების
დამხმარე პერსონალი
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
სანიტარი
მენაგვეები და მსგავსი არაკვალიფიციური მუშები
შინამოსამსახურეები და დალაგებითა და რეცხვით დაკავებული პირები
აგენტი, მომარაგება
კვლევის

ფარგლებში

გამოვლინდა

31

პოზიცია,

რომელთა

400
395
393
367
358
353

შევსებაზეც

თბილისში

დამსაქმებლებს პრობლემა შექმნიათ. ეს პროფესიებია: საწარმოო და საექსპლუატაციო
განყოფილების მენეჯერები (პრობლემა შეექმნა 5 ორგანიზაციას), მდივნები და საბეჭდი
მანქანების ოპერატორები (პრობლემა შეექმნა 5 ორგანიზაციას), მიმტანები და ბარმენები
(პრობლემა

შეექმნა

(პრობლემა

შეექმნა

4

ორგანიზაციას),
3

მომხმარებლებთან

ორგანიზაციას),

კომპიუტერული

მომუშავე

მოსამსახურეები

ტექნიკის

სპეციალისტ-

პროფესიონალები (პრობლემა შეექმნა 3 ორგანიზაციას), მაღაზიის გამყიდველები და
საქონლის დემონსტრატორები (პრობლემა შეექმნა 3 ორგანიზაციას), ელექტრული და
ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები (პრობლემა შეექმნა 3
ორგანიზაციას).
პოზიციების

შევსების

პრობლემებთან

დაკავშირებით

თბილისში

ძირითადად

დამსაქმებლები უჩივიან კადრის დაბალკვალიფიციურობას (74.3%) (იხ გრაფიკი #3.3).
დამსაქმებლები კადრის დაბალკვალიფიციურობაზე მიუთითებენ ყველა პროფესიასთან
მიმართებაში, გარდა სანიტრისა და ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური
მუშებისა. კადრის დაბალკვალიფიციურობას უფრო მეტი დამსაქმებელი უჩივის მიმტანების,
ბარმენების, საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერების, სამრეწველო
დანადგარების ოპერატორებისა და მონათესავე პროფესიების მუშაკების პოზიციებთან
მიმართებაში.
დეფიციტური პოზიციების მეხუთედთან მიმართებაში დამსაქმებლები აღნიშნავენ, რომ
საქართველოში ამ დარგის სპეციალისტი არ არის. ასეთ სპეციალისტებად ძირითადად
ასახელებენ - სამრეწველო დანადგარების ოპერატორებსა და მონათესავე პროფესიების
მუშაკებს, კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალებს, ელექტრული და
ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსებსა და ამწყობებს, საფინანსო და
ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერებს, სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრებს,
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კვების ტექნოლოგებს. უფრო იშვიათად ვხვდებით პოზიციებს, რომელცზეც დეფიციტია
დედაქალაქის

მასშტაბით,

მათ

მიეკუთვნებიან

მდივნები

და

საბეჭდი

მანქანების

ოპერატორები, ფარმაცევტები, საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების
მენეჯერები, სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები. აპლიკანტების პროფესიონალიზმის
მიმართ კიდევ ერთი წაყენებული პრობლემაა ინგლისური ენის არცოდნა, რომელსაც
დამსაქმებლები მიუთითებენ საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერების,
კომპიუტერული

ტექნიკის

სპეციალისტ-პროფესიონალების,

მდივნებისა

და

საბეჭდი

მანქანების ოპერატორების, ბუღალტერისა და აუდიტის შემთხვევაში.
კადრების დეფიციტის მეორე მიზეზი პროფესიონალთა დაბალკვალიფიციურობა კი არა,
არამედ დაბალი ხელფასია, რაც თავისთავად დაბალ მოტივაციას იწვევს აპლიკანტებში.
ანაზღაურების

სიმცირის

არაკვალიფიციურ

გამო

კადრებთან

აპლიკანტების

მიმართებაში,

სიმწირე

კერძოდ

-

შეიმჩნევა

ძირითადად

არაკვალიფიციური

მუშები,

მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები, ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს
არაკვალიფიციური მუშები, საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტპროფესიონალები, სანიტრები, მიმტანები, ბარმენები. ზემოთ წარმოდგენილი ცხრილი #3.9
კი გვიჩვენებს, რომ ამ პოზიციებზე ანაზღაურება საშუალოდ 500 ლარს არ აღემატება, ხოლო
რიგ შემთხვევაში კი 350 ლარიც კია. ძირითადად ის პროფესიები, სადაც დამსაქმებლები
კადრების დაბალმოტივაციურობაზე მიუთითებენ, ან ამბობენ, რომ ამ პოზიციაზე მუშაობის
მსურველები არ არიან, ძირითადად ეთხვევა დაბალანაზღაურებად პოზიციებს და ხსნის
აპლიკანტების გულგრილობას.
თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დაფიქსირებული კადრების დეფიციტის 28.6%
გადაუჭრელია (ცხრილი #1.3) შემდეგ პოზიციებთან მიმართებაში: არაკვალიფიციური
მუშები, მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები, საწარმოო და საექსპლუატაციო
განყოფილების მენეჯერები, არქიტექტორები, ინჟინრები, ექთნები, მდივნები და საბეჭდი
მანქანების ოპერატორები, დაცვის სამსახურების მუშაკები, მაღაზიის გამყიდველები და
საქონლის დემონსტრატორები, ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ელექტრული და
ელექტრონული

მოწყობილობების

მექანიკოსები,

საფინანსო

და

ადმინისტრაციული

განყოფილების მენეჯერები, კომპიუტერული პროგრამისტები, ექიმები, ეკონომისტები,
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები, ოფიციანტები, ბარმენები,
დისტრიბუტორები.

გრაფიკი #1.3: თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში რა სახის პრობლემები
იყო დაკავშირებული კადრების მოძიებასთან (%)

33

74.3%

კადრი დაბალკვალიფიციურია
დასასაქმებელ პირებს არ მოსწონთ ხელფასი

20.0%

საქართველოში არ არის ამ დარგის სპეციალისტი

20.0%

დასასაქმებელ პირებს დაბალი მოტივაცია აქვთ

17.1%

ამ პოზიციაზე მუშაობის მსურველები არ არიან

17.1%
11.4%

ჩვენს ქალაქში არ არის ამ დარგის სპეციალისტი

5.7%

ინგლისური ენის არცოდნა
მიჭირს პასუხის გაცემა

2.9%

ეძებდნენ რეგიონებში და რეგიონში არ მოიძებნა

2.9%

სამუშაო გრაფიკით უკმაყოფილება

2.9%

ყველაზე ხშრად თბილისში მოქმედ დამსაქმებლებს კადრების დეფიციტის გადასაჭრელად
გვერდითი სპეციალობიდან აყავთ კადრი და გადაამზადებენ (40 %) ან აყავთ შედარებთ
დაბალკვალიფიციური კადრი (25.7%). ყველაზე ხშირად ამ სტრატეგიებს დამსაქმებლები
დაბალ

და

საშუალო

კვალიფიკაციის

სპეციალისტებთან

მიმართებაში

იყენებენ

(მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები, სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები,
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები, საფინანსო და გაყიდვების
სფეროს დამხმარე პერსონალი, მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები, მაღაზიის
გამყიდველები და
მოწყობილობების

საქონლის დემონსტრატორები, ელექტრული და ელექტრონული
მექანიკოსები),

შედარებით

იშვიათად,

მაგრამ

მაინც

გვხვდება

მაღალკვალიფიციური კადრის გვედითი დარგებიდან აყვანა და გადამზადება (სხვადასხვა
მიმართულების

მენეჯერები,

კომპიუტერული

პროგრამირების

სპეციალისტები,

ფარმაცევტები, უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები).

ცხრილი #1.10: თბილისში დამსაქმებლები როგორ ჭრიან პოზიციის შევსებასთან
დაკავშირებული პრობლემას (შემთხვევების % მაჩვენებელი)
საკადრო დეფიციტის პრობლემის გადაჭრის გზა
ავიყვანეთ კადრი გვერდითი დარგიდან და გადავამზადეთ
პრობლემა არ გადაგვიჭრია
ავიყვანეთ შედარებთ დაბალკვალიფიციური კადრი
ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი სხვა ქვეყნიდან
ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი სხვა
რეგიონიდან/ქალაქიდან
მოვიძიეთ სანაცნობო წრიდან

% მაჩვენებელი
40.0%
28.6%
25.7%
14.3%
8.6%
8.6%
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გავატარეთ შიდა ტრენინგები
გავაკეთეთ კადრების როტაცია
გადავედით მორიგეობის სისტემაზე
დიდი ხნის ძებნის შემდეგ ვიპოვეთ კადრი
შევიმუშავეთ მუშაობის ალტერნატიური რეჟიმი

5.7%
2.9%
2.9%
2.9%
2.9%

სხვა
ქვეყნიდან
ჩამოიყვანეს
სპეციალისტები
კადრების
დეფიციტის
14.3%-ის
გადასაჭრელად. სხვა ქვეყნიდან ჩამოიყვანეს საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების
მენეჯერები,

კომპიუტერული

მეყალიბეები

და

ტექნოლოგები.

ტექნიკის

შემდუღებლები,
დამსაქმებლებს

დაბალკვალიფიციური

კადრი,

სპეციალისტ-პროფესიონალები,

სამოქალაქო
სხვა

მშენებლობის

რეგიონიდან

რომელიც

ინჟინრები,

ჩამოყავთ

დედაქალაქში

ლითონის

მცხოვრებ

კვების

ძირითადად
კადრებს

დაბალანაზღურებად და ნაკლებ სასურველად ეჩვენებათ. კადრის დეფიციტის დაძლევის
სტრატეგიებს შორისაა სანაცნობო წრიდან კადრის მოძიება, შიდა ტრეინინგის ორგანიზება
და კადრის გადამზადება, საკადრო როტაცია ან სამუშაო რეჟიმის ცვლილება.

გრაფიკი #1.4: თბილისში გამოკითხული ორგანიზაციების კადრების დაქირავების
გავრცელებული სტრატეგიები

93.4%

ვათავსებთ განცხადებას ელექტრონულ ვებ-გევრდ(ებ)ზე

55.3%

ვეძებდით ნაცნობების საშუალებით

43.4%

მივმართავთ საგანმანათლებლო დაწესებულებას
ვათავსბეთ განცხადება სხვა მედია საშუალებებში

35.5%

მივმართეთ დასაქმების სააგენტოს

35.5%
23.7%

ვეძებდით სხვა ორგანიზაციებში
ვიყენებთ დასაქმების ფორუმს
ადგილობრივ თვითმმართველობას მივმართავთ…
განცხადება შემოაქვს მუშაობის მსურველს

1.3%
1.3%
1.3%

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებს კადრების
დაქირავების მინიმუმ სამი სხვადასხვა სტრატეგია აქვთ

(გრაფიკი #1.4). დედაქალაქში

ყველაზე მეტად გავრცელებული კადრების ძიებისას განცხადების ელექტრონულ ვებგევრდ(ებ)ზე განთავსებაა, რომელსაც ფაქტიურად ყველა ორგანიზაცია იყენებს, თუმცა ეს
სტრატეგია შედარებით იშვიათად გვხვდება მცირე ზომის საწარმოებში. სოციალური
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კავშირების საშუალებით სასურველი კადრის გამოვლენისა და დაქირავების პრაქტიკას
მიმართავს ორგანიზაციების ნახევარზე მეტი, ეს ტენდენციურია უფრო საშუალო, შემდეგ
მსხვილ და ბოლოს მცირე ზომის ბიზნესსუბიექტებში. კადრების მოსაძიებლად
საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიმართავს ორგანიზაციათა 43.4%. ვაკანტური
პოზიციების შესავსებად ამ სტრატეგიას ძირითადად მსხვილი და საშუალო ორგანიზაციები
მიმართავენ. ბიზნესსუბიქტთა დაახლოებით მესამედი მიმართავს დასაქმების სააგენტოს
(ძირითადად საშუალო და მსხვილი ორგანიზაციები) და სხვა მედია საშუალებებში
განცხადების განთავსების პრაქტიკას. კონკურენტ ორგანიზაციებში კადრის მოძიების
პრაქტიკას შემთხვევების მეხუთედში და ძირითადად მსხვილ და საშუალო ორგანიზაციებში
ვხვდებით.

აჭარის ა/რ-ში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები
მცირე შეჯამება


აჭარის

რეგიონის

სხვადასხვა

პარამეტრი

გვიჩვენებს,

რომ

ეკონომიკური

მდგომარეობა მნიშვნელოვნად უმჯობესდება. ეკონომიკური სექტორებიდან წამყვანია
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მომსახურება (რაც მოიცავს სასტუმროებისა და რესტორნების ბიზნესს და უშუალოდ
ტურიზმს უკავშირდება), მშენებლობა და ვაჭრობა, თუმცა რეგიონში ფიქსირდება
პოტენციურად მზარდი დარგები - ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის მეურნეობის
პროდუქტთა მოყვანა, გადამუშავება, ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოება,
აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული ბიზნესი.


უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში აჭარის რეგიონში სულ იყო 801 ვაკანსია.
ვაკანსიების სიჭარბე შეიმჩნევა მსუბუქი მრეწველობის (75 ადგილი), ვაჭრობის (53
ადგილი) და ინფრასტრუქტურული მშენებლობის (50 ადგილი) სფეროში. აღნიშნული
ვაკანტური ადგილებიდან შეუვსებელი დარჩა 84

ადგილი. (ფეიქრებისა

და

მკერავების 65, მზარეულის 12, მიმტანებისა და ბარმენების 5, პროდუქციის
გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერების 2 ვაკანსია).






გამოვლინდა 10 პოზიცია, რომელთა შევსებაზეც დამსაქმებლებს პრობლემა შექმნიათ.
ეს პროფესიებია: მზარეულები, ფეიქრები და მკერავები, კორპორაციული მენეჯერი,
კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები, აირ-შემდუღებლები,
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები, პროდუქციის
გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები, ექიმები (ტრავმატოლოგი,
სასწრაფო დახმარების ექიმი, სისხლძარღვთა ქირურგი), თურქული ენის
თარჯიმნები, ავეჯის დიაზინერი.
ვაკანსიების შევსების სირთულეს განსხვავებული მიზეზები აქვს. კერძოდ, კადრის
დაბალკვალიფიციურობას უჩივიან შემდეგი პროფესიის წარმომადგენლების
შემთხვევაში, ესენია: საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები,
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები, თურქული
ენის თარჯიმნები, ავეჯის დიზაინერი. ფეიქრებისა და მკერავების შემთხვევაში
პრობლემა იყო არა კადრის კვალიფიციურობა, არამედ მათი მხრიდან მოტივაციის
ნაკლებობა დაბალი ანაზღაურების გამო. ამავდროულად არის ვაკანტური პოზიციები,
რომელთა შემთხვევაში ორივე მიზეზი ფიქსირდება: პრობლემურია კვალიფიკაციის
საკითხი, თუმცა ისინი ვისაც აქვს კვალიფიკაცია ხშირ შემთხვევაში უარს ამბობენ
დაბალი ანაზღაურებისა და არახელსაყრელი სამუშაო პირობების გამო. ასეთი
პოზიციებია: კორპორაციული მენეჯერი, კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტპროფესიონალები, მზარეულები.
კვლევის მომენტისათვის გამოკითხულ კომპანიებში სულ იყო 22 ვაკანსია. ხოლო
მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ისინი აპირებენ 461 ახალი კადრის აყვანას. მათ
შორის ჭარბობს არაკვალიფიციური მუშების (215 ვაკანსია), ფექირებისა

და

მკერავების (98 ვაკანსია) და ლითონის შემდუღებელთა (50 ვაკანსია) ვაკანსიები.


დამსაქმებლების პროფესიულ განათლებას თხოვენ მუშებს, მომხმარებლებთან
მომუშავე მოსამსახურეებს, ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციურ
მუშებს, მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორებს,
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერებს, დაცვის
სამსახურების მუშაკებს, მაღაზიის გამყიდველებსა და საქონლის დემონსტრატორებს,
ხის დამამუშავებელ სპეციალისტებსა და მეავეჯეებს, ფეიქრებსა და მკერავებს.
განსაკუთრებულ მოთხოვნას წარმოადგენს თურქული ენის ცოდნა.
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ყველაზე დაბალანაზღაურებადი პროფესია არის ფეიქრებისა და მკერავების პოზიცია,
სადაც დამსაქმებლები საშუალოდ 330 ლარის გადახდას ითვალისწინებენ, იყო
შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებლები ამ პოზიციაზე უთითებდნენ 189 ლარს,
როგორც ყველაზე დაბალ ანაზღაურებას, რომლის დანამატის ოდენობა
გამომუშავებაზე იყო დამოკიდებული. დაბალი ანაზღაურებით გამოირჩევა ასევე
მსუბუქ მრეწველობაში დასაქმებულები უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის
ინსპექტორები (333 ლარი), არაკვალიფიციური მუშები (387 ლარი).



ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია აჭარის ა/რ-ში არის ფასადებზე მომუშავე
მღებავების პოზიცია, სადაც თვიური ანაზღაურება 7000 ლარს შეადგენს და
უკავშირდება იმ მაღალ რისკს, რაც ამ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული.
მაღალანაზღაურებად პოზიციებს შორის არის სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები
და მშენებლები (საშუალო ანაზღაურება 3400 ლარი), კომპიუტერული ტექნიკის
სპეციალისტ-პროფესიონალები (საშუალო ანაზღაურება 2250 ლარი), პროდუქციის
გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები (საშუალო ანაზღაურება 1355



ლარი).
აჭარის შრომის ბაზარი საკმაოდ რიგიდულია და არ ითვალისწინებს შრომითი
რესურსის მოთხოვნებს. მიუხედავად იმისა, რომ დამსაქმებლებმა მეტ-ნაკლებად
ზუსტად იციან აპლიკანტების მიერ პოზიციების დაკავების დაბალი მოტივაციის
მიზეზები, სამომავლოდ ისინი არ ცდილობენ ამ მიზეზების გამოსწორებას. პირიქით,
ისინი ახალი კადრის მოძიებას საქართველოს ან რეგიონის ფარგლებს გარეთ
ცდილობენ.

აჭარის ა/რ რეგიონის ზოგადი დახასიათება
2017 წლის მონაცემებით ავტონომიურ რესპუბლიკაში სულ 339 000 ადამიანი
ცხოვრობს, რომელთაგან 44.6% ცხოვრობს სასოფლო დასახლებებში, ხოლო 55.4% საქალაქო
დასახლებაში. 2007 წლიდან 2014 წლამდე აჭარაში მოსახლეობის რაოდენობა იზრდებოდა,
თუმცა 2014 წლიდან დაიწყო კლება; აჭარის მოსახლეობა 2007 წელთან შედარებით 2017
წელს 11%-ით შემცირდა.
თუკი ზოგადად აჭარის ა/რ დასაქმების და უმუშავერობის სტატისტიკას შევხედავთ,
შესამჩნევია, რომ 2009 წლიდან დაიწყო უმუშევრობის დონის კლება და დასაქმების
მაჩვენებლების ზრდა. ავტონომიურ რესპუბლიკაში შრომით რესურსთან დაკავშირებით
ფიქსირდება შემდეგი ცვლილებები: ზოგადად მოსახლეობის რაოდენობის კლების ფონზე,
2006 წლიდან 2016 წალმდე აჭარის რეგიონში აქტიური მოსახლეობის წილი გაიზარდა 37.1%ით და შეადგინა 189.4 ათას კაცს. 42.9 ათას კაცით გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა, რაც
პროცენტულ მაჩვენებლებში 19.2%-იანი ზრდაა. დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა,
როგორც დაქირავებულთა ხარჯზე (67% ზრდა), ასევე თვითდასაქმებულთა ხარჯზე (17%იანი ზრდა). აჭარის ა/რ-ში 2016 წლის მონაცემებით უმუშევრობის დონე 13%-ია, 2006
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წელთან შედარებით შემცირდა 31.6 %-ით და რიცხობრივ მაჩვენებლებში შეადგინა 24.5 ათას
კაცს (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური მდგომარეობა სწრაფად
ვითარდება: 2006 წლიდან 2016 წლამდე მთლიანი დამატებული ღირებულების (იგივე მშპ)
338%-იანი

ზრდა

ფიქსირდება.

2015

წლის

მონაცემებით

მთლიანი

დამატებული

ღირებულების მოცულობის მიხედვით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა თბილისის, ქვემო
ქართლისა და იმერეთის რეგიონების შემდეგ მეოთხე ადგილზეა და ქვეყნის მასშტაბით
შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების 8%-ს აწარმოებს.
რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულების

2016 წლისათვის

მაჩვენებლებს თუ დავახასიათებთ

ეკონომიკური საქმიანობის ტიპების მიხედვით, ვნახავთ, რომ აჭარის ა/რ-ში შექმნილი
მთლიანი დამატებული ღირებულების 27.7% იწარმოება მომსახურების სხვადასხვა სახეების
მიწოდებიდან,

13.7%

მშენებლობიდან,

13.4%

-

ვაჭრობიდან

(ავტომობილების,

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტის ჩათვლით)
(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).

ძირითადი ეკონომიკური სექტორები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
აჭარის ა/რ-ის განვითარების დახასიათებისთვის ერთ-ერთი მაჩვენებელი არის
მოქმედი ბიზნესსუბიექტების რაოდენობა. 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით
აჭარის ა/რ-ში სულ დარეგისტრირებულია 10654 იურიდიული პირი.5 აქედან ძირითადი
ნაწილი (98.3%) არის მცირე ზომის ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი #2.1). მსხვილი ორგანიზაცია
სულ არის 27 და შეადგენს მთლიანი მოცულობის 0.3%-ს, ხოლო საშუალო ზომის
ორგანიზაცია არის 149 და შეადგენს მთლიანი მოცულობის 1.4%-ს. ორგანიზაციათა
განაწილება ზომისა და საკუთრების ფორმით უჩვენებს, რომ მცირე ორგანიზაციების
უმრავლესობა

კერძო

ადგილობრივი

საკუთრებაა,

ხოლო

საშუალო

და

მსხვილი

ორგანიზაციები უფრო ხშირად სახელმწიფო, მუნიციპალური და კერძო უცხოური
საკუთრების ფორმით გვხვდება.

ცხრილი 2.1: აჭარის ა/რ დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა ძირითადი მაჩვენებლები

ბიზნეს სუბიქტები
კერძო ადგილობრივი საკუთრება,
შერეული კერძოს უპირატესობით

მსხვილი

საშუალო

მცირე

სულ

%

0.1

1.1

98.8

100%

N

10

101

9488

9599

5

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად მასში
ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც შეჩერებული
აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.
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სახელმწიფო, მუნიციპალური და
შერეული საკუთრება სახელმწიფოს
უპირატესობით
კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული
საკუთრება უცხოურის უპირატესობით

%

9.3

24.1

66.7

100%

N

5

13

36

54

%

1.2

3.4

95.4

100%

N

12

34

952

998

სულ

%

0.3

1.4

98.3

100%

N

27

149

10478

10654

ცხრილი #2.2-ზე ასახულია აჭარის ა/რ-ში დარეგისტრირებულ რაოდენობრივად
წამყვან პოზიციაზე მყოფი ორგანიზაციათა მაჩვენებლები საქართველოს ეროვნული
კლასიფიკატორის

მიხედვით

განსაზღვრული

ეკონომიკური

საქმიანობის

სფეროს

შესაბამისად
(საქართველოს
ეკონომიკური
განვითარების
სამინისტრო,
2004).
დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო ვაჭრობაში,
სასტუმროებსა და რესტორნების მომსახურებაში, მშენებლობაში, სახმელეთო ტრანსპორტში.
მართალია, დარეგისტრირებულ ბიზნესუბიექტთა სიმრავლის მიხედვით ამ სიაში არ მოხვდა
ტანსაცმლის წარმოება, რადგან სულ 23 ორგანიზაციაა ამ კატეგორიაში მოცმული, თუმცა
აღსანიშნავია, რომ ამ სექტორში 5 მსხვილი ორგანიზაცია ოპერირებს.

ცხრილი #2.2: აჭარის ა/რ-ში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა საქმიანობის
ტიპი საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით:
საქმიანობის ტიპი

რაოდენობა

%

1

საცალო ვაჭრობა

3133

29.41

2

საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,
ავტომობილებითა და მოტოციკლებით

1217

11.42

3

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

906

8.50

4

მშენებლობა

829

7.78

5

სახმელეთო ტრანსპორტი

735

6.90

6

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური
მომსახურება და რემონტი

547

5.13

7

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

384

3.60

8

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

275

2.58

9

ოპერაციები უძრავი ქონებით

270

2.53

10

დამხმარე და დამატებითი სატრანსპორტო საქმიანობა

193

1.81

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები, რომელშიც აჭარის
რეგიონში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების დიდი წილი ოპერირებს, თანხვედრაშია
ეკონომიკური საქმიანობის ტიპებთან, რომლებიც რეგიონის მთლიანი დამატებული
ღირებულების დიდ მოცულობას აწარმოებენ.

40

ადგილობრივმა

ექსპერტებმა

აჭარის

ავტონომიურ

რესპუბლიკაში

განვითარებულ

ეკონომიკურ სექტორებს შორის დაასახელეს: ვაჭრობა, მშენებლობა, ტურიზმი, ეკო სოფლის
მეურნეობა, სამედიცინო ბიზნესი, საჯარო სექტორი, საფეიქრო მრეწველობა, მომსახურება.
ექსპერტების მიერ განვითარებად ეკონომიკურ სექტორებს შორის დასახელდა ისეთი
ეკონომიკური სექტორები, რომლებიც არ გვხვდება რეგიონში წამყვან ბიზნესსუბიექტებში
(აქტივობებს არ ეწევა არცერთი მსხვილი და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი) და
დამატებული

ღირებულების

მიხედვით

მნიშვნელოვან

ეკონომიკურ

სექტორს

არ

წარმოადგენს, შესაბამისად მათი გათვალისწინება შერჩევაში არ მოხდა. ასეთი სექტორებია
მეღვინეობა, ხილის დამუშავება, ბიო წარმოება, მთის ხილის კონსერვაცია, ჰიდრორესურები,
მყარი ნარჩენების მართვა. ექსპერტთა გამოკითხვის შედეგად დაფიქსირდა საწინააღმდეგო
ტენდენციაც: ზოგიერთი სექტორი ექსპერტთა მიერ არ იქნა დასახელებული არც
განვითარებულ, არც პოტენციურ ეკონომიკურ სექტორებში (ერთ-ერთი მათგანია აზარტული
თამაშების ბიზნესი), რომელიც როგორც საქსტატის მონაცემებიდან ჩანს, ერთ-ერთი
განვითარებული სფეროა აჭარის რეგიონში.
აჭარის

ა/რ-ში

მრეწველობისა

გამოკითხული
და

ადგილობრივი

ტექსტილის

წარმოებაში

ექსპერტები

მიუთითებენ

მნიშვნელოვან

ძვრებზე,

საფეიქრო
რომელიც

განსაკუთრებით უცხოური კაპიტალის შემოდინების შედეგად ხდება. ეს ტენდენცია
დასტურდება აჭარის ა/რ-ს მრეწველობის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებშიც. აჭარის
რეგიონში 2006 წლიდან 2015 წლამდე მრეწველობის სფეროს ყველა მაჩვენებელი
მნიშვნელოვნად გაიზარდა: ამ პერიოდში მრეწველობის სფეროს ბრუნვა გაიზარდა 384%-ით,
ხოლო პროდუქციის გამოშვება 474%-ით; დასაქმებულთა რაოდენობა ამ ეკონომიკურ
სექტორში 38%-ით გაიზარდა, ხოლო დაქირავებულთა რაოდენობა - 40%-ით; მრეწველობის
სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება 2.5-ჯერ გაიზარდა და
საშუალოდ 540 ლარს შეადგენს (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).
თუმცა ამ სექტორის განვითარების ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად ექსპერტებს კადრის
ნაკლებობა მიაჩნიათ, რადგან პროფესიული განათლება საფეიქრო მრეწველობის
მიმართულებით ნაკლებ პრესტიჟულია.

როგორც მეთოდოლოგიურ ნაწილში იყო აღნიშნული, კვლევის სამიზნე ჯგუფი არის
მსხვილი ზომის ორგანიზაციები, რომლებიც დასაქმების სფეროში წამყვან აქტორებად
გვევლინებიან. აჭარის ა/რ-ში დარეგისტრირებული 27 მსხვილი ორგანიზაციიდან 12 კერძო
უცხოური საკუთრებაა, ან შერეული საკუთრებაა უცხოურის უპირატესობით, 5 ორგანიზაცია
სახელმწიფო/მუნიციპალურ
ინფრასტრუქტურის
მსხვილი

საკუთრებაშია

მოვლა/განვითარების

ორგანიზაციები

ასე

ნაწილდება:

და

ოპერირებს

მიმართულებით.
აზარტულ

სამედიცინო

სექტორების
და

ფულზე

და

მიხედვით
თამაშებთან

დაკავშირებული საქმიანობაში ჩართულია 3 ორგანიზაცია, ტანსაცმლის წარმოებაში - 5
ორგანიზაცია, სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო საქმიანობაში - 5 ორგანიზაცია, სამედიცინო
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სფეროში - 4 ორგანიზაცია, საბითუმო ვაჭრობაში - 3 ორგანიზაცია, საავტომობილო
ტრანსპორტისა და ტვირთის სატრანსპორტო დამუშავების მიმართულებით - 3 ორგანიზაცია,
უძრავი ქონების მომზადება გასაყიდად ან იჯარით გაცემა - 1 ორგანიზაცია, წყლის
დაგროვება, გაწმენდა და განაწილება - 1 ორგანიზაცია, სანიტარული მომსახურება,
გასუფთავება დაბინძურებისაგან და ანალოგიური მომსახურება - 1 ორგანიზაცია.
რაოდენობრივ გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციების პროფილი
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკაში კვლევა ჩატარდა ჩვიდმეტ მსხვილ და საშუალო ორგანიზაციაში6 (იხ.
ცხრილი #2.3). კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან 10 მსხვილი ორგანიზაციაა,
რომელიც ოპერირებს მსუბუქ მრეწველობაში, მედიცინაში, მშენენებლობაში, ვაჭრობაში. 7
საშუალო ორგანიზაცია ეწევა საქმიანობას ტურიზმის, წარმოების, სასტუმროებისა და
რესტორნების მომსახურების, ვაჭრობის მიმართულებით.

ცხრილი #2.3: აჭარის
საქმიანობის სექტორი

ა/რ-ში

მსუბუქი მრეწველობა
მედიცინა
მშენებლობა
ტურიზმი
ინფრა სტრუქტურული მშენებლობა
სასტუმროები და რესტორნები
ვაჭრობა
წარმოება
სულ

გამოკითხული
მსხვილი
3
2
2
0
2
0
1
0
10

ორგანიზაციების

ზომა

და

საშუალო
0
0
0
1
0
3
1
2
7

აჭარის ა/რ-ში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების საშუალო ასაკი
ძირითადად 35 წელია. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი (27 წელი) ფიქსირდება
ორგანიზაციაში, რომელიც საქმიანობს ტურიზმის სფეროში, ხოლო ყველაზე მაღალი
მაჩვენებელი (42 წელი) ფიქსირდება ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაში. გამოკითხვაში
მონაწილე ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 187 ლარი ფიქსირდება მსუბუქ
მრეწველობაში,

საშუალოდ

კი

ორგანიზაციები

მინიმალურ

ხელფასად

380

ლარს

მიუთითებენ, ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი მშენებლობაშია და 600 ლარს
შეადგენს. მაქსიმალური ხელფასი საშუალოდ 3392 ლარია, ამათგან ყველაზე დაბალი
ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა (615 ლარი) ფიქსირდება მსუბუქ მრეწველობაში, ხოლო
6

კვლევაში აქცენტი გვქონდა გადატანილი მსხვილ ორგანიზაციებზე, როგორც მთავარ
დამსაქმებლებზე, მაგრამ მსხვილი ორგანიზაციების მცირე რაოდენობის გამო, შევარჩიეთ საშუალო
ორგანიზაციებიც, რომლებიც წინა ეტაპზე გამოკითხული ექსპერტების მიერ დასახელდა რეგიონში
მთავარ დამსაქმებლად.
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ყველაზე მაღალი მაქსიმალური ხელფასი (10 000 ლარი) არის სასტუმროებისა და
რესტორნების მომსახურებაში.
ორგანიზაციების ზომა პირდაპირ კავშირშია დასაქმებულთა რაოდენობასთან. საშუალო
ზომის

საწარმოებში

ორგანიზაციებში

-

საშუალოდ
საშუალოდ

372.

დასაქმებულია

132

ნიშანდობლივია,

ადამიანი,
რომ

ხოლო

მსხვილ

ორგანიზაციებს

მცირე

რაოდენობით ყავთ დროებითი თანამშრომლები, მსხვილ ორგანიზაციებს საშუალოდ 43
დროებით დასაქმებული, ხოლო საშუალო ორგანიზაციებს საშუალოდ 24 დროებით
დასაქმებული ყავთ. ყველაზე მცირე რაოდენობით დასაქმებული ყავს ტურიზმის სფეროში
მოქმედ ორგანიზაციას - 28 მუდმივი და 2 დროებითი თანამშრომელი, ხოლო ყველაზე დიდი
რაოდენობით - 456 მუდმივი და 112 დროებითი თანამშრომელი სამშენებლო სექტორში
მოქმედ ორგანიზაციას.

გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ამჟამად სულ დასაქმებულია 4655 მუდმივი, და
602 დროებითი თანამშრომელი. გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან მხოლოდ
ერთმა მიუთითა, რომ გასული 6 თვის განმავლობაში თანამშრომელს არ დაუტოვებია
პოზიცია. ჯამში ჩვიდმეტი კომპანიიდან 744 ადამიანმა დატოვა პოზიცია, რაც მუდმივად
დასაქმებულთა რაოდენობის (4655) დაახლოებით 16%-ს შეადგენს. პოზიციის დატოვების
87.4%-ის შემთხვევაში დასაქმებულები სამსახურს საკუთარი ინიციატივით ტოვებენ, მაშინ
როდესაც დამსაქმებლის უკმაყოფილების მიზეზით გათავისუფლება 12.5%-ის შემთხვევაში
მოხდა.
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გამოკითხული ორგანიზაციების შრომითი რესურსის
საჭიროებები
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში აჭარაში გამოკითხულ ორგანიზაციებში ვაკანტურ
ადგილთა რაოდენობა ვარირებს 0-დან 300-მდე, ხოლო საშუალოდ 51 ვაკანსიას შეადგენს. სამ
ორგანიზაციას (აქედან 2 ორგანიზაცია ოპერირებს მედიცინის, ხოლო 1 მშენებლობის
სფეროში) არ ქონდა ვაკანსია, ხოლო 300 ვაკანსია ქონდა სასტუმროს, რომელიც გასულ წელს
გაიხსნა.

აღსანიშნავია, რომ საშუალო ზომის ორგანიზაციებს საშუალოდ უფრო მეტი

ვაკანსია ქონდა (61 ადგილი), ვიდრე მსხვილ ორგანიზაციებს (44 ადგილი). თუმცა ეს უფრო
მეტად უკავშირდება ორგანიზაციის გახსნის თარიღსა და მიმინარე დიდ პროექტებს და არა
უშუალოდ ორგანიზაციის ზომას. ვაკანსიების სიჭარბე შეიმჩნევა მსუბუქი მრეწველობის (75
ადგილი), ვაჭრობის (53 ადგილი) და ინფრასტრუქტურული მშენებლობის (50 ადგილი)
სფეროში.
წინააღმდეგობრივია
დასაქმებულთა

კვლევის

შედეგები

რაოდენობასთან

ვაკანსიების

მიმართებაში.

რაოდენობასა

კვლევის

და

შედეგებიდან

რეალუარდ
ჩანს,

რომ

ორგანიზაციებმა გაცილებით მეტი პირი დაასაქმეს ვიდრე ვაკანტური ადგილი ქონდათ
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(მსხვილ ორგანიზაციებში უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში დასაქმებულთა რაოდენობის
საშუალო მაჩვენებელი 75 ადამიანია, ხოლო საშუალო ზომის ორგანიზაციებში 102 ადამიანი).
ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ანალიზისას ჩანს, რომ ვაკანტურ ადგილებზე მეტი
ადამიანი დაასაქმა ორგანიზაციებმა მშენებლობის, მედიცინის, სასტუმროებისა და ვაჭრობის
სფეროდან; ვაკანტური ადგილების შევსების პრობლემა ჩანს მსუბუქი მრეწველობის დარგში,
სადაც 75 ადგილიდან მხოლოდ 41 ადგილი შეივსო.
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში აჭარის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში სულ
იყო 801 ვაკანსია. ორგანიზაციებში ძირითადად მოთხოვნა იყო ფეიქრებზე, მკერავებსა და
მონათესავე

პროფესიების

მუშაკებზე

(სულ

145

ვაკანსია)

(იხ.

გრაფიკი

#2.1),

არაკვალიფიციურ მუშებზე (137 ადგილი), რაც დასაქმების სტანდარტული კვალიფიკაციის
მიხედვით

ძირითადად

პირველი

დონის

კვალიფიკაციას

მოითხოვს

(საქართველოს

ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება სტატისტიკის დეპარტამენტი, 2006).

მაღალია მოთხოვნა მიმტანებსა და ბარმენებზე,

ლითონის მეყალიბეებსა და შემდუღებლებზე. დასაქმების სტანდარტული კლასიფიკაციის
მიხედვით, მეოთხე დონის კვალიფიკაციის საჭიროების მქონე პროფესიათაგან, მოთხოვნაა
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერებზე, ექიმებზე, საფინანსო
და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერებზე.
კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ვაკანტური დარჩა 84 ადგილი. შეუვსებელი დარჩა
ფეიქრებისა და მკერავების 65 ვაკანსია, მზარეულის 12 ვაკანსია, მიმტანებისა და ბარმენების
5 ვაკანსია, პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერების 2 ვაკანსია.
გამოკითხული 17 ორგანიზაციიდან 8 ორგანიზაციაში ამჟამად ვაკანსია არ არის. 9
ორგანიზაციაში კი არის 225 ვაკანსია. როგორც ცხრილი #3.4 ასახავს, ვაკანსიები კვლავ
მრავალადაა საფეიქრო, სამკერვალო მიმართულებით, თუმცა ასევე გვხვდება პოზიციები
ლითონის მეყალიბეებისა და შემდუღებლების პოზიციებზე, არაკვალიფიციური მუშების
ვაკანსიებზე. მეოთხე დონის კვალიფიკაციის საჭიროების მქონე პროფესიებიდან, აჭარაში
მოთხოვნაა პროდუქციის გასაღებისა და
მარკეტინგის

განყოფილების,

საფინანსო

და

ადმინისტრაციული

განყოფილების

მენეჯერებზე, ინჟინრებზე.

გრაფიკი #2.1: გასული 6 თვის განმავლობაში აჭარის ა/რ -ში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციებზე
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145

ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები

137

არაკვალიფიციური მუშები

122

ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები

100

ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები

63

პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების …

61

ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური …

60

ექიმი

48

მზარეულები

15

ხის დამამუშავებლები, მეავეჯეები

10

საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
დაცვის სამსახურების მუშაკები

9

მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები

8

მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები

8
5

დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური მუშები

5

მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების …
გიდი

2

ბუღალტრები

1

მღებავები და მონათესავე პროფესიების მუშები

1

ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა

1

გამოკითხვის პროცესში გამოვლინდა, რომ

აჭარის ა/რ-ში გამოკითხვაში მონაწილე 11

ორგანიზაცია მომავალი 6 თვის განმავლობაში გეგმავს 461 ახალი კადრის აყვანას.

(იხ.

გრაფიკი #2.2). მოთხოვნა იქნება არაკვალიფიციურ მუშებზე, ძირითადად სამშენებლო
კომპანიებში დამხმარე მუშის, ან მომსახურების სფეროში დიასახლისის, დამლაგებლის,
მრეცხავის და სხვ. პოზიციაზე (215 ვაკანსია), ფეიქრებზე და მკერავებზე (98 ვაკანსია),
ლითონის მეყალიბეებსა და შემდუღებლებზე (50 ვაკანსია), ექიმებზე (19 ვაკანსია),
დამამუშავებელი

მრეწველობის

არაკვალიფიციურ

მუშებზე

(15

ვაკანსია),

მაღაზიის

გამყიდველებსა და საქონლის დემონსტრატორებზე (15 ადგილი) და სხვა.

ცხრილი #2.4: აჭარის ა/რ-ში გამოკითხულ ორგანიზაციებში ამჟამად არსებული
ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციაზე:
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პოზიცია
ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე პროფესიები
ლითონის მეყალიბეები და შემდუღებლები
არაკვალიფიციური მუშები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური მუშაკები
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები
ხის დამამუშავებლები და მეავეჯეები
მზარეული
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები
ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეები
პრეციზიული, ხელით ნაკეთი და პოლიგრაფიული პროდუქციის მწარმოებლები
არქიტექტორები, ინჟინრები და მონათესავე პროფესიის წარმომადგენლები
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები
ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა

რაოდენობა
85
75
22
9
9
6
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

კვლევის შედეგებიდან გამოვლინდა, რომ მომავალი 6 თვის განმავლობაში ძირითადი
მოთხოვნა იქნება კადრებზე, რომლებსაც უნდა ჰქონდეთ კვალიფიკაციის პირველი, მეორე
და მესამე დონე, თუმცა 33 პოზიცია იქნება მაღალკვალიფიციურ კადრზე (ექიმები,
ინჟინრები, სხვადასხვა მიმართულებით მენეჯერები).

იმისთვის, რომ გამოგვევლინა დამსაქმებლების ზოგადი მოთხოვნები დასასაქმებელი
პირების მიმართ, დასაქმების კრიტერიუმები (განათლების დონე, ზოგადი და ტექნიკური
უნარ-ჩვევები) გამოვავლინეთ ზოგადად ყველა პოზიციაზე, რომელიც გამოცხადებული იყო
გასული 6 თვის განმავლობაში, ამჟამად ან სავარაუდოდ გამოცხადდება მომავალი 6 თვის
განმავლობაში. როგორც კვლევის შედეგებიდან ჩანს, დამსაქმებლები დასასაქმებლებისაგან
პოზიციების 27 %-ზე ითხოვენ უმაღლეს განათლებას, 24%-ზე პროფესიული განათლებას,
პოზიციების მიხედვით განათლების დონის მოთხოვნა ასე ნაწილდება: ძირითადად,
განათლებას მნიშვნელობა არ აქვს ან თხოვენ ბაზისურ განათლებას ფეიქრებსა და მკერავებს,
სხვადასხვა

მიმართულებით

მომუშავე

არაკვალიფიციურ

მუშებს,

მომხმარებლებთან

მომუშავე მოსამსახურეებს, მზრეულებს, მიმტანებსა და ბარმენებს, დაცვის თანამშრომლებს.

გრაფიკი #2.2: მომავალი 6 თვის განმავლობაში აჭარის ა/რ -ში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში
მოსალოდნელი
ვაკანსიების
რაოდენობა
სხვადასხვა
პოზიციებზე (N)
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215

არაკვალიფიციური მუშები

98

ფეიქრები, მკერავები

50

ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები

19

ექიმები
დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური…

15

მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის…

15
10

დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური…
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის…

9

პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის…

9

ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა

4

ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს…

4

დაცვის სამსახურების მუშაკები

2

მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები

2

მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები

2

კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-… 2
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების… 1
ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე… 1

1

კორპორაციული მენეჯერი

სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და… 1

1

ხის დამამუშავებლები, მეავეჯეები და მონათესა

პროფესიულ განათლებას თხოვენ მუშებს, მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეებს,
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციურ მუშებს, მძღოლებსა და მოძრავი
ტექნიკური საშუალებების ოპერატორებს,
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის
განყოფილების მენეჯერებს, დაცვის სამსახურების მუშაკებს, მაღაზიის გამყიდველებსა და
საქონლის

დემონსტრატორებს,

ხის

დამამუშავებელ

სპეციალისტებსა

და

მეავეჯეებს,

ფეიქრებსა და კერავებს. უმაღლესი განათლების მოთხოვნა ხშირ შემთხვევაში არალოგიკურ
კავშირშია ვაკანტურ პოზიციასთან. დამსაქმებლები უმაღლეს განათლებას ითხოვენ
არაკვალიფიციური მუშის (4 შემთხვევა), ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს
არაკვალიფიციური მუშების (3 შემთხვევა), მაღაზიის გამყიდველებისა და საქონლის
დემონსტრატორების (2 შემთხვევა), დაცვის სამსახურების მუშაკების (2 შემთხვევა),
მზარეულების (2 შემთხვევა), ოფიციანტებისა და ბარმენების (2 შემთხვევა), ფეიქრებისა და
მკერავების

(1

შემთხვევა),

მძღოლის

(1

შემთხვევა),

სამრეწველო

დანადგარების

ოპერატორების (1 შემთხვევა), ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების
მექანიკოსების (1 შემთხვევა), ხეზე, ტექსტილზე, ტყავზე ხელით მომუშავეების (1 შემთხვევა),
ხის

დამამუშავებლებისა და მეავეჯეების (1 შემთხვევა), მღებავების (1 შემთხვევა)
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პოზიციებზე. გვხვდება ასევე შემთხვევები, როდესაც პოზიცია აშკარად საჭიროებს უმაღლეს
განათლებას, თუმცა დამსაქმებელი ამას არ ითხოვს. მაგალითად, უმაღლეს განათლებას არ
თხოვენ ინჟინერს სამოქალაქო მშენებლობაში (3 შემთხვევა), პროდუქციის გასაღებისა და
მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერებს (5 შემთხვევა), საფინანსო და ადმინისტრაციული
განყოფილების მენეჯერებს (1 შემთხვევა), კორპორაციულ მენეჯერებს (2 შემთხვევა).

დამსაქმებლები მიუთითებენ, რომ პოზიციების 17%-ის დასაკავებლად აპლიკანტის
კვალიფიკაციას მნიშვნელობა არ აქვს, ხოლო 15%-ს შემთხვევაში აპლიკანტს არ სჭირდება
კვალიფიკაცია.

პოზიციების

10%-ის

დასაკავებლად

აპლიკანტი

უნდა

იყოს

სერთიფიცირებული ან ლიცენზიის მქონე (ეს ძირითადად ექიმების პოზიციებს ეხება), 7.5%ს განათლება ამ სფეროში უნდა ქონდეს მიღებული. პოზიციების 7.5%-ზე დამსაქმებლები
კვალიფიკაციაში გამოცდილების ქონას ითხოვენ, ხოლო 2.5%-ის შემთხვევაში უბრალოდ
უთითებენ, რომ კადრი კვალიფიციური უნდა იყოს.
კვლევის შედეგად გამოვავლინეთ რა ზოგად უნარ-ჩვევებს ითხოვენ დამსაქმებლები
აპლიკანტებისგან (იხ. გრაფიკი #2.3). ყველა გამოცხადებულ თუ მომავალში დაგეგმილ
ვაკანსიებზე დამსაქმებლები აპლიკანტისგან ითხოვენ გუნდურ მუშაობის უნარს (100%).
დამსაქმებლები

პოზიციების

უმრავლესობის

შემთხვევაში

(94.1%)

აპლიკანტებისგან

თანაბრად ითხოვენ პუნქტუალობას, დროის მენეჯმენტს, პრობლემის გადაწყვეტის უნარს
და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარს. კომუნიკაბელურობა მნიშვნელოვანია პოზიციების
88.2%-ის

შემთხვევაში.

კომუნიკაბელურობის

მოთხოვნა

იკლებს

შემდეგ

დაბალკვალიფიციურ კადრებთან მიმართებაში - ფეიქარი და მკერავი, დამამუშავებელი
მრეწველობის არაკვალიფიციური მუშები, არაკვალიფიციური მუშები. ლიდერის უნარი
მოეთხოვებათ გამოცხადებული ან მომავალში გამოსაცხადებელი ვაკანტური ადგილების
70.6%-ზე. ეს უნარი ხშირად წაეყენება არაკვალიფიციურ ან დამხმარე მუშაკებისაც სამრეწველო დანადგარების ოპერატორებს, მძღოლებს, მდივნებსა და საბეჭდი მანქანების
ოპერატორებს, ლითონის მეყალიბეებსა და შემდუღებლებს, ელექტრიკოსებს, ხელოსნებს,
უცხო ენების ცოდნა აპლიკანტებს მოეთხოვება პოზიციების 70.6%-ის შემთხვევაში. აქვე
გასათვალისწინებელია,

რომ

ზოგჯერ

დამსაქმებლები

დასაქმებულებისაგან

არა

ტრადიციულად ინგლისური და/ან რუსული ენის ცოდნას, არამედ თურქული ენის ცოდნას
ითხოვს. ლოგიკური კავშირი უცხო ენების ცოდნის მოთხოვნასა და პოზიციას შორის არ
არსებობს. უცხო ენების ცოდნას თხოვენ არაკვალიფიციურ კადრსაც (არაკვალიფიციური
მუშები, დამხმარე მუშაკები, მეყალიბეები, შემდუღებლები და ა.შ.).

კრიტიკული აზროვნება მოეთხოვება აპლიკანტებს პოზიციათა 64.7%-ზე. ეს ზოგადი უნარი
დიდწილად მოეთხოვება როგორც დაბალი, ისე საშუალო თუ მაღალკვალიფიციური
პოზიციების პრეტენდენტებს. კრიტიკული აზროვნების უნარს ითხოვენ არაკვალიფიციური
მუშების პოზიციების 80%-ზე, ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური
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მუშების პოზიციების 75%-ზე, გამყოდველებისა და საქონლის დემონსტრატორების,
ლითონის მეყალიბეებისა და შემდუღებლების, ხეზე, ტექსტილზე და ტყავზე ხელით
მომუშავეების პოზიციების 100%-ზე. კომპიუტერული უნარების ცოდნას დამსაქმებლები
ითხოვენ ვაკანსიების ნახევარზე მეტ შემთხვევაში (64.7%). ეს უნარი ძირითადად არ
მოეთხოვება ისეთ პროფესიებს, როგორებიცაა უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის
ინსპექტორები, დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური მუშები, ლითონის
მეყალიბეები, შემდუღებლები, არქიტექტორები, მშენებლები.
კვლევის შედეგად დამსაქმებლებმა ზოგად უნარებს შორის თავად დაასახელეს აპლიკანტის
დისციპლინირებულობა, პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი (პოზიციების 5.9%),
თუმცა შემთხვევების 5.9%-ზე დამსაქმებლები აღნიშნავდნენ, რომ პოზიციაზე ზოგადი უნარჩვევა საჭირო არ იყო. ეს ძირითადად შეეხება დაბალკვალიფიციური კადრის საჭიროების
მქონე პოზიციებს, თუმცა ერთეულ შემთხვევაში ეს ვრცელდება მზარეულებზე, მიმტანებსა
და ბარმენებზე, ინჟინრებსა და პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების
მენეჯერებზე. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ დამსაქმებლები ზოგადი უნარების
უმრავლესობას გადაჭარბებულად ითხოვენ აპლიკანტებისაგან. ხშირად ეს მოთხოვნები არ
შეესატყვისება არც პოზიციას და არც მოთხოვნილ კვალიფიკაციას. არის შემთხვევები,
როდესავ დამსაქმებლები პირიქით უფრო დაბალ მოთხოვნებს უყენებს უფრო
მაღალკვალიფიციურ კადრს. ეს ტენდენცია კი გვაიფიქრებინებს, რომ დამსაქმებლებს
სრულყოფილად გააზრებული არ აქვთ რა უნდა მოითხოვონ აპლიკატებისგან ამა თუ იმ
პოზიციაზე.
კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ დამსაქმებლები ვაკანტური პოზიციების 76.5%-ზე არ
ითხოვენ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევას დასასაქმებლისაგან (იხ. გრაფიკი 3.4). ის პოზიციები,
რომლებთან დაკავშირებით დამსაქმებელს სპეციფიკური უნარ-ჩვევის მოთხოვნა არ აქვთ,
ხშირად არიან
კორპორაციული

მაღალკვალიფიციური კადრის
მენეჯერები, არქიტექტორები

საჭიროების მქონე პოზიციები და მშენებლები, საფინანსო და

ადმინისტრაციული განყოფილებების მენეჯერები, პროდუქციის გაყიდვისა და მარკეტინგის
განყოფილებების მენეჯერები, სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები, უსაფრთხოების,
ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები. დამსაქმებლები დასასაქმებელ სფეროში აპლიკანტს
მუშაობის გამოცდილებას ითხოვენ თითქმის ყოველ მეოთხე პოზიციაზე; პოზიციების 11.8%ის შემთხვევაში დამსაქმებელი ვერ ასახელებს კონკრეტულ ტექნიკურ უნარ-ჩვევას, რაც
მოეთხოვება აპლიკანტს. 11.8%-ის შემთხვევაში აღნიშნავს, რომ კადრი უნდა იყოს
პროფესიონალი, ხოლო 11.8%-ის შემთხვევაში სერტიფიცირებული (ეს კვლავ მედიცინის
სფეროში არსებულ ვაკანტურ ადგილებს ეხება).

გრაფიკი #2.3: აჭარის ა/რ-ში გამოკითხულ ვაკანსიებზე მოთხოვნილი ზოგადი
უნარ-ჩვევები (%)
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გუნდური მუშაობის უნარი

100.0%

პუნქტუალობა

94.1%

დროის მენეჯმენტი

94.1%

პრობლემის გადაწყვეტის უნარი

94.1%

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი

94.1%
88.2%

კომუნიკაბელურობა
ლიდერობა

70.6%

უცხო ენების ცოდნა

70.6%
64.7%

კრიტიკული აზროვნება

64.7%

კომპიუტერული უნარები (ვორდი, ექსელი…
დისციპლინა

5.9%

არ მოეთხოვება

5.9%

პასუხისმგებლობა

5.9%

პროფესიონალიზმი

5.9%

პოზციათა მცირე რაოდენობაზე დამსაქმებლები აპლიკანტებისაგან მოითხოვენ შემდეგ
ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს - მათემატიკისა და ანალიტიკური აზროვნების უნარი (ამ უნარჩევევას

თხოვენ

გამყიდველებს,

ვაჭრობაში

ჩართულ

არაკვალიფიციურ

მუშებს,

ოფიციანტებს, მზარეულებს), ხატვისა და ხაზვის გამოცდილება (ამ უნარს თხოვენ
არქიტექტორებს, მშენებლებს, ფეიქრებსა და მკერავებს, უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და
ხარისხის ინსპექტორებს, პრეციზიული, ხელით ნაკეთი და პოლიგრაფიული პროდუქციის
მწარმოებლებს),

უსაფრთხოების

ნორმების

ცოდნა

(ამ

უნარს

ხშირად

მოითხოვენ

მშენებლობაში ჩართული არაკვალიფიციური მუშებისგან), პროექტის წაკითხვის უნარი (ეს
უნარი ძირითადად მოეთხოვებათ შემდუღებლებს).

კვლევის

ფარგლებში

დამსაქმებლებს

ასევე

ვთხოვდით

დაესახელებინათ

ვაკანტურ

პოზიციაზე განსაზღვრული ანაზღაურება. კვლევის პროცეში დამსაქმებლებმა არ
დაასახელეს პოზიციათა 22 %-ზე გათვალისწინებული ანაზღაურება, რიგ შემთხვევებში
ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ანაზღაურება გამომუშავებაზე იყო დამოკიდებული. მიუხედავად
ამისა, დავითვალეთ პროფესიების მიხედვით ანაზღაურების საშუალო მაჩვენებლები.
როგორც ცხრილი #2.5-დან ჩანს ყველაზე დაბალანაზღაურებადი პროფესია არის ფეიქრებისა
და მკერავების პოზიცია, სადაც დამსაქმებლები საშუალოდ 330 ლარის გადახდას
ითვალისწინებენ, იყო შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებლები ამ პოზიციაზე
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გრაფიკი #2.4: აჭარის ა/რ-ში გამოკითხულ
მოთხოვნილი სპეციკური უნარ-ჩვევები (%)

ორგანიზაციებში

ვაკანსიებზე

76.5%

ტექნიკური უნარ-ჩვევა აუცილებელი

23.5%

გამოცდილება
სასურველია ქონდეს ტექნიკური უნარ-ჩვევა

11.8%

პროფესიონალიზმი

11.8%

უნდა იყოს სერტიფიცირებული

11.8%

უსაფრთხოების ნორმების ცოდნა

11.8%

მათემატიკისა და ანალიტიკური აზროვნების
უნარი

11.8%

ხაზვისა და ხატვის გამოცდილება

5.9%

პროექტის კითხვა

5.9%

უთითებდნენ 189 ლარს, როგორც ყველაზე დაბალ ანაზღაურებას, რომლის დანამატის
ოდენობა გამომუშავებაზე იყო დამოკიდებული. დაბალი ანაზღაურებით გამოირჩევა ასევე
მსუბუქ მრეწველობაში დასაქმებულები უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის
ინსპექტორები (333 ლარი), არაკვალიფიციური მუშები (387 ლარი). კვლევის შედეგად
გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია აჭარის ა/რ-ში არის ფასადებზე
მომუშავე მღებავების პოზიცია, სადაც თვიური ანაზღაურება 7000 ლარს შეადგენს და
უკავშირდება

იმ

მაღალ

რისკს,

რაც

ამ

საქმიანობასთან

არის

დაკავშირებული.

მაღალანაზღაურებად პოზიციებს შორის არის სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები და
მშენებლები (საშუალო ანაზღაურება 3400 ლარი), კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტპროფესიონალები (საშუალო ანაზღაურება 2250 ლარი), პროდუქციის გასაღებისა და
მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები (საშუალო ანაზღაურება 1355 ლარი). ზოგადად,
რომ შევაფასოთ დაბალკვალიფიციურ ან არაკვალიფიციურ დასაქმებულთა ანაზღაურება
მნიშვნელოვნად დაბალია და საშუალოდ არ აღემატება 600 ლარს. თუმცა გამონაკლისია
მდივნები და ოპერატორები, რომლებსაც საშუალოდ 800 ლარს სთავაზობენ და საფინანსო და
ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები, რომლებსაც მიუხედავად იმისა, რომ
კვალიფიკაციის მაღალი დონე მოეთხოვებათ, ანაზღაურება საკმაოდ დაბალი აქვთ და
საშუალოდ შეადგენს 650 ლარს.
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ცხრილი #2.5: აჭარის ა/რ-ში ვაკანსიებზე
ანაზღაურება პროფესიების მიხედვით (ლარი)

გათვალისწინებული

ვაკანტური ადგილის პოზიციები

ფეიქრები, მკერავები
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები
დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური მუშები
დაცვის სამსახურების მუშაკები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
პრეციზიული, ხელით ნაკეთი და პოლიგრაფიული პროდუქციის
მწარმოებლები
არაკვალიფიციური მუშა
არქიტექტორები, ინჟინრები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტპროფესიონალები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
ხის დამამუშავებლები, მეავეჯეები
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები
ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები
მზარეულები
გიდი
ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები,
ბუღალტერი
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები
ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა
მღებავები და მონათესავე პროფესიების მუშები

საშუალო

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)
330
333
387
400
441
450
475
500
522
550
600
600
650
800
833
950
1000
1000
1200
1355
2250
3400
7000

კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა 10 პროფესია, რომელთა შევსებაზეც დამსაქმებლებს
პრობლემა შექმნიათ. ეს პროფესიებია: მზარეულები, ფეიქრები და მკერავები, კორპორაციული
მენეჯერი, კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები, აირ-შემდუღებლები,
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები, პროდუქციის გასაღებისა და
მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები, ექიმები (ტრავმატოლოგი, სასწრაფო დახმარების
ექიმი, სისხლძარღვთა ქირურგი), თურქული ენის თარჯიმნები, ავეჯის დიაზინერი.
აღსანიშნავია, რომ მზარეულისა და მკერავის პოზიციების შევსების პრობლემა 3 სხვადასხვა
ორგანიზაციას შეექმნა.
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პოზიციების შევსების პრობლემებთან დაკავშირებით აჭარის ა/რ-ში ასეთ ტენდენცია
გამოვლინდა (იხ გრაფიკი #2.5): ძირითადად დასმაქმებლები უჩივიან რეგიონში კადრის
ნაკლებობას (72.9%). ეს პრობლემა შეეხება ყველა პროფესიას, გარდა მკერავებისა. კადრის
დაბალკვალიფიციურობას უჩივიან 7 პროფესიის შემთხვევაში:
მზარეულები,
კორპორაციული მენეჯერი, კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები,
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები, პროდუქციის გასაღებისა და
მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები, თურქული ენის თარჯიმნები, ავეჯის დიზაინერი.
თუმცა აქ ფისირდება შეუსაბამობა, როდესაც დამსაქმებლები კორპორატიული მენეჯერის,
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერის, მკერავის თუ
მზარეულის პროფესიებს ვაკანსიებს შორის ასახელებდნენ, აღნიშნავდნენ, რომ მათ
კვალიფიკაცია არ სჭირდებათ.
დაბალი ანაზღაურების გამო იქმნება პოზიციების შევსების პრობლემა შემდეგ პროფესიებთან
მიმართებაში:

კორპორაციული

მენეჯერი,

კომპიუტერული

ტექნიკის

სპეციალისტ-

პროფესიონალები, ფეიქრები და მკერავები, მზარეულები. თითქმის იგივე პროფესიის
ადამიანებს მიაწერენ დამსაქმებლები მოტივაციის არქონას (კომპიუტერული ტექნიკის
სპეციალისტ-პროფესიონალები, პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების
მენეჯერები, ფეიქრები და მკერავები, მზარეულები).
პოზიციების შევსებასთან
დაკავშირებულ პრობლემათა შორის დასახელდა საწარმოს ადგილმდებარეობა (სამკერვალო
საწარმო), რომელიც დასასაქმებელ პირთათვის მოუხერხებელია, სასწრაფო დახმარების
ექიმის ვაკანსიის შემთხვევაში დასახელა გადამზადების თანხა, რომელიც აპლიკანტმა უნდა
დაფაროს და ბოლოს, მკერავების პოზიციაზე მუშაობის სურვილი აპლიკანტებს არ აქვთ.
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დამსაქმებლები კადრების დეფიციტის 45%-ს ვერ ჭრიან
(ცხრილი #2.6) შემდეგ პოზიციებთან მიმართებაში: კომერციული მენეჯერი, კომპიუტერული
ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალი, ლითონის მეყალიბე და შემდუღებლი, მკერავი,
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერი, მზარეული.
პოზიციების მეოთხედის შემთხვევაში აყავთ დაბალკვალიფიცური კადრი და ეს ხდება
მზარეულის, მკერავის, საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერის
პოზიციაზე.

დაფიციტური

პოზიციების

18.2%-ში

დამსაქმებლებს

აპლიკანტები

სხვაქვეყნებიდან ჩამოყავთ. ასეთი პოზიციებია - კომერციული მენეჯერი, კომპიუტერული
ტექნიკის

სპეციალისტ-პროფესიონალი,

მკერავის,

საფინანსო

და

ადმინისტრაციული

განყოფილების მენეჯერი და მზარეული. საქართველოს ფარგლებში სხვა ლოკაციიდან
კადრი ჩამოიყვანეს შემთხვევების დაახლოებით მეხუთედში ექიმებისა და მზარეულების
პოზიციებზე. სხვა დარგის სპეციალისტი გადაამზადეს ავეჯის

გრაფიკი #2.5: აჭარის ა/რ-ში რა სახის პრობლემები იყო დაკავშირებული
კადრების მოძიებასთან(%)
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ჩვენს რეგიონში არ არის პროფესიის მქონე
პირები

72.7%
63.6%

კადრი დაბალკვალიფიციურია
27.3%

დასასაქმებელ პირებს არ მოსწონთ ხელფასი

18.2%

დასასაქმებელ პირებს დაბალი მოტივაცია აქვთ
ადგილმდებარეობა, მანძილი

9.1%

ამ ქვესპეციალობაში გადამზადება ფასიანია

9.1%

სამუშაო გრაფიკით უკმაყოფილება

9.1%

ამ პოზიციაზე მუშაობის მსურველები არ არიან

9.1%

დიზაინერის პოზიციაზე, ხოლო დროებით აიყვანეს ადგილობრივი კადრი თურქული ენის
თარჯიმნის

პოზიციაზე.

რესპუბლიკაში

კვლევის

გამოკითხულ

შედეგად

გამოირკვა,

ორგანიზაციებს

რომ

კადრების

აჭარის

ავტონომიურ

დაქირავების

მინიმუმ

სამისხვადასხვა სტრატეგია აქვთ (გრაფიკი #2.6). რეგიონში ყველაზე მეტად გავრცელებული
კადრების სოციალური კავშირების საშუალებით გამოვლენა და დაქირავებაა, ამაზე
მიუთითებს ორგანიზაციების 88%, რომელთა შორის ყველა მსხვილი ორგანიზაციაა.
ორგანიზაციების 82% მიმართავს ელექტრონულ ვებ-გვერდზე განცხადების განთავსების
სტრატეგიას: ამ სტრატეგიას არ მიმართავს ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაში, აზარტულ
თამაშებში ჩართული ორგანიზაციები. კადრების მოძიებისთვის დასაქმების
დახმარებისთვის

მიმართავს

გამოკითხული

ორგანიზაციების

სააგენტოს

ნახევარი,

კერძოდ

ორგანიზაციები, რომლებიც ოპერირებენ ინფრასტრუქტურული მშენებლობის, მსუბუქი
მრეწველობის,

სასტუმროებისა

და

რესტორნების

მომსახურების,

ვაჭრობისა

თუ

მრეწველობის სფეროში. საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს კადრების მოძიების დახმარებით
მიმართავს

ორგანიზაციების

თითქმის

ნახევარი,

რომლებიც

მოქმედებენ

მსუბუქ

მრეწველობაში, მშენებლობაში, სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურებაში.

ცხრილი #2.6: აჭარის ა/რ-აში დამსაქმებლები როგორ ჭრიან პოზიციის
შევსებასთან დაკავშირებული პრობლემას (შემთხვევების % მაჩვენებელი)
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საკადრო დფიციტის პრობლემის გადაჭრის გზა

%
მაჩვენებელი
45.5%
27.3%
18.2%

პრობლემა არ გადაგვიჭრია
ავიყვანეთ შედარებთ დაბალკვალიფიციური კადრი
ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი/პროფესიონალი სხვა ქვეყნიდან
ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი/პროფესიონალი სხვა
რეგიონიდან/ქალაქიდან/რაიონიდან
ავიყვანეთ კადრი გვერდითი დარგიდან და გადავამზადეთ
დროებითი ვადით ნახა ადგილობრივი კადრი

18.2%
9.1%
9.1%

ორგანიზაციების მესამედი სასურველ კადრს მსგავსი ტიპის ორგანიზაციაში ეძებს, ამ
სტრატეგიას

იყენებენ

ორგანიზაციები,

რომლებიც

ეწევიან

მშენებლობას,

მსუბუქ

მრეწველობას, სამედიცინო საქმიანობას და სასტუმროებსა და რესტორნებით მომსახურებას.
სხვა მედია საშუალებებში ინფორმაციას ათავსებს ორგანიზაციების მეხუთედი, რომლებიც
ეწევა მშენებლობას, მსუბუქ მრეწველობას, სასტუმროებისა და რესტორნების ბიზნესს. შიდა
ქსელში ინფორმაციის განთავსებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია მიმართავს, რომელიც
სასტუმროებისა და რესტორნების ბიზნესშია ჩართული.

გრაფიკი #2.6: აჭარის ა/რ-ში გამოკითხული
დაქირავების გავრცელებული სტრატეგიები

ორგანიზაციების

კადრების

88.2%

ვეძებდით ნაცნობების საშუალებით, რათა
სანდო პიროვნება ყოფილიყო
განვათავსეთ განცხადება ელექტრონულ
ვებ-გევრდ(ებ)ზე

82.4%
52.9%

მივმართეთ დასაქმების სააგენტოს
მივმართეთ საგანმანათლებლო
დაწესებულებას

47.1%
35.3%

ვეძებდით სხვა ორგანიზაციებში
განვათავსეთ განცხადება სხვა მედია
საშუალებებში

23.5%

განცხადება შიდა ქსელში

5.9%

იმერეთის რეგიონში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები
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მცირე შეჯამება


იმერეთის რეგიონში განვითარებად სექტორებად სახელდება მოპოვებითი, მძიმე და
მსუბუქი მრეწველობა, მომსახურების სფეროები, რომლებიც დაკავშირებულია
ტურიზმთან და ვაჭრობა; შეიმჩნევა სამედიცინო ორგანიზაციების და აზარტული
თამაშების მიმართულებით მსხვილი და საშუალო ორგანიზაციების მზარდი
რაოდენობა.



ძირითადად მოთხოვნაა პირველი, მეორე და მესამე დონის კვალიფიკაციის შესაბამის
კადრებზე. ძალზე იშვიათად გვხვდება პოზიცია, რომელიც უმაღლეს განათლებას
მოითხოვს, თუმცა ასეთი ტიპის კადრების მოძიებაზე დეფიციტი არ ფიქსირდება.



უკანასკნელი

6

თვის

განმავლობაში

იმერეთის

რეგიონში

გამოკითხულ

ორგანიზაციებში სულ იყო 283 ვაკანსია. ორგანიზაციებში ძირითადად მოთხოვნა იყო
ფეიქრებზე, მკერავებსა და მონათესავე პროფესიების მუშაკებზე (სულ 150 ვაკანსია)
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციურ მუშებსა და ზოგადად
არაკვალიფიციურ მუშებზე.


გამოკითხული 15 ორგანიზაციიდან 10 ორგანიზაციაში ამჟამად არის 124 ვაკანსია.
ვაკანსიები კვლავ მრავალადაა საფეიქრო, სამკერვალო მიმართულებით, თუმცა ასევე
გვხვდება პოზიციები ოფისის პერსონალის, ლითონგადამამუშავებლების (ხარატი,
მღარავი, მჩარხავი, კბილმჭრელი),

მოლარეების, კონსულტანტების, მძღოლების,

ტექნოლოგების, დაცვის თანამშრომლებისა თუ გამყიდველების პოზიციებზე.


გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციები (11 ორგანიზაცია) მომავალი 6 თვის
განმავლობაში გეგმავენ 143 ადამიანის დასაქმებას. მოთხოვნა იქნება ფეიქრებზე,
მკერავებსა და მონათესავე პროფესიის მუშაკებზე (95 ვაკანსია), დაცვის სამსახურის
მუშაკებზე (10 ვაკანსია), მიმტანებზე და ბარმენებზე (6 ვაკანსია), მაღაზიის
გამყიდველებსა და საქონლის დემონსტრატორებზე (6 ვაკანსია), დამამუშავებელი
მრეწველობის არაკვალიფიციურ მუშებზე (5 ვაკანსია), ლითონის მეყალიბეებზე,
შემდუღებლებზე (4 ადგილი) და სხვა.



იმერეთის რეგიონის შრომის ბაზარზე შეგვიძლია დავახასიათოთ ორი ტიპის
დეფიციტი: 1) კადრების დეფიციტი, რომლებიც სპეციფიკურ, პროფესიულ-ტექნიკურ
უნარ-ჩვევებს უნდა ფლობდეს: ელექტრო-შემდუღებლები, ხუროები და დურგლები,
ლითონგადამამუშავებლები, მანქანათმშენებლები, კვების ტექნოლოგები, მექანიკური
მოწყობილობების ტექნიკოსები. 2) დეფიციტი გამოწვეული კადრების დაბალი
მოტივაციით დასთანხმდნენ დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებულ პირობებს: დაბალ
ანაზღაურებას და მძიმე სამუშაო გრაფიკს. იმერეთის რეგიონში ყველაზე დიდი
მოთხოვნა მკერავებსა და ფეიქრებზე სწორედ ამ ფაქტით არის გამოწვეული
(საშუალოდ მკერავს 340 ლარს სთავაზობენ ანაზღაურებად).



კვლევის

ფარგლებში

გამოვლინდა

16

პროფესია,

რომელთა

შევსებაზეც

დამსაქმებლებს პრობლემა შექმნიათ. ეს პროფესიებია: მომხმარებლებთან მომუშავე
მოსამსახურეები, ლითონგადამამუშავებლები, მანქანათმშენებლები და მონათესავე
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პროფესიების

მუშაკები,

მძღოლები

და

მოძრავი

ტექნიკური

საშუალებების

ოპერატორები, საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე პერსონალი, მდივნები
და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები, მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის
დემონსტრატორები, ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები,
ინჟინერ-ქიმიკოსები

(კვების

ტექნოლოგები),

დაცვის

სამსახურების

მუშაკები,

მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, მიმტანები და ბარმენები, ხუროები და
დურგლები.


დამსაქმებლები კადრების დეფიციტს შემდეგი სტრატეგიებით უმკლავდებიან:
ყველაზე ხშირად აყავთ შედარებით დაბალკვალიფიციური კადრი (ეს ძირითადად
ხდება იმ პოზიციებზე, სადაც კადრს პირველი, მეორე ან მესამე დონის კვალიფიკაცია
მოეთხოვება

(ბარმენი,

მიმტანი,

მძღოლი,

დაცვის

თანამშრომელი,

მკერავი),

დაბალკვალიფიციური კადრი აყავთ და შემდეგ გადაამზადებენ ასევე შედარებით
დაბალი კვალიფიკაციის საჭიროების მქონე პოზიციებზე (მკერავი, მძღოლი, მოძრავი
ტექნიკური

საშუალებების

ოპერატორი,

მოლარე-ოპერატორები,

გამყიდვლები,

კონსულტანტები, მექანიკოსები), სპეციფიკური კვალიფიკაციის საჭიროების
შემთხვევაში ჩამოყავთ კადრი სხვა ქვეყნიდან (ეს არის ელექტრო-შემდუღებელისა და
კვების ტექნოლოგის პოზიციაზე), სხვა ქალაქიდან/დასახლებიდან ჩამოიყვანეს
დაბალკვალიფიციური კადრები (საბეჭდი მანქანის ოპერატორი, მკერავი), პრობლემა
კვლავაც

გადაუჭრელია

ხის

მოდელების

დამამზადებლის

და

გამყოდველი-

კონსულტანტის პოზიციებთან დაკავშირებით.

იმერეთის რეგიონის ზოგადი დახასიათება
იმერეთის რეგიონი როგორც ტერიტორიულად ისე მოსახლეობის რიცხოვნობით ყველაზე
დიდია საქართველოში. 2017 წლის მონაცემებით რეგიონში სულ 529 700 ადამიანი ცხოვრობს,
ამათგან 51.4% - სასოფლო დასახლებებში, ხოლო 48.6% საქალაქო დასახლებაში. უკანასკნელი
10 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა მოსახლეობის რაოდენობის კლება, 2007 წლიდან დღემდე
მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის მეოთხედით შემცირდა. კლების ტენდენცია თანაბარია
როგორ საქალაქო ისე სასოფლო დასახლებებში.
იმერეთის რეგიონი მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით, რომელთაგან გამორჩეული
ჭიათურის მანგანუმი, ტყიბულისა და გელათის ქვანახშირი, ბარიტის, დიატომიტის საშენი
მასალები, თიხის მარაგები, ბეტონური თიხები, მარმარილო, გამარმარილოებული კირქვები,
ტეშეიტები და ბაზალტის საბადოებია (საქართველოს მთავრობა, 2012). იმერეთის რეგიონის
ბუნებრივი პირობები ხელს უწყობს მძლავრი ენერგეტიკული ბაზის განვითარებას, ამ ეტაპზე
რეგიონში 5 ჰიდროელექტროსადგურია განლაგებული, თუმცა კვლავ არსებობს ჰიდრო
რესურსების გამოყენების პოტენციალი. რეგიონი მდიდარია ტყის ფონდით (336.8 ათასი ჰა),
ადგილზე ვხვდებით ხე-ტყის დამუშავების, და მერქნის, ხისა და კორპის ნაწარმის და ავეჯის
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წარმოებას (საქართველოს მთავრობა, 2012). იმერეთის რეგიონის მდიდარ

ტურისტულ

რესურსს ქმნის ამ მხარეში არსებული მინერალური წყლები, ისტორიული და კულტურული
ძეგლები, ორიგინალური სამზარეულო.
თუკი ზოგადად იმერეთის რეგიონის დასაქმების და უმუშავერობის სტატისტიკას
შევხედავთ, შესამჩნევია, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა მცირედი
რყევები, თუმცა რადიკალური ცვლილებები არ არის დაფიქსირებულა: 2006 წლიდან 2016
წლამდე იმერეთის რეგიონში აქტიური მოსახლეობის წილი შემცირდა 4.6%-ით და შეადგინა
376.7 ათასი კაცი, რაც ზოგადად მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებას უკავშირდება; 20062016 წლებში 19.4 ათასით გაიზრადა დაქირავებულთა რაოდენობა და შეადგინა 108.9 ათასი
კაცი.

დაქირავებულთა

რაოდენობის

ზრდის

პარალელურად

15.6%-ით

შემცირდა

თვითდასააქმებულთა რაოდენობა და შედაგინა 225.4 ათასი კაცი, რაც მთლიანად
დასაქმებულთა 67.1%-ია (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017 ).

იმერეთს რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობა სტაბილურად უმჯობესდება: 2006 წლიდან
2016 წლამდე
მთლიანი დამატებული ღირებულების (იგივე მშპ) 240%-იანი ზრდა
ფიქსირდება. მთლიანი დამატებული ღირებულების მოცულობის მიხედვით იმერეთის
რეგიონი თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა და ქვეყნის მასშტაბით შექმნილი მთლიანი
დამატებული ღირებულების 10.5%-ს აწარმოებს, რაც შეადგენს 3.074 მლნ. ლარს. იმერეთის
რეგიონში შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების 26.3% იწარმოება მომსახურების
სხვადასხვა სახეების მიწოდებიდან, 13.8% სოფლის მეურნეობის, ნადირობის და სატყეო
მეურნეობის,

თევზჭერის,

მეთევზეობის

სექტორებიდან,

13.1%

კი

სახელმწიფო

მმართველობიდან.
ძირითადი ეკონომიკური სექტორები იმერეთის რეგიონში
2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით იმერეთის რეგიონში სულ დარეგისტრირებულია
11722 იურიდიული პირი.7 აქედან ძირითადი ნაწილი (99.0%) არის მცირე ზომის
ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი #3.1), მსხვილი ორგანიზაცია სულ არის 18 და შეადგენს მთლიანი
მოცულობის 0.2%-ს, ხოლო საშუალო ზომის ორგანიზაცია არის 104 და შეადგენს 0.9%-ს.
ორგანიზაციათა განაწილება ზომისა და საკუთრების ფორმით უჩვენებს, რომ მცირე
ორგანიზაციას უმრავლესობა კერძო ადგილობრივი საკუთრებაა, ხოლო საშუალო და

ცხრილი 3.1: იმერეთის რეგიონში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა ძირითად ი
მაჩვენებლები

7

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად მასში
ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც შეჩერებული
აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.
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მსხვი
ლი

საშუა
ლო

მცირე

%

0.1

0.7

99.2

100%

N

11

83

11369

11463

%

3.7

13.0

83.3

100%

N

2

7

45

54

%

2.0

6.9

91.1

100%

N

4

14

184

202

%

0.2

0.9

99.0

100%

N

18

104

11600

11722

ბიზნეს სუბიქტები
კერძო ადგილობრივი საკუთრება, შერეული
კერძოს უპირატესობით
სახელმწიფო, მუნიციპალური და შერეული
საკუთრება სახელმწიფოს უპირატესობით
კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული საკუთრება
უცხოურის უპირატესობით

სულ

სულ

მსხვილი ორგანიზაციები უფრო ხშირად სახელმწიფო, მუნიციპალური და კერძო უცხოური
საკუთრების

ფორმით

დარეგისტრირებული

გვხვდება.

ცხრილი

რაოდენობრივად

#3.2-ზე

წამყვან

ასახულია

პოზიციაზე

იმერეთის
მყოფ

რეგიონში

ორგანიზაციათა

რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებლები საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის
მიხედვით
განსაზღვრული
ეკონომიკური
საქმიანობის
სფეროს
შესაბამისად.
დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო ვაჭრობაში,
სახმელეთო ტრანსპორტში, სასტუმროებსა და რესტორნების მომსახურებაში, მშენებლობაში.

ცხრილი #3.2: იმერეთის რეგიონში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა
საქმიანობის ტიპი საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით:
საქმიანობის ტიპი
1

საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში

2

საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,
ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობის გარდა

3

გაურკვეველია

4

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური
მომსახურება და რემონტი

რაოდენობა

%

4030

35.86

992

8.83

848

7.55

799

7.11

5

სახმელეთო ტრანსპორტი

656

5.84

6

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

557

4.96

7

მშენებლობა

482

4.29

8

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

422

3.75

9

ოპერაციები უძრავი ქონებით

404

3.59

10

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

297

2.64
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მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები, რომელშიც იმერეთის
რეგიონში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების დიდი წილი ოპერირებს, თანხვედრაში არ
არის ეკონომიკურ საქმიანობის ტიპებთან, რომლებიც რეგიონის მთლიანი დამატებული
ღირებულების დიდ მოცულობას აწარმოებენ. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან ბიზნესაქტორთა 98%ზე მეტი მცირე ზომისაა, რომლებიც ვერ ქმნის დიდი მოცულობის ეკონომიკურ პროდუქტს,
ისევე

როგორც

არ

გვევლინება

დასაქმების

მთავარ

აქტორებად.

ამ

შეუსაბამობის

დასაბალანსებლად, ემპირიული კვლევის პირველ ეტაპზე გამოვიკითხეთ რეგიონში
მოქმედი ექსპერტები, რათა გამოგვეკვეთა დასაქმების კუთხით წამყვანი

ეკონომიკური

სექტორები, რომლებშიც რეგიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ჩართული.
ადგილობრივმა ექსპერტებმა იმერეთის რეგიონში განვითარებულ ეკონომიკურ სექტორებს
შორის დაასახელეს: მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ვაჭრობა, მშენებლობა,
მომსახურება, ხის გადამამუშავებელი საწარმოები. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის
გუბერნატორის

მოადგილე

თვლის,

რომ

მოპოვებით

მრეწველობაში

დასაქმებულია

იმერეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ეს სექტორი რეგიონის ეკონომიკისათვის
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
ინფორმაციით იმერეთის რეგიონში 2006 წლიდან 2015 წლამდე მრეწველობის სფეროს ყველა
მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაიზარდა: თითქმის სამჯერ გაიზარდა მრეწველობის სფეროს
ბრუნვა და პროდუქციის გამოშვება; მართალია დასაქმებულთა რაოდენობამ მხოლოდ 12%ით, ხოლო დაქირავებულთა რაოდენობამ 11%-ით მოიმატა, ამ ეკონომიკურ სექტორში
დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება გაიზარდა 339%-ით (საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016). იმის გათვალისწინებით, რომ იმერეთის რეგიონს
მრეწველობის რესურსი ნამდვილად აქვს, ექსპერტები ამ სექტორის ზრდას ვარაუდობენ
მომავალშიც, რაც დასაქმების მაჩვენებლებს პოზიტიურად შეცვლის.
კვლევის ფარგლებში გამოკითხული არაერთი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ სოფლის მეურნეობა
იმერეთის რეგიონისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სექტორია.
ადგილობრივების შეფასებებით რეგიონის მოსახლეობის დიდი წილი სწორედ ამ სექტორშია
დასაქმებული. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწოდებული
საქართველოს

კონტროლირებად

ტერიტორიებზე

მოქმედი

ორგანიზაციების

ბაზის

საფუძველზე იკვეთება, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით იმერეთის რეგიონში
მხოლოდ

80

ორგანიზაციაა

დარეგისტრირებული

(რაც

სულ

დარეგისტრირებულ

ორგანიზაციათა 0.71%-ს შეადგენს), რომელთაგანაც მხოლოდ ორი ორგანიზაციაა საშუალო
ზომის. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ იმერეთის მოსახლეობა სოფლის
მეურნეობას შინამეურნეობების ბაზაზე, თვითდასაქმებულის სტატუსით ეწევა რისი
შესწავლაც მოცემული კვლევის მიზნებს ცდება.
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როგორც მეთოდოლოგიურ ნაწილში იყო აღნიშნული, კვლევის სამიზნე ჯგუფი არის
მსხვილი ზომის ორგანიზაციები, რომლებიც დასაქმების სფეროში წამყვან აქტორებად
გვევლინებიან. იმერეთის რეგიონში დარეგისტრირებული 16 მსხვილი ორგანიზაციიდან 2
სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებაა, ხოლო 3 ორგანიზაცია
კერძო უცხოური საკუთრება, ან შერეული საკუთრება უცხოურის უპირატესობით. რაც
შეეხება

ეკონომიკურ

პროფილს,

16

მსხვილი

ორგანიზაციიდან

7

სამედიცინო

დაწესებულებაა, 4 ორგანიზაცია სხვადასხვა მიმართულებით მშენებელობას ეწევა, მსხვილ
საწარმოთა

რიგებშია

ფუნქციონირებადი

3

ქვანახშირის
ორგანზიაცია,

მომპოვებელ
1

მსხვილი

და

მეტალურგიულ

ზომის

მრეწველობაში

ორგანიზაცია

ტანსაცმლის

მრეწველოაბშია, ხოლო 1 - მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოებაში.
რაოდენობრივ გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციების პროფილი
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში იმერეთის რეგიონში
კვლევა ჩატარდა თხუთმეტ მსხვილ, საშუალო და წვრილ ორგანიზაციაში (იხ. ცხრილი #3.3)8.
კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან 26.7% ოპერირებს მსუბუქ მრეწველობაში, 26.7% ვაჭრობაში, 13.3% - წარმოებასა და აზარტულ თამაშებში, ხოლო თითო-თითო ორგანიზაცია
(რაც შეადგენ 6.7%-ს) მძიმე მრეწველობის, მედიცინის და პოლიგრაფიის დარგებში.
გამოკითხული ორგანიზაციებიდან 3 ორგანიზაცია არის მსხვილი, 8 საშუალო, ხოლო 4
მცირე ზომის.

ცხრილი #3.3: იმერეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების ზომა და
საქმიანობის სექტორი
მსხვილი საშუალო
მცირე
მსუბუქი მრეწველობა
1
3
0
მედიცინა
1
0
0
მძიმე მრეწველობა
0
1
0
მასმედია,რეკლამა, პოლიგრაფია
0
0
1
აზარტული თამაშები
1
0
1
ვაჭრობა
0
4
0
წარმოება
0
0
2
სულ
3
8
4
იმერეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების საშუალო ასაკი
ძირითადად

35

წელია.

ყველაზე

დაბალი

მაჩვენებელი

(25

წელი)

ფიქსირდება

ორგანიზაციაში, რომლის საქმიანობა აზარტული თამაშებს უკავშირდება, ხოლო ყველაზე
მაღალი მაჩვენებელი (60 წელი) ფიქსირდება მძიმე მრეწველობაში. გამოკითხვაში მონაწილე
ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 200 ლარი ფიქსირდება, საშუალოდ კი
8

კვლევაში აქცენტი გვქონდა გადატანილი მსხვილ ორგანიზაციებზე, როგორც მთავარ
დამსაქმებლებზე, მაგრამ მსხვილი ორგანიზაციების მცირე რაოდენობის გამო, შევარჩიეთ საშუალო და
წვრილი ორგანიზაციებიც, რომლებიც წინა ეტაპზე გამოკითხული ექსპერტების მიერ დასახელდა
რეგიონში მთავარ დამსაქმებლად.
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ორგანიზაციები

მინიმალურ

ხელფასად

242

ლარს

მიუთითებენ,

ყველაზე

მაღალი

მინიმალური ხელფასი საკონდიტრო წარმოებაშია და 400 ლარს შეადგენს. მაქსიმალური
ხელფასი საშუალოდ 3448 ლარია, ამათგან ყველაზე დაბალი ზღვარი მაქსიმალური
ხელფასისა (500 ლარი) ფიქსირდება პოლიგრაფიულ საქმიანობაში, ხოლო ყველაზე მაღალი
მაქსიმალური ხელფასი (30 000 ლარი) არის მედიცინის დარგში.

ორგანიზაციების ზომა პირდაპირ კავშირშია დასაქმებულთა რაოდენობასთან. მცირე ზომის
საწარმოებში საშუალოდ დასაქმებულია 22 ადამიანი, საშუალო ზომის საწარმოებში - 91,
ხოლო

მსხვილ

ორგანიზაციებში

საშუალოდ

282.

ნიშანდობლივია,

რომ

მსხვილ

ორგანიზაციებს არ ყავთ დროებითი თანამშრომლები. დროებითად თანამშრომლის აყვანის
პრაქტიკა იშვიათად გვხვდება საშუალო და მცირე ზომის ორგანიზაციებშიც. გამოკითხვაში
მონაწილე ორგანიზაციებში ამჟამად სულ დასაქმებულია 1763 ადამიანი. გამოკითხვაში
მონაწილე ყველა ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ გასული 6 თვის განმავლობაში ერთმა
ადამიანმა მაინც დატოვა პოზიცია. ჯამში თხუთმეტივე კომპანიიდან 170 ადამიანმა დატოვა
პოზიცია, რაც მუდმივად დასაქმებულთა რაოდენობის (1763) დაახლოებით მეათედს
შეადგენს. პოზიციის დატოვების 94.1%-ის შემთხვევაში დასაქმებულები სამსახურს
საკუთარი ინიციატივით ტოვებენ, მაშინ როდესაც დამსაქმებლის უკმაყოფილების მიზეზით
გათავისუფლება მხოლოდ 5.4%-ის შემთხვევაში მოხდა.
იმერეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების შრომითი რესურსის საჭიროებები
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
ვაკანტურ ადგილთა რაოდენობა ვარირებს 0-დან 100-მდე (საფეიქრო ორგანიზაციას,
რომელიც გასულ წელს დაფუძნდა ქონდა მკერავის 100 ვაკანსია). გამოკითხვის შედეგების
მიხედვით ორგანიზაციები ხშირად ვერ ავსებენ ვაკანტურ პოზიციებს. მხოლოდ ერთი
შემთხვევა იყო, რომ ორგანიზაციას არ ქონდა ვაკანსია და აიყვანა 15 თანამშრომელი, 5
შემთხვევაში ორგანიზაციებმა აიყვანს ზუსტად იმდენი თანამშრომელი, რამდენი ვაკანტური
ადგილიც ჰქონდათ, 6 შემთხევაში ადგილი ქონდა ვაკანტური ადგილების შეუვსებლობას.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მსუბუქი მრეწველობა, სადაც ერთ შემთხვევაში 100
ვაკანსიიდან მხოლოდ 41 შეივსო, ხოლო მეორე შემთხვევაში 50 ვაკანსიიდან 30 შეივსო
(დეტალური ინფორმაცია იხ. ქვემოთ).
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
სულ იყო 283 ვაკანსია. ორგანიზაციებში ძირითადად მოთხოვნა იყო ფეიქრებზე, მკერავებსა
და მონათესავე პროფესიების მუშაკებზე (სულ 150 ვაკანსია) (იხ. გრაფიკი #3.1), ვაჭრობისა და
მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციურ მუშებსა და ზოგადად არაკვალიფიციურ მუშებზე,
რაც დასაქმების სტანდარტული კვალიფიკაციის მიხედვით ძირითადად პირველი დონის
კვალიფიკაციას მოითხოვს (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სტატისტიკის დეპარტამენტი, 2006). იმერეთის
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რეგიონში მოთხოვნაა დაცვის თანამშრომლებზე, მაღაზიის კონსულტანტებზე, ბარმენებსა
და ოფიციანტებზე, მოლარეებზე და სანიტრებზე.

გრაფიკი #3.1: გასული 6 თვის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციებზე
150

ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები

27

არაკვალიფიციური მუშები

20

დაცვის სამსახურების მუშაკები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური
მუშები

18

საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტპროფესიონალები

15
13

მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების
ოპერატორები

10
9

მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები

7

ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები
მკინძავები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები

4

დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური მუშები

4

კომპიუტერული მოწყობილობის ოპერატორები

2

მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და მონათესავე
პროფესიების მუშაკები

2

მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები

1

საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების
მენეჯერები

1

ისეთი ვაკანტური პოზიციების წილი, რომელთაც მოეთხოვებათ მაღალკვალიფიციური
ცოდნა მცირეა და ძირითად მოიცავს შემდეგ პოზიციებს: საფინანსო და ადმინისტრაციული
განყოფილების

მენეჯერები

(1

ვაკანსია),

მრეწველობის

კვალიფიციური

მუშაკები

(ძირითადად კვების ტექნოლოგები) (2 ვაკანსია).

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ გარკვეულ პოზიციებზე იმაზე მეტი კადრი აიყვანეს,
ვიდრე ვაკანსია იყო გამოცხადებული. თუმცა ვაკანტური დარჩა შემდეგი პოზიციები:
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ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე პროფესიის მუშები (79 ვაკანსია), არაკვალიფიციური
მუშები (4 ვაკანსია), მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები (3 ვაკანსია), მკინძავები და
მონათესავე პროფესიების მუშაკები (2 ვაკანსია), მიმტანები, ბარმენები და მებუფეტეები (1
პოზიცია), კომპიუტერული მოწყობილობის ოპერატორები (1 ვაკანსია).
გამოკითხული 15 ორგანიზაციიდან 10 ორგანიზაციაში ამჟამად არის 124 ვაკანსია. როგორც
ცხრილი #3.4 ასახავს, ვაკანსიები კვლავ მრავალადაა საფეიქრო, სამკერვალო
მიმართულებით,

თუმცა

ასევე

გვხვდება

პოზიციები

ოფისის

ლითონგადამამუშავებლების (ხარატი, მღარავი, მჩარხავი, კბილმჭრელი),
კონსულტანტების,

მძღოლების,

ტექნოლოგების,

დაცვის

პერსონალის,
მოლარეების,

თანამშრომლებისა

თუ

გამყიდველების პოზიციებზე.

გრაფიკი #3.4: იმერეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში ამჟამად
არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციებზე:
ამჟამად არსებული ვაკანტური პოზიციები
ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები
ოფისის პერსონალი
ლითონგადამამუშავებლები, მანქანათმშენებლები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
დაცვის სამსახურების მუშაკები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
მრეწველობის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის არაკვალიფიციური მუშები
მიმტანები, ბარმენები და მებუფეტეები
მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები
ფიზიკის, მათემატიკისა და საინჟინრო მეცნიერებების სპეციალისტპროფესიონალები
საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე პერსონალი
ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების სპეციალისტები
ხელოსნები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები
არაკვალიფიციური მუშები
მომსახურების სფეროსა და სავაჭრო დაწესებულებების მომსახურე პერსონალი
კომპიუტერული მოწყობილობის ოპერატორები
სულ

ვაკანსიების
რაოდენობა
87
8
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
124

გამოკითხვის პროცესში გამოვლინდა, რომ იმერეთის რეგიონში გამოკითხვაში მონაწილე
ორგანიზაციები (11 ორგანიზაცია) მომავალი 6 თვის განმავლობაში გეგმავენ 143 ადამიანის
დასაქმებას (იხ. გრაფიკი #3.2). მოთხოვნა იქნება ფეიქრებზე, მკერავებსა და მონათესავე
პროფესიის მუშაკებზე (95 ვაკანსია), დაცვის სამსახურის მუშაკებზე (10 ვაკანსია),
მიმტანებზე და ბარმენებზე

(6 ვაკანსია), მაღაზიის გამყიდველებსა

და საქონლის
64

დემონსტრატორებზე

(6

ვაკანსია),

დამამუშავებელი

მრეწველობის

არაკვალიფიციურ

მუშებზე (5 ვაკანსია), ლითონის მეყალიბეებზე, შემდუღებლებზე (4 ადგილი) და სხვა.
კვლევის შედეგებიდან გამოვლინდა, რომ მომავალი 6 თვის განმავლობაში ძირითადი
მოთხოვნა იქნება კადრებზე, რომლებსაც უნდა ჰქონდეთ კვალიფიკაციის პირველი, მეორე
და მესამე დონე (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულება - სტატისტიკის დეპარტამენტი, 2006), ანუ სჭრდებათ ბაზისური
ან პროფესიული განათლება.
იმისთვის, რომ გამოგვევლინა დამსაქმებლების ზოგადი მოთხოვნები დასასაქმებელი
პირების მიმართ, დასაქმების კრიტერიუმები (განათლების დონე, ზოგადი და ტექნიკური
უნარ-ჩვევები) გამოვავლინეთ ზოგადად ყველა პოზიციაზე, რომელიც გამოცხადებული იყო
გასული 6 თვის განმავლობაში, გამოცხადებულია ამჟამად ან გამოცხადდება მომავალი 6
თვის განმავლობაში. როგორც კვლევის შედეგებიდან ჩანს, დამსაქმებლები მხოლოდ
პოზიციების 9 %-ზე ითხოვენ უმაღლეს განათლებას, 25%-ზე პროფესიული განათლებას,
58%-ზე ბაზისურ განათლებას. განათლებას მნიშვნელობა არ აქვს პოზიციების 8%-ზე.
პოზიციების მიხედვით განათლების დონის მოთხოვნა ასე ნაწილდება: განათლებას
მნიშვნელობა არ აქვს ან თხოვენ ბაზისურ განათლებას ფეიქრებსა და მკერავებს, დაცვის
თანამშრომლებს, სხვადასხვა დარგის დამხმარე ან არაკვალიფიციურ მუშახელს; პროფესიულ
განათლებას თხოვენ მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორებს,
ტექნოლოგებს, არქიტექტორებს, ინჟინრებს და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტპროფესიონალებს, ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსებს, ლითონის
მეყალიბეებსა და შემდუღებლებს, მჭედლებსა და ზეინკლებს, პროდუქციის გასაღებისა და
მარკეტინგის

განყოფილების

მენეჯერებს.

უმაღლესი

განათლების

მოთხოვნა

ხშირ

შემთხვევაში არალოგიკურ კავშირშია ვაკანტურ პოზიციასთან. მიუხედავად იმისა, რომ
ზოგადად დამსაქმებლები ნაკლებად ითხოვენ უმაღლეს განათლებას, მაინც ვხვდებით
პარადოქსებს, როდესაც უმაღლეს განათლებას დამსაქმებელი ითხოვს არაკვალიფიციური
მუშის (2 შემთხვევა), მძღოლის (4 შემთხვევა), ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს
არაკვალიფიციური მუშების (5 შემთხვევა), დაცვის სამსახურების მუშაკების (6 შემთხვევა),
მჭედლებისა და ზეინკლების (2 შემთხვევა),ხუროებისა და დურგლების (4 შემთხვევა)
პოზიციებზე. გვხვდება ასევე შემთხვევები, როდესაც პოზიცია აშკარად საჭიროებს უმაღლეს
განათლებას,

თუმცა

დამსაქმებელი

ამას

არ

ითხოვს.

მაგალითად,

საფინანსო

და

ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერებისაგან დამსაქმებელი მოითხოვს ბაზისურ ან
პროფესიულ განათლებას.

გრაფიკი #3.2: მომავალი 6 თვის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში
მოსალოდნელი
ვაკანსიების
რაოდენობა
სხვადასხვა
პოზიციებზე (N)
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ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე
პროფესიების მუშაკები

95
10

დაცვის სამსახურების მუშაკები
ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები

6

მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის
დემონსტრატორები

6

დამამუშავებელი მრეწველობის
არაკვალიფიციური მუშები

5

ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები

4

ხის დამამუშავებლები, მეავეჯეები

3

მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური
საშუალებების ოპერატორები

3

მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები

3

საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე
პერსონალი

2

ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების
ტექნიკოსები

2

ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს
არაკვალიფიციური მუშები

2

მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები

2

დამსაქმებლები მიუთითებენ, რომ პოზიციების 50%-ის დასაკავებლად აპლიკანტს არ
სჭირდება კვალიფიკაცია. პოზიციების 40%-ის დასაკავებლად აპლიკანტს სჭირდება
კვალიფიკაცია (აქ რესპონდენტები ძირითადად მოიაზრებენ აპლიკანტის მსგავს პოზიციაზე
მუშაობის

გამოცდილებას,

შესაბამის

დარგში

განათლების

ქონას

ან

დამატებით

რა

უნარ-ჩვევებს

სერტიფიცირებას, ტრენინგების გავლას).

კვლევის

შედეგად

დამსაქმებლები

გამოვავლინეთ

აპლიკანტებისგან

ზოგადად

(იხ.

გრაფიკი

ზოგად

#3.3).

ვაკანსიების

ითხოვენ

უმრავლესობაზე

დამსაქმებლები აპლიკანტისგან თანაბრად ითხოვენ როგორც გუნდურ ისე დამოუკიდებლად
მუშაობის უნარს (93.3%). პუნქტუალობა მნიშვნელოვანია პოზიციების უმრავლესობის
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დასაკავებლად (86.7%) (თუმცა პუნქტუალობას არ სთხოვენ შემდუღებლებს, საბეჭდი
მანქანების ოპერატორებს). კომუნიკაბელურობა და პრობლემის გადაწყვეტის უნარი
თანაბრად მნიშვნელოვანია პოზიციების ნახევარზე მეტისთვის: კომუნიკაბელურობის
მოთხოვნა იკლებს არაკვალიფიციურ მუშებთან, ლითონისა და ხის ხელოსნებთან, თუმცა
პარადოქსია, როდესაც დამსაქმებელი კომუნიკაციის უნარს არ სთხოვს მომხმარებლებთან
მომუშავე მოსამსახურეებს; პრობლემის გადაწყვეტის უნარი ნაკლებად არის მოთხოვნილი
არაკვალიფიციური ან დამხმარე მუშაკებისთვის. კომპიუტერული უნარების ცოდნას
დამსაქმებლები ითხოვენ ვაკანსიების ნახევარის შემთხვევაში: ეს უნარი ძირითადად არ
მოეთხოვება

ისეთ

პროფესიებს,

როგორებიცაა

დამამუშავებელი

მრეწველობის

და

მრეწველობის კვალიფიციური და არაკვალიფიციური მუშები, მომხმარებლებთან მომუშავე
მოსამსახურეები,

ლითონგადამამუშავებლები,

მანქანათმშენებლები,

საფინანსო

და

გაყიდვების სფეროს დამხმარე პერსონალი, ფეიქრები და მკერავები, მკინძავები. თუმცა
არალოგიკურია, როდესაც დამსაქმებელი კომპიუტერულ უნარ-ჩვევას არ ითხოვს საფინანსო
და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერის და მდივნებისა და საბეჭდი მანქანების
ოპერატორების პოზიციებზე. იქედან გამომდინარე, რომ იმერეთის რეგიონში არსებული
ვაკანსიების უმრავლესობა დაბალკვალიფიციურ პროფესიებშია, ბუნებრივია, რომ
კრიტიკული აზროვნების და ლიდერობის უნარ-ჩვევა ნაკლებად მოთხოვნადია.
მიუხედავად ამისა, მაინც გვხვდება ერთეული შემთხვევები, როდესაც ლიდერობას თხოვენ
არაკვალიფიციურ მუშებს, დაცვის სამსახურის მუშაკებს,

მკერავებს, მიმტანებსა და

ბარმენებს. კრიტიკული აზროვნების უნარის მოთხოვნასთან დაკავშირებითაც გვაქვს
შეუსაბამობები: კრიტიკულ აზროვნებას არ ითხოვენ საფინანსო მენეჯერის პოზიციაზე,
მაშინ როდესაც ამ უნარს თხოვენ სხვადასხვა დარგის არაკვალიფიციურ და დამხმარე
მუშებს. ინგლისური ენა ყველაზე ნაკლებმოთხოვნადი უნარია სხვა ზოგად უნარებს შორის.
უცხო ენის მოთხოვნა გვხვდება შემდეგ პოზიციებზე: დაცვის სამსახურების მუშაკები,
ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები, ინჟინრები, ფიზიკოსები, ქიმიკოსები
და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტ-პროფესიონალები, ვაჭრობისა და მომსახურების
სფეროს არაკვალიფიციური მუშები, მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების
ოპერატორები, კომპიუტერული მოწყობილობის ოპერატორები, მიმტანები, ბარმენები,
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები, საფინანსო და
ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები, მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები,
ლითონის

მეყალიბეები,

შემდუღებლები,

მაღაზიის

გამყიდველები

და

საქონლის

დემონსტრატორები.
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გრაფიკი #3.3: იმერეთის რეგიონში ვაკანსიებზე მოთხოვნილი ზოგადი უნარ ჩვევები (%)

გუნდური მუშაობის უნარი

93.3%

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი

93.3%
86.7%

პუნქტუალობა
კომუნიკაბელურობა

73.3%

პრობლემის გადაწყვეტის უნარი

73.3%

კომპიუტერული უნარები (ვორდი, ექსელი
და ა.შ.)

53.3%

დროის მენეჯმენტი

53.3%
46.7%

კრიტიკული აზროვნება

40.0%

ლიდერობა

26.7%

უცხო ენების ცოდნა

კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ დამსაქმებლები ვაკანტური პოზიციების 66.7%-ზე არ
ითხოვენ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევას აპლიკანტებისაგან (იხ. გრაფიკი 3.4). ის პოზიციები,
რომლებთან დაკავშირებით დამსაქმებელს სპეციფიკური უნარ-ჩვევის მოთხოვნა არ აქვთ,
არიან მაღალკვალიფიციური კადრის საჭიროების მქონე პოზიციები. სპეციალური უნარჩვევა, რომლებსაც ითხოვენ დამსაქმებლები ძირითადად დასაქმებულის სარგებლობაში
გადაცემული

მანქანა-დანადგარების

მართვის

უნარს

და

მოვლის

ვალდებულებას

გულისხმობს. არის შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებლები უბრალოდ მიუთითებენ, რომ
ტექნიკური უნარ-ჩვევები აუცილებელია, თუმცა რას გულისხმობენ არ აკონკრეტებენ, ან
ტექნიკურ უნარ-ჩვევებში გულისხმობენ პროფესიონალიზმს.
დამსაქმებელთა დიდი ნაწილი თავს იკავებდა ანაზღაურების შესახებ საუბრისაგან. ცხრილი
#3.5 აჩვენებს შედეგებს მიღებული მონაცემების საფუძველზე. როგორც ცხრილიდან ჩანს
ყველაზე

დაბალანაზღაურებადი

პროფესია

არის

კომპიუტერული

მოწყობილობის
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ოპერატორი, სადაც დამსაქმებლები საშუალოდ 225 ლარის გადახდას ითვალისწინებენ, ასევე
სანიტრები (312 ლარი) და მკერავები (339 ლარი). კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ

გრაფიკი #3.4: იმერეთის რეგიონში ვაკანსიებზე მოთხოვნილი სპეციკური უნარ ჩვევები (%)

პროფესიონალიზმი

6.7%

ტექნიკური უნარ-ჩვევები აუცილებელია

6.7%

კომპიუტერის მოვლა

6.7%

ტექნიკის გამოყენების უნარ-ჩვევა

6.7%

მანქანა-დანადგართან მუშაობის…
საკერავი მანქანის მოვლა

13.3%
13.3%
20.0%

ავტომობილის ტექნიკური მოვლა

66.7%

სპეციფიკური უნარ-ჩვევა არ მოეთხოვება

ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსიები იმერეთის რეგიონში არის ხუროსა და დურგლის
პოზიცია, პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერების პოზიცია,
მჭედლებისა და ზეინკლების პოზიცია, ზოგადად როგორ შევაფასოთ, იმერეთის რეგიონში
ყველაზე მაღალი ანაზღაურება დაფიქსირდა 1500 ლარი, რომელიც გათვალისწინებული
ქონდათ დამსაქმებლებს ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსების, ლითონის
მეყალიბეებისა და შემდუღებლების, მჭედლებისა და ზეინკლების პოზიციებზე, ხოლო
ყველაზე დაბალი ანაზღაურება 150 ლარი გათვალისწინებული აქვთ კომპიუტერული
მოწყობილობის ოპერატორების პოზიციებზე. კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა 16 პროფესია,
რომელთა

შევსებაზეც

მომხმარებლებთან

დამსაქმებლებს
მომუშავე

პრობლემა

მოსამსახურეები,

შექმნიათ.

ეს

პროფესიებია:

ლითონგადამამუშავებლები,

მანქანათმშენებლები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები, მძღოლები და მოძრავი
ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები, საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე
პერსონალი, მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები, მაღაზიის გამყიდველები და
საქონლის დემონსტრატორები, ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე
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ცხრილი #3.5: იმერეთის რეგიონში ვაკანსიებზე გათვალისწინებული საშუალო
ანაზღაურება პროფესიების მიხედვით (ლარი)
ვაკანტური ადგილის პოზიცია

კომპიუტერული მოწყობილობის ოპერატორები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
ფეიქრები, მკერავები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები
დამამუშავებელი მრეწველობის არაკვალიფიციური მუშები
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
მიმტანები, ბარმენები და მებუფეტეები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
დაცვის სამსახურების მუშაკები
ხის დამამუშავებლები, მეავეჯეები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები
მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
არაკვალიფიციური მუშები
საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე პერსონალი
ფიზიკოსები, ქიმიკოსები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტპროფესიონალები
მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
არქიტექტორები, ინჟინრები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტპროფესიონალები
ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები
ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი ლითონის
დამამუშავებლები, კონსტრუქციული
მკინძავები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების მუშები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
ხუროები და დურგლები

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)
225
312
339
361
387
390
443
446
449
500
500
503
522
550
583
604
612
620
653
653
664
667
667
667

პროფესიების მუშაკები, ინჟინერ-ქიმიკოსები (კვების ტექნოლოგები), დაცვის სამსახურების
მუშაკები, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, მიმტანები და ბარმენები, ხუროები და
დურგლები. დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებლებს პრობლემა შეექმნათ
არაკვალიფიციური მუშის პოზიციის შევსებაზეც, რის მიზეზადაც დამსაქმებელი კადრის
დაბალ მოტივაციას ასახელებს დასაქმდნენ აღნიშნულ პოზიციაზე.

70

გრაფიკი #3.5: იმერეთის რეგიონში რა სახის პრობლემები იყო დაკავშირებული
კადრების მოძიებასთან(%)

72.7%

კადრი დაბალკვალიფიციურია

63.6%

დასასაქმებელ პირებს დაბალი მოტივაცია აქვთ
ჩვენს რეგიონში/ქალაქში/რაიონში არ არის ამ
დარგის სპეციალისტი/პროფესიის მქონე პირები

45.5%
27.3%

დასასაქმებელ პირებს არ მოსწონთ ხელფასი
ამ პოზიციაზე მუშაობის მსურველები არ არიან

18.2%

საქართველოში არ არის ამ დარგის
სპეციალისტი/პროფესიის მქონე პირები

18.2%

სამუშაო გრაფიკით უკმაყოფილება

9.1%

დამსაქმებლები პოზიციების 72.2%-ის შემთხვევაში კადრის დაბალკვალიფიციურობას
უჩივიან (იხ. გრაფიკი #3.5). პარადოქსულია, მაგრამ ხშირად დამსაქმებლები აპლიკანტების
დაბალკვალიფიციურობაზე ისეთ პოზიციებზე ჩივიან, რომელზეც თავად უთითებენ, რომ არ
მოითხოვს კვალიფიკაციას. მეორე პრობლემა არის დასასაქმებელი პირების დაბალი
მოტივაცია (63.6%); პრობელმებს შორის ვლინდება კვალიფიციური კადრის ნაკლებობა
იმერეთის რეგიონში, ან კონკრეტულ ქალაქში,

დაბალი ანაზღაურება, რომელიც იწვევს

აპლიკანტების დაბალ მოტივაციას და სამუშაო გრაფიკით უკმაყოფილება.
იმერეთის რეგიონში დამსაქმებლები კადრების დეფიციტს შემდეგი

სტრატეგიებით

უმკლავდებიან (ცხრილი #3.6): ყველაზე ხშირად აყავთ შედარებით დაბალკვალიფიციური
კადრი (ეს ძირითადად ხდება იმ პოზიციებზე, სადაც კადრს პირველი, მეორე ან მესამე
დონის კვალიფიკაცია მოეთხოვება (ბარმენი, მიმტანი, მძღოლი, დაცვის თანამშრომელი,
მკერავი), დაბალკვალიფიციური კადრი აყავთ და შემდეგ გადაამზადებენ ასევე შედარებით
დაბალი კვალიფიკაციის საჭიროების მქონე პოზიციებზე (მკერავი, მძღოლი, მოძრავი
ტექნიკური

საშუალებების

ოპერატორი,

მოლარე-ოპერატორები,

გამყიდვლები,

კონსულტანტები, მექანიკოსები), სპეციფიკური კვალიფიკაციის საჭიროების შემთხვევაში
ჩამოყავთ კადრი სხვა ქვეყნიდან (ეს
ტექნოლოგის
პოზიციაზე),
სხვა

არის ელექტრო-შემდუღებელისა და კვების
ქალაქიდან/დასახლებიდან
ჩამოიყვანეს

დაბალკვალიფიციური კადრები (საბეჭდი მანქანის ოპერატორი, მკერავი), პრობლემა
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ცხრილი #3.6: იმერეთის რეგიონში როგორ ჭრიან პოზიციის
დაკავშირებული პრობლემას (შემთხვევების % მაჩვ ენებელი)
კადრის დეფიციტის გადჭრის გზა
ავიყვანეთ შედარებთ დაბალკვალიფიციური კადრი
ავიყვანეთ კადრი გვერდითი დარგიდან და გადავამზადეთ
ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი/პროფესიონალი სხვა ქვეყნიდან
ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი/პროფესიონალი სხვა
რეგიონიდან/ქალაქიდან/რაიონიდან
პრობლემა არ გადაგვიჭრია

შევსებასთან

%
მაჩვენებელი
72.7%
54.5%
27.3%
27.3%
18.2%

კვლავაც გადაუჭრელია ხის მოდელების დამამზადებლის და გამყოდველი-კონსულტანტის
პოზიციებთან დაკავშირებით.

გრაფიკი #3.6: იმერეთის რეგიონში კადრების დაქირავების გავრცელებული
სტრატეგიები

განვათავსეთ განცხადება ელექტრონულ ვებგევრდ(ებ)ზე

86.7%

ვეძებდით ნაცნობების საშუალებით, რათა სანდო
პიროვნება ყოფილიყო

53.3%

განვათავსეთ განცხადება სხვა მედია საშუალებებში

46.7%

მივმართეთ დასაქმების სააგენტოს

46.7%

მივმართეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებას
ვეძებდით სხვა ორგანიზაციებში

13.3%
6.7%

კვლევის პროცესში ასევე ვარკვევდით კადრების დაქირავების როგორი სტრატეგია ქონდა
იმერეთის რეგიონში მოქმედ ორგანიზაციებს (გრაფიკი #3.6). ორგანიზაციების 86%
მიმართავს

ელექტრონულ

ვებ-გვერდზე

განცხადების

განთავსების

სტრატეგიას,

ორგანიზაციების ნახევარი კადრს ნაცნობობის საშუალებით ეძებს, ორგანიზაციების
თითქმის ნახევარი განცხადებას სხვა მედია საშუალებაში ათავსებს. ასევე გავრცელებულია
დასაქმების სააგენტოსთვის მიმართვა.
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მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები

მცირე შეჯამება


მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ეკონომიკაში წამყვანი ადგილი სოფლის მეურნეობას
უჭირავს, თუმცა მრეწველობის სფეროც საკმაოდ განვითარებულია. სოფლის
მეურნეობა ძირითადად

შინამეურნეობის ეკონომიკის ფორმით გვხვდება და

რეგიონის შრომის ბაზარზე დიდ გავლენას ვერ ახდენს.


ბიზნესსექტორში რაოდენობრივად ყველაზე მეტი ორგანიზაცია ვაჭრობის,
ტრანსპორტისა და სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურების სექტორშია.
მსხვილ ორგანიზაციებს შორის კი ძირითადი დამსაქმებლები კვების მრეწველობის
სექტორშია.



გასული

6

თვის

განმავლობაში

მცხეთა-მთიანეთის

რეგიონში

მოქმედ

ორგანიზაციებში 88 ვაკანსია იყო, თუმცა ორგანიზაციებმა ჯამში გაცილებით მეტი
(182) ადამიანი დაასაქმეს. ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ანალიზისას ჩანს,
რომ გამოცხადებულ ვაკანსიებზე მეტი ადამიანი დაასაქმა ორგანიზაციებმა კვების
მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის დარგებში.


ძირითადი

მოთხოვნა

მშენებლობის

სექტორში

არის

დაბალკვალიფიციურ

მომუშავე

განათლების მქონე პირებზე -

არაკვალიფიციურ

მუშახელზე,
მუშებზე.

კვების

და

სპეციალური

კვების პროდუქტების დამუშავების მანქანების

ოპერატორებზე,
სამრეწველო დანადგარის ოპერატორებზე, ელექტრონული
მოწყობილობების მექანიკოსებზე. მაღალკვალიფიციური კადრიდან მოთხოვნა იყო
მენეჯერებზე.


დაბალკვალიფიციურ კადრებზე მაღალი მოთხოვნა კვლავ ნარჩუნდება ამჟამინდელ
და მომავალი 6 თვის განმავლობაში გამოცხადებულ ვაკანსიებში, თუმცა შედარებით
მაღალი მოთხოვნაა კვალიფიკაციის მეოთხე დონის მქონე სპეციალისტებზე, კერძოდ,
პროდუქციის გასაღების და მარკეტინგის მენეჯერებზე, სამუშაოთა მწარმოებლებზე,
ბუღალტრებზე, მომარაგებისა და განაწილების განყოფილების მენეჯერებზე.



მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხული 16 ორგანიზაციიდან 7 ორგანიზაცია
მომდევნო 6 თვის განმავლობაში გეგმავს 48 ახალი კადრის აყვანას, აღნიშნულიდან 30
ვაკანსია მიმტანებისა და ბარმენების იქნება.



კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ დამსაქმებლები ხშირად გადაჭარბებულად მაღალ
მოთხოვნებს უკენებენ დასასაქმებელ პირბეს, ზოგჯერ კი ეს მოთხოვნები
პოზიციასთან

მიმართებაში

არაადეკვატურია.

ხშირია

შმეთხვევები,

რომ

დამსაქმებლებმა არ იციან კონკრეტულად რა ტიპის განათლება, კვალიფიკაცია,
ზოგადი თუ სპეციფიკური უნარ-ჩვევა უნდა მოსთხოვონ დასაქმებულ პირს.


მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციების ნახევარს მაინც შექმნია
საკადრო დეფიციტი. ძირითადად დეფიციტი ან დაბალკვალიფიციურ პერსონალზეა
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(მიმტანები და სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე
პერსონალი) ან პროფესიული განათლების მქონე სპეციფიკური ცოდნისა და უნარჩვევების მატარებელ პირებზე. მცხეთა მთიანეთში პრობლემურია შემდეგი
პროფესიების მქონე ადამიანების პოვნა: სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები,
შემდუღებლები, ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და
ამწყობები, ბუღალტერი, აუდიტი, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები,
ხუროები და დურგლები, სიმაღლეზე მომუშავე მემონტაჟე.


პროფესიულ განათლებას სთხოვენ მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეებს,
საწარმოო

და

საექსპლუატაციო

განყოფილების

მენეჯერებს,

მდივნებსა

და

ოპერატორებს, კვებისა და მსგავსი პროდუქტების დამამუშავებელი მანქანების
ოპერატორებს, საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერებს,
ბუღალტრებს,

საქონელმცოდნეებსა

შეფასების

ექსპერტებს

(სომელიეებს),

სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალს.


ყველაზე

დაბალანაზღაურებადი

პროფესია

არის

დამლაგებლის,

სადაც

დამსაქმებლები საშუალოდ 180 ლარის გადახდას ითვალისწინებენ. დაბალი
ანაზღაურებით გამოირჩევა მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები (300 ლარი),
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები (300 ლარი),
არაკვალიფიციური მუშები (391.6 ლარი), მიმტანები (450 ლარი). კვლევის შედეგად
გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონში

არის

დამქირავებელი

ელექტრული
2000

ლარის

მოწყობილობის
ანაზღაურებას

მექანიკოსი/ამწყობი,
სთავაზობს

სადაც

დასასაქმებლებს.

პარადოქსულია, რომ ამ პოზიციებზე ანაზღაურება გაცილებით მაღალია ვიდრე
მენეჯერების ვაკანსიებზე, სადაც საშუალოდ 1000 ლარის გადახდას ვარაუდობენ.
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მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ზოგადი დახასიათება
2017 წლის მონაცემებით მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობის რიცხოვნობა
93.8 ათას კაცს შეადგენს. რეგიონის მოსახლეობის მეტი წილი 78% - სასოფლო დასახლებაში
მცხოვრებია, ხოლო საქალაქო დასახლების მაჩვენებელი მხოლოდ 22%-ს შეადგენს.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში
შეინიშნება მოსახლეობოს რიცხოვნების კლება. 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის
შემდგომ ახალგორის მუნიციპალიტეტიდან ეთნიკურ ნიადაგზე დევნის შედეგად, რეგიონში
იძულებით

გადაადგიებულთა

კომპაქტური

ჩასახლებები

გაჩნდა.

იძულებით

გადაადგილებულთა რაოდენობა 2008 წლის მონაცემებით ადგილობრივი მოსახლეობის 9%-ს
შეადგენდა (საქართველოს რეგიონული განვითრების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო,
2015).
რელიეფის თავისებურებები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ რეგიონის ეკონომიკურ
განვითარებაზე. მთლიანი დამატებული ღირებულების წილი გაანგარიშებულია შიდა
ქართლის რეგიონთან ერთად და ორივე რეგიონის მაჩვენებლი 1812.7 მლნ ლარს შედგენს,
რაც საქართველოში შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების 6.2%-ია. ეკონომიკური
საქმიანობის მიხედვით თუ გავაანალიზებთ შევნიშნავთ, რომ ამ ორ რეგიონში შექმნილი
მთლიანი დამატებული ღირებულების 20.5% იწარმოება სოფლის მეურნეობის, სატყეო
მეურნეობის, თევზჭერის და ნადირობის სექტორში. მრეწველობა ამ რეგიონში საკმაოდ არის
განვითარებული

და

ამ

სექტორის

წილი

მთლიანი

დამატებული

ღირებულების

მაჩვენებლებში 20.3%. მას მოსდევს სახელმწიფო მმართველობა 15.1% და მომსახურების სხვა
სახეები 11,4%-ით. ვაჭრობა, კერძოდ ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმის და პირადი
მოხმარების საგნების რემონტი 9.3%. პროდუქტების გადამუშავება შინამეურნეობსი მიერ
3.4% (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).
უმუშევრობის დონე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 წლის მონაცემებით9 4.1%-ს
შეადგენს და ის 2006 წლის მაჩვენებელზე 2.3%-ით არის შემცირებული. უნდა აღინიშნოს
ისიც, რომ მოსახლეობის აქტიურობის დონე პროცენტული მაჩვნებლებით ბოლო 3 წლის
განმავლობაში ზრდის ტენდენციით ხასიათდება (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური, 2016).

9

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოცემული ეს მონაცემები მოიცავს სამცხე-ჯავახეთის, გურიისა და
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებს.
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ძირითადი ეკონომიკური სექტორები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
2017

წლის

მეოთხე

კვარტლის

მონაცემებით

მცხეთა-მთიანეთში

სულ

დარეგისტრირებული იყო 1551 იურიდიული პირი, რაც მთლიანად საქართველოში
დარეგისტრირებული ორგანიზაციების 1.5%-ია.10 აქედან ძირითადი ნაწილი (98.5%) არის
მცირე ზომის ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი #4.1). მსხვილი ორგანიზაცია სულ არის 7 და
შეადგენს მთლიანი მოცულობის 0.5%-ს, ხოლო საშუალო ზომის ორგანიზაცია არის 18 და
შეადგენს მთლიანი მოცულობის 1.2 %-ს. ორგანიზაციათა განაწილება ზომისა და
საკუთრების ფორმით უჩვენებს, რომ მცირე ორგანიზაციების უმრავლესობა კერძო
ადგილობრივი საკუთრებაა, ხოლო საშუალო და მსხვილი ორგანიზაციები უფრო ხშირად
უცხოური და სახელმწიფო ან მუნიციპალური საკუთრების ფორმით გვხვდება.

ცხრილი 4.1: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა
ძირითადი მაჩვენებლები
ბიზნეს სუბიქტები

მსხვილი

საშუალო

მცირე

სულ

კერძო ადგილობრივი საკუთრება, შერეული
კერძოს უპირატესობით

%

0.4

1.1

98.5

100%

N

6

16

1479

1501

სახელმწიფო, მუნიციპალური და შერეული
საკუთრება სახელმწიფოს უპირატესობით

%

0.0

11.8

88.2

100%

N

0

2

15

17

კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული
საკუთრება უცხოურის უპირატესობით

%

3.0

0.0

97.0

100%

N

1

0

32

33

%

0.5

1.2

98.4

100%

N

7

18

1526

1551

სულ

ცხრილი

#4.2-ზე

რაოდენობრივად
პროცენტული
განსაზღვრული

ასახულია
წამყვან

მცხეთა-მთიანეთის

პოზიციაზე

მაჩვენებლები

მყოფი

საქართველოს

ეკონომიკური

საქმიანობის

რეგიონში

ორგანიზაციათა

ეროვნული
სფეროს

დარეგისტრირებულ
რაოდენობრივი

კლასიფიკატორის
შესაბამისად

და

მიხედვით

(საქართველოს

ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, 2004). დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა
სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო ვაჭრობაში, სახმელეთო ტრანსპორტში,
სასტუმროებსა და რესტორნების მომსახურებაში, საბითუმო ვაჭრობაში, მშენებლობაში.

10

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად
მასში ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც
შეჩერებული აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.

76

ცხრილი
#4.2:
კახეთის
რეგიონში
დარეგისტრირებულ
ორგანიზაციათა
საქმიანობის ტიპი საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით:
საქმიანობის ტიპი

რაოდენობა

%

გარდა;

498

32.1

2

სახმელეთო ტრანსპორტი

159

10.3

3

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

133

8.6

4

საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,
ავტომობილებითა და მოტოციკლებით

125

8.1

5

მშენებლობა

105

6.8

6

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური
მომსახურება და რემონტი

89

5.7

7

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

59

3.8

8

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

42

2.7

9

ოპერაციები უძრავი ქონებით

38

2.5

10

დანარჩენი არალითონური მინერალური ნაკეთობების წარმოება

32

2.1

1

საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობის

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები, რომელშიც მცხეთამთიანეთის რეგიონში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების დიდი წილი ოპერირებს,
თანხვედრაში არ არის ეკონომიკურ საქმიანობის ტიპებთან, რომლებიც რეგიონის მთლიანი
დამატებული ღირებულების დიდ მოცულობას აწარმოებენ. ეს გამოწვეულია იმით, რომ
სოფლის მეურნეობაში პროდუქტს ძირითადად შინამეურნეობის ბაზაზე ქმნიან და ეს არ
არის ფორმალიზებული.
ადგილობრივმა ექსპერტებმა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარებულ

ეკონომიკურ

სექტორებს შორის დაასახელეს: სოფლის მეურნეობა (განსაკუთრებით კი მეფრინველეობა და
მეფუტკრეობა), კვების მრეწველობა (განსაკუთრებით, ლუდის წარმოება, ჩირის წარმოება,
ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო), ტურიზმი, სასაწყობო მეურნეობა, განათლების სფერო.
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში დარეგისტრირებული 7 მსხვილი ორგანიზაციიდან 3 ეწევა
საკვები პროდუქტების წარმოებას სასმელების ჩათვლით, 1 არალითონური მინერალური
ნაკეთობების წარმოებას, 1 ორგანიზაცია ოპერირებს ავტომობილებითა და მოტოციკლებით
ვაჭრობის სფეროში, 1 ორგანიზაცია მომსახურების სფეროში, ხოლო 1 ორგანიზაცია უმაღლეს
განათლებაში (რეალურად ეს ორგანიზაცია თბილისში ოპერირებს). რაც შეეხება საშუალო
ზომის ორგანიზაციებს, აქ ვხვდებით მშენებლობის სექტორში მომუშავე 5 ორგანიზაციას,
რძის

გადამუშავებას,

ქაღალდის

და ცემენტის

წარმოებას,

სამედიცინო

პროფილის

ორგანიზაციებს, სასტუმროსა და რესტორნებს, საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სექტორს.
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რაოდენობრივ გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციების პროფილი
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონში კვლევა ჩატარდა თექვსმეტ მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის ორგანიზაციაში11
(იხ. ცხრილი #4.3). კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან 4 მსხვილი ორგანიზაციაა, 7
საშუალო და 5 წვრილი ორგანიზაცია. გამოკითხულ ბიზნესსუბიქტთა დარგობრივი
განაწილება სრულად შეესაბამება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მოქმედი ორგანიზაციების
ეკონომიკურ სექტორებს შორის განაწილების სურათს.

ცხრილი #4.3: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების ზომა
და საქმიანობის სექტორი
მსხვილი
0
1
0
1
0
2
0
4

მედიცინა
ინფრა სტრუქტურული მშენებლობა
სასტუმროები/რესტორანი
წარმოება
სოფლის მეურნეობა
კვების მრეწველობა
დასუფთავება
სულ
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში

გამოკითხულ ორგანიზაციებში

საშუალო
1
2
2
0
1
0
1
7

წვრილი
0
0
1
0
3
1
0
5

დასაქმებული

პირების

საშუალო ასაკი ძირითადად 37 წელია. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი (30 წელი) ფიქსირდება
ორგანიზაციაში, რომელიც საქმიანობს მედიცინის სფეროში, ხოლო ყველაზე მაღალი
მაჩვენებელი (46 წელი) ფიქსირდება ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაში. გამოკითხვაში
მონაწილე ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 180 ლარი ფიქსირდება
დასუფთავების სექტორში, ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი - 500 ლარი ფიქსირდება

სასტუმროებისა

და

რესტორნების

მომსახურებაში,

საშუალოდ

კი

ორგანიზაციები მინიმალურ ხელფასად 304 ლარს მიუთითებენ. მაქსიმალური ხელფასი
საშუალოდ 2054 ლარია, ამათგან ყველაზე დაბალი ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა (400
ლარი) ფიქსირდება სოფლის მეურნეობაში, ხოლო ყველაზე მაღალი მაქსიმალური ხელფასი
(10 000 ლარი) არის კვების მრეწველობაში.
ორგანიზაციების ზომა პირდაპირ კავშირშია დასაქმებულთა რაოდენობასთან. მცირე ზომის
საწარმოებში საშუალოდ დასაქმებულია 18 ადამიანი, საშუალო ზომის საწარმოებში
საშუალოდ დასაქმებულია 53 ადამიანი, მსხვილ ორგანიზაციებში - საშუალოდ 263.
დასაქმებულთა

შედარებით

მაღალი

რიცხვი

ფიქსირდება

წარმოებასა

და

კვების

11

კვლევაში აქცენტი გვქონდა გადატანილი მსხვილ ორგანიზაციებზე, როგორც მთავარ
დამსაქმებლებზე, მაგრამ მსხვილი ორგანიზაციების მცირე რაოდენობის გამო, შევარჩიეთ საშუალო და
მცირე ორგანიზაციებიც, რომლებიც წინა ეტაპზე გამოკითხული ექსპერტების მიერ დასახელდა
რეგიონში მთავარ დამსაქმებლად.
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მრეწველობაში, ხოლო შედარებით დაბალი სოფლის მეურნეობასა და დასუფთავებაში.
მცხეთა-მთიანეთის

რეგიონში

შედარებით

დროებითი

თანამშრომლების

რაოდენობა

საშუალოდ 28 ადამიანია, განსაკუთრებით მაღალია დასუფთავებაში (საშუალოდ 89), კვების
მრეწველობაში (საშუალოდ 54).

გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ამჟამად სულ დასაქმებულია 1517 მუდმივი, და
449

დროებითი

ორგანიზაციამ

თანამშრომელი.

მიუთითა,

რომ

გამოკითხვაში

გასული

6

მონაწილე

თვის

ორგანიზაციებიდან

განმავლობაში

თანამშრომელს

რვა
არ

დაუტოვებია პოზიცია. რვა კომპანიიდან 85 ადამიანმა დატოვა პოზიცია, რაც მუდმივად
დასაქმებულთა რაოდენობის (1517) დაახლოებით 5.6%-ს შეადგენს. პოზიციის დატოვების
75%-ის შემთხვევაში დასაქმებულები სამსახურს საკუთარი ინიციატივით ტოვებენ, 25%-ის
შემთხვევაში კი დამქირავებელი კადრებს ამცირებს ან უბრალოდ სამუშაოები არ აქვს და
ათავისუფლებს თანამშრომლებს.
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების შრომითი რესურსის
საჭიროებები
უკანასკნელი

6

თვის

განმავლობაში

მცხეთა-მთიანეთის

რეგიონში

გამოკითხულ

ორგანიზაციებში ვაკანტურ ადგილთა რაოდენობა ვარირებს 0-დან 26-მდე, ხოლო საშუალოდ
5

ვაკანსიას შეადგენს.

სამ ორგანიზაციას (აქედან ერთი ორგანიზაცია

ოპერირებს

მშენებლობის სფეროში, ერთი მედიცინაში და ერთი წარმოებაში) არ ქონდა ვაკანსია, ხოლო
26 ვაკანსია ქონდა კვების მრეწველობის სფეროში მომუშავე კომპანიას. მცხეთა-მთიანეთს
რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებს გასული 6 თვის განმავლობაში სულ 88 ვაკანსია
ჰქონდათ.
წინააღმდეგობრივია
დასაქმებულთა

კვლევის

შედეგები

რაოდენობასთან

ვაკანსიების

მიმართებით.

რაოდენობასა

კვლევის

და

შედეგებიდან

რეალურად
ჩანს,

რომ

ორგანიზაციებმა გაცილებით მეტი პირი დაასაქმეს ვიდრე ვაკანტური ადგილი ჰქონდათ:
ბოლო 6 თვის განმავლობაში დასაქმებულთა საშუალო მაჩვენებელი 11 ადამიანია, სულ კი
182 ადამიანი დაასაქმეს. ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ანალიზისას ჩანს, რომ მეტი
ადამიანი დაასაქმა ორგანიზაციებმა კვების მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის
დარგებში, ვაკანტური ადგილების შევსების პრობლემა თითქმის არ დაფიქსირებულა.
უკანასკნელი

6

თვის

განმავლობაში

მცხეთა-მთიანეთის

რეგიონში

გამოკითხულ

ორგანიზაციებში სულ დაასაქმეს 182 ადამიანი. ორგანიზაციებში ძირითადად მოთხოვნა იყო
დაბალკვალიფიციურ მუშახელზე, კერძოდ, არაკვალიფიციურ მუშებაზე (სულ 67 ვაკანსია,
რაც მთლიანად ვაკანსიების 41.7%-ს შედაგენს), ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს
არაკვალიფიციურ მუშებზე,
პროფესიების

მქონე

დამუშავების

მანქანების

(იხ. გრაფიკი #4.1), თუმცა საკმაოდ მაღალია სპეციფიკური

მუშაკებზე

მოთხოვნა

ოპერატორები

(38

მრეწველობაში:
პოზიცია),

კვების

სამრეწველო

პროდუქტების
დანადგარის
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ოპერატორები 6 პოზიცია, ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები 5 პოზიცია.
ტექნიკოსები (2 პოზიცია), ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები 1 პოზიცია. ეს
პოზიციები კი დასაქმების სტანდარტული კვალიფიკაციის მიხედვით ძირითადად მეორე და
მესამე დონის კვალიფიკაციას მოითხოვს (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სტატისტიკის დეპარტამენტი,
2006).

დასაქმების

სტანდარტული

კვალიფიკაციის

მიხედვით,

მეოთხე

დონის

კვალიფიკაციის საჭიროების მქონე პროფესიათაგან, მოთხოვნაა სამოქალაქო მშენებლობის
ინჟინრებზე, საწარმო და ექსპლუატაციური განყოფილების მენეჯრებეზე, საფინანსო და
ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერებზე და პროდუქციის გასაღების მენეჯერებზე.
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხული 16 ორგანიზაციიდან 11 ორგანიზაციაში
ამჟამად ვაკანსია არ არის, ხოლო დანარჩენ 5 ორგანიზაციაში სულ არის 15 ვაკანისა. როგორც
ცხრილი #4.4 ასახავს, ვაკანსიების მესამედი კვლავ არაკვალიფიციურ მუშებზე მოთხოვნას
ეთმობა, თუმცა ამჟამად შედარებით მაღალი მოთხოვნაა კვალიფიკაციის მეოთხე დონის
მქონე სპეციალისტებზე, კერძოდ, პროდუქციის გასაღების და მარკეტინგის მენეჯერებზე,
სამუშაოთა მწარმოებლებზე, ბუღალტრებზე, მომარაგებისა და განაწილების განყოფილების
მენეჯერებზე.

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხული 16 ორგანიზაციიდან 7 ორგანიზაცია მომდევნო
6 თვის განმავლობაში გეგმავს 48 ახალი კადრის აყვანას. სამომავლო ვაკანსეიბში კვლავ
დაბალკვალიფიციურ სპეციალისტებზე მოთხოვნა სჭარბობს, თუმცა მოთხოვნა ფიქსირდება
ასევე აგრონომებსა და მზარეულობეზე (იხ. ცხრილი #4.5).
იმისთვის, რომ გამოგვევლინა დამსაქმებლების ზოგადი მოთხოვნები დასასაქმებელი
პირების მიმართ, დასაქმების კრიტერიუმები (განათლების დონე, ზოგადი და ტექნიკური
უნარ-ჩვევები) გამოვავლინეთ ზოგადად ყველა პოზიციაზე, რომელიც გამოცხადებული იყო
გასული 6 თვის განმავლობაში, გამოცხადებულია ამჟამად ან სავარაუდოდ გამოცხადდება
მომავალი 6 თვის განმავლობაში. როგორც კვლევის შედეგებიდან ჩანს, მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონში დამსაქმებლები პოზიციების 29%-ზე ითხოვენ უმაღლეს განათლებას, 21%-ზე
პროფესიული განათლებას, 17%-ზე ბაზისურ განათლებას. განათლებას მნიშვნელობა არ აქვს
პოზიციების 33%-ზე.
პოზიციების მიხედვით განათლების დონის მოთხოვნა ასე ნაწილდება: ძირითადად,
განათლებას მნიშვნელობა არ აქვს ან თხოვენ ბაზისურ განათლებას სხვადასხვა
მიმართულებით მომუშავე არაკვალიფიციურ მუშებს, მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური
საშუალებების ოპერატორებს, კვებისა და მსგავსი პროდუქტების დამამუშავებელი მანქანების
ოპერატორებს, ტექნიკოსებს, მზარეულებს, მიმტანებს, თუმცა დაიფიქსირდა ისეთი
შემთხვევებიც, როდესაც განათლებას არაქვს მნიშვნელობა ბუღალტრისა და აუდიტის,
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გრაფიკი #4.1: გასული 6 თვის განმავლობაში მცხეთა -მთიანეთის რეგიონში
გამოკითხულ ორგანიზაციებში სხვადასხვა პოზიციებზე დაქირავებულ ადამიანთა
რაოდენობა

67

არაკვალიფიციური მუშები

38

კვებისა პროდუქტების დამამუშავებელი მანქანების ოპერატორები

17

ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები

6

მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები

6

საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები

5

ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები

5

ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები, ამწყობები

5

საფინანსო და გაყიდვების სფეროს დამხმარე პერსონალი

4

საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები

4

სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე
პერსონალი

3

მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები

3

მზარეულები

3

ტექნიკოსი, სამოქალაქო მშენებლობა

2

სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი

2

პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების
მენეჯერები

2

მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები

2

ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა

2

უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები

1

საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები

1

საქონელმცოდნეები, შეფასების ექსპერტები და აუქციონისტები

1

მოსამსახურეები, დაკავებული ციფრობრივი ინფორმაციის
დამუშავებით

1

მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები

1

გიდები

1
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სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრის, აგრონომის, პროდუქციის გასაღების მენეჯერის
პოზიციებზე.

პროფესიულ

განათლებას

სთხოვენ

მომხმარებლებთან

მომუშავე

მოსამსახურეებს, საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერებს, მდივნებსა და
ოპერატორებს, კვებისა და მსგავსი პროდუქტების დამამუშავებელი მანქანების ოპერატორებს,
საფინანსო

და

ადმინისტრაციული

განყოფილების

მენეჯერებს,

ბუღალტრებს,

საქონელმცოდნეებსა შეფასების ექსპერტებს (სომელიეებს), სტატისტიკის, მათემატიკისა და
მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალს. უმაღლესი განათლების მოთხოვნა ხშირ
შემთხვევაში არალოგიკურ კავშირშია ვაკანტურ პოზიციასთან. დამსაქმებლები უმაღლეს
განათლებას ითხოვენ არაკვალიფიციური მუშის (2 შემთხვევა), მომხმარებლებთან მომუშავე
მოსამსახურეების (1 შემთხვევა) და სხვა შემთხვევებში. გვხვდება პირიქით შემთხვევებიც,
როდესაც პოზიცია საჭროებს მაღალ კვალიფიკაციას და დამსაქმებელი ამას არ ითხოვს (ეს
განსაკუთრებით ხშირად მენეჯერების პოზიციებთან მიმართებაში გვხვდება).

ცხრილი #4.4: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
ამჟამად არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციებზე:
პოზიცია
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
არაკვალიფიციური მუშები
სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი
სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალი
ბუღალტერი, აუდიტი
მომარაგებისა და განაწილების განყოფილების მენეჯერები

რაოდენობა
4
3
2
2
2
1
1

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მასშტაბით გამოკითხული დამსაქმებლები მიუთითებენ, რომ
პოზიციების 17.2%-ის დასაკავებლად აპლიკანტის კვალიფიკაციას მნიშვნელობა არ აქვს,
ხოლო 3.4%-ის შემთხვევაში აპლიკანტს არ სჭირდება კვალიფიკაცია. პოზიციების 10.3%-ის
შემთხვევაში აპლიკანტს განათლება ამ სფეროში უნდა ქონდეს მიღებული. პოზიციების
41.4%-ზე დამსაქმებლები კვალიფიკაციაში მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილებას
ითხოვენ.

არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებლები უფრო აკონკრეტებენ

თავის მოთხოვნებს, მაგალითად, მძღოლებისაგან ითხოვენ მაღალი კატეგორიის მართვის
მოწმობას. აგრონომისგან ითხოვენ მეღვინეობის პირველი დონის სერთიფიკატს,
მენეჯერებისგან ითხოვენ ბიზნეს ადმინისტრირებისა და მარკეტინგის ცოდნას ან ითხოვენ
რეკომენდაციას.

ცხრილი #4.5: მომავალი 6 თვის განმავლობაში მცხეთა -მთიანეთის რეგიონში
გამოკითხულ
ორგანიზაციებში
მოსალოდნელი
ვაკანსიების
რაოდენობა
სხვადასხვა პოზიციებზე (N)
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პოზიციები
მიმტანები, ბარმენები და მებუფეტეები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
აგრონომები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
არაკვალიფიციური მუშები
მზარეულები
სულ

რაოდენობა
30
9
3
3
2
1
48

კვლევის შედეგად გამოვავლინეთ რა ზოგად უნარ-ჩვევებს ითხოვენ დამსაქმებლები
აპლიკანტებისგან (იხ. გრაფიკი #4.2). ყველა გამოცხადებულ თუ მომავალში დაგეგმილ
ვაკანსიაზე დამსაქმებლები აპლიკანტისგან ყველაზე ხშირად კომუნიკაბელურობას (60%)
ითხოვენ. დამსაქმებლები პოზიციების ნახევრის შემთვევაში (46.7%) აპლიკანტებისგან
თანაბრად ითხოვენ პუნქტუალობას, დროის მენეჯმენტს, გუნდურ მუშაობას, კომპიუტერულ
უნარ-ჩვევებსა და უცხო ენის ცოდნას. დროის მენეჯმენტსა და პრობლემის გადაწყვეტის
უნარს ითხოვენ ვაკანსიების მესამედზე. დამოუკიდებელი მუშაობის უნარსა და კრიტიკულ
აზროვნებას

ითხოვენ

პოზიციების

მეოთხედზე.

დამსაქმებლები

იშვიათად

თავად

ასახელებდნენ იმ ზოგად უნარ-ჩვევებს, რომლებიც აპლიკანტებს უნდა ქონოდათ. მათ შორის
დასახელდა

პასუხისმგელობა,

შრომის

მოყვარეობა,

გამოცდილება,

დისციპლინა,

ზრდილობა, სისხარტე, ქართული ენის კარგად ცოდნა, ან ძალზე კონკრეტული სფეროსთვის
საჭირო სპეციფიკური უნარი - მეხილეობისა და მევენახეობის სფეროს ცოდნა.
კვლევის შედეგებიდან ჩანს შეუსაბამობა პოზიციასა და დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილ
ზოგად უნარებს შორის. მაგალითად, არაკვალიფიციური მუშების 11.1%-ს სთხოვენ უცხო
ენის ცოდნას, კომპიუტერულ უნარ ჩვევებს, 7.4%-ს სთხოვენ პრობლემების გადაწყვეტის
უნარს და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარს. მზარეულების 13.2%-ს სთხოვენ უცხო ენის
ცოდნას და კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს. გვხვდება საწინააღმდეგო შემთხვევებიც, როდესაც
გუნდური მუშაობის უნარს, კრიტიკულ აზროვნებას, ლიდერის თვისებებს არ სთხოვენ
სამეწარმეო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერებს, სამუშაოთა მწარმოებლებს,
ხოლო პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერების მხოლოდ
9.1%-ს სთხოვენ ამ უნარ-ჩვევებს.
პოზიციების მიხედვით ვიღებთ ასეთ სურათს: არაკვალიფიციური მუშებისაგან ყველაზე
ხშირად

მოთხოვნილია

გუნდური

მუშაობის

უნარი;

მომხმარებლებთან

მომუშავე

მოსამსახურეებისაგან უცხო ენა, კომპიუტერული უნარები, კომუნიკაბელურობა, დროის
მენეჯმენტი და პუნქტუალობა; სამრეწველო დანადგარების ოპერატორებისაგან უცხო ენა,
კომპიუტერული უნარები, კომუნიკაბელურობა, დროის მენეჯმენტი და პუნქტუალობა და
პასუხისმგებლობის გრძნობა; მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების
ოპერატორებს ასევე სთხოვენ უცხო ენის ცოდნას, კომპიუტერულ უნარებს, კრიტიკულ
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აზროვნებას, გუნდურ მუშაობას, ლიდერობას და კომუნიკაბელურობას; ვაჭრობისა და
მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციურ მუშებს სთხოვენ კომპიუტერულ უნარებს,
კომუნიკაბელურობას, გუნდური მუშაობის უნარს და ამასთანავე, დამოუკიდებლად
მუშაობის უნარს. პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერებს
ძირითადად

სთხოვენ

კომუნიკაბელურობას,
მუშაობას

და

უცხო

კრიტიკულ

დროის

ენების

ცოდნას,

აზროვნებას,

მენეჯმენტს.

მიმტანებს

კომპიუტერულ

გუნდურ

მუშაობას,

სთხოვენ

უცხო

უნარ-ჩვევებს,
დამოუკიდებელ
ენების

ცოდნას,

კომუნიკაბელურობას, გუნდური მუშაობის უნარს და დროის მენეჯმენტს.

გრაფიკი #4.2: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხულ ვაკანსიებზე
მოთხოვნილი ზოგადი უნარ-ჩვევები (%)

60.0%

კომუნიკაბელურობა
პუნქტუალობა

46.7%

გუნდური მუშაობის უნარი

46.7%
46.7%

კომპიუტერული უნარები (ვორდი, ექსელი…

46.7%

უცხო ენების ცოდნა
დროის მენეჯმენტი

33.3%

პრობლემის გადაწყვეტის უნარი

33.3%

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი

26.7%

კრიტიკული აზროვნება

26.7%
20.0%

პასუხისმგებლობა
შრომის მოყვარე

13.3%

გამოცდილება

13.3%

დისციპლინა

13.3%

ლიდერობა

13.3%

ჯგუფის მართვა

6.7%

ზრდილობა

6.7%

სისხარტე

6.7%

ქართული ენის კარგად ფლობა

6.7%

მეხილეობა მევენახეობის სფეროს ცოდნა

6.7%

არ მოეთხოვება

6.7%

კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ დამსაქმებლები ვაკანტური პოზიციების

31.3 %-ზე

მიუთითებენ, რომ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევები ამ პოზიციებზე დასაქმებულ ადამიანებს არ
მოეთხოვებათ. პოზიციების მეოთხედზე აღნიშნავენ, რომ დასასაქმებელი უნდა ერკვეოდეს
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ტექნიკაში. კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს და გამოცდილებას სთხოვენ აპლიკანტთაა 18.8%-ს.
ტექნიკური ნახაზების წაკითხვასა და გაანალიზებას სთხოვენ 18.8%-ს. პოზიციების 12.5%-ზე
კი დამსაქმებლები აღნიშნავენ, რომ აპლიკანტებს უნდა ქონდეს ტექნიკური უნარ-ჩვევა,
თუმცა არ აზუსტებენ რა უნარ-ჩვევაზეა საუბარი. სპეციფიკურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევას
ყველაზე ხშირად არ სთხოვენ არაკვალიფიციურ მუშებსა და ვაჭრობის სფეროში მომუშავე
არაკვალიფიციურ მუშებს. სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე მენეჯერებს კი ხშირად
სთხოვენ პროფესიონალიზმს, აპარატურის გამოყენების უნარ-ჩვევას და ზოგადად ტექნიკურ
უნარ-ჩვევებს დაზუსტების გარეშე.
კვლევის

ფარგლებში

პოზიციაზე

დამსაქმებლებს

განსაზღვრული

ასევე

ანაზღაურება.

ვთხოვდით
კვლევის

დაესახელებინათ

პროცეში

ვაკანტურ

დამსაქმებლებმა

არ

დაასახელეს პოზიციათა 45%-ზე გათვალისწინებული ანაზღაურება. როგორც ცხრილი #4.6დან

ჩანს

ყველაზე

დაბალანაზღაურებადი

პროფესია

არის

დამლაგებლის,

სადაც

დამსაქმებლები საშუალოდ 180 ლარის გადახდას ითვალისწინებენ. დაბალი ანაზღაურებით
გამოირჩევა მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები (300 ლარი), ვაჭრობისა და
მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები (300 ლარი), არაკვალიფიციური მუშები
(391.6 ლარი), მიმტანები (450 ლარი). დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელი
ერთდაიგივე ხელფასს ითვალისწინებს მიმტანისა და მზარეულის პოზიციებზე. კვლევის
შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონში არის ელექტრული მოწყობილობის მექანიკოსი/ამწყობი, სადაც დამქირავებელი
2000

ლარის

ანაზღაურებას

სთავაზობს

დასასაქმებლებს.

პარადოქსულია,

რომ

ამ

პოზიციებზე ანაზღაურება გაცილებით მაღალია ვიდრე მენეჯერების ვაკანსიებზე, სადაც
საშუალოდ 1000 ლარის გადახდას ვარაუდობენ.

ცხრილი #4.6: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ვაკანსიებზე გათვალისწინებული
საშუალო ანაზღაურება პროფესიების მიხედვით (ლარი)
ვაკანტური ადგილის პოზიციები
ელექტრული მოწყობილობის მექანიკოსი, ამწყობი
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
აგრონომი
საქონელმცოდნეებსა შეფასების ექსპერტები (სომელიეები)
სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე
პერსონალი
კვებისა და მსგავსი პროდუქტების დამამუშავებელი მანქანების
ოპერატორები
გიდი
მზარეული
ოფიციანტი

საშუალო ანაზღაურება
(ლარი)
2000
1000
1000
800
800
750
725
700
550
450
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ვაკანტური ადგილის პოზიციები

საშუალო ანაზღაურება
(ლარი)
391.6
არაკვალიფიციური მუშა
300
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
300
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
180
დამლაგებელი
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხული 16 ორგანიზაციიდან 8 ორგანიზაციას ქონდა
კადრების შევსების პრობლემა. კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა 8 პროფესია, რომელთა
შევსებაზეც

დამსაქმებლებს

პრობლემა

შექმნიათ.

ეს

პროფესიებია:

საწარმოო

და

საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები, სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და
მონათესავე პროფესიების მუშაკები (დაზგის, ამწის ოპერატორები, წარმოების ოპერატორი,
ავტო ჩატვირთვების ოპერატორი, მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, პომპის ოპერატორი, ბეტონის
ქარხნის ოპერატორი, სამსხვრეველას ოპერატორი, კონვეირის ოპერატორი), ლითონის
მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი ლითონის დამამუშავებლები, ელექტრული და
ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები, ბუღალტერი, აუდიტი,
მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე
სფეროების დამხმარე პერსონალი (ბუღალტერის დამხმარე, კომერციული დეპარტამენტის
ასისტენტი, ადმინისტრატორის ასისტენტი, ლოჯისტიკის ასისტენტი), მიმტანები, ბარმენები
და მებუფეტეები, ხუროები და დურგლები, სიმაღლეზე მომუშავე მემონტაჟე.
პოზიციების შევსების პრობლემებთან დაკავშირებით მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ასეთ
ტენდენცია გამოვლინდა (იხ გრაფიკი #4.4): ძირითადად დამსაქმებლები უჩივიან რეგიონში
და ქალაქში კადრის ნაკლებობას. ეს პრობლემა შეეხება ყველა პროფესიას, გარდა საწარმოო
და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერებისა და ბუღალტრებისა და აუდიტებისა.
თუმცა დამსაქმებლებმა თითოეულ პოზიციაზე კადრების მოძიების ორი ან სხვადასხვა
პრობლემა დაასახელეს. გარდა რეგიონში კადრის დეფიციტისა, დამსაქმებლების ნაწილი
სამრეწველო
დანადგარების
ოპერატორების,
ელექტრონული
მოწყობილობების
მექანიკოსების, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსების, სტატისტიკის, მათემატიკისა
და მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალის პოზიციების შემთხვევაში უჩივის კადრის
დაბალკვალიფიციურობას.
ანაზღურებით

ან

მძიმე

დასაქმების
სამუშაო

დაბალ

მოტივაციას

პირობებით

არის

(რაც

ზოგჯერ

დაბალი

განპირობებული)

უჩივიან

დასასაქმებლებში დამქირავებლები შემდეგ პოზიციებზე: არაკვალიფიციური მუშები,
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები, საწარმოო და
საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები, სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და
მონათესავე პროფესიების მუშაკები, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, სიმაღლეზე
მომუშავე მემონტაჟე.

გრაფიკი #4.4: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
დაკავშირებული კადრების მოძიებასთან(%)

რა

სახის

პრობლემები

იყო

86

75.0%

კადრი დაბალკვალიფიციურია
ჩვენს რეგიონში/ქალაქში არ არის ამ პროფესიის
მქონე პირები

62.5%
50.0%

ამ პოზიციაზე მუშაობის მსურველები არ არიან

37.5%

დასასაქმებელ პირებს არ მოსწონთ ხელფასი
მძიმე სამუშაო პირობების გამო არ არის
მსურველი

12.5%

ახალგაზრდებს არ აქვთ აღნიშნული პროფესია

12.5%

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში დამსაქმებლები კადრების დეფიციტის 37.5%-ს ვერ ჭრიან
(ცხრილი

#4.7)

შემდეგ

პოზიციებთან

მიმართებაში:

სამრეწველო

დანადგარების

ოპერატორები, დაცვის სამსახურის მუშაკები, ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები,
ფურცლოვანი

ლითონის

დამამუშავებლები,

მიმტანები,

ხუროები

და

დურგლები,

სიმაღლეზე მომუშავე მემონტაჟეები. დეფიციტური პოზიციების ნახევარზე დამსაქმებლები
შედარებით

დაბალკვალიფიციურ

კადრებს

ასაქმებენ.

ეს

ძირითადად

ეხება

არაკვალიფიციურ მუშებს, საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერებს,
დაცვის სამსახურის მუშაკებს, ბუღალტრებს და აუდიტებს, სტატისტიკის, მათემატიკისა და
მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალს (ბუღალტერის დამხმარე, კომერციული
დეპარტამენტის ასისტენტი, ადმინისტრატორის ასისტენტი, ლოჯისტიკის ასისტენტი) და
მიმტანებს. დაბალკვალიფიციური კადრები აიყვანეს და გადაამზადეს შემდეგ პოზიციებზე
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები, ელექტრული და ელექტრონული
მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები, ბუღალტერი და აუდიტი. ელექტრიკოსებისა
და შემდუღებლების შემთხვევაში სანდო არხებით მოიძიეს ძველი თაობის გამოცდილი
ადამიანები.
ცხრილი #4.7: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში დამსაქმებლები როგორ ჭრიან პოზიციის
შევსებასთან დაკავშირებული პრობლემას (შემთხვევების % მაჩვენებელი)

საკადრო დფიციტის პრობლემის გადაჭრის გზა
ავიყვანეთ შედარებთ დაბალკვალიფიციური კადრი
პრობლემა არ გადაგვიჭრია

%
მაჩვენებელი
50.0%
37.5%
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ავიყვანეთ კადრი გვერდითი დარგიდან და გადავამზადეთ
მოძიეს საკუთარი ძალებით
ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი/პროფესიონალი სხვა
რეგიონიდან/ქალაქიდან/რაიონიდან
მოიძიეს სანდო არხებით გამოცდილი ძველი თაობის ადამიანები
კვლევის

შედეგად

გამოვლინდა,

რომ

მცხეთა-მთიანეთის

37.5%
25.0%
12.5%
12.5%
რეგიონში

გამოკითხული

ორგანიზაციებს კადრების დაქირავების ორი სხვადასხვა სტრატეგია აქვთ (გრაფიკი #4.4).
რეგიონში ყველაზე მეტად გავრცელებული კადრების სოციალური კავშირების საშუალებით
გამოვლენა და დაქირავებაა, ამაზე მიუთითებს ორგანიზაციების 60%. აღსანიშნავია, რომ
ნაცნობ-მეგობრების საშუალებით კადრების მოძიებას უფრო მეტად საშუალო და მცირე
ზომის ორგანიზაციები უფრო მეტად მიმართავენ, ვიდრე მსხვილი ორგანიზაციები.
ორგანიზაციების 53.3% მიმართავს ელექტრონულ ვებ-გვერდზე განცხადების განთავსების
სტრატეგიას და ეს მსხვილი ორგანიზაციების კადრების დაქირავების მთავარი სტრატეგიაა.
მხოლოდ

ერთი

მცირე

ზომის

ორგანიზაცია

მიმართავს

სხვა

მედია

საშუალებაში

ინფორმაციის განთავსების სტრატეგიას. ხოლო ერთი მსხვილი ორგანიზაცია მიმართავს
დასაქმების სააგენტოს.
გრაფიკი #4.4: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების კადრების
დაქირავების გავრცელებული სტრატეგიები

ვეძებდით ნაცნობების საშუალებით, რათა
სანდო პიროვნება ყოფილიყო

60.0%

განვათავსეთ განცხადება ელექტრონულ ვებგევრდ(ებ)ზე

53.3%

მიჭირს პასუხის გაცემა

6.7%

განვათავსეთ განცხადება სხვა მედია
საშუალებებში

6.7%

მივმართეთ დასაქმების სააგენტოს

6.7%

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების უმრავლესობას (11
ორგანიზაციას) სმენია სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტის შესახებ. 10 ორგანიზაციას სმენია მომზადება-გადამზადების პროგრამის
შესახებ, 8 ორგანიზაციას სტაჟრების პროგრამის შესახებ, 11 ორგანიზაციას სუბსიდირების
პროგრამების შესახებ, ხოლო 9 ორგანიზაციას დასაქმების ფორუმზე. დასაქმების
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სააგენტოსთან თანამშრომლობის სურვილს კი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მოქმედი
ორგანიზაციების უმრავლესობა - 93.8% - გამოთქვამს.

კახეთის რეგიონში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები

მცირე შეჯამება


კახეთის რეგიონის ეკონომიკური პარამეტრები სტაბილურად იზრდება, თუმცა ეს
ზრდის ტენდენცია ბევრად ჩამოუვარდება თბილისში, აჭარის ა/რ-ში და იმერეთის
რეგიონში მიმდინარე პროცესებს. კახეთის რეგიონის წამყვანი რესურსი სოფლის
მეურნეობა და ღვინის წარმოებაა, თუმცა დამატებული ღირებულების მიხედვით
რეგიონის წამყვანი ეკონომიკური სექტორი მომსახურების სფერო და სახელმწიფო
სექტორია.



რეგიონში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები რეგიონის შრომის ბაზრის შესახებ
არც თუ ისე პოზიტიურ სურათს გვაძლევს. ორგანიზაციებში დასაქმებულთა რიცხვი
დაბალია, ისევე როგორც მინიმალურია ბოლო 6 თვის (276 ვაკანსია), ამჟამინდელი (6
ვაკანსია) და მომავალი 6 თვის განმავლობაში არსებული ვაკანტური ადგილების (99
ვაკანსია) რაოდენობა.



ბოლო 6 თვის განმავლობაში გამოცხადებულ ან მაჟამინდელ ვაკანსებს შორის
რაოდენობრივად ჭარბობდა პოზიციები არაკვალიფიციურ და დაბალკვალიფიციურ
კადრებზე - არაკვალიფიციურ მუშებზე, მძღოლებსა და სანიტრებზე; სპეციალური
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განათლების მქონე პირებზე - ხის ოსტატებზე, ექთნებზე, ელექტრიკოსებზე,
მზარეულებზე;


მაღალკვალიფიციური

კადრიდან

მოთხოვნა

იყო

კვების

ტექნოლოგზე, მენეჯერებსა და ექიმებზე.
გამოვლინდა რომ ორგანიზაციებმა გაცილებით მეტი პირი დაასაქმეს ვიდრე
ვაკანტური ადგილი ჰქონდათ. ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ანალიზისას
ჩანს, რომ ვაკანტურ ადგილებზე მეტი ადამიანი დაასაქმა ორგანიზაციებმა კვების
მრეწველობის

და

მშენებლობის

დარგებში,

ვაკანტური

ადგილების

შევსების

პრობლემა თითქმის არ დაფიქსირებულა.


მომავალი 6

თვის

განმავლობაში

სავარაუდოდ

გამოცხადებული

ვაკანსიების

რაოდენობა მინიმალურია და სჭარბობს კვალიფიკაციის პირველი, მეორე და მესამე
დონის მოთხოვნის შესაბამისი პროფესიები. (ვაკანსიათა 80% არაკვალიფიციურ
მუშებს ეხება). უმაღლესი განათლების საჭიროებით გვხვდება მხოლოდ რამდენიმე
ვაკანსია სხვადასხვა პროფილის ექიმისა და სხვადასხვა პოზიციაზე მომუშავე
მენეჯერების პოზიციაზე.


დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგები ნათლეყოფენ, კადრის აყვანისას
დამსაქმებელი გადაჭარბებულ მოთხოვნებს აყენებს, როგორც განათლების ცენზის,
ასევე ზოგადი უნარების ფლობის თვალსაზრისით, მაშინ როდესაც სპეციფიკური
უნარები,

რომლებიც

ამოსავალია

კადრის

რელევანტურობის

შესაფასებლად,

უმრავლეს შემთხვევაში განუსაზღვრელი აქვთ.


ისევე როგორც სხვა რეგიონებში, კახეთის რეგიონშიც შრომის ბაზარზე არსებული
ტენდენციები შეგვიძლია დავახასიათოთ ორი ტიპის დეფიციტით: 1) კადრების
დეფიციტი, რომლებიც სპეციფიკურ, პროფესიულ-ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს უნდა
ფლობდეს:,

ექთნები,

ელექტრული

და

ელექტრონული

მოწყობილობების

მექანიკოსები, სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები, მექანიკური მოწყობილობების
ტექნიკოსები, იატაკისა და ფილების დამგებები.
2) დეფიციტი გამოწვეულია კადრების დაბალი მოტივაციით დასთანხმდნენ
დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებულ დაბალ ანაზღაურებას. ამგვარ პროფესიათა
შორისაა სანიტარი და მძღოლი.


პროფესიულ განათლებას სთხოვენ საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების
მენეჯერებს, დაცვის სამსახურის მუშაკებს, საფინანსო და ადმინისტრაციული
განყოფილების მენეჯერებს, კვების ტექნოლოგებს.



გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 100 ლარი
ფიქსირდება მედიცინასა და სოფლის მეურნეობაში, ყველაზე მაღალი მინიმალური
ხელფასი - 375 ლარი - ფიქსირდება მშენებლობაში, საშუალოდ კი ორგანიზაციები
მინიმალურ ხელფასად 262 ლარს მიუთითებენ. მაქსიმალური ხელფასი საშუალოდ
3191 ლარია, ამათგან ყველაზე დაბალი ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა (500 ლარი)
ფიქსირდება სოფლის მეურნეობაში, ხოლო ყველაზე მაღალი მაქსიმალური ხელფასი
(7 000 ლარი) არის მედიცინაში.
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კვლევის შედეგებით ჩანს, რომ დასაქმების პროცესში კახეთის რეგიონში სანაცნობო
წრე, ანუ სოციალური კაპიტალი გადამწყვეტ გავლენას ახდენს. თუმცა კახეთის
რეგიონში დამსაქმებლების მიერ დასასაქმებელი კადრის მოძიების მრავალფეროვანი
პრაქტიკა აქვს.

კახეთის რეგიონის ზოგადი დახასიათება
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2017 წლის მონაცემებით კახეთის
რეგიონში 318.4 ათასი მოსახლეა. რეგიონის მონო-აგრალური სპეციალიზაციის შედეგად,
კახეთი ურბანიზაციის დაბალი დონით ხასიათდება და მოსახლეობის დაახლოებით 80%
(246.6 ათასი) სოფლად ცხოვრობს, მაშინ როდესაც საქალაქო დასახლების რიცხოვნობა 70.9
ათასს მოსახლეს შეადგენს (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).
ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებში, კახეთშიც ვლინდება მოსახლეობის
რიცხოვნობის კლება. შესაბამისად იკლებს სამუშაო ძალაც. თუმცა მოსახლეობის
რიცხოვნობის მკვეთრი შემცირებისგან განსხვავებით, სამუშაო ძალის რაოდენობობა ნელი
ტემპით მცირდება. თუ 2006 წლისთვის სამუშაო ძალა ამ რეგიონში 214,9 ათასს შეადგენდა
2016 წელს ეს რიცხვი 192,7 ათასამდე შემცირდა. 2016 წლის სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის

მონაცემებით,

დასაქმებულთა

რაოდენობა

(182,3

ათასი)

აღემატება

თვითდასაქმებულთა რაოდენობას (132,5 ათასი). ასევე ბოლო 10 წლის განმავლობაში
შეინიშნება დასაქმების დონის ზრდა 3,2%-ით. თუ 2006 წლისთვის დასაქმების დონე 65,8%-ს
შეადგენდა 2016 წელს ის 69%-მდე გაიზარდა. უნდა აღინიშნოს, რომ უმუშევრობის დონე,
მნიშვნელოვან რყევებს განიცდიდა ბოლო ათი წლის განმავლობაში. სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2006 წლისთვის უმუშევრობის დონე კახეთის
რეგიონში 6,5%-ს შეადგენდა, თუმცა ამ მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა ვლინდება 2009-2010
წლებში და ის 11%-მდე იზრდება. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში უმუშევრობის დონე 65% შორის მერყეობს და 2016 წლის მაჩვენებლებით 5,4%-ს შეადგენს. ამ მაჩვენებლის
მკვეთრი შემცირება უმეტესწილად განპირობებულია დაქირავებული პირების რიცხოვნობის
ზრდით და ნაწილობრივ თვითდასაქმებულთა რაოდენობის მცირედი მატებით.
ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილების დინამიკას თუ დავაკვირდებით, კახეთის
რეგიონში ბოლო ათი წლის განმავლობაში სტაბილური ზრდა შეინიშნება. 2006 წლიდან 2016
წლამდე მთლიანი დამატებული ღირებულება 135%-ით გაიზარდა. 2016 წლის მონაცემებით
კახეთის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება 1700.0 მლნ ლარს შეადგენს და
საქართველოს ეკონომიკაში მისი წილი 5,8%-ია. კახეთის აგრალური პროფილიდან
გამომდინარე, ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის 38%-ი სწორედ კახეთზე მოდის
(საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, 2013).
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თუ გავაანალიზებთ მთლიანი დამატებული ღირებულების მაჩვნებლებს ეკონომიკური
სექტორების მიხედვით, მნიშვნელოვანი წილი სოფლის მეურნეობაზე, ნადირობაზე,
თევზჭერაზე და სატყეო მეურნეობაზე მოდის და ის 29,9% შეადგენს, 20,2% იწარმოება
მომსახურების სხვადასხვა სახეების მიწოდებიდან, სახელმწიფო მმართველობის
სექტორიდან 11,4%. მრეწველობის წილი, როგორც რეგიონში წარმოებულ დამატებითი
ღირებულების, ასევე ქვეყნის მთლიან შიდა პროუქტში მცირეა და ის 9,4%-ია. თუმცა ბოლო
წლებში მშენებლობის სექტორის ზრდამ განაპირობა ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე
საშენი მასალების წარმოების განვითარება, ისეთების როგორიც არის აგური, კრამიტი და
სხვა.
კახეთის რეგიონი გამოირჩევა იმითაც, რომ დღეისათვის საქართველოს ვენახების 65-70%
პროცენტი სწორედ ამ რეგიონშია წარმოდგენილი, მას შემდეგ იმერეთი და შიდა ქართლი
მოსდევს. სწორედ ამ ფაქტორმა განაპირობა მეღვინეობის განვითარება ამ რეგიონში.
ქართული

ღვინის

ექსპორტში

ყველაზე

მნიშვნელოვანი

წილი

ადგილწარმოების

დასახელების ღვინოებს უჭირავს და უნდა აღინიშნოს, რომ კახეთში წარმოებულ
ადგილწარმოების ღვინოებს მთლიან ექსპორტში 79-82% უკავია (საქართველოს რეგიონული
განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, 2013).

ძირითადი ეკონომიკური სექტორები კახეთის რეგიონში
2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით კახეთში სულ დარეგისტრირებული იყო 5166
იურიდიული პირი, რაც მთლიანად საქართველოში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების
5.12%-ია.12 აქედან ძირითადი ნაწილი (99.2%) არის მცირე ზომის ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი
#5.1). მსხვილი ორგანიზაცია სულ არის 22 და შეადგენს მთლიანი მოცულობის 0.1%-ს, ხოლო
საშუალო ზომის ორგანიზაცია არის 39 და შეადგენს მთლიანი მოცულობის 1. %-ს.
ორგანიზაციათა განაწილება ზომისა და საკუთრების ფორმით უჩვენებს, რომ მცირე
ორგანიზაციების უმრავლესობა კერძო ადგილობრივი და უცხოური საკუთრებაა, ხოლო
საშუალო და მსხვილი ორგანიზაციები უფრო ხშირად სახელმწიფო და მუნიციპალური
საკუთრების ფორმით გვხვდება.

ცხრილი 5.1: კახეთის რეგიონში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა ძირითადი
მაჩვენებლები

12

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად
მასში ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც
შეჩერებული აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.
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ბიზნეს სუბიქტები

მსხვილ
ი

საშუა
ლო

მცირ
ე

სულ

კერძო ადგილობრივი საკუთრება, შერეული კერძოს
უპირატესობით

%

0.1

0.6

99.3

100%

N

3

32

4892

4927

სახელმწიფო, მუნიციპალური და შერეული
საკუთრება სახელმწიფოს უპირატესობით

%

4.5

22.7

72.7

100%

N

1

5

16

22

კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული საკუთრება
უცხოურის უპირატესობით

%

0

0.9

99.1

100%

N

0

2

215

217

%

0.1

0.8

99.2

100%

N

4

39

5123

5166

სულ

ცხრილი #5.2-ზე ასახულია კახეთის რეგიონში დარეგისტრირებულ რაოდენობრივად წამყვან
პოზიციაზე მყოფ ორგანიზაციათა რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებლები
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით განსაზღვრული ეკონომიკური
საქმიანობის სფეროს შესაბამისად (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო,
2004). დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო
ვაჭრობაში,

საკვები

პროდუქტების

და

სასმელების

წარმოებაში,

მშენებლობაში,

სასტუმროებსა და რესტორნების მომსახურებაში, სოფლის მეურნეობაში. 43 მსხვილი და
საშუალო ორგანიზაციიდან რეგიონში 12 ორგანიზაცია ღვინის წარმოებაშია ჩართული. 8
ორგანიზაცია არის სხვადასხვა ტიპის მშენებლობაში ჩართული.

ცხრილი
#5.2:
კახეთის
რეგიონში
დარეგისტრირებულ
ორგანიზაციათა
საქმიანობის ტიპი საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით:
საქმიანობის ტიპი
1

საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობის
გარდა;

2

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური
მომსახურება და რემონტი

3

საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,
ავტომობილებითა და მოტოციკლებით

რაოდენობა

%

2257

43.7

467

9.0

439

8.5

4

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

327

6.3

5

მშენებლობა

190

3.7

6

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

161

3.1

7

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და ამ სფეროში მომსახურების

151

2.9

132

2.6

გაწევა
8

სახმელეთო ტრანსპორტი

93

საქმიანობის ტიპი

რაოდენობა

%

9

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

113

2.2

10

რეზინისა და პლასტმასის ნაწარმის წარმოება

89

1.7

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები, რომელშიც აჭარის
რეგიონში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების დიდი წილი ოპერირებს, თანხვედრაში არ
არის ეკონომიკურ საქმიანობის ტიპებთან, რომლებიც რეგიონის მთლიანი დამატებული
ღირებულების დიდ მოცულობას აწარმოებენ. ეს გამოწვეულია იმით, რომ სოფლის
მეურნეობაში პროდუქტს ძირითადად შინამეურნეობის ბაზაზე ქმნიან და ეს არ არის
ფორმალიზებული.
ადგილობრივმა ექსპერტებმა კახეთის რეგიონის განვითარებულ ეკონომიკურ სექტორებს
შორის დაასახელეს: სოფლის მეურნეობა, განსაკუთრებით კი ყურძნისა და მარცვლეულის
წარმოება, ტურიზმი, ენერგეტიკის სფერო და მშენებლობა. როგორც მეთოდოლოგიურ
ნაწილში იყო აღნიშნული, კვლევის სამიზნე ჯგუფი არის მსხვილი ზომის ორგანიზაციები,
რომლებიც დასაქმების სფეროში წამყვან აქტორებად გვევლინებიან, თუმცა კახეთის
რეგიონში სულ ასეთი 4 ორგანიზაციაა, რომელთაგანაც 2 ღვინის წარმოებაში, ერთი
ელექტროენერგიის განაწილებასა და ერთი კი უმაღლეს განათლებაში ოპერირებს. აქედან
გამომდინარე კახეთის რეგიონში შრომის ტენდენციების დასაფიქსირებლად მოგვიწია
კვლევის სამიზნედ რეგიონში მოქმედი საშუალო და მცირე ორგანიზაციების შერჩევაც.

რაოდენობრივ გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციების პროფილი
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში კახეთის რეგიონში
კვლევა ჩატარდა თოთხმეტ მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის

ორგანიზაციაში13 (იხ.

ცხრილი #5.3). კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან 1 მსხვილი ორგანიზაციაა, რომელიც
ოპერირებს კვების მრეწველობაში, 11 საშუალო ორგანიზაცია ეწევა საქმიანობას მედიცინის,
მშენებლობის, სასტუმროების, ვაჭრობის და კვების მრეწველობის მიმართულებით. ორი
მცირე ზომის ორგანიზაცია გამოვიკითხეთ სოფლის მეურნეობის სექტორიდან, როგორც
რეგიონის წამყვანი ეკონომიკური სექტორიდან.

13

კვლევაში აქცენტი გვქონდა გადატანილი მსხვილ ორგანიზაციებზე, როგორც მთავარ
დამსაქმებლებზე, მაგრამ მსხვილი ორგანიზაციების მცირე რაოდენობის გამო, შევარჩიეთ საშუალო და
მცირე ორგანიზაციებიც, რომლებიც წინა ეტაპზე გამოკითხული ექსპერტების მიერ დასახელდა
რეგიონში მთავარ დამსაქმებლად.
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ცხრილი #5.3: კახეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების ზომა და
საქმიანობის სექტორი
მსხვილი
0
0
0
0
0
1
1

მედიცინა
მშენებლობა
სასტუმროები/რესტორანი
ვაჭრობა
სოფლის მეურნეობა
კვების მრეწველობა
სულ

საშუალო
3
2
1
3
0
2
11

მცირე
0
0
0
0
2
0
2

კახეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების საშუალო ასაკი
ძირითადად

40

წელია.

ყველაზე

დაბალი

მაჩვენებელი

(33

წელი)

ფიქსირდება

ორგანიზაციაში, რომელიც საქმიანობს სოფლის მეურნეობის სფეროში, ხოლო ყველაზე
მაღალი მაჩვენებელი (55 წელი) ფიქსირდება ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაში.
გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 100 ლარი
ფიქსირდება მედიცინასა და სოფლის მეურნეობაში, ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი
- 375 ლარი - ფიქსირდება მშენებლობაში, საშუალოდ კი ორგანიზაციები მინიმალურ
ხელფასად 262 ლარს მიუთითებენ. მაქსიმალური ხელფასი საშუალოდ 3191 ლარია, ამათგან
ყველაზე დაბალი ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა (500 ლარი) ფიქსირდება სოფლის
მეურნეობაში, ხოლო ყველაზე მაღალი მაქსიმალური ხელფასი (7 000 ლარი) არის
მედიცინაში.
ორგანიზაციების ზომა პირდაპირ კავშირშია დასაქმებულთა რაოდენობასთან. მცირე ზომის
საწარმოებში საშუალოდ დასაქმებულია 5 ადამიანი, საშუალო ზომის საწარმოებში
საშუალოდ დასაქმებულია 69 ადამიანი, მსხვილ ორგანიზაციებში - საშუალოდ 80.
დასაქმებულთა შედარებით მაღალი რიცხოვნობა ფიქსირდება მედიცინასა და კვების
მრეწველობაში, ხოლო შედარებით დაბალი სოფლის მეურნეობაში. კახეთის რეგიონში
შედარებით

მაღალია

დროებითი

თანამშრომლების

რაოდენობა,

განსაკუთრებით

მშენებლობაში (საშუალოდ 148), კვების მრეწველობაში (საშუალოდ 115), რაც ძირითადად
ღვინის წარმოებაში ხდება და სამუშაოების სეზონურობით აიხსნება.

გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ამჟამად სულ დასაქმებულია 852 მუდმივი და 427
დროებითი თანამშრომელი. გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან ორმა მიუთითა,
რომ გასული 6 თვის განმავლობაში თანამშრომელს არ

დაუტოვებია პოზიცია. ჯამში

თოთხმეტი კომპანიიდან 112 ადამიანმა დატოვა პოზიცია. პოზიციის დატოვების 87.4%-ის
შემთხვევაში დასაქმებულები სამსახურს საკუთარი ინიციატივით ტოვებენ, მაშინ როდესაც
დამსაქმებლის უკმაყოფილების მიზეზით გათავისუფლება 5%-ის შემთხვევაში მოხდა.
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კახეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების შრომითი რესურსის საჭიროებები
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში აჭარაში გამოკითხულ ორგანიზაციებში ვაკანტურ
ადგილთა რაოდენობა ვარირებს 0-დან 36-მდე, ხოლო საშუალოდ 5 ვაკანსიას შეადგენს. ხუთ
ორგანიზაციას (აქედან 2 ორგანიზაცია ოპერირებს სოფლის მეურნეობაში, მშენებლობის
სფეროში, ერთი მედიცინაში და ერთი კვების მრეწველობაში) არ ქონდა ვაკანსია, ხოლო 36
ვაკანსია ქონდა სამშენებლო კომპანიას.
წინააღმდეგობრივია
დასაქმებულთა

კვლევის

რაოდენობის

შედეგები

ვაკანსიების

მიმართებით.

რაოდენობასა

კვლევის

და

შედეგებიდან

რეალუარად
ჩანს,

რომ

ორგანიზაციებმა გაცილებით მეტი პირი დაასაქმეს ვიდრე ვაკანტური ადგილი ჰქონდათ
(ბოლო 6 თვის განმავლობაში დასაქმებულთა საშუალო მაჩვენებელი 19 ადამიანია).
ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ანალიზისას ჩანს, რომ ვაკანტურ ადგილებზე მეტი
ადამიანი დაასაქმა ორგანიზაციებმა კვების მრეწველობის და მშენებლობის დარგებში,
ვაკანტური ადგილების შევსების პრობლემა თითქმის არ დაფიქსირებულა.
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში კახეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში სულ
იყო 276 ვაკანსია. ორგანიზაციებში ძირითადად მოთხოვნა იყო დაბალკვალიფიციურ
მუშახელზე, კერძოდ, არაკვალიფიციურ მუშებზე (სულ 215 ვაკანსია, რაც მთლიანად
ვაკანსიების 78%-ს შედაგენს), ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციურ
მუშებზე, სანიტრებსა და დამლაგებლებზე (იხ. გრაფიკი #5.1). დასაქმების სტანდარტული
კვალიფიკაციის მიხედვით ძირითადად მეორე და მესამე დონის კვალიფიკაციას მოითხოვს
(საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულება - სტატისტიკის დეპარტამენტი, 2006) შემდეგი ვაკანსიები - მძღოლები და
მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები (14 ვაკანსია), ექთნები (6 ვაკანსია), ხის
ხელოსნები (5 ვაკანსია), მზარეულები, მიმტანები და ბარმენები, მომხმარებლებთან

გრაფიკი #5.1: გასული 6 თვის განმავლობაში კახეთის რეგიონში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციებზე
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215

არაკვალიფიციური მუშები
მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების
ოპერატორები

13

ექიმი

7

საექთნო საქმიანობისა სპეციალისტ-პროფესიონალები

6

ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე
ხელით მომუშავეები

5

ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური
მუშები

5

მზარეულები

4

კვების ტექნოლოგი

4

სანიტარი

3

შინამოსამსახურეები და დალაგებითა დაკავებული
პირები

3

ოფიციანტები, ბარმენები და მებუფეტეები

2

კურიერები, პორტიეები, შვეიცარები

2

მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები

1

საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების
მენეჯერები

1

საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების
მენეჯერები

1

სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი

1

ბუღალტერი, აუდიტი

1

უსაფრთხოებისა და ხარისხის ინსპექტორები

1

მეკუჭნავე

1

მომუშავე მოსამსახურეები და სხვ. დასაქმების სტანდარტული კვალიფიკაციის მიხედვით,
მეოთხე დონის კვალიფიკაციის საჭიროების მქონე პროფესიათაგან, მოთხოვნაა ექიმებზე,
კვების ტექნოლოგებზე, საწარმო და ექსპლუატაციური განყოფილების მენეჯერებეზე,
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერებზე და სხვ. კვლევის შედეგების
მიხედვით კახეთის რეგიონში არცერთი ვაკანტური ადგილი არ დარჩენილა შეუვსებელი.
გამოკითხული 14 ორგანიზაციიდან 10 ორგანიზაციაში ამჟამად ვაკანსია არ არის. 3
ორგანიზაციაში კი არის 1 ვაკანსია, ხოლო 1 ორგანიზაციაში 2 ვაკანსია. როგორც ცხრილი
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#5.4 ასახავს, ერთეული ვაკანსიებია დამხმარე პერსონალის, ბუღალტერის, ექიმისა და
დაცვის სამსახურის მუშაკებზე.

ცხრილი #5.4: კახეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციაზე:
პოზიცია
სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალი
დაცვის სამსახურის მუშაკები
ექიმი
ბუღალტერი, აუდიტი

ამჟამად

რაოდენობა
2
1
1
1

მომავალი 6 თვის განმავლობაში კახეთის რეგიონში გამოკითხული 14 ორგანიზაციებიდან 99
ახალი ვაკანსია ექნება 9 ორგანიზაციას (64.3 %) (იხ. ცხრილი #5.5). ძირითადად მოთხოვნა
კვლავ არაკვალიფიციურ კადრებზე იქნება. კვალიფიკაციის მეორე და მესამე დონის
საჭიროების მქონე კადრებს შორის მოთხოვნა იქნება მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური
საშუალებების
ოპერატორებზე,
მაღაზიის
გამყიდველებსა
და
საქონლის
დემონსტრატორებზე,

მომარაგების

აგენტებზე,

ელექტრული

და

ელექტრონული

მოწყობილობების მექანიკოსებსა და ამწყობებზე.

ცხრილი #5.5: მომავალი 6 თვის განმავლობაში კახეთში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში მოსალოდნელი ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციაზე
(N)
პოზიციები
რაოდენობა
არაკვალიფიციური მუშები
80
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
6
4
ექიმი (უროლოგი, ტრავმატოლოგი, რადიოლოგი, რიანიმატოლოგი)
3
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
2
ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა
2
მომარაგების აგენტი
1
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და
1
ამწყობები
იმისთვის, რომ გამოგვევლინა დამსაქმებლების ზოგადი მოთხოვნები დასასაქმებელი
პირების მიმართ, დასაქმების კრიტერიუმები (განათლების დონე, ზოგადი და ტექნიკური
უნარ-ჩვევები) გამოვავლინეთ ზოგადად ყველა პოზიციაზე, რომელიც გამოცხადებული იყო
გასული 6 თვის განმავლობაში, გამოცხადებულია ამჟამად ან სავარაუდოდ გამოცხადდება
მომავალი 6 თვის განმავლობაში. როგორც კვლევის შედეგებიდან ჩანს, კახეთის რეგიონში
დამსაქმებლები პოზიციების 31 %-ზე ითხოვენ უმაღლეს განათლებას, 7%-ზე პროფესიული
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განათლებას, 27%-ზე ბაზისურ განათლებას. განათლებას მნიშვნელობა არ აქვს პოზიციების
27%-ზე. სამეცნიერო ხარისხს ითხოვენ ორი სხვადასხხვა მიმართულების ექიმთა პოზიციაზე.
პოზიციების მიხედვით განათლების დონის მოთხოვნა ასე ნაწილდება: ძირითადად,
განათლებას

მნიშვნელობა

არ

აქვს

ან

თხოვენ

ბაზისურ

განათლებას

სხვადასხვა

მიმართულებით მომუშავე არაკვალიფიციურ მუშებს, მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური
საშუალებების ოპერატორებს, მეკუჭნავეებს, ხის ხელოსნებს, კურიერებსა და პორტიეებს,
სანიტრებს, სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე პერსონალს,
მზარეულებს, მიმტანებსა და ბარმენებს. თუმცა დაიფიქსირდა ისეთი შემთხვევებიც,
როდესაც ექიმის, ბუღალტრისა და აუდიტის, სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრის
პოზიციებთან

მიმართებაშიც

აღნიშნავენ,

რომ

განათლებას

მნიშვნელობა

არ

აქვს.

პროფესიულ განათლებას სთხოვენ საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერებს,
დაცვის სამსახურის მუშაკებს, საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერებს,
კვების ტექნოლოგებს. უმაღლესი განათლების მოთხოვნა ხშირ შემთხვევაში არალოგიკურ
კავშირშია

ვაკანტურ

პოზიციასთან.

დამსაქმებლები

უმაღლეს

განათლებას

თხოვენ

არაკვალიფიციურ მუშებს (3 შემთხვევა), მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეებს (1
შემთხვევა), მძღოლებს (1 შემთხვევა), დაცვის სამსახურების მუშაკები (1 შემთხვევა), ექთნებს
(2 შემთხვევა), ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსებს (1
შემთხვევა), ხეზე, ტექსტილზე, ტყავზე ხელით მომუშავეებს (1 შემთხვევა).
დამსაქმებლები მიუთითებენ, რომ პოზიციების 16.7%-ის დასაკავებლად აპლიკანტის
კვალიფიკაციას მნიშვნელობა არ აქვს, ხოლო 25%-ის შემთხვევაში აპლიკანტს არ სჭირდება
კვალიფიკაცია. პოზიციების 12.5%-ის შემთხვევაში აპლიკანტს განათლება ამ სფეროში უნდა
ქონდეს მიღებული. პოზიციების 41.7%-ზე დამსაქმებლები კვალიფიკაციაში მსგავს
პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილებას ითხოვენ, ხოლო 12.5%-ის შემთხვევაში უბრალოდ
უთითებენ, რომ კადრი კვალიფიციური უნდა იყოს. არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც
დამსაქმებლები უფრო აკონკრეტებენ თავის მოთხოვნებს, მაგალითად, ექიმებისგან ითხოვენ
რენდგენისა და კომპიუტერული ტომოგრაფიის გაშიფვრის უნარს, ხოლო მძღოლებისაგან
მაღალი კატეგორიის მართვის მოწმობას.
კვლევის შედეგად გამოვავლინეთ რა ზოგად უნარ-ჩვევებს ითხოვენ დამსაქმებლები
აპლიკანტებისგან (იხ. გრაფიკი #5.2). ყველა გამოცხადებულ თუ მომავალში დაგეგმილ
ვაკანსიებზე დამსაქმებლები აპლიკანტისგან ითხოვენ პუნქტუალობას (100%) და გუნდური
მუშაობის უნარს (100%). დამსაქმებლები პოზიციების უმრავლესობის შემთხვევაში (92.9%)
აპლიკანტებისგან თანაბრად ითხოვენ დროის მენეჯმენტს და პრობლემის გადაწყვეტის
უნარს.

კომუნიკაბელურობა

და

კრიტიკული

აზროვნების

უნარი

მნიშვნელოვანია

პოზიციების 85.7%-ის შემთხვევაში. კომუნიკაბელურობის და კრიტიკული აზროვნების
უნარის მოთხოვნა იკლებს შემდეგ დაბალკვალიფიციურ კადრებთან მიმართებაში ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები, არაკვალიფიციური
მუშები, დამლაგებლები, პორტიეები.
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დამოუკიდებლად

მუშაობის

უნარი

მოეთხოვებათ

გამოცხადებული

ან

მომავალში

გამოსაცხადებელი ვაკანტური ადგილების 78.6%-ზე. ეს უნარი ხშირად წაეყენება
არაკვალიფიციურ ან დამხმარე მუშაკებისაც, მაგალითად, მუშებს, მძღოლებს, ხელოსნებს,
თუმცა არ წაეყენება სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინერს. კომპიუტერული უნარების ქონა
მოეთხოვება დასასაქმებელ აპლიკანტთა 71.4%-ს და ძირითადად ეს მოთხოვნა ნაკლებად
არის წაყენებული არაკვალიფიციურ ან დაბალკვალიფიციურ კადრთან. ლიდერობის უნარი
მოეთხოვება აპლიკანტების 64.3%-ს მათ შორის არაკვალიფიცირებულ მუშებს, მძღოლებს,
გრაფიკი #5.2: კახეთის რეგიონში გამოკითხულ ვაკანსიებზე მოთხოვნილი ზოგადი უნარ ჩვევები (%)

პუნქტუალობა

100.0%

გუნდური მუშაობის უნარი

100.0%

დროის მენეჯმენტი

92.9%

პრობლემის გადაწყვეტის უნარი

92.9%

კრიტიკული აზროვნება

85.7%

კომუნიკაბელურობა

85.7%
78.6%

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი
კომპიუტერული უნარები (ვორდი, ექსელი და
ა.შ.)

71.4%
64.3%

ლიდერობა
უცხო ენების ცოდნა

გამყიდვლებს

და

საქონლის

დემონსტრატორებს,

50.0%

სანიტრებსა

თუ

ელექტრონულ

მოწყობილობების მექანიკოსებს. უცხო ენების ცოდნა აპლიკანტებს მოეთხოვება პოზიციების
ზუსტად ნახევრის შემთხვევაში. ლოგიკური კავშირი უცხო ენების ცოდნის მოთხოვნასა და
პოზიციას შორის არ არსებობს. უცხო ენების ცოდნას თხოვენ არაკვალიფიციურ კადრსაც
(არაკვალიფიციური მუშები, მძღოლები და ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები,
ექთნები, დაცვის თანამშრომლები და ა.შ.). უფრო მეტიც, უცხო ენების ცოდნას შედარებით
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ნაკლებად თხოვენ სამოქალაქო მშენებლობაში დასასაქმებელ ინჟინრებს და სამუშაოთა
მწარმოებლებს.
კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ დამსაქმებლები ვაკანტური პოზიციების 11.5%-ზე
მიუთითებენ, რომ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევები აუცილებლად უნდა ქონდეთ აპლიკანტებს,
თუმცა რას წარმოადგენს კონკრეტულად ეს უნარ-ჩვევები, ისინი ვერ აკონკრეტებენ.
ვაკანტური

ადგილების

დანადგარებისა

და

სხვა

42.1%-ის

შემთხვევაში

ტექნიკური

დამსაქმებლები

საშუალებების

სწორად

ითხოვენ

მანქანა-

სარგებლობის

უნარს.

პოზიციების 15.4 %-ის შემთხვევაში დამსაქმებლები ითხოვენ მსგავს პროდუქციაზე და
პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილებას. ექიმების შემთხვევაში სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებს
შორის ხშირად ითხოვენ სერთიფიცირებას. კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს ან სპეციფიკური
პროგრამების ცოდნას სთხოვენ დასასაქმებელთა 7.7%-ს, ხოლო მშენებლობაში დასასაქმებელ
კადრებს კი სთხოვენ უსაფრთხოების დაცვის ნორმების ცოდნას. პოზიციები, რომლებზეც
დამსაქმებლებს სპციფიკური უნარ-ჩვევის მოთხოვნა არ აქვს ძალიან ცოტაა და 3.8%-ს
შეადგენს.

კვლევის

ფარგლებში

პოზიციაზე

დამსაქმებლებს

განსაზღვრული

ასევე

ანაზღაურება.

ვთხოვდით
კვლევის

დაესახელებინათ

პროცესში

ვაკანტურ

დამსაქმებლებმა

არ

დაასახელეს პოზიციათა 28.6 %-ზე გათვალისწინებული ანაზღაურება. როგორც ცხრილი
#5.6-დან ჩანს ყველაზე დაბალანაზღაურებადი პროფესია არის სანიტრების, სადაც
დამსაქმებლები საშუალოდ 160 ლარის გადახდას ითვალისწინებენ. დაბალი ანაზღაურებით
გამოირჩევა მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები (200 ლარი), ექთნები (267 ლარი),
კურიერები და პორტიეები (400 ლარი), დამლაგებლები (400 ლარი), მიმტანები და ბარმენები
(450 ლარი). კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია
კახეთის რეგიონში არის მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები,
სამუშაოთა

მწარმოებელი,

აღმრიცხველები,

სამოქალაქო

მშენებლობის

ინჟინრები.

პარადოქსულია, რომ ამ პოზიციებზე ანაზღაურება გაცილებით მაღალია ვიდრე ექიმების
ანაზღაურება, რომელიც საშუალოდ 600 ლარს შეადგენს.

ცხრილი #5.6: კახეთის რეგიონში ვაკანსიებზე გათვალისწინებული საშუალო
ანაზღაურება პროფესიების მიხედვით (ლარი)
ვაკანტური ადგილის პოზიციები

მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)
1600
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ვაკანტური ადგილის პოზიციები

სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი
ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
აგენტი მომარაგება
მეკუჭნავე
მზარეულები
არაკვალიფიციური მუშები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
ექიმი
სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების დამხმარე
პერსონალი
ბუღალტერი, აუდიტი
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
უსაფრთხოებისა და ხარისხის ინსპექტორები
ინჟინერ-ქიმიკოსები (კვების ტექნოლოგები)
მიმტანები, ბარმენები და მებუფეტეები
შინამოსამსახურეები და დალაგებითა და რეცხვით დაკავებული
პირები
კურიერები, პორტიეები, შვეიცარები და მონათესავე პროფესიების
მუშები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
სანიტარი

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)
1200
1000
825
800
700
700
633
600
600
600
550
550
500
500
450
400
400
267
200
160

კახეთის რეგიონში გამოკითხული 14 ორგანიზაციიდან 7 ორგანიზაციას ქონდა კადრების
შევსების პრობლემა. კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა 8 პოზიცია, რომელთა შევსებაზეც
დამსაქმებლებს პრობლემა შექმნიათ. ეს პოზიციებია: მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური
საშუალებების

ოპერატორები,

საექთნო

საქმიანობისა

და

მეანობის

სპეციალისტ-

პროფესიონალები, მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები, ელექტრული
და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები, ინჟინერი, სამოქალაქო
მშენებლობა, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, სანიტარი, იატაკისა და ფილების
დამგებები.

პოზიციების შევსების პრობლემებთან დაკავშირებით კახეთის რეგიონში ასეთ ტენდენცია
გამოვლინდა (იხ გრაფიკი #5.4): ძირითადად დასმაქმებლები უჩივიან ქვეყანაში და რეგიონში
კადრის ნაკლებობას. ეს პრობლემა შეეხება ყველა პროფესიას, გარდა მძღოლებისა და მძიმე
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ტექნიკური

საშუალებების

ოპერატორებისა

და

სანიტრებისა.

კადრის

დაბალკვალიფიციურობას უჩივიან სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრებისა და მძღოლებისა
და ტექნიკური საშუალებების ოპერატორების შემთხევაში. პოზიციაზე დასაქმების დაბალი
მოტივაცია და დაბალი ანაზღურება, რაც ხშირ შემთხვევაში დასაქმების დაბალი მოტივაციის
განმსაზღვრელია ძირითადად დაბალკვალიფიციურ პოზიციებთან მიმართებაში გვხვდება
(სანიტარი და მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები).

გრაფიკი #5.4: კახეთის რეგიონში რა სახის პრობლემები იყო დაკავშირებული
კადრების მოძიებასთან(%)

დასასაქმებელ პირებს არ მოსწონთ ხელფასი

14.3%

ამ პოზიციაზე მუშაობის მსურველები არ არიან

14.3%

კადრი დაბალკვალიფიციურია

14.3%

ჩვენს რეგიონში/ქალაქში/რაიონში არ არის ამ
დარგის სპეციალისტი/პროფესიის მქონე პირები

28.6%

საქართველოში არ არის ამ დარგის
სპეციალისტი/პროფესიის მქონე პირები

42.9%

კახეთის რეგიონში დამსაქმებლები კადრების დეფიციტის 28.6%-ს ვერ ჭრიან (ცხრილი #5.7)
შემდეგ პოზიციებთან მიმართებაში: ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების
მექანიკოსები და ამწყობები, სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინერი. თითქმის ყოველ მეორე
დეფიციტურ პოზიციაზე აყავთ დაბალკვალიფიცური კადრი და ეს ხდება მძღოლებისა და
ტექნიკური

საშუალებების

ოპერატორების,

ექთნების,

სანიტრების

და

მაღაზიის

გამყიდველებისა და პროდუქციიის დემონსტრატორების პოზიციებზე. სხვა რეგიონიდან
ჩამოიყვანეს იატაკისა და ფილების დამგებები, გვერდითი დარგიდან აიყვანეს მექანიკური
მოწყობილობების ტექნიკოსები და გადაამზადეს.

ცხრილი #5.7: კახეთის რეგიონში დამსაქმებლები როგორ ჭრიან პოზიციის
შევსებასთან დაკავშირებული პრობლემას (შემთხვევების % მაჩვენებელი)
საკადრო დფიციტის პრობლემის გადაჭრის გზა

%
მაჩვენებელი
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ავიყვანეთ შედარებთ დაბალკვალიფიციური კადრი
პრობლემა არ გადაგვიჭრია
ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი/პროფესიონალი სხვა
რეგიონიდან/ქალაქიდან/რაიონიდან
ავიყვანეთ კადრი გვერდითი დარგიდან და გადავამზადეთ

42.9%
28.6%
14.3%
14.3%

კვლევის შედეგად გამოირკვა, რომ კახეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებს მინიმუმ
ორი სხვადასხვა სტრატეგია აქვთ
გავრცელებული

კადრების

კადრების დაქირავების. რეგიონში ყველაზე მეტად

სოციალური

კავშირების

საშუალებით

გამოვლენა

და

დაქირავებაა, ამაზე მიუთითებს ორგანიზაციების 64.3%. ორგანიზაციების 50% მიმართავს
ელექტრონულ
მოძიებისთვის
ორგანიზაციების

ვებ-გვერდზე
დასაქმების
21.4%.

განცხადების
სააგენტოს

მშენებლობის

განთავსების

დახმარებისთვის
სექტორში

სტრატეგიას.
მიმართავს

ჩართული

კადრების

გამოკითხული

ადამიანები

კადრების

დაქირავების მყისიერ პრაქტიკასაც მიმართავენ - მიდიან ბირჟაზე და იქედან აყავთ
მძღოლები და მუშები, თუმცა ეს დროებითი დასაქმებაა.

სხვა

მედია საშუალებებში

ინფორმაციას ათავსებს ორგანიზაციების 14.3%. ერთი ორგანიზაცია აწარმოებს სარეზერვო
სიას, ხოლო ერთი ორგანიზაცია მიმართავს საგანმანათლებო დაწესებულებას.

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები14

14

რეგიონში გამოკითხული კომპანიების მცირე რაოდენობის გამო (სულ 7 კომპანია) ანგარიშში
მოცემულია მხოლოდ ძირითადი მიგნებები
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სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ზოგადი დახასიათება
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს და
ქვეყნის მთლიანი ტერიტორიის 9.2% უჭირავს. 2017
რაოდენობა

160.5

ათას

კაცს

შეადგენს.

წლის მონაცემებით მოსახლეობის

მოსახლეობის

34.1%

ცხოვრობს

საქალაქო

დასახლებაში, ხოლო სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის წილი 65.9%-ს შეადგენს.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით უკანასკნელი 10
წლის

განმავლობაში

შეიმჩნევა

მოსახლეობის

რაოდენობის

მნიშვნელოვანი

კლება

(დაახლოებით 23%) (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017).
2016 წლისათვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულების
მაჩვენებლი 883.7 მლნ ლარს შედგენდა მიმდინარე ფასებში, რაც საქართველოში შექმნილი
მთლიანი დამატებული ღირებულების 3%-ია. რეგიონში შექმნილი მთლიანი დამატებული
ღირებულების 30.7% იწარმოება სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, თევზჭერის და
ნადირობის სექტორში, 18.7% მომსახურების სხვადასხვა სახეების მიწოდების შედეგად,
ხოლო 11% სახელმწიფო მმართველობის სექტორში (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური, 2017).
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რეგიონული სტატისტიკის მიხედვით
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში უმუშევრობის დონე 2016 წლისათვის 4.1%-ს შეადგენდა და
2006 წელთან შედარებით თითქმის მესამედით შემცირებულია. სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის 2016 წლის მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთში დასაქმებულია 219.6 ათასი კაცი და
ეს მონაცემები 2006 წელთან შედარებით 21.3 ათასით შემცირებულია. აღსანიშნავია, რომ
დასაქმებულთა
76.1%
თვითდასაქმებულია
ძირითადად
სოფლის
მეურნეობის
მიმართულებით.

ეს

აისახება

კიდეც

რეგიონის

დამატებული

ღირებულებულების

მაჩვენებელზე, რომელშიც სოფლის მეურნეობაში ნაწარმოები დამატებული ღირებულების
წილი თითქმის მესამედს შეადგენს. დაქირავებულთა რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის
განმავლობაში მცირედით (1.6 ათასი კაცი) გაიზარდა, ხოლო თვითდასაქმებულთა წილი 23
ათასი კაცით შემცირდა. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ბიზნესექტორში დასაქმებულ პირთა
რაოდენობა

8.6

ათასია

და

დასაქმებულთა

რაოდენობის

3.9%-ს

შეადგენს,

ხოლო

დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება 573.9 ლარია (საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური, 2017).

ძირითადი ეკონომიკური სექტორები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის განვითარების დახასიათებისთვის ერთ-ერთი მაჩვენებელი
არის მოქმედი ბიზნესსუბიექტების რაოდენობა. 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით
რეგიონში სულ დარეგისტრირებული იყო 2293 იურიდიული პირი, რაც მთლიანად
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საქართველოში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების 2.3%-ია.15 აქედან ძირითადი ნაწილი
(98.9%) არის მცირე ზომის ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი #6.1). რეგიონში მსხვილი ორგანიზაცია
სულ სამია, ყოველი მათგანი კერძო უცხოური საკუთრების ფორმით. 21 საშუალო ზომის
ორგანიზაცია, რაც მთლიან ბიზნესსუბიექტთა დაახლოებით 1%-ს შეადგენს. მათი
უმრავლესობა ადგილობრივი კერძო საკუთრების ფორმით არის წარმოდგენილი.

მცირე

ზომის ორგანიზაციები ძირითადად ადგილობრივ კერძო საკუთრებაშია. თუმცა უცხოურ
საკუთრებაში მყოფ ბიზნესსუბიექტთა 96.6% მცირე ზომისაა. სახელმწიფო და მუნიციპალურ
საკუთრებაში მყოფი ორგანიზაციების მესამედი საშუალო ზომისაა, დანარჩენი კი მცირე
ზომის.

ცხრილი 6.1: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა
ძირითადი მაჩვენებლები
ბიზნეს სუბიქტები

მსხვილი

საშუალო

მცირე

სულ

კერძო ადგილობრივი საკუთრება, შერეული
კერძოს უპირატესობით

%

0

0.75

99.25

100%

N

0

16

2122

2138

სახელმწიფო, მუნიციპალური და შერეული
საკუთრება სახელმწიფოს უპირატესობით

%

0

33.3

66.6

100%

N

0

3

6

9

კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული
საკუთრება უცხოურის უპირატესობით

%

2.1

1.37

96.6

100%

N

3

2

141

146

%

0.13

0.91

98.95

100%

N

3

21

2269

2293

სულ

ცხრილი

#6.2-ზე

რაოდენობრივად
პროცენტული

ასახულია
წამყვან

სამცხე-ჯავახეთის

პოზიციაზე

მაჩვენებლები

მყოფ

საქართველოს

რეგიონში

ორგანიზაციათა

ეროვნული

დარეგისტრირებულ
რაოდენობრივი

კლასიფიკატორის

და

მიხედვით

განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს შესაბამისად (საქართველოს
ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, 2004). დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა
სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო ვაჭრობაში (დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა
თითქმის ნახევარი ამ კატეგორიებშია), სასტუმროებისა და რესტორნების მომსაურებაში,
მშენებლობაში, საკვები პროდუქტის წარმოებაში და სახმელეთო ტრანსპორტში.

15

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად
მასში ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც
შეჩერებული აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.
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ცხრილი #6.2: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა
საქმიანობის ტიპი საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით:
საქმიანობის ტიპი

რაოდენობა

%

883

38.5

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით

180

7.8

3

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

180

7.8

4

მშენებლობა

145

6.3

5

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური
მომსახურება და რემონტი

118

5.1

6

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

94

4.1

7

სახმელეთო ტრანსპორტი

69

3.0

8

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

62

2.7

9

ოპერაციები უძრავი ქონებით

37

1.6

10

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

30

1.3

1

საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობის
გარდა;

2

საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები, რომელშიც სამცხეჯავახეთის რეგიონში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების დიდი წილი ოპერირებს
ნაწილობრივ არ ემთხვევა ეკონომიკურ საქმიანობის ტიპებს, რომლებიც რეგიონის მთლიანი
დამატებული ღირებულების დიდ მოცულობას აწარმოებენ. როგორც ხედავთ სოფლის
მეურნეობის სექტორი, რომელიც მთლიანი დამატებული ღირებულების თითქმის მესამედს
აწარმოებს რეგიონში) საერთოდ არ გვხვდება სიაში, ხოლო მომსახურება (რესტორნებისა და
სასტუმროების მომსახურების და მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეების
სახით) დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა მხოლოდ 10.6%-ს შეადგენს. ეს გამოწვეულია
იმით, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტს ძირითადად შინამეურნეობის ბაზაზე ქმნიან
და იგი დაბალპროდუქტიულობით ხასიათდება. ადგილობრივმა ექსპერტებმა სამცხეჯავახეთის რეგიონის განვითარებულ ეკონომიკურ სექტორებს შორის დაასახელეს: სოფლის
მეურნეობა, მშენებლობა, ტურიზმი, ვაჭრობა, გადამამუშავებელი საწარმოები, საჯარო
სექტორი, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა.
უცხოურ საკუთრებაში მყოფი ორი მსხვილი ორგანიზაცია აწარმოებს მინერალურ წყლებსა
და სხვა უალკოჰოლო სასმელებს, ხოლო ერთი წარმოდგენილია მშენებლობის სექტორში.
კერძო ადგილობრივ საკუთრებაში მყოფი ექვსი საშუალო ორგანიზაცია ოპერირებს
მშენებლობის სექტორში, ორ-ორი ორგანიზაცია ეწევა მინერალური წყლებსა და სხვა
უალკოჰოლო სასმელების წარმოებას, მერქნის ხერხვა და რანდვას, ტრანსპორტით
მომსახურებას, დასუფთავებას და ჯანდაცვის მიმართულებით მომსახურების გაწევას.
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სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონში მიმდინარე რაოდენობრივ გამოკითხვაში მხოლოდ სამი მსხვილი16, სამი საშუალო
და ერთი მცირე ზომის ორგანიზაციამ მიიღო მონაწილეობა. ორგანიზაციები კველვაში
მონაწილეობაზე უარს მოუცლელობით ან საკადრო პოლიტიკის კონფიდენციალურობის
მიზეზით ხსნიდნენ. გამოკითხული ორგანიზაციების სიმცირის გამო, ანალიზისას სამცხეჯავახეთის რეგიონის შრომის ბაზარზე არსებულ ტენდენციებს მხოლოდ ზოგადად
დავახასიათებთ.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციები ოპერირებენ მედიცინის,
მშენებლობის, ვაჭრობის, ტრანსპორტის და კომუნიკაციის სექტორებში. მუდმივ
თანამშრომლეთა რაოდენობა 12-დან 257-მდე ვარირებს და საშუალოდ 101 ადამიანს
შეადგენს. თანამშრომელთა შედარებით მცირე რაოდენობა ყავს ვაჭრობის სექტორში მოქმედ
ორგანიზაციებს, ხოლო უფრო დიდი რაოდენობა მშენებლობის და ვაჭრობის სექტორებში.
დროებითი თანამშრომლები ოთხ ორგანიზაციას არ ჰყავს და ძირითადად მშენებლობის
სექტორში გვხვდება. გამოკითხულ ორგანიზაციებში ბოლო 6 თვის განმავლობაში პოზიცია
254 ადამიანმა დატოვა. დამსაქმებლების მითითებით, პოზიციებს ძირითადად ტოვებენ
საკუთარი ინიციატივით. მცირე რაოდენობით არის შემთხვევები, როცა დამსაქმებელია
უკმაყოფილო თანამშრომლის მუშაობის ხარისხით და ათავისუფლებს მას.

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში თანამშრომლების ასაკი 28-დან
45 წლამდე ვარირებს და საშუალოდ 35 წელია. მშენებლობის და ვაჭრობის სექტორში
შედარებით ახალგაზრდა კადრები არიან ჩართულნი, ხოლო მედიცინის სექტორში
შედარებით ასაკოვანი. რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში მინიმალური ხელფასი 100დან 700 ლარამდე მერყეობს და საშუალოდ 325 ლარს შეადგენს. მაქსიმალური ხელფასი კი
400-დან 2000 ლარამდე მერყეობს და საშუალოდ 1475 ლარს შეადგენს.
უკანასკნელი

6

თვის

განმავლობაში

სამცხე-ჯავახეთის

რეგიონში

გამოკითხულ

ორგანიზაციებში ვაკანტურ ადგილთა რაოდენობა 0-დან 34 თანამშრომლამდე მერყეობდა და
სულ 296 ვაკანსიას შედაგენდა, რაც დასაქმებულთა დაახლოებით 11.4%-ია. გამოცხადებული
ვაკანსიები სრულად შეივსო, გარდა ერთი შემთხვევისა, როდესაც ვაჭრობის სექტორში
მაღაზიის

კონსულტანტის

2

ვაკანსია

არაკვალიფიციური მუშების (237

17

დარჩა

ვაკანსია),

ღია.

ვაკანტური

ადგილები

იყო

ექიმების (26 ვაკანსია), ვაჭრობის და

მომსახურების დარგის არაკვალიფიციური მუშების (14 ვაკანსია), მაღაზიის გამყიდველები
16

გამოკითხული ორგანიზაციების ნაწილი დარეგისტრირებულია არა სამცხე-ჯავახეთში არამედ
თბილისში, აქვთ ფილიალები რეგიონში და ექსპერტების მიერ მთავარ დამსაქმებლად იყვნენ
დასახელებული.
17
აქედან 200 ადამიანებს გაუფორმდათ მოკლევადიანი ხელშეკრულება.
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და საქონლის დემონსტრატორების (11 ვაკანსია), მდივნების და ოპერატორების (3 ვაკანსია),
არქიტექტორებისა

და

ინჟინრების

(3

ვაკანსია),

საწარმოო

და

საექსპლუატაციო

განყოფილების მენეჯერების (1 ვაკანსია), მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების
ოპერატორების (1 პოზიცია), პოზიციებზე.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოკითხული 7 ორგანიზაციიდან მხოლოდ 2 ორგანიზაციაშია
ამჟამად ერთი ხის დამამუშავებელი მეავეჯის და ერთი ვაჭრობის და მომსახურების დარგის
არაკვალიფიციური მუშის ვაკანსია.
მომდევნო 6 თვის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოკითხული შვიდი
ორგანიზაციიდან

ოთხი

ორგანიზაცია

გეგმავს

ვაკანსიების

გამოცხადებას

შემდეგ

პოზიციებზე: არაკვალიფიციური მუშის 25 ვაკანსია, ექიმების 5 ვაკანსია, სამოქალაქო
მშენებლობის ინჟინრების 2 ვაკანსია და მდივნების 1 ვაკანსია.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოკითხული შვიდი ორგანიზაციიდან კადრის მოძიების
პრობლემა 2 ორგანიზაციას ქონდა შემდეგ პოზიციებზე: ვაჭრობისა და მომსახურების
სფეროს არაკვალიფიციური მუშები (დამლაგებლები) და ექთნები. ექთნების შეთხვევაში
დამსაქმებლები

კადრის

დაბალკვალიფიციურობას

უჩივიან,

ხოლო

დამლაგებლების

შემთხვევაში დაბალ ანაზღაურების გამო მათ დაბალმოტივაციურობას. ექთნის შემთხვევაში
ორგანიზაციებმა

შედარებით

დაბალკვალიფიციური

სპეციალისტი

აიყვანეს

და

გადაამზადეს, ხოლო დამლაგებლის შემთხვევაში კი დასასაქმებელმა პირმა თავად გამოიჩინა
ინიციატივა.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დამსაქმებლები ვაკანსიის
პრეტენდნენტების 14%-ს სთხოვენ უმაღლეს განათლებას, 43%-ს კი ბაზისურ განათლებას.
21%-ის შემთხვევაში აპლიკანტის განათლებას მნიშვნელობა არ აქვს. დამსაქმებლები
პროფესიულ განათლებას ითხოვენ შემდეგ პოზიციებზე - ვაჭრობისა და მომსახურების
სფეროს არაკვალიფიციური მუშა, ექთანი, სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინერი, მდივნები
და ოპერატორები.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დამსაქმებლები ვაკანტური
პოზიციების მეოთხედზე ამბობენ, რომ კვალიფაკაციას არ აქვს მნიშვნელობა. ყველაზე
ხშირად კვალიფიკაციაში მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება და რელევანტური
განათლება

მოითხოვება.

ზოგად

უნარებს

შორის

დამსაქმებლები

პოზიციების

უმრავლესობაზე მოითხოვენ პუნქტუალობას, კომუნიკაბელურობას და გუნდური მუშაობის
უნარს. პოზიციების დაახლოებით ნახევარზე ითხოვენ კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს,
პრობლემის გადაწყვეტის უნარს, კრიტიკულ აზროვნებას, დროის მენეჯმენტს. უცხო ენების
ცოდნა პოზიციების მესამედზე არის მოთხოვნილი. სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციები დასასაქმებლებს არაადეკვატურ
და გადაჭარბებულ მოთხოვნებს ნაკლებად უყენებენ.
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ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს დამსაქმებლებისაგან პოზიციების ნახევარზე არ მოითხოვენ,
მესამედის შემთხვევაში დამსაქმებელსც უჭირთ ზუსტად მოახდინონ პოზიციაზე საჭირო
უნარ-ჩვევის იდენტიფიცირება, და უბრალოდ აღნიშნავენ, რომ დასასაქმებლებს ტექნიკური
უნარები
სჭირდებათ.
დანარჩენ
შემთხვევებში
გამოკითხული
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები
სხვადასხვა

პროფესიონალიზმს,

ტექნიკური

საშუალებების

რელევანტური
ექსპლუატაციის

მანქანა-დანადგარებისა
უნარს,

მათემატიკურ

თუ
და

ანალიტიკურ აზროვნების უნარის აუცილებლობაზე მიუთითებენ.
კვლევის

შედეგების

მიხედვით

სამცხე-ჯავახეთის

რეგიონში

დაბალანაზღაურებადი

(საშუალო ხელფასი 250 ლარამდე) მაღაზიის გამყიდვლისა და საქონლის დემონსტრატორის,
ხის დამამუშავებელი-მეავეჯის პოზიციებია. თუმცა ძირითად შემთხვევაში დამსაქმებლები
პოზიციაზე გათვალისწინებულ ანაზღაურებას არ ასახელებდნენ.
კვლევის

შედეგად

გამოვლინდა,

რომ

სამცხე-ჯავახეთის

რეგიონში

გამოკითხული

ორგანიზაციები კადრების დაქირავების ორ ან მეტ ხერხს მიმართავენ. სხვა რეგიონების
მსგავსად ყველაზე მეტად გავრცელებული კადრების სოციალური კავშირების საშუალებით
გამოვლენა და დაქირავებაა, ამაზე მიუთითებს 5 ორგანიზაცია. სამ-სამი ორგანიზაცია
კადრების მოძიების მიზნით დასაქმების სააგენტოს და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს
მიმართავს. ოთხი ორგანიზაცია კადრების მოსაზიდად ელექტრონულ ვებ-გვერდს, ხოლო
ერთი ორგანიზაცია სხვა მედია საშუალებაში განცხადების განთავსებას იყენებს.
სამცხე-ჯავახეთის

რეგიონში

გამოკითხული

ორგანიზაციების

უმრავლესობას

სმენია

სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის შესახებ.
მომზადება-გადამზადების და დასაქმების ფორუმის შესახებ 4 ორგანიზაციას აქვს
ინფორმაცია. დამსაქმებლებისთვის შედარებით ნაკლებ ცნობილია სუბსიდირების და
სტაჟირების პროგრამები. დასაქმების სააგენტოსთან თანამშრომლობის სურვილს კი
რეგიონში გამოკითხული 5 ორგანიზაცია გამოთქვამს.

შიდა ქართლის რეგიონში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები
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შიდა ქართლის რეგიონში მოქმედ ორგანიზაციებში ძირითადი მოთხოვნა არის
მშენებლობის, მრეწველობისა და მედიცინის მიმართულებით დაბალკვალიფიციურ
მუშახელზე. თუმცა რეგიონში საშუალო მოთხოვნა ვლინდება სპეციფიკური
პროფესიული უნარების მქონე პირებზე (ზეინკლებზე, ხარატებზე, ელექტრული და
ელაქტრონული საშუალებების მექანიკოსებზე, შემდუღებლებზე, მეფრინველეებზე
და ა.შ.). მაღალკვალიფიციური კადრიდან რეგიონში მოთხოვნადია მენეჯერები,
უმაღლესი განათლების პედაგოგები და ექიმები.



ისევე როგორც გასული 6 თვის განმავლობაში, ასევე ამჟამად ძირითადი მოთხოვნა
დაბალკვალიფიციურ

კადრზეა

(გამონაკლისია

ვაკანსიები

უმაღლესი

საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგებზე). დაბალკვალიფიციურ კადრებზე
მაღალი

მოთხოვნა

კვლავ

ნარჩუნდება

მომავალი

6

თვის

განმავლობაში

გამოცხადებულ ვაკანსიებში. გამოკითხული 24 ორგანიზაციიდან 14 ორგანიზაცია
მომდავნო 6 თვის განმავლობაში გეგმავს 92 ახალი კადრის აყვანას. მათ შორისაა
არაკვალიფიციური მუშის 45 პოზიცია, სამშენევლო სამუშაოებზე და გზებზე,
კაშხლების შეკეთებაზე დაკავებული მუშების 20 პოზიცია). კვალიფიკაციის მეოთხე
დონის მქონე სპეციალისტებზე მოთხოვნა ფიქსირდება მედიცინის (3 ექიმის
პოზიცია), განათლების (უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგი 3 ვაკანსია) წარმოებისა
და

კვების

მრეწველობის

(4

მენეჯერის

პოზიცია,

აგრონომის

1

პოზიცია)

მიმართულებებით.


პროფესიულ განათლებას ძირითადად სთხოვენ არაკვალიფიციურ მუშებს, ექთნებს,
შემდუღებლებს, ვეტერინარის ასისტენტებს, მძღოლებს და მოძრავი სატრანსპორტო
საშუალებების ოპერატორებს, ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსებს,
მაღაზიის

გამყიდველებსა

და

საქონლის

დემონსტრატორებს,

მეფრინველეებს,

მღებავებს.


აღსანიშნავია, რომ კალატოზის, მღებავის, სამშენებლო სამუშაოებზე და გზების,
კაშხლების შეკეთებაზე დაკავებული მუშების თუ ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა
მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეების პოზიციებზე ანაზღაურება (რაც საშუალოდ
1500 ლარს შეადგენს) გაცილებით მაღალია ვიდრე სამოქალაქო მშენებლობის
ინჟინრების (საშუალოდ 800 ლარი),

უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგების

(საშუალოდ 767.1 ლარი) ან ექიმების (566.7 ლარი). ეს ფაქტი, აღნიშნული პოზიციების
საჭიროებებსა და ამ მიმართულებით საკადრო დეფიციტზე მიანიშნებს.


შიდა ქართლის რეგიონში დამსაქმებლებს უჭირთ პროფესონალების მოძიება შემდეგ
პოზიციებზე -

მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები,

საწარმოო

საექსპლუატაციო

და

განყოფილების

მენეჯერები,

ფიზიკური

და

ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები, ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები,
ფურცლოვანი ლითონის დამამუშავებლებ, მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და
მონათესავე პროფესიების მუშები (მღარავი, ხარატი, მჩარხავი, მხერხავი, კბილ
მჭრელი), ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და
ამწყობები,

საფინანსო

და

ადმინისტრაციული

განყოფილების

მენეჯერები,
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მომარაგებისა

და

განაწილების

განყოფილების

მენეჯერები,

მექანიკური

მოწყობილობების ტექნიკოსები, მეფრინველეები, ხარატები, დურგლები.


რეგიონში დამსაქმებლები ძირითადად უჩივიან კადრის დაბალკვალიფიციურობას
თითქმის ყველა ზემოთაღნიშნულ დეფიციტურ პროფესიასთან მიმართებაში.
გამონაკლისია

არაკვალიფიციური

მუშები,

რომელთა

მიმართ

დამსაქმებლები

აღნიშნავენ, რომ ამ პოზიციებზე დასაქმების მსურველებს არ მოსწონთ ხელფასი.
დამსაქმებლების მოსაზრებით მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე
პროფესიების მუშები არათუ რეგიონში, არამედ საქართველოშიც კი არ მოიძებნება.
შიდა ქართლის რეგიონის ზოგადი დახასიათება
შიდა ქართლის რეგიონს საქართველოს ტერიტორიის 9.2% უჭირავს. 2017

წლის

მონაცემებით შიდა ქართლის რეგიონის მოსახლეობის რაოდენობა 263.7 ათას კაცს შეადგენს.
მოსახლეობის 40% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში, ხოლო სოფლად მცხოვრები
მოსახლეობის წილი 60-%-ს შეადგენს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
მონაცემების მიხედვით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა მოსახლეობის
რაოდენობის კლება (დაახლოებით 16%). სასოფლო დასახლებებში მოსახლეობის რაოდენობა
20.7%-ით შემცირდა, ხოლო საქალაქო დასახლებებში კლება მხოლოდ 7.5%-ია (საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017).
მთლიანი

დამატებული

ღირებულების

წილი

გაანგარიშებულია

მცხეთა-მთიანეთის

რეგიონთან ერთად და ორივე რეგიონის მაჩვენებლი 1812.7 მლნ ლარს შედგენს, რაც
საქართველოში შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების 6.2%-ია. ეკონომიკური
საქმიანობის მიხედვით თუ გავაანალიზებთ შევნიშნავთ, რომ ამ ორ რეგიონში შექმნილი
მთლიანი დამატებული ღირებულების 20.5% იწარმოება სოფლის მეურნეობის, სატყეო
მეურნეობის, თევზჭერის და ნადირობის სექტორში. მრეწველობა ამ რეგიონში სხვა
რეგიონებთან შედარებით განვითარებულია და ამ სექტორის წილი მთლიანი დამატებული
ღირებულების მაჩვენებლებში 20.3%-ია. მას მოსდევს სახელმწიფო მმართველობა 15.1% და
მომსახურების სხვა სახეები 11,4%-ით, ვაჭრობა, კერძოდ ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო
ნაწარმის და პირადი მოხმარების საგნების

რემონტი - 9.3%, მშენებლობა - 8.2%

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რეგიონული სტატისტიკის მიხედვით
შიდა ქართლის რეგიონში უმუშევრობის დონე 2016 წლისათის 9.2%-ს შეადგენდა და 2006
წელთან შედარებით 10%-ით შემცირებულია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულთა 70%მდე თვითდასაქმებულია ძირითადად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მაშინ როცა ამ
სექტორში ნაწარმოები დამატებითი ღირებულების წილი მხოლოდ 20.3%-ია. შიდა ქართლის
რეგიონში ბიზნესექტორში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 16.8 ათასია და დასაქმებულთა
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რაოდენობის 12.4%-ს შეადგენს, ხოლო დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება 511.3
ლარია (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).

ძირითადი ეკონომიკური სექტორები შიდა ქართლის რეგიონში
2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით შიდა ქართლში სულ დარეგისტრირებული იყო
4252

იურიდიული

პირი,

რაც

მთლიანად

საქართველოში

დარეგისტრირებული

ორგანიზაციების 4.2%-ია.18 აქედან ძირითადი ნაწილი (99.3%) არის მცირე ზომის
ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი #7.1). მსხვილი ორგანიზაცია სულ არის 2 და შეადგენს მთლიანი
მოცულობის 0.05%-ს, ხოლო საშუალო ზომის ორგანიზაცია არის 31 და შეადგენს მთლიანი
მოცულობის 0.74 %-ს. ორგანიზაციათა განაწილება ზომისა და საკუთრების ფორმით
უჩვენებს, რომ მცირე ორგანიზაციების უმრავლესობა კერძო ადგილობრივი საკუთრებაა,
ხოლო საშუალო და მსხვილი ორგანიზაციები უფრო ხშირად ადგილობრივი და სახელმწიფო
ან მუნიციპალური საკუთრების ფორმით გვხვდება.

ცხრილი 7.1: შიდა ქართლის რეგიონში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა
ძირითადი მაჩვენებლები
ბიზნეს სუბიქტები

მსხვილი

საშუალო

მცირე

სულ

კერძო ადგილობრივი საკუთრება,
შერეული კერძოს უპირატესობით

%

0.05

0.64

99.3

100%

N

2

27

4164

4193

სახელმწიფო, მუნიციპალური და
შერეული საკუთრება სახელმწიფოს
უპირატესობით

%

0

11.8

88.2

100%

N

0

2

15

17

კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული
საკუთრება უცხოურის უპირატესობით

%

0

4.8

95.2

100%

N

0

2

40

42

%

0.05

0.74

99.3

100%

N

2

31

4219

4252

სულ
ცხრილი

#7.2-ზე

რაოდენობრივად
პროცენტული
განსაზღვრული

წამყვან

ასახულია

შიდა

პოზიციაზე

მაჩვენებლები

ქართლის

მყოფ

საქართველოს

ეკონომიკური

საქმიანობის

რეგიონში

ორგანიზაციათა

ეროვნული
სფეროს

დარეგისტრირებულ
რაოდენობრივი

კლასიფიკატორის
შესაბამისად

და

მიხედვით

(საქართველოს

ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, 2004). დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა
სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო ვაჭრობაში, ავტომობილებითა და
18

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად
მასში ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც
შეჩერებული აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.
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მოტოციკლეტებით

ვაჭრობა,

მომსახურებასა

და

რემონტში,

საკვები

პროდუქტების

წარმოებაში, სახმელეთო ტრანსპორტში, მშენებლობაში, სასტუმროებსა და რესტორნების
მომსახურებაში.

ცხრილი
#7.2:
შიდა
ქართლის
რეგიონში
დარეგისტრირებულ
ორგანიზაციათა
საქმიანობის
ტიპი
საქართველოს
ეროვნული
კლასიფიკატორის მიხედვით:
საქმიანობის ტიპი

1

რაოდენობა

%

1710

40.2

516

12.1

მომსახურება და რემონტი

341

8.0

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

204

4.8

სახმელეთო ტრანსპორტი

176

4.1

მშენებლობა

155

3.6

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

150

3.5

ოპერაციები უძრავი ქონებით

91

2.1

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და ამ სფეროში მომსახურების
გაწევა

79

1.9

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

67

1.6

საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობის
გარდა

2

საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,
ავტომობილებითა და მოტოციკლებით

3
4
5
6
7
8
9
10

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები, რომელშიც შიდა
ქართლის რეგიონში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების დიდი წილი ოპერირებს,
თანხვედრაში არ არის ეკონომიკურ საქმიანობის ტიპებთან, რომლებიც რეგიონის მთლიანი
დამატებული ღირებულების დიდ მოცულობას აწარმოებენ. ეს გამოწვეულია იმით, რომ
სოფლის მეურნეობაში პროდუქტს ძირითადად შინამეურნეობის ბაზაზე ქმნიან და იგი
დაბალპროდუქტიულობით ხასიათდება.
ადგილობრივმა ექსპერტებმა შიდა ქართლის რეგიონის განვითარებულ

ეკონომიკურ

სექტორებს შორის დაასახელეს: სოფლის მეურნეობა (განსაკუთრებით მეხილეობა), კვების
მრეწველობა (განსაკუთრებით, გადამამუშავებელი მრეწველობა), სამშენებლო მასალის
წარმოება, მშენებლობა. შიდა ქართლის რეგიონში დარეგისტრირებული 2 მსხვილი
ორგანიზაციიდან ერთი საქმიანობს მშენებლობის, ხოლო მეორე მედიცინის სექტორში.
საშუალო ზომის ორგანიზაციებიდან ერთი ორგანიზაცია ოპერირებს სოფლის მეურნეობის
მიმართულებით, 6 ორგანიზაცია აწარმოებს საკვები პროდუქტებს, სასმელების ჩათვლით, 7
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ორგანიზაცია ეწევა საცალო და საბითუმო ვაჭრობას, 3 ორგანიზაცია მისდევს არალითონური
მინერალური ნაკეთობების წარმოებას, ხოლო 4 ორგანიზაცია ეწევა სამედიცინო საქმიანობას.

რაოდენობრივ გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციების პროფილი
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში შიდა ქართლის
რეგიონში კვლევა ჩატარდა 24 მსხვილ და საშუალო ზომის ორგანიზაციაში19 (იხ. ცხრილი
#7.3). კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან ორი მსხვილი ორგანიზაციაა, რომელთაგანაც
ერთი ოპერირებს მედიცინის, მეორე კი მშენებლობის სექტორში. ამავე სექტორებში
გამოიკითხა სამ-სამი საშუალო ზომის ორგანიზაცია. ვაჭრობის მიმართულებით გამოიკითხა
3 საშუალო ორგანიზაცია, 4 ორგანიზაცია, რომელიც მისდევს წარმოებას, 5 ორგანიზაცია
კვების მრეწველობიდან.

ცხრილი #7.3: შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების
ზომა და საქმიანობის სექტორი
მედიცინა
მშენებლობა
ვაჭრობა
წარმოება
ენერგეტიკა
კვების მრეწველობა
განათლება
ტრანსპორტი და კომუნიკაცია
სულ

მსხვილი
1
1
0
0
0
0
0
0
2

საშუალო
3
3
3
4
1
5
2
1
22

შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების საშუალო
ასაკი ძირითადად 41 წელია. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი (32 წელი) ფიქსირდება
ვაჭრობის სფეროში მოქმედ ორგანიზაციებში, ხოლო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (49
წელი) ფიქსირდება ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაში. გამოკითხვაში მონაწილე
ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 180 ლარი ფიქსირდება მედიცინის სფეროში,
ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი - 1000 ლარი - ფიქსირდება ტრანსპორტისა და
კომუნიკაციის სექტორში, საშუალოდ კი ორგანიზაციები მინიმალურ ხელფასად 252 ლარს
მიუთითებენ. მაქსიმალური ხელფასი საშუალოდ 2635 ლარია, ამათგან ყველაზე დაბალი
ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა (378 ლარი) ფიქსირდება კვების მრეწველობაში, ხოლო

19

კვლევაში აქცენტი გვქონდა გადატანილი მსხვილ ორგანიზაციებზე, როგორც მთავარ
დამსაქმებლებზე, მაგრამ მსხვილი ორგანიზაციების მცირე რაოდენობის გამო, შევარჩიეთ საშუალო
რგანიზაციებიც, რომლებიც წინა ეტაპზე გამოკითხული ექსპერტების მიერ დასახელდა რეგიონში
მთავარ დამსაქმებლად.
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ყველაზე მაღალი მაქსიმალური ხელფასი (6 000 ლარი) არის ინფრასტრუქტურულ
მშენებლობაში.
ორგანიზაციების ზომა პირდაპირ კავშირშია დასაქმებულთა რაოდენობასთან.

საშუალო

ზომის საწარმოებში საშუალოდ დასაქმებულია 89 ადამიანი, მსხვილ ორგანიზაციებში საშუალოდ 400. დასაქმებულთა შედარებით მაღალი რიცხვი ფიქსირდება მშენებლობაში
(საშუალოდ 250 ადამიანი), ხოლო შედარებით დაბალი (საშუალოდ 43 ადამიანი) ვაჭრობის
სექტორში. შიდა ქართლის რეგიონის კომპანიებში დროებითი თანამშრომლების რაოდენობა
საშუალოდ 19 ადამიანია. დროებით თანამშრომელთა რიცხვი განსაკუთრებით მაღალია
ინფრასტრუქტურული მშენებლობის სექტორში (საშუალოდ 50 ადამიანი) და წარმოებაში
(საშუალოდ 37 ადამიანი).

გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ამჟამად სულ დასაქმებულია 2776 მუდმივი და
456 დროებითი თანამშრომელი.
ორგანიზაციამ

მიუთითა,

რომ

გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან ხუთმა
გასული

6

თვის

განმავლობაში

თანამშრომელს

არ

დაუტოვებია პოზიცია. ცხრამეტი კომპანიიდან სულ 103-მა ადამიანმა დატოვა პოზიცია, რაც
მუდმივად დასაქმებულთა რაოდენობის (2776) დაახლოებით 3,7%-ს შეადგენს. პოზიციის
დატოვების 84.2%-ის შემთხვევაში დასაქმებულები სამსახურს საკუთარი ინიციატივით
ტოვებენ, 15.8%-ის შემთხვევაში კი დამქირავებელი უკმაყოფილოა თანამშრომლით,
ზოგადად კადრებს ამცირებს ან პროექტი მთავრდება და ათავისუფლებს თანამშრომლებს.
შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების შრომითი რესურსის საჭიროებები
უკანასკნელი

6

თვის

განმავლობაში

შიდა

ქართლის

რეგიონში

გამოკითხულ

ორგანიზაციებში ვაკანტურ ადგილთა რაოდენობა ვარირებს 1-დან 100-მდე, ხოლო
საშუალოდ

16

ვაკანსიას

შეადგენს.

ვაკანსიების

სიჭარბეა

მშენებლობის

სექტორში

(საშუალოდ 60 ადგილი), ხოლო სიმწირე კი ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის
სექტორებში. ძირითადად ორგანიზაციებმა იმდენი თანამშრომელი აიყვანეს, რამდენი
ვაკანსიაც ჰქონდათ გამოცხადებული. დაფიქსირდა ორი შემთხვევა: სამედიცინო
დაწესებულებაში იყო ორი ვაკანსია და ორივე ღიად დარჩა და კვების მრეწველობაში იყო 30
ვაკანსია და მხოლოდ 20 ადგილი შეივსო. აღსანიშნავია, რომ ორივე შემთხვევაში
დაბალკვალიფიციური კადრის ვაკანტური ადგილები დარჩა თავისუფალი. უკანასკნელი 6
თვის განმავლობაში შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში სულ
დაასაქმეს 372 ადამიანი.
ორგანიზაციებში ძირითადად მოთხოვნა იყო დაბალკვალიფიციურ მუშახელზე, კერძოდ,
არაკვალიფიციურ მუშებზე (სულ 243 ვაკანსია, რაც მთლიანად ვაკანსიების 65.3%-ს
შედაგენს) (იხ. ცხრილი #7.4). მაღალი მოთხოვნა უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში
სამედიცინო სფეროს დაბალკვალიფიციურ პერსონალზე - ექთნებზე (20 ვაკანსია) და
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სანიტრებზე (6 ვაკანსია) ფიქსირდება. თუმცა საკმაოდ მაღალია სპეციფიკური პროფესიების
მქონე მუშაკებზე მოთხოვნა მშენებლობასა და მრეწველობაში: კალატოზები (15 ვაკანსია),
მღებავები და მონათესავე პროფესიების მუშები (12 ვაკანსია), ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და
სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეები (10 ვაკანსია), შემდუღებლები (8 ვაკანსია),
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები (2 ვაკანსია),
მოქანდაკეები, მხატვრები და მონათესავე ხელოვანები (2 ვაკანსია). გასული 6 თვის
განმავლობაში შიდა ქართლში გაჩნდა ვაკანსიები აგრონომის, მეფრინველის, ვეტერინარის
ასისტენტების პოზიციებზე. კვალიფიკაციის მეოთხე დონის მქონე სპეციალისტებზე
მოთხოვნა არც თუ ისე დაბალია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (უმაღლეს
სასწავლებლის პედაგოგის 9 ვაკანსია), წარმოებასა და კვების მრეწველობაში სხვადასხვა
მიმართულებით მომუშავე მენეჯერებზე (13 ვაკანსია) და პროფესიონალებზე (ინჟინერი 3
ვაკანსია, ქიმიკოსი 1 ვაკანსია).

ცხრილი #7.4: გასული 6 თვის განმავლობაში შიდა ქართლის რეგიონში
გამოკითხულ ორგანიზაციებში სხვადასხვა პოზიციებზე დაქირავებულ
ადამინათა რაოდენობა
ვაკანტური პოზიცია

არაკვალიფიციური მუშები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
კალატოზი, მშენებლობა
მღებავები და მონათესავე პროფესიების მუშები
ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეები
უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგი
ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი ლითონის
დამამუშავებლები, კონსტრუქციული
მეფრინველე
სანიტარი
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
დაცვის სამსახურების მუშაკები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა
მომარაგებისა და განაწილების განყოფილების მენეჯერები

დაქირავებულ
თა
რაოდენობა
243
20
15
12
10
9
8
6
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები
ექიმი
მოქანდაკეები, მხატვრები და მონათესავე ხელოვანები
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ვაკანტური პოზიცია

დაქირავებულ
თა
რაოდენობა
2

სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები

2
2
2
1
1
1
1
1
1

უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები
აგრონომიისა და სატყეო მეურნეობის სპეციალისტები
ვეტერინარის ასისტენტები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი
ქიმიკოსი
შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხული 24 ორგანიზაციიდან 16 ორგანიზაციაში ამჟამად
ვაკანსია არ არის, ხოლო დანარჩენ 8 ორგანიზაციაში სულ არის 89 ვაკანისა. როგორც ცხრილი
#7.5 ასახავს, ვაკანსიების 72% მაღალკვალიფიციური კადრის - კერძოდ უმაღლესი
საგანმანათლებლო

დაწესებულების

პედაგოგების

ვაკანსიებს

ეთმობა.

10

ვაკანსიაა

არაკვალიფიციური მუშის პოზიციაზე, თუმცა ამჟამად შედარებით მაღალი მოთხოვნაა
სპეციფიკური პროფესიული განათლების მქონე პირებზე: ზეინკლებზე, შემდუღებლებზე,
ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსებზე.

ცხრილი #7.5 შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
ამჟამად არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციებზე :
პოზიცია
უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგი
არაკვალიფიციური მუშები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების მუშები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
ექიმი
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი ლითონის
დამამუშავებლები, კონსტრუქციული
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები
სულ

რაოდენობა
64
10
8
2
1
1
1
1
1
89

შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხული 24 ორგანიზაციიდან 14 ორგანიზაცია მომდავნო 6
თვის განმავლობაში გეგმავს 92 ახალი კადრის აყვანას. სამომავლო ვაკანსიებში კვლავ
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დაბალკვალიფიციურ სპეციალისტებზე მოთხოვნა სჭარბობს (არაკვალიფიციური მუშის 45
პოზიცია, სამშენევლო სამუშაობზე და გზებზე, კაშხლების შეკეთებაზე დაკავებული მუშების
20 პოზიცია). კვალიფიკაციის მეოთხე დონის მქონე სპეციალისტებზე მოთხოვნა ფიქსირდება
მედიცინის (3 ექიმის პოზიცია), განათლების (უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგი 3
ვაკანსია) წარმოებისა და კვების მრეწველობის (4 მენეჯერის პოზიცია, აგრონომის 1 პოზიცია)
მიმართულებებით (იხ. ცხრილი #7.6). სპეციალური განათლების საჭიროების მქონე კადრებს
შორის მოთხოვნა არის ზეინკლებზე, მეფრინველეებზე, ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა
მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეებზე, შემდუღებლებზე, ფიზიკური და ტექნიკური
მეცნიერებების ტექნიკოსებზე.
ცხრილი #7.6: მომავალი 6 თვის განმავლობაში შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში მოსალოდნელი ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციებზე ( N)

პოზიციები
არაკვალიფიციური მუშები
სამშენებლო სამუშაოებზე და გზების, კაშხლების შეკეთებაზე
დაკავებული მუშები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების
მუშები
ექიმი
უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგი
მეფრინველე
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით
მომუშავეები
აგრონომიისა და სატყეო მეურნეობის სპეციალისტები
ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი ლითონის
დამამუშავებლები, კონსტრუქციული
მომარაგებისა და განაწილების განყოფილების მენეჯერები
მრეწველობის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის არაკვალიფიციური
მუშები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები
სულ

რაოდენობა
45
20
8
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
92

იმისთვის, რომ გამოგვევლინა დამსაქმებლების ზოგადი მოთხოვნები დასასაქმებელი
პირების მიმართ, დასაქმების კრიტერიუმები (განათლების დონე, ზოგადი და ტექნიკური
უნარ-ჩვევები) გამოვავლინეთ ზოგადად ყველა პოზიციაზე, რომელიც გამოცხადებული იყო
გასული 6 თვის განმავლობაში, ამჟამად ან სავარაუდოდ გამოცხადდება მომავალი 6 თვის
განმავლობაში.

როგორც

კვლევის

შედეგებიდან

ჩანს,

შიდა

ქართლის

რეგიონში
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დამსაქმებლები დასასაქმებლებისაგან პოზიციების 3%-ზე ითხოვენ სამეცნიერო ხარისხს (ეს
ეხება უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგებს), 24 %-ზე ითხოვენ უმაღლეს განათლებას,
24%-ზე პროფესიული განათლებას, 44%-ზე ბაზისურ განათლებას. განათლებას მნიშვნელობა
არ აქვს დასასაქმებელი პოზიციების 5%-ზე.

პოზიციების მიხედვით განათლების დონის მოთხოვნა ასე ნაწილდება: ძირითადად,
განათლებას

მნიშვნელობა

არ

აქვს

ან

თხოვენ

ბაზისურ

განათლებას

სხვადასხვა

მიმართულებით მომუშავე არაკვალიფიციურ მუშებს, დაცვის სამსახურის მუშაკებს,
კალატოზებს, სამშენებლო სამუშაოებზე და გზების, კაშხლების შეკეთებაზე დაკავებულ
მუშებს, მღებავებს. პროფესიულ განათლებას ძირითადად სთხოვენ არაკვალიფიციურ მუშებს,
ექთნებს, შემდუღებლებს, ვეტერინარის ასისტენტებს, მძღოლებს და მოძრავი სატრანსპორტო
საშუალებების ოპერატორებს, ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსებს,
მაღაზიის გამყიდველებსა და საქონლის დემონსტრატორებს, მეფრინველეებს, მღებავებს.
უმაღლესი განათლების მოთხოვნა ხშირ შემთხვევაში არალოგიკურ კავშირშია ვაკანტურ
პოზიციასთან. გვხვდება საწინააღმდეგო შემთხვევებიც, როდესაც პოზიცია საჭროებს მაღალ
კვალიფიკაციას და დამსაქმებელი ამას არ ითხოვს (ითხოვენ ბაზისურ ან პროფესიულ
განათლებას ექიმის პოზიციაზე (4 შემთხვევა), სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინერის
პოზიციაზე (2 შემთხვევა), მენეჯერების პოზიციაზე (8 შემთხვევა).
შიდა ქართლის რეგიონის მასშტაბით გამოკითხული დამსაქმებლები მიუთითებენ, რომ
პოზიციების 2.5%-ის დასაკავებლად აპლიკანტის კვალიფიკაციას მნიშვნელობა არ აქვს,
ხოლო 2.5%-ის შემთხვევაში აპლიკანტს არ სჭირდება კვალიფიკაცია. პოზიციების 7.5%-ის
შემთხვევაში აპლიკანტს განათლება ამ სფეროში უნდა ქონდეს მიღებული. პოზიციების 5%ზე დამსაქმებლები კვალიფიკაციაში მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილებას ითხოვენ.
სხვა რეგიონებისაგან განსხვავებით შიდა ქართლში მოქმედ ორგანიზაციებში დამსაქმებლები
კვალიფიკაციაში პოზიციისათვის რელევანტურ კვალიფიკაციას უთითებენ, რათ მათ
საკითხში გათვითცნობიერებულობაზე მიუთითებს.
კვლევის შედეგად გამოვავლინეთ რა ზოგად უნარ-ჩვევებს ითხოვენ დამსაქმებლები
აპლიკანტებისგან (იხ. გრაფიკი #7.1). ყველა გამოცხადებულ თუ მომავალში დაგეგმილ
ვაკანსიებზე დამსაქმებლები აპლიკანტისგან ყველაზე ხშირად პუნქტუალობას (100%),
დროის მენეჯმენტს (95%), დამოუკიდებლად მუშაობის უნარს (91.3%) და გუნდურად
მუშაობის უნარს (93.1%) ითხოვენ. პრობლემის გადაწყვეტის უნარი და კომუნიკაბელურობა
ასევე ხშირად, პოზიციების 87%-ზეა მოთხოვნილი. კრიტიკული აზროვნება დასაქმებულებს
პოზიციების 82%-ის შემთხვევაში მოეთხოვებათ, ხოლო ლიდერობის უნარ-ჩვევა 73.9%-ის
შემთხვევაში. კომპიუტერული უნარები პოზიციების ნახევარზეა მოთხოვნილი, ხოლო უცხო
ენის ცოდნა კი პოზიციების მესამედზე.
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კვლევის შედეგებიდან ჩანს შეუსაბამობა პოზიციასა და დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილ
ზოგად უნარებს შორის. როგორც წესი დამსაქმებლები თითქმის ყველა პოზიციაზე ყველა
შეთავაზებული ზოგად უნარ ჩვევის საჭიროებაზე მიუთითებენ, რაც მათ მოთხოვნებს
გადაჭარბებულს და არაადეკვატურს ხდის. მაგალითად, დამსაქმებლები არაკვალიფიციური
მუშების 10%-ს სთხოვენ უცხო ენის ცოდნას, 30%-ს - კომპიუტერულ უნარ ჩვევებს, 90%-ს
სთხოვენ პრობლემების გადაწყვეტის უნარს, 70%-ს ლიდერობას და 90%-ს დამოუკიდებლად
მუშაობის უნარს. საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალების 66.7%ს სთხოვენ უცხო ენების ცოდნას, კომპიუტერულ უნარებს,

ლიდერობის უნარს და

კრიტიკულ

უცხო

აზროვნებას,

შემდუღებლების

50%-ს

სთხოვენ

ენების

ცოდნას,

კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს, 100%-ს კომუნიკაბელურობას და კრიტიკულ აზროვნებას.
ზეინკლების 50%-ს სთხოვენ უცხო ენების ცოდნას, 100%-ს კომპიუტერულ უნარებს,
კრიტიკულ აზროვნებას და ლიდერობის უნარებს. გვხვდება ასევე შემთხვევები, როდესაც
დამსაქმებლებს მაღალი კვალიფიკაციის კადრების მიმართ დაბალი მოთხოვნები აქვთ,
მაგალითად მენეჯერების მხოლოდ ნახევარს სთხოვენ ლიდერობის უნარს.

გრაფიკი #7.1: შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხულ ვაკანსიებზე
მოთხოვნილი ზოგადი უნარ-ჩვევები (%)

პუნქტუალობა

100.0%

დროის მენეჯმენტი

95.7%

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი

91.3%

გუნდური მუშაობის უნარი

91.3%

პრობლემის გადაწყვეტის უნარი

87.0%

კომუნიკაბელურობა

87.0%
82.6%

კრიტიკული აზროვნება

73.9%

ლიდერობა
47.8%

კომპიუტერული უნარები
უცხო ენების ცოდნა

34.8%

ვაკანტური პოზიციების 8.6 %-ზე მიუთითებენ, რომ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევები ამ
პოზიციებზე დასაქმებულ ადამიანებს მოეთხოვებათ. პოზიციების 62.2%-თან მიმართებაში
დამსაქმებლები აღნიშნავენ, უნდა ერკვეოდეს ტექნიკაში და უნდა შეეძლოს რელევანტური
მანქანა-დანადგარებისა თუ სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაცია. მცირედი
რაოდენობით, მაგრამ დამსაქმებლები ხანდახან ასახელებენ კონკრეტულ სპეციფიკურ უნარ121

ჩვევებს. მაგალითად, უნდა ფლობდეს გეოდეზიურ ცოდნას, უნდა იცოდეს ყველაფერი
ლითონის შესახებ, უნდა შეეძლოს დეტალების გამოჩარხვა, უნდა ქონდეს მათემატიკური და
ანალიტიკური უნარები.

კვლევის ფარგლებში დამსაქმებლებს ასევე ვთხოვდით დაესახელებინათ ვაკანტურ
პოზიციაზე განსაზღვრული ანაზღაურება. დასახელებულ პოზიციათა 32%-ზე აღნიშნულის
შესახებ ინფორმაციის მიღება ვერ მოხერხდა. როგორც ცხრილი #7.7-დან ჩანს ყველაზე
დაბალანაზღაურებადი პროფესია არის სანიტრის, სადაც დამსაქმებლები საშუალოდ 165
ლარის გადახდას ითვალისწინებენ. დაბალი ანაზღაურებით გამოირჩევა დაცვის სამსახურის
მუშაკები (200 ლარი), ქიმიკოსები (225 ლარი), მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის
დემონსტრატორები (230 ლარი), ექთნები (237.5 ლარი), უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და
ხარისხის ინსპექტორები (255 ლარი), ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს
არაკვალიფიციური მუშები (281 ლარი), მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების
ოპერატორები (300 ლარი), მეფრინველეები (300 ლარი), ვეტერინარის ასისტენტები (300
ლარი). კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია შიდა
ქართლის რეგიონში არის სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელის, სადაც
დამქირავებელი 3125 ლარის ანაზღაურებას სთავაზობს დასასაქმებლებს. აღსანიშნავია, რომ
კალატოზის, მღებავის, სამშენებლო სამუშაოებზე და გზების, კაშხლების შეკეთებაზე
დაკავებული მუშების თუ ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით
მომუშავეების პოზიციებზე ანაზღაურება (რაც საშუალოდ 1500 ლარს შეადგენს) გაცილებით
მაღალია ვიდრე სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრების (საშუალოდ 800 ლარი), უმაღლესი
სასწავლებლის პედაგოგების (საშუალოდ 767.1 ლარი) ან ექიმების (566.7 ლარი). თუმცა ეს
პარადოქსი, სწორედ ზემოთ აღნიშნული პოზიციების საჭიროებებსა და ამ მიმართულებით
საკადრო დეფიციტზე მიანიშნებს, რაც კვლევის ფარგლებში ზოგადად გამოვლინდა.

ცხრილი #7.7: შიდა ქართლის რეგიონში ვაკანსიებზე გათვალისწინებული
საშუალო ანაზღაურება პროფესიების მიხედვით (ლარი)
პოზიცია

სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი
კალატოზი, მშენებლობა
მღებავები და მონათესავე პროფესიების მუშები
სამშენებლო სამუშაოებზე და გზების, კაშხლების შეკეთებაზე
დაკავებული მუშები
ხეზე, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით
მომუშავეები

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)

3125.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
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პოზიცია

ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი
ლითონის დამამუშავებლები, კონსტრუქციული
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
მოქანდაკეები, მხატვრები და მონათესავე ხელოვანები
ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე
პროფესიების მუშები
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები
და ამწყობები
ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა
უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგი
აგრონომიისა და სატყეო მეურნეობის სპეციალისტები
მომარაგებისა და განაწილების განყოფილების მენეჯერები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე
პროფესიების მუშაკები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
მრეწველობის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის
არაკვალიფიციური მუშები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების
მენეჯერები
არაკვალიფიციური მუშები
ექიმი
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
ვეტერინარის ასისტენტები
მეფრინველე
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტპროფესიონალები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
ქიმიკოსი
დაცვის სამსახურების მუშაკები
სანიტარი

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)

1333.3
1210.0
1100.0
1000.0
875.0
800.0
800.0
767.1
750.0
750.0
750.0
700.0
675.0
625.0
625.0
585.0
566.7
437.0
300.0
300.0
300.0
281.0
255.0
237.5
230.0
225.0
200.0
165.0
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შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხული 24 ორგანიზაციიდან 11 კომპანიას პრობლემა
შეექმნა კადრის მოძიებასთან დაკავშირებით. დეფიციტურ პროფესიებს შორის გამოიკვეთა
13 სხვადასხვა პოზიცია: მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები,
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები, ფიზიკური და ტექნიკური
მეცნიერებების
ლითონის

ტექნიკოსები,

დამამუშავებლები,

ლითონის
მჭედლები,

მეყალიბეები,

შემდუღებლები,

ზეინკალ-მეხელსაწყოეები

და

ფურცლოვანი
მონათესავე

პროფესიების მუშები (მღარავი, ხარატი, მჩარხავი, მხერხავი, კბილ მჭრელი), ელექტრული და
ელექტრონული

მოწყობილობების

ადმინისტრაციული

მექანიკოსები

განყოფილების

მენეჯერები,

და

ამწყობები,

მომარაგებისა

საფინანსო
და

და

განაწილების

განყოფილების მენეჯერები, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, მეფრინველეები,
ხარატები, ზეინკლები, დურგლები.

პოზიციების შევსების პრობლემებთან დაკავშირებით შიდა ქართლის რეგიონში ასეთ
ტენდენცია გამოვლინდა (იხ გრაფიკი #7.2): ძირითადად დასმაქმებლები უჩივიან კადრის
დაბალკვალიფიციურობას, თითქმის ყველა დეფიციტურ პროფესიასთან მიმართებაში.
გამონაკლისია არაკვალიფიციური მუშები, დამსაქმებლები აღნიშნავენ, რომ ამ პოზიციებზე
დასასაქმებლებს არ მოსწონთ ხელფასი. დამსაქმებლების მოსაზრებით მჭედლები, ზეინკალმეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების მუშები არათუ რეგიონში, არამედ
საქართველოშიც კი არ არის. მედიცინის სფეროში მოქმედი ორგანიზაციები კი შიდა
ქართლის რეგიონში

ექიმების,

კერძოდ კი მეან-გინეკოლოგის,

ანესთეზიოლოგის,

ნეონატოლოგისა და ნეონატოლოგ-რეანიმატოლოგის დეფიციტს უჩივის.

გრაფიკი #7.2: შიდა ქართლის რეგიონში რა სახის პრობლემები იყო
დაკავშირებული კადრების მოძიებასთან(%)
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75.0%

კადრი დაბალკვალიფიციურია
დასასაქმებელ პირებს არ მოსწონთ
ხელფასი

8.3%

ჩვენს რეგიონში/ქალაქში/რაიონში
არ არის ამ დარგის…

8.3%

საქართველოში არ არის ამ დარგის
სპეციალისტი/პროფესიის მქონე…

8.3%

შიდა ქართლის რეგიონში დამსაქმებლები კადრების დეფიციტის შემთხვევების 16.7%-ს ვერ
ჭრიან (გრაფიკი #7.3). ასეთი შემთხვევები ძირითადად ისეთ მაღალკვალიფიციური
კადრებთან დგას,

როგორებიცაა მაგალითად ექიმები. ანუ ეს ის პოზიციებია, სადაც

ორგანიზაციები საკადრო დეფიციტის გადაჭრის გავცელებულ პრაქტიკას - გვერდითი
დარგიდან კადრის დაქირავებას ვერ მიმართავს. დაბალკვალიფიციური კადრი აჰყავთ
დაცვის სამსახურში, აგრონომის და სატყეო მეურნეობაში და სხვადასხვა მიმართულებით
მომუშავე მენეჯერად. დაბალკვალიფიციური კადრი აჰყავთ და გადაამზადებენ მექანიკური
მოწყობილობების ტექნიკოსად, ფიზიკურ და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსად,
შემდუღებლად,

მეფრინველედ,

მოძრავი

სატრანსპორტო

საშუალების

ოპერატორად,

ზეინკლად და ელექტრული და ელექტრონული საშუალებების ტექნიკოსად.
კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხული
ორგანიზაციებს კადრების დაქირავების არაერთ ხერხს იყენებენ. რეგიონში ყველაზე მეტად
გავრცელებული

კადრების

სოციალური

კავშირების

საშუალებით

გამოვლენა

და

დაქირავებაა, ამაზე მიუთითებს ორგანიზაციების 79.2%. აღსანიშნავია, რომ ნაცნობმეგობრების საშუალებით კადრების მოძიებას უფრო მეტად საშუალო ზომის ორგანიზაციები
მიმართავს, ვიდრე მსხვილი ორგანიზაციები. ორგანიზაციების მეოთხედი მიმართავს
ელექტრონულ ვებ-გვერდზე განცხადების განთავსების სტრატეგიას და ეს მსხვილი
ორგანიზაციების კადრების დაქირავების მთავარი სტრატეგიაა. მხოლოდ ერთი საშუალო
ზომის ორგანიზაცია მიმართავს საგანმანათლებლო დაწესებულებას ან ქუჩაში აკრავს
განცხადებას. კადრების მოძიების მიზნით დასაქმების სააგენტოსთან თანამშრომლობს ორი
ორგანიზაცია.

გრაფიკი #7.3: შიდა ქართლის რეგიონში დამსაქმებლები როგორ ჭრიან
პოზიციის შევსებასთან დაკავშირებული პრობლემას (შემთხვევების %
მაჩვენებელი)
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ავიყვანეთ კადრი გვერდითი დარგიდან და
გადავამზადეთ

50.0%

ავიყვანეთ შედარებთ დაბალკვალიფიციური
კადრი

33.3%
16.7%

პრობლემა არ გადაგვიჭრია
მიჭირს პასუხის გაცემა

8.3%

სხვისი დახმარებით მოვძებნეთ

8.3%

ავიყვანეთ გამოსაცდელი ვადით სხვა დარგის
სპეციალისტი

8.3%

შიდა ქართლის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების უმრავლესობას (22
ორგანიზაციას) სმენია სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტის შესახებ. 20 ორგანიზაციის წარმომადგენელს სმენია მომზადებაგადამზადების პროგრამის შესახებ, 17 ორგანიზაციის წარმომადგენელს სტაჟრების
პროგრამის შესახებ, 16 ორგანიზაციას - სუბსიდირების პროგრამების შესახებ, ხოლო 14 ორგანიზაციას დასაქმების ფორუმზე. დასაქმების სააგენტოსთან თანამშრომლობის სურვილს
კი შიდა ქართლის რეგიონში მოქმედი ორგანიზაციების უმრავლესობა - 79% - გამოთქვამს.
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გურიის რეგიონში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები

მცირე შეჯამება


გურიის რეგიონში მოქმედ ორგანიზაციებში ძირითადი მოთხოვნა (63.7%) არის
მშენებლობის, მრეწველობისა და ვაჭრობის მიმართულებით დაბალკვალიფიციურ
მუშახელზე. გამოკითხვის მომენტისათვის კომპანიებში სულ ფიქსირდებოდა 267
ვაკანსია,

რომელთაგანაც

ჭარბობდა

ვაჭრობისა

და

მომსახურების

სფეროს

არაკვალიფიციური მუშების (27), შემდუღებლებისა (15) და მჭედელ/ზეინკლების (15)
ვაკანსიები.


რეგიონში საშუალო მოთხოვნა ვლინდება სპეციფიკური პროფესიული უნარების
მქონე პირებზე (შემდუღებლები, სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები,
ელექტრული

და

ელაქტრონული

საშუალებების

მექანიკოსები,

მზარეულები).

მაღალკვალიფიციური კადრიდან რეგიონში მოთხოვნაა მენეჯერებზე, ქიმიკოსებზე,
ბიოლოგებზე, ჟურნალისტებზე, ექიმებზე.


გამოკითხული ორგანიზაციების დაახლოებით 40%-ს ექნება ვაკანსია მომავალი 6
თვის

განმავლობაში.

სულ

დაფიქსირდა

68

ვაკანსია,

რომლებშიც

ჭარბობს

დაბალკვალიფიციური კადრების ვაკანსიები. რაოდენობით კვლავ ლიდერობს
მოთხოვნა შემდუღებლებზე (30 ადგილი) და არაკვალიფიციურ მუშახელზე (15
ადგილი). მოთხოვნაა პროფესიული განათლების მქონე შემდეგ სპეციალისტებზე ზეინკლები, შემდუღებლები, ექთნები.


გურიის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციები ძირითადად ადეკვატურად
ითხოვენ

აპლიკანტისგან

ვაკანტურ

პოზიციასთან

შესაბამის

კვალიფიკაციას,

განათლების დონეს, ზოგად და სპეციფიკურ ტექნიკურ უნარებს. თუმცა ზოგადად ამ
რეგიონშიც

შეინიშნება

დასასაქმებელი

კადრის

მიმართ

გადაჭარბებული
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მოთხოვნები, ისევე როგორც დამსაქმებლის დაბალინფორმირებულობა აპლიკანტის
მიმართ მოთხოვნილ


განათლების დონესთან,

კვალიფიკაციასთან, ზოგად თუ

სპეციფიკურ უნარ-ჩვევასთან მიმართებაში.
გურიის რეგიონში დაფიქსირდა შემდეგი კადრების დეფიციტი - სამრეწველო
დანადგარების

ოპერატორები

და

მონათესავე

პროფესიების

მუშაკები,

კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები, სამართლის სფეროს
სპეციალისტ-პროფესიონალები,

აგრონომები,

მექანიკური

მოწყობილობების

ტექნიკოსები, შემდუღებლები, საინჟინრო ტექნიკური განათლების მქონე ინჟინრები,
ქიმიკოსები და ბიოლოგები.


რეგიონში დამსაქმებლები ძირითადად უჩივიან კადრის დაბალკვალიფიციურობას
(53%) და რეგიონში/რაიონში მსგავსი კვალიფიკაციისა და პროფესიის მქონე
ადამიანების დეფიციტს (47%). პრობლემური კარდების შევსების პრობლემა გურიაში
გამოკითხულ ორგანიზაციათა მესამედში კვლავაც გადაუჭრელია. ძირითადად კი
ორგანიზაციები დეფიციტურ პოზიციებზე იღებენ დაბალკვალიფიციურ კადრებს და



იშვიათ შემთხვევაში მათ გადამზადებაზე ხარჯავენ რესურსს.
კვლევის შედეგებით ჩანს, რომ დასაქმების სტრატეგიებს შორის გურიის რეგიონში
კადრის სოციალური კავშირებით მოძებნის ტენდენცია ჭარბობს, თუმცა ასევე ხდება
ვებ-გვერდებზე და სხვა მედია საშუალებაში ინფორმაციის განთავსების პრაქტიკა.
გვხვდება საგანმანათლებლო ინსტიტუტისთვის და დასაქმების სააგენტოსთვის
მიმართვის შემთხვევებიც.

გურიის რეგიონის ზოგადი დახასიათება
გურიის რეგიონი საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს და ტერიტორიის
2.9% უჭირავს. 2017 წლის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობა 112.6 ათას კაცს შეადგენს.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით უკანასკნელი 10
წლის განმავლობაში შეიმჩნევა მსოახლეობის რაოდენობის კლება (დაახლოებით 19%).
გურიის რეგიონის სტრატეგიული გეგმის მიხედვით რეგიონის მოსახლეობის კლებას
განაპირობებს როგორც მძიმე დემოგრაფიული სურათი, ასევე ადგილობრივთა მაღალი გარე
და შიდა მიგრაცია (საქართველოს რეგიონული განვითრების და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო, 2013).
2016 წლისათვის გურიის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულების მაჩვენებლი 644.1
მლნ ლარს შედგენს მიმდინარე ფასებში, რაც საქართველოში შექმნილი მთლიანი
დამატებული
გავაანალიზებთ

ღირებულების
შევნიშნავთ,

2.2%-ია.
რომ

ამ

ეკონომიკური
რეგიონში

საქმიანობის

შექმნილი

მიხედვით

მთლიანი

თუ

დამატებული

ღირებულების 25.2% იწარმოება მომსახურების სხვადასხვა სახეების მიწოდების შედეგად,
20.8% - სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, თევზჭერის და ნადირობის სექტორში,
ხოლო 15.1% - სახელმწიფო მმართველობაში. გურიის რეგიონის მთლიანი დამატებული
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ღირებულების 9.3% მრეწველობის სექტორიდან იწარმოება და რეგიონში წარმოებული
დამატებული ღირებულების მოცულობით მეოთხე ადგილზეა (საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური, 2016).
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რეგიონული სტატისტიკის მიხედვით
გურიის რეგიონში უმუშევრობის დონე 2016 წლისათის 4.1%-ს შეადგენს და 2006 წელთან
შედარებით

2.3%-ით

შემცირებულია

(აღსანიშნავია,

რომ

უმუშევრობის

დონემ

განსაკუთრებით მოიმატა 2008-2010 წლებში და 8.9%-ს შეადგენდა, 2011 წლიდან კი კვლავ
დაიწყო კლება). 2006 წლიდან

20016

წლამდე

დასაქმების დონის დინამიკას თუ

დავაკვირდებით შევამჩნევთ, რომ დასაქმება იკლებს 2007-დან 2010 წლამდე, დასაქმებულთა
რაოდენობა ამ წლებში 43.8 ათას კაცით მცირდება. 2011 წლის შემდეგ იწყება დასაქმების
დონის მატება და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 წლის მონაცემებით 219.6 ათას
კაცს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულთა 76%-მდე თვითდასაქმებულია და
ძირითადად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მაშინ როცა ამ სექტორში ნაწარმოები
დამატებითი ღირებულების წილი მხოლოდ 20.8%-ია. გურიის რეგიონში ბიზნესექტორში
დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 5.7 ათასია და დასაქმებულთა რაოდენობის 2.6%-ს შეადგენს,
ხოლო დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება 641.1 ლარია (საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016).

ძირითადი ეკონომიკური სექტორები გურიის რეგიონში
2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით გურიის რეგიონში სულ დარეგისტრირებული
იყო 1956 იურიდიული პირი, რაც მთლიანად საქართველოში დარეგისტრირებული
ორგანიზაციების 1.94%-ია.20 აქედან ძირითადი ნაწილი (99.39%) არის მცირე ზომის
ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი #8.1). მსხვილი ორგანიზაცია სულ არის 3 და შეადგენს მთლიანი
მოცულობის 0.15%-ს, ხოლო საშუალო ზომის ორგანიზაცია არის 9 და შეადგენს მთლიანი
მოცულობის 0.46 %-ს. მცირე, საშუალო და მსხვილი ზომის ორგანიზაციებში ადგილობრივი
კერძო საკუთრებაში მყოფი ორგანიზაციები პრევალირებს.

ცხრილი 8.1: გურიის რეგიონში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა ძირითადი
მაჩვენებლები
ბიზნეს სუბიქტები

მსხვილი

საშუალო

მცირე

სულ

კერძო ადგილობრივი საკუთრება, შერეული
კერძოს უპირატესობით

%

0.16%

0.32%

99.53%

100%

N

3

6

1887

1896

სახელმწიფო, მუნიციპალური და შერეული

%

0%

10%

90%

100%

20

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად
მასში ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც
შეჩერებული აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.
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საკუთრება სახელმწიფოს უპირატესობით

N

0

1

9

10

კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული
საკუთრება უცხოურის უპირატესობით

%

0%

4%

96%

100%

N

0

2

48

50

%

0.15%

0.46%

99.39%

100%

N

3

9

1944

1956

სულ

ცხრილი #8.2-ზე ასახულია გურიის რეგიონში დარეგისტრირებულ რაოდენობრივად წამყვან
პოზიციაზე

მყოფ

ორგანიზაციათა

რაოდენობრივი

და

პროცენტული

მაჩვენებლები

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით განსაზღვრული ეკონომიკური
საქმიანობის სფეროს შესაბამისად (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო,
2004). დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო
ვაჭრობაში, სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურებაში, სახმელეთო ტრანსპორტში,
მშენებლობაში და საკვები პროდუქტის წარმოებაში.

ცხრილი
#8.2:
გურიის
რეგიონში
დარეგისტრირებულ
ორგანიზაციათა
საქმიანობის ტიპი საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით:
საქმიანობის ტიპი
1

რაოდენობა

%

780

39.9

153

7.8

საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობის
გარდა;

2

საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,
ავტომობილებისა და მოტოციკლების ჩათვლით

3

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

127

6.5

4

სახმელეთო ტრანსპორტი

124

6.3

5

მშენებლობა

114

5.8

6

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

94

4.8

7

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური

85

4.3

მომსახურება და რემონტი
8

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

45

2.3

9

რეზინისა და პლასტმასის ნაწარმის წარმოება

38

1.9

10

ოპერაციები უძრავი ქონებით

37

1.9

ადგილობრივმა ექსპერტებმა გურიის რეგიონის განვითარებულ ეკონომიკურ სექტორებს
შორის დაასახელეს: სოფლის მეურნეობა (განსაკუთრებით ციტრუსისა და ჩაის წარმოება),
საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, ტურიზმი და მინერალური წყლების ჩამოსხმა.
რეგიონში არსებული სამი მსხვილი ორგანიზაციიდან ორი საქმიანობს მშენებლობის, ხოლო
ერთი საკვები პროდუქტის წარმოების სექტორში. საშუალო ზომის ორგანიზაციებიდან სამი
ორგანიზაცია აწარმოებს ხილს, ბოსტნეულსა და ფქვილს, ორი ორგანიზაცია ეწევა საცალო
130

ვაჭრობას, დანარჩენები კი მოღვაწეობენ საგამომცემლო და პოლიგრაფიულ საქმიანობაში,
მშენებლობაში, ტრანსპორტით მომსახურებაში და დასვენების, გართობის, კულტურისა და
სპორტის ორგანიზების დარგში.

რაოდენობრივ გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციების პროფილი
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში გურიის რეგიონში
კვლევა ჩატარდა თვრამეტ მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის

ორგანიზაციაში21 (იხ.

ცხრილი #8.3). კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან სამი მსხვილი ორგანიზაციაა,
რომელთაგანაც ერთი ოპერირებს კვების მრეწველობის, ხოლო სამი ენერგეტიკის სექტორში,
საშუალო ზომის 10 ორგანიზაცია ყველა სექტორიდან იყვნენ წარმოდგენილი, ხოლო
სოფლის მეურნეობის დარგი კი, როგორც რეგიონისთვის წამყვანი დარგი, ძირითადად მცირე
ზომის ორგანიზაციების სახით არის წარმოდგენილი და შესაბამისად გამოვიკითხეთ ამ
ზომის ერთი საშუალო და სამი მცირე ზომის ბიზნესსუბიეტის წარმომადგენლები.

ცხრილი #8.3: გურიის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების ზომა და
საქმიანობის სექტორი
საქმიანობის სექტორი
მედიცინა
მშენებლობა
ვაჭრობა
ენერგეტიკა
მედია
სოფლის მეურნეობა
კვების მრეწველობა
სულ

მსხვილი
0
1
0
3
0
0
1
5

საშუალო
1
1
2
0
1
1
4
10

მცირე
0
0
0
0
0
3
0
3

გურიის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების საშუალო ასაკი
ძირითადად 38 წელია. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი (32 წელი) ფიქსირდება ვაჭრობის
სფეროში მოქმედ ორგანიზაციებში, ხოლო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (50 წელი)
21

კვლევაში აქცენტი გვქონდა გადატანილი მსხვილ ორგანიზაციებზე, როგორც მთავარ
დამსაქმებლებზე, მაგრამ მსხვილი ორგანიზაციების მცირე რაოდენობის გამო, შევარჩიეთ საშუალო და
მცირე ზომის ორგანიზაციებიც, რომლებიც წინა ეტაპზე გამოკითხული ექსპერტების მიერ დასახელდა
რეგიონში მთავარ დამსაქმებლად.
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ფიქსირდება

ინფრასტრუქტურულ

მშენებლობაში.

გამოკითხვაში

მონაწილე

ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 80 ლარი ფიქსირდება მედიის სექტორში,
ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი - 600 ლარი - ფიქსირდება ინფრასტრუქტურულ
მშენებლობის სექტორში, საშუალოდ კი ორგანიზაციები მინიმალურ ხელფასად 280 ლარს
მიუთითებენ. მაქსიმალური ხელფასი საშუალოდ 2006 ლარია, ამათგან ყველაზე დაბალი
ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა (350 ლარი) ფიქსირდება სოფლის მეურნეობის სექტორში,
ხოლო ყველაზე მაღალი მაქსიმალური ხელფასი (5000 ლარი) არის მშენებლობაში და კვების
მრეწველობაში.
ორგანიზაციების ზომა პირდაპირ კავშირშია დასაქმებულთა რაოდენობასთან. მცირე ზომის
ორგანიზაციებში საშუალოდ დასაქმებულია 15 ადამიანი, საშუალო ზომის საწარმოებში - 66
ადამიანი, მსხვილ ორგანიზაციებში - საშუალოდ 149. დასაქმებულთა შედარებით მაღალი
რიცხვი ფიქსირდება მშენებლობაში (საშუალოდ 250 ადამიანი), ხოლო შედარებით დაბალი
(საშუალოდ 36 ადამიანი) სოფლის მეურნეობის სექტორში. გურიის რეგიონში დროებითი
თანამშრომლების რაოდენობა საშუალოდ 39 ადამიანია. დროებითი თანამშრომელების
ძირითადად გვხვდებიან საშუალო და მცირე ზომის ორგანიზაციებში, ხოლო სექტორების
მიხედვით სოფლის მეურნეობაში (საშუალოდ 24 ადამიანი).
გურიის რეგიონში გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ამჟამად სულ დასაქმებულია
1450

მუდმივი,

და

658

დროებითი

თანამშრომელი.

გამოკითხვაში

მონაწილე

ორგანიზაციებიდან სამმა ორგანიზაციამ მიუთითა, რომ გასული 6 თვის განმავლობაში
თანამშრომელს არ დაუტოვებია პოზიცია. თხუთმეტი კომპანიიდან სულ 70-მა ადამიანმა
დატოვა

პოზიცია,

რაც

მუდმივად

დასაქმებულთა

რაოდენობის

(1450

ადამიანი)

დაახლოებით 4.8%-ს შეადგენს. პოზიციის დატოვების 75%-ის შემთხვევაში დასაქმებულები
სამსახურს საკუთარი ინიციატივით ტოვებენ, 12.6%-ის შემთხვევაში კი დამქირავებელი
უკმაყოფილოა თანამშრომლით (იყო ერთი შემთხვევაც, როდესაც დასაქმებული ქურდობის
ბრალდებით გაათავისუფლეს), 12.6%-ის შემთხვევაში ხელშეკრულების ვადა იწურება ან
ორგანიზაცია ამცირებს თანამშრომელთა რაოდენობას.
გურიის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების შრომითი რესურსის საჭიროებები
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში გურიის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
ვაკანტურ ადგილთა რაოდენობა ვარირებს 0-დან 30-მდე, ხოლო საშუალოდ 8 ვაკანსიას
შეადგენს. ვაკანსიების სიჭარბეა მშენებლობის სექტორში (საშუალოდ 25 ადგილი), ხოლო
სიმწირე კი მედიის, ენერგეტიკის და სოფლის მეურნეობის სექტორებში. მიუხედავად იმისა,
რომ 3 ორგანიზაციას ვაკანტური ადგილი არ ჰქონდა, უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში
ყველამ

დაასაქმა

ერთი

ადამიანი

მაინც.

ძირითადად

ორგანიზაციებმა

იმდენი

თანამშრომელი აიყვანეს, რამდენი ვაკანსიაც ჰქონდათ გამოცხადებული. გამოცხადებულ
ვაკანსიებზე 2-ით ნაკლები ადამიანი აიყვანეს მედიცინის სექტორში, ვაჭრობასა და კვების
მრეწველობაში; ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაში დროებით სამუშაოებზე აიყვანეს 68
132

თანამშრომელი, ხოლო ენერგეტიკის სექტორში კი 40 ადამიანი, როდესაც არ გეგმავდნენ
ვაკანსიის გამოცხადებას.
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში გურიის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში სულ
დაასაქმეს 267 ადამიანი, რაც მუდმივი და დროებითი თანამშრომლების დაახლოებით
რაოდენობის 18.4%-ს შეადგენს და გაცილებით მაღალია, ვიდრე პოზიციების დატოვების
წილი.
ორგანიზაციებში ძირითადად მოთხოვნა იყო დაბალკვალიფიციურ მუშახელზე, კერძოდ,
არაკვალიფიციურ მუშებაზე (სულ 149 ვაკანსია) და ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს
არაკვალიფიციური მუშებზე (21 ვაკანსია), რაც მთლიანად ვაკანსიების 63.7%-ს შედაგენს (იხ.
ცხრილი #8.4). უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში გურიის რეგიონში მაღალი მოთხოვნა
მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორებზე

(26 ვაკანსია)

ფიქსირდება. თუმცა საკმაოდ მაღალია სპეციფიკური პროფესიების მქონე მუშაკებზე
მოთხოვნა: შემდუღებლები (17 ვაკანსია), სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და
მონათესავე პროფესიების მუშაკები (10 ვაკანსია), ელექტრული და ელექტრონული
მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები (1 ვაკანსია), მზარეულები (1 ვაკანსია).
კვალიფიკაციის მეოთხე დონის საჭიროების მქონე პროფესიათაგან გურიის რეგიონში
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში მოთხოვნა იყო

სამუშაოთა მწარმოებლებსა და

აღმრიცხველებზე (8 ვაკანსია), სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრებზე (6 საწარმოო და
საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები (4 ვაკანსია), ექიმებზე (3 ვაკანსია), აგრონომები
და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტებზე (2 ვაკანსია) და ჟურნალისტებზე (2 ვაკანსია).

ცხრილი #8.4: გასული 6 თვის განმავლობაში გურიის რეგიონში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში სხვადასხვა პოზიციებზე დაქირავებულ ადამინათა რაოდენობა
ვაკანტური პოზიცია

არაკვალიფიციური მუშები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
შემდუღებლები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
სამუშაოთა მწარმოებელი, აღმრიცხველი, ხელმძღვანელი

დაქირავებულ
თა
რაოდენობა
149
26
21
17
10
10
8

ინჟინერი, სამოქალაქო მშენებლობა
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები

6
4
133

ვაკანტური პოზიცია

დაქირავებულ
თა
რაოდენობა
4
3
2
2
2

საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
ექიმი
აგრონომები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტები
მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა ავტორები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და ამწყობები

1
1
1
267

მემინდვრეები და მებოსტნეები
მზარეულები
სულ
გურიის რეგიონში გამოკითხული 18 ორგანიზაციიდან 13 ორგანიზაციაში ამჟამად ვაკანსია
არ არის, ხოლო დანარჩენ 5 ორგანიზაციაში სულ არის 65 ვაკანისა. როგორც ცხრილი #8.5
ასახავს, ვაკანსიების 41.5% დაბალკვალიფიციურ კადრის - ვაჭრობისა და მომსახურების
სფეროს არაკვალიფიციური მუშების ვაკანსიებს ეთმობა. პოზიციების 49% სპეციფიკური
პროფესიული განათლების მქონე კადრებისთვისაა განკუთვნილი ზეინკლები (15 ვაკანსია),
შემდუღებლები (15 ვაკანსია), ექთნები (2 ვაკანსია). კვალიფიკაციის მეოთხე დონის მქონე
სპეციალობებიდან დაფიქსირდა თითო ვაკანსია ქიმიკოსზე, ბიოლოგზე, ჟურნალისტზე,
ექიმზე და საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერზე.

ცხრილი #8.5: გურიის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციაზე:
პოზიცია
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
შემდუღებლები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების მუშები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
ქიმიკოსი
მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა ავტორები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, ზოოლოგები და მონათესავე პროფესიების
სპეციალისტ-პროფესიონალები
ექიმი
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
სულ
გურიის

რეგიონში

ვაკანტური

ადგილი

მომავალი

6

თვის

ამჟამად

რაოდენობა
27
15
15
2
1
1
1

განმავლობაში

1
1
1
65
ექნება

ორგანიზაციების 38.9%-ს (7 ორგანიზაცია). 6 ორგანიზაციას უჭირს განჭვრიტოს სამომავლო
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საკადრო პოლიტიკა. გურიის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციაში მომავალი 6 თვის
განმავლობაში 68 ვაკანსია გამოცხადდება შემდეგ პოზიციებზე:

ცხრილი #8.6: მომავალი 6 თვის განმავლობაში გურიაში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში
მოსალოდნელი
ვაკანსიების
რაოდენობა
სხვადასხვა
პოზიციებზე (N)
პოზიციები
შემდუღებლები
არაკვალიფიციური მუშები
მემინდვრეები და მებოსტნეები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
ექიმი (პედიატრი)
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
კვლევის

შედეგები

დაბალკვალიფიციურ
სპეციალური

ნათელყოფს,

ნაწილი

ვაკანსიებისა

2
2
1
1
განკუთვნილია

კადრზე და სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს, თუმცა

მომზადება

კვალიფიციურ
საშუალებების

რომ

რაოდენობა
30
15
8
4
3
2

სჭირდება

შემდუღებლებს,

მებოსტნეებს,

მრეწველობის

მუშებს,
სამრეწველო
დანადგარების
ოპერატორებს,
ტექნიკური
ოპერატორებს. ვაკანსიების მცირე რაოდენობა საჭიროებს მაღალ

კვალიფიკაცას ექიმისა და მენეჯერის პოზიციებზე.
იმისთვის, რომ გამოგვევლინა დამსაქმებლების ზოგადი მოთხოვნები დასასაქმებელი
პირების მიმართ, დასაქმების კრიტერიუმები (განათლების დონე, ზოგადი და ტექნიკური
უნარ-ჩვევები) გამოვავლინეთ ზოგადად ყველა პოზიციაზე, რომელიც გამოცხადებული იყო
გასული 6 თვის განმავლობაში, ამჟამად ან სავარაუდოდ გამოცხადდება მომავალი 6 თვის
განმავლობაში. როგორც კვლევის შედეგებიდან ჩანს, გურიის რეგიონში დამსაქმებლები
ვაკანტური პოზიციების 22 %-ზე ითხოვენ უმაღლეს განათლებას, 28%-ზე პროფესიული
განათლებას,

28%-ზე

ბაზისურ

განათლებას.

განათლებას

მნიშვნელობა

არ

აქვს

დასასაქმებელი პოზიციების 22%-ზე.

პოზიციების მიხედვით განათლების დონის მოთხოვნა ასე ნაწილდება: ძირითადად,
განათლებას

მნიშვნელობა

მიმართულებით

მომუშავე

არ

აქვს

ან

თხოვენ

არაკვალიფიციურ

ბაზისურ

მუშებს,

განათლებას

მომხმარებლებთან

სხვადასხვა
მომუშავე
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მოსამსახურეებს, მაღაზიის გამყიდვლებსა და საქონლის დემონსტრატორებს, მემინდვრეებსა
და

მებოსტნეებს.

პროფესიულ

განათლებას

ძირითადად

სთხოვენ

შემდუღებლებს,

მზარეულებს, ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსებსა და ამწყობებს,
ზეინკლებს, საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალებს, მძღოლებსა
და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორებს. უმაღლეს განათლებას სთხოვენ
ექიმებს,

სამოქალაქო

აღმრიცხველებს,

მშენებლობის

ქიმიკოსებს,

ინჟინრებს,

ბიოლოგებს,

სამუშაოთა

აგრონომებს,

მწარმოებლებსა

სხვადასხვა

და

მიმართულებით

მომუშავე მენეჯერებს.
უმაღლესი განათლების მოთხოვნა ხშირ შემთხვევაში არალოგიკურ კავშირშია ვაკანტურ
პოზიციასთან. დამსაქმებლები უმაღლეს განათლებას ითხოვენ არაკვალიფიციური მუშის (1
შემთხვევა), სამრეწველო დანადგარების ოპერატორების (3 შემთხვევა), ვაჭრობისა და
მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშების (4 შემთხვევა), საექთნო საქმიანობისა და
მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალების (1 შემთხვევა), მაღაზიის გამყიდველებისა და
საქონლის

დემონსტრატორების

(1

შემთხვევა),

მზარეულების

(1

შემთხვევა),

შემდუღებლების (1 შემთხვევა), პოზიციებზე. გვხვდება საწინააღმდეგო შემთხვევებიც,
როდესაც პოზიცია საჭროებს მაღალ კვალიფიკაციას და დამსაქმებელი ამას არ ითხოვს
(ითხოვენ ბაზისურ ან პროფესიულ განათლებას საწარმოო და საექსპლუატაციო
განყოფილების მენეჯერების 3 პოზიციაზე, ჟურნალისტის 2 პოზიციაზე, სამოქალაქო
მშენებლობის ინჟინერის 1 პოზიციაზე, ქიმიკოსის 1 პოზიციაზე).
გურიის რეგიონის მასშტაბით გამოკითხული დამსაქმებლები მიუთითებენ, რომ პოზიციების
2.3%-ის დასაკავებლად აპლიკანტის კვალიფიკაციას მნიშვნელობა არ აქვს, ხოლო 20.9%-ის
შემთხვევაში აპლიკანტს არ სჭირდება კვალიფიკაცია. პოზიციების 9.3%-ის შემთხვევაში
აპლიკანტს განათლება ამ სფეროში უნდა ქონდეს მიღებული. პოზიციების 20.9%-ზე
დამსაქმებლები კვალიფიკაციაში მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილებას ითხოვენ.
გვხვდება
ერთეული
შემთხვევები,
როდესაც
დამსაქმებლები
კვალიფიკაციაში
პოზიციისათვის რელევანტურ კვალიფიკაციას უთითებენ, თუმცა არის შემთხვევები,
როდესაც კვალიფიკაციაში ზოგადი უნარების მოთხოვნებს უთითებენ.
კვლევის შედეგად გამოვავლინეთ რა ზოგად უნარ-ჩვევებს ითხოვენ დამსაქმებლები
აპლიკანტებისგან (იხ. გრაფიკი #8.1). ყველა გამოცხადებულ თუ მომავალში დაგეგმილ
ვაკანსიებზე დამსაქმებლები აპლიკანტისგან ყველაზე ხშირად გუნდური მუშაოების უნარს
(83.3%), პუნქტუალობას (72.2%), კომუნიკაბელურობას (72.2%) ითხოვენ. პოზიციების
დაახლოებით ნახევარზე დამსაქმებლები აპლიკანტებისგან ითხოვენ დამოუკიდებლად
მუშაობის უნარს და კომპიუტერულ უნარებს (ვორდი, ექსელი, სხვ.). პრობლემის
გადაწყვეტის უნარი და უცხო ენების ცუდნა პოზიციების 44.4%-ზეა მოთხოვნილი.
პასუხისმგებლობა, დროის მენეჯმენტი და ლიდერული თვისებები შედარებით ნაკლებად
მოთხოვნადი ზოგადი უნარ-ჩვევაა,
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გრაფიკი #8.1: გურიის რეგიონში გამოკითხულ ვაკანსიებზე მოთხოვნილი ზოგადი
უნარ-ჩვევები (%)

83.3%

გუნდური მუშაობის უნარი
პუნქტუალობა

72.2%

კომუნიკაბელურობა

72.2%

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი

55.6%

კომპიუტერული უნარები

55.6%

პრობლემის გადაწყვეტის უნარი

44.4%

უცხო ენების ცოდნა

44.4%

დროის მენეჯმენტი

38.9%

კრიტიკული აზროვნება

38.9%
27.8%

ლიდერობა

22.2%

პასუხისმგებლობა
5.6%

კონცენტრირებულობა

კვლევის შედეგებიდან ჩანს შეუსაბამობა პოზიციასა და დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილ
ზოგად უნარებს შორის. მაგალითად, დამსაქმებლები არაკვალიფიციური მუშების 5.6%-ს
სთხოვენ უცხო ენის და კომპიუტერული უნარების ცოდნას, 16.7%-ს - კრიტიკულ
აზროვნებას, 11.1%-ს სთხოვენ პრობლემების გადაწყვეტის უნარს.
კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ დამსაქმებლები ვაკანტური პოზიციების 5.6%-ზე
სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებს არ ითხოვენ. პოზიციების 11%-თან მიმართებაში დამსაქმებლები
აღნიშნავენ,

რომ დასასაქმებელი

უნდა

ერკვეოდეს

ტექნიკაში

რელევანტური

მანქანა-დანადგარებისა

თუ

ექსპლუატაცია.

პოზიციების

დამსაქმებლები

22.2%-ზე

სხვადასხვა

და

უნდა

ტექნიკური
ითხოვენ

შეეძლოს

საშუალებების

მათემატიკურ

და

ანალიტიკურ უნარებს, ხოლო 11%-ის შემთხვევაში რელევანტურ პოზიციაზე მუშაობის
გაცმოდილებას. მცირედი რაოდენობით, მაგრამ დამსაქმებლები ხანდახან ასახელებენ
კონკრეტულ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებს. მაგალითად, უნდა ერკვეოდეს მცენარეთა დაცვის
საშუალებებში,

უნდა

შეეძლოს

სოფლის

მეურნეობის

იარაღებთან

მუშაობისას

უსაფრთხოების წესების დაცვა, ან უნდა შეძლოს პაციენტის კონსულტირება.

კვლევის

ფარგლებში

პოზიციაზე

დამსაქმებლებს

განსაზღვრული

ასევე

ანაზღაურება.

ვთხოვდით
კვლევის

დაესახელებინათ

პროცესში

ვაკანტურ

დამსაქმებლებმა

არ
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დაასახელეს პოზიციათა 16.7 %-ზე გათვალისწინებული ანაზღაურება. როგორც ცხრილი
#8.7-დან ჩანს ყველაზე დაბალანაზღაურებადი პროფესია არის მომხმარებლებთან მომუშავე
მოსამსახურეების პოზიცია (საშუალოდ თვიური ანაზღაურება 240 ლარი). დაბალი
ანაზღაურებით გამოირჩევა შემდეგი პოზიციები - ზეინკლები (275 ლარი), მაღაზიის
გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები (286.7 ლარი), ექთნები (300 ლარი),
მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები (300
ლარი). კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია
გურიის რეგიონში არის ექიმის (საშუალოდ 1150 ლარი). აღსანიშნავია, რომ გარკვეული
პროფესიული განათლების მქონე კადრს, მაგალითად, ელექტრული და ელექტრონული
მოწყობილობის მექანიკოსსა და ამწყობს, აქვს უფრო მაღალი ანაზღაურება (საშუალოდ 820
ლარი), ვიდრე მაგალითად პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების
მენეჯერებს (საშუალოდ 600 ლარი), რომელთაც ხშირად უმაღლეს განათლებას თხოვენ.

ცხრილი #8.7: გურიის რეგიონში ვაკანსიებზე გათვალისწინებული საშუალო
ანაზღაურება პროფესიების მიხედვით (ლარი)
პოზიცია

ექიმი
ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და
ამწყობები
აგრონომები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
მემინდვრეები და მებოსტნეები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
შემდუღებლები
პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერები
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
არაკვალიფიციური მუშები
მზარეულები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და მონათესავე
პროფესიების მუშაკები
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების
მუშები

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)
1150
820
775
750
700
666.7
650
616.7
600
500
476.7
450
331.3
300
300
286.7
275
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პოზიცია

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)
240
520.4

მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
რეგიონში ვაკანსიებზე არსებული საერთო საშუალო ხელფასი

კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ გურიის რეგიონში საკადრო დეფიციტი ძირითადად
მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის დარგებს უკავშირდება, რაც რეგიონის წამყვანი
ეკონომიკური სექტორებია. ორივე სექტორში პოზიციის ვერ შევსების პრობლემა ძირითადად
უკავშირდება ან პროფესიული განათლების ან უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციის
კადრების ნაკლებობას. გურიის რეგიონში დაფიქსირდა შემდეგი კადრების დეფიციტი სამრეწველო

დანადგარების

ოპერატორები

და

მონათესავე

პროფესიების

მუშაკები,

კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ-პროფესიონალები, სამართლის სფეროს სპეციალისტპროფესიონალები, აგრონომები, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, შემდუღებლები,
საინჟინრო ტექნიკური განათლების მქონე ინჟინრები, ქიმიკოსები და ბიოლოგები.
შემთხვევების 53%-ში დამსაქმებლები უჩივიან კადრის დაბალკვალიფიცურობას. ეს ეხება
სამრეწველო

დანადგარების

ოპერატორებსა

და

მონათესავე

პროფესიების

მუშაკებს,

კომპიუტერული
ტექნიკის
სპეციალისტ-პროფესიონალებს,
სამართლის
სფეროს
სპეციალისტ-პროფესიონალებს,
მექანიკური
მოწყობილობების
ტექნიკოსებს,
შემდუღებლებს, საინჟინრო ტექნიკური განათლების მქონე ინჟინრებს. ხოლო, რაც შეეხება
აგრონომებს, შემდუღებლებს, საინჟინრო ტექნიკური განათლების მქონე ინჟინრებს,
ქიმიკოსებსა და ბიოლოგებს, ისინი, დამსაქმებლების შეფასებით გურიის რეგიონში
საერთოდ არ არიან.
გურიის

რეგიონში

დამსაქმებლები

კადრების

დეფიციტს

პოზიციების

მესამედის

შემთხვევაში ვერ ჭრიან (გრაფიკი #8.2). ასეთი შემთხვევები ძირითადად ვლინდება
შემდუღებლების,

ქიმიკოსებისა

და

ბიოლოგების

პოზიციებთან

მიმართებაში.

დაბალკვალიფიციური კადრი აჰყავთ აგრონომის, კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტპროფესიონალების და საინჟინრო ტექნიკური განათლების მქონე ინჟინრების პოზიციებზე.
ორმა ორგანიზაციამ ჩამოიყვანა მექანიკოსი და სამრეწველო დანადგარების ოპერატორი სხვა
რეგიონიდან/რაიონიდან.

გრაფიკი #8.2: გურიის რეგიონში დამსაქმებლები როგორ ჭრიან პოზიციის
შევსებასთან დაკავშირებული პრობლემას (შემთხვევების % მაჩვენებელი)
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ავიყვანეთ კადრი გვერდითი დარგიდან და
გადავამზადეთ

33.3

33.3

პრობლემა არ გადაგვიჭრია

ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი სხვა
რეგიონიდან/რაიონიდან
ავიყვანეთ შედარებთ დაბალკვალიფიციური
კადრი

22.2

11.1

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ გურიის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციები
კადრების დაქირავების ორზე მეტ ხერხს მიმართავენ (გრაფიკი #8.3). რეგიონში ყველაზე
მეტად გავრცელებულია კადრების სოციალური კავშირების საშუალებით გამოვლენა და
დაქირავება, ამაზე მიუთითებს ორგანიზაციების 66.7%. აღსანიშნავია, რომ ნაცნობმეგობრების საშუალებით კადრების მოძიებას უფრო მეტად საშუალო ზომის ორგანიზაციები
მიმართავენ (ორგანიზაციების 38.9%), ვიდრე მსხვილი (11.1%) და მცირე ზომის (16.7%)
ორგანიზაციები. ორგანიზაციების ნახევარზე მეტი მიმართავს ელექტრონულ ვებ-გვერდზე
განცხადების განთავსების სტრატეგიას და ეს მსხვილი ორგანიზაციების კადრების
დაქირავების მთავარი სტრატეგიაა, თუმცა იშვიათად იყენებს საშუალო და მცირე ზომის
ორგანიზაციებიც. ერთმა მსხვილმა და სამმა საშუალო ზომის ორგანიზაციამ კადრების
მოძიების მიზნით მიმართა დასაქმების სააგენტოს. საგანმანათლებლო დაწესებულებას
კადრების მოძიების მიზნით მიმართა სამმა ორგანიზაციამ (ერთი მსხვილი და ორი საშუალო
ზომის ორგანიზაცია). სექტორულად კი დასაქმების სააგენტოსთან თანამშრომლობას უფრო
მეტად მედიის, სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობაში მოქმედი ორგანიზაციები
მიმართავენ.

გრაფიკი #8.3: გურიის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების კადრების
დაქირავების გავრცელებული სტრატეგიები
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ვეძებდით ნაცნობების საშუალებით, რათა
სანდო პიროვნება ყოფილიყო

66.7%

განვათავსეთ განცხადება ელექტრონულ ვებგევრდ(ებ)ზე

55.6%

ვეძებდით სხვა ორგანიზაციებში

22.2%

განვათავსეთ განცხადება სხვა მედია
საშუალებებში

22.2%

მივმართეთ დასაქმების სააგენტოს

22.2%

ქუჩაში ვაკრავთ განცხადებას

16.7%

მივმართავთ საგანმანათლებლო
დაწესებულებას

16.7%

განცხადება შემოაქვს მუშაობის მსურველს

5.6%

გურიის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების უმრავლესობას (12 ორგანიზაცია, რაც
66.7%-ს შეადგენს) სმენია სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტის შესახებ. 9 ორგანიზაციის წარმომადგენელს სმენია მომზადებაგადამზადების პროგრამის შესახებ, 6 ორგანიზაციის წარმომადგენელს სტაჟრების
პროგრამის შესახებ, 4 ორგანიზაციას - სუბსიდირების პროგრამების შესახებ, ხოლო 4 ორგანიზაციას დასაქმების ფორუმზე. დასაქმების სააგენტოსთან თანამშრომლობის სურვილს
კი გურიის რეგიონში მოქმედი ორგანიზაციების უმრავლესობა (83.3%) გამოთქვამს.
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ქვემო ქართლის რეგიონში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები

მცირე შეჯამება



რეგიონში უმუშევრობის დონე ბოლო დეკადის განმავლობაში განიცდიდა
ფლუქტუაციას,

თუმცა

2006

წელთან

შედარებით

მნიშვნელოვნად

არ

შეცვლილა. რეგიონის განვითარების დადებითი ტენდენციის მაჩვენებელია
თვთდასაქმებულთა რიცხვის კლება და დასაქმებულთა რაოდენობის მატება.
მიუხედავა

ამისა,

დასაქმებულთა

დიდი

ნაწილი

თვითდასაქმებულის

სტატუსს ატარებს და შინამეურნეობის ფარგლებში ეწევა სასოფლო სამეურნეო
საქმიანობას, რაც აისახება კიდეც ამ სექტორის მიერ ნაწარმოებ დამატებული
ღირებულების მცირე მოცულობაზე და ამ სექტორში მოქმედ ბიზნეს
სუბიექტების დაბალ რაოდენობაზე.


დამატებული

ღირებულების

მიხედვით

ქვემო

ქართლის

რეგიონის

ეკონომიკაში წამყვანი ადგილი მრეწველობას, სოფლის მეურნეობას და
მომსახურების სფეროს უჭირავს.


ქვემო

ქართლის

რეგიონში

გამოკითხულ

ორგანიზაციებში

საშუალოდ

დასაქმებულია 134 ადამიანი. დასაქმებულთა შედარებით მაღალი რიცხვი
ფიქსირდება ჯანდაცვის სექტორში, ხოლო შედარებით დაბალი - წარმოების
სექტორში.


ბოლო 6 თვის განმავლობაში ქვემო ქართლში მოქმედ ორგანიზაციებში 208
ვაკანსია დაფიქსირდა. ძირითადი მოთხოვნა იყო სპეციფიკური პროფესიული
განათლების

მქონე

პროფესიონალებზე

-

ექთნებზე,

შემდუღებლებზე,

ზეინკლებზე, სამრეწველო დანადგარების ოპერატორებზე. კვალიფიკაციის
მეოთხე დონის მქონე პროფესიათაგან ქვემო ქართლის რეგიონში მოთხოვნაა
ექიმებზე,

სხვადასხვა

არქიტექტორებსა და

მიმართულებით

მომუშავე

ინჟინრებზე და უსაფრთხოების,

მენეჯერებზე,
ჯანდაცვისა

და

ხარისხის ინსპექტორებზე.


გამოკითხვის მომენტისათვის და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში დაგეგმილი
ვაკანსიების რაოდენობა რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში ძალიან
დაბალია (9 და 2 ვაკანსია შესაბამისად).



კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ დამსაქმებლები აპლიკანტებს ხშირად
გადაჭარბებულ და არაადეკვატურ მოთხოვნებს უყენებენ განათლების და
ზოგადი უნარების თვალსაზრისით. ის ფაქტი, რომ ხშირად დამსაქმებლებს
უჭირთ განსაზღვრონ კონკრეტულად რა კვალიფიკაცია ან სპეციფიკური
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უნარები

უნდა

მოსთხოვონ

დასასაქმებელ

პირს,

საკითხში

მათ

ნაკლებგათვითცნობიერებულობაზე მიუთითებს.


კვლევის

შედეგების

მიხედვით

შესაბამისობა

პოზიციაზე

მოთხოვნილ

კვალიფიკაციასა და ანაზღაურებას შორის ქვემო ქართლის რეგიონში არ
ფიქსირდება. მაგალითად, შემდუღებლებს საშუალოდ აქვთ სამჯერ უფრო
მაღალი ანაზღაურება, ვიდრე ექიმებს. ერთის მხრივ, კვლევის შედეგები
გვიჩვენებს, რომ გარკვეულ პოზიციებზე ანაზღაურება გამომდინარეობს ამ
ტიპის კადრების საჭიროებისა და შრომის ბაზარზე არსებული კადრების
რაოდენობიდან,

ვიდრე

უშუალოდ

საჭრო

კვალიფიკაციიდან.

თუმცა

ამასთანავე, თავად დამსაქმებლები აღნიშნავენ, რომ რიგ პოზიციებზე კადრის
დეფიციტს სწორედ დაბალი ანაზღაურება იწვევს, რაც აპლიკანტებს ამ
პოზიციების დაკავების მოტივაციას უკარგავს.


ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციებიდან კადრების
მოძიების

პრობლემა

ნახევარს

შეექმნა.

ქვემო

ქართლის

რეგიონში

პრობლემურია სამრეწველო დანადგარების ოპერატორების, არქიტექტორებისა
და ინჟინრების, ზეინკლების, ინჟინერ-ქიმიკოსების, ექიმების, მექანიკური
მოწყობილობების

ტექნიკოსებისა

და

ხელით მფუთავების

პოზიციების

შევსება.


დამსაქმებლები ძირითადად უჩივიან რეგიონში (და ზოგადად ქვეყანაში)
მსგავსი კვალიფიკაციისა და პროფესიის მქონე ადამიანების დეფიციტს,
კადრების დაბალკვალიფიციურობას და დაბალ მოტივაციას. კარდების
შევსების პრობლემა ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციათა
მესამედში

კვლავაც

გადაუჭრელია.

ძირითადად

კი

ორგანიზაციები

დეფიციტურ პოზიციებზე იღებენ დაბალკვალიფიციურ კადრებს და რიგ
შემთხვევაში გადაამზადებენ.
ქვემო ქართლის რეგიონის ზოგადი დახასიათება

ქვემო ქართლის რეგიონი საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს
და

საქართველოს

ტერიტორიის

9.3%

უჭირავს.

2017

წლის

მონაცემებით

მოსახლეობის რაოდენობა 427.4 ათას კაცს შეადგენს. მოსახლეობის 42.4% ცხოვრობს
საქალაქო დასახლებაში, ხოლო სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის წილი 57.6-%-ს
შეადგენს.

საქართველოს

მიხედვით

უკანასკნელი

სტატისტიკის
10

წლის

ეროვნული

განმავლობაში

სამსახურის
შეიმჩნევა

მონაცემების
მოსახლეობის

რაოდენობის კლება (დაახლოებით 15.9%).
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2016 წლისათვის ქვემო ქართლის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულების
მაჩვენებლი 2348.7 მლნ ლარს შედგენს მიმდინარე ფასებში, რაც საქართველოში
შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების 8%-ია. ეკონომიკური საქმიანობის
მიხედვით თუ გავაანალიზებთ შევნიშნავთ, რომ ამ რეგიონში შექმნილი მთლიანი
დამატებული ღირებულების 29% იწარმოება მრეწველობის სექტორში, 19.9% სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, თევზჭერის და ნადირობის სექტორში,
ხოლო

13.9%

-

მომსახურების

სხვადასხვა

სახეების

მიწოდების

შედეგად

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017).
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რეგიონული სტატისტიკის
მიხედვით ქვემო ქართლის რეგიონში უმუშევრობის დონე 2016 წლისათის 8.6%-ს
შეადგენda და 2006 წელთან შედარებით თითქმის არ შეცვლილა 2006 წლიდან 2016
წლამდე დასაქმების დონის დინამიკას თუ დავაკვირდებით შევამჩნევთ, რომ
დასაქმება იკლებს 2007-დან 2010 წლამდე, დასაქმებულთა რაოდენობა ამ წლებში 41
ათას კაცით მცირდება. 2011 წლის შემდეგ იწყება დასაქმების დონის მატება და
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 წლის მონაცემებით 191.7 ათას კაცს
შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულთა 68.1% თვითდასაქმებულია ძირითადად
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მაშინ როცა ამ სექტორში ნაწარმოები
დამატებითი ღირებულების წილი მხოლოდ 19.9%-ია. ქვემო ქართლის რეგიონში
ბიზნესექტორში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 36.6 ათასია და დასაქმებულთა
რაოდენობის

19.1%-ს

შეადგენს,

ხოლო

დასაქმებულთა

საშუალო

თვიური

ანაზღაურება 779.2 ლარია. დასაქმების სტრუქტურის შესწავლისას ნათელი ხდება,
რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში თვითდასაქმებულთა რიცხვი იკლებს,
ხოლო დაქირავებულთა რიცხვი იზრდება (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური, 2017).

ძირითადი ეკონომიკური სექტორები ქვემო ქართლის რეგიონში

2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით ქვემო ქართლის რეგიონში სულ
დარეგისტრირებული იყო 6754 იურიდიული პირი, რაც მთლიანად საქართველოში
დარეგისტრირებული ორგანიზაციების 6.7%-ია.22 აქედან ძირითადი ნაწილი (98.5%)
არის მცირე ზომის ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი #9.1). რეგიონში მსხვილი 15

22

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად
მასში ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც
შეჩერებული აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.
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ორგანიზაციაა და შეადგენს მთლიანი მოცულობის 0.2%-ს, ხოლო საშუალო ზომის
ორგანიზაცია არის 85 და შეადგენს მთლიანი მოცულობის 1.3 %-ს. მცირე ზომის
ორგანიზაციები ძირითადად ადგილობრივ კერძო საკუთრებაშია, სახელმწიფო და
მუნიციპალურ საკუთრებაში მყოფi ორგანიზაციების მეოთხედი საშუალო ზომისაა,
ხოლო კერძო უცხოურ საკუთრებაში მყოფი ორგანიზაციები არის მსხვილი, საშუალო
და მცირე ზომის.

ცხრილი
9.1:
ქვემო
ქართლის
რეგიონში
ორგანიზაციათა ძირითადი მაჩვენებლები
ბიზნეს სუბიქტები
კერძო ადგილობრივი საკუთრება, შერეული
კერძოს უპირატესობით

დარეგისტრირებულ

მსხვილი
0.2
%

საშუალო მცირე
1.0
98.9

სულ
100%

N

10

63

6397

6470

სახელმწიფო, მუნიციპალური და შერეული
საკუთრება სახელმწიფოს უპირატესობით

%

0

24.1

75.9

100%

N

0

7

22

29

კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული საკუთრება
უცხოურის უპირატესობით

%

2.0

5.9

92.2

100%

N

5

15

235

255

%

0.2

1.3

98.5

100%

N

15

85

6654

6754

სულ

ცხრილი

#9.2-ზე

ასახულია

ქვემო

ქართლის

რეგიონში

დარეგისტრირებულ

რაოდენობრივად წამყვან პოზიციაზე მყოფი ორგანიზაციათა რაოდენობრივი და
პროცენტული მაჩვენებლები საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით
განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს შესაბამისად (საქართველოს
ეკონომიკური

განვითარების

სამინისტრო,

2004).

დარეგისტრირებულ

ორგანიზაციათა სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო ვაჭრობაში, სახმელეთო
ტრანსპორტში, მშენებლობაში, სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურებაში და
საკვები პროდუქტის წარმოებაში.

ცხრილი
#9.2:
ქვემო
ქართლის
რეგიონში
დარეგისტრირებულ
ორგანიზაციათა
საქმიანობის
ტიპი
საქართველოს
ეროვნული
კლასიფიკატორის მიხედვით:
საქმიანობის ტიპი
1

%

2426

35.9

692

10.2

საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობის
გარდა;

2

რაოდენობა

საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,
ავტომობილებითა და მოტოციკლებით
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საქმიანობის ტიპი

რაოდენობა

%

მომსახურება და რემონტი

599

8.9

4

სახმელეთო ტრანსპორტი

307

4.5

5

მშენებლობა

305

4.5

6

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

274

4.1

7

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

222

3.3

8

ოპერაციები უძრავი ქონებით

195

2.9

9

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

171

2.5

10

დანარჩენი არალითონური მინერალური ნაკეთობების წარმოება
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2.1

3

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები, რომელშიც
ქვემო ქართლის რეგიონში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების დიდი წილი
ოპერირებს არ ემთხვევა ეკონომიკურ საქმიანობის ტიპებს, რომლებიც რეგიონის
მთლიანი დამატებული ღირებულების დიდ მოცულობას აწარმოებენ. როგორც
ხედავთ სოფლის მეურნეობის სექტორი საერთოდ არ გვხვდება სიაში, ხოლო
მრეწველობა (საკვები პროდუქტების წარმოების სექტორში) მხოლოდ მეშვიდე
ადგილზეა. ეს გამოწვეულია იმით, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტს
ძირითადად

შინამეურნეობის

ბაზაზე

ქმნიან

და

დაბალპროდუქტიულობით

ხასიათდება. ადგილობრივმა ექსპერტებმა ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარებულ
ეკონომიკურ სექტორებს შორის დაასახელეს: მრეწველობა (განსაკუთრებით კი
მეტალურგიული წარმოება და ქიმიური წარმოება), საფინანსო სექტორი, ჯანდაცვის
სექტორი.
რაც შეეხება ქვემო ქართლის რეგიონში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების
ეკონომიკურ

პროფილს

სამი

მსხვილი

ორგანიზაცია

ოპერირებს

თბოელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებაში, სამი ორგანიზაცია საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში, ორი ორგანიზაცია - ფერადი, იშვიათი და
ძვირფასი ლითონების მადნების მოპოვება და გამდიდრებაში, ორი ორგანიზაცია
მედიცინაში, ორი ორგანიზაცია ფოლადის მილების წარმოებაში, თითო-თითო
ორგანიზაცია მინერალური სასუქის წარმოებაში, სამუშაო ძალის დაქირავებასა და
პერსონალის შერჩევაში და წყლის დაგროვება, გაწმენდა და განაწილებაში. საშუალო
ზომის

ორგანიზაციებიდან

ათი

ოპერირებს

მშენებლობის

სექტორში,

რვა

ორგანიზაცია - ჯანდაცვაში, ექვს-ექვსი ორგანიზაცია ეწევა სოფლის მეურნეობას,
საბითუმო ვაჭრობაში, საცალო ვაჭრობაში.
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რაოდენობრივ გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციების პროფილი

შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში ქვემო ქართლის
რეგიონში

კვლევა

ჩატარდა

ერთ

მსხვილ

და

თხუთმეტ

საშუალო

ზომის

ორგანიზაციაში (იხ. ცხრილი #9.3). კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან ერთი
23

მსხვილი და შვიდი საშუალო ზომის ორგანიზაცია ოპერირებს მედიცინის, ერთი
მშენებლობის, 4 წარმოების, 2 მძიმე მრეწველობის და 1 სოფლის მეურნეობის
სექტორში.

ცხრილი #9.3: ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების
ზომა და საქმიანობის სექტორი
საქმიანობის სექტორი
მედიცინა
მშენებლობა
წარმოება
მძიმე მრეწველობა
სოფლის მეურნეობა
სულ

მსხვილი
1
0
0
0
0
1

საშუალო
7
1
4
2
1
15

ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების
საშუალო ასაკი ძირითადად 43 წელია. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი (37 წელი)
ფიქსირდება სოფლის მეურნეობის სფეროში მოქმედ ორგანიზაციებში, ხოლო
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (46 წელი) ფიქსირდება მედიცინის სფეროში.
გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი 100 ლარი
ფიქსირდება მედიცინის სექტორში და ზოგადად მინიმალური ხელფასის ყველაზე
დაბალი საშუალო მაჩვენებელი 190 ლარი ფიქსირდება მედიცინის სფეროში, ხოლო
ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი - 350 ლარი - ფიქსირდება წარმოებაში.
საშუალოდ კი ორგანიზაციები მინიმალურ ხელფასად 225 ლარს მიუთითებენ.
მაქსიმალური ხელფასი საშუალოდ 3250 ლარია მედიცინის სფეროში ფიქსირდება
როგორც ყველაზე დაბალი მაქსიმალური ხელფასი (800 ლარი), ასევე ყველაზე
მაღალი

მაქსიმალური

ხელფასი

(8000

ლარი).

ზოგადად

ყველაზე

დაბალი

მაქსიმალური ხელფასი (საშუალოდ 2500 ლარი) წარმოების სექტორშია.

23

კვლევაში აქცენტი გვქონდა გადატანილი მსხვილ ორგანიზაციებზე, როგორც მთავარ
დამსაქმებლებზე, მაგრამ მსხვილი ორგანიზაციების უმრავლესობამ უარი განაცხადა კვლევაში
მონაწილეობაში, შესაბამისად შევარჩიეთ საშუალო ზომის ორგანიზაციებიც, რომლებიც წინა ეტაპზე
გამოკითხული ექსპერტების მიერ დასახელდა რეგიონში მთავარ დამსაქმებლად.
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ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში საშუალოდ დასაქმებულია
134 ადამიანი. დასაქმებულთა შედარებით მაღალი რიცხვი ფიქსირდება მედიცინაში
(საშუალოდ 187 ადამიანი), ხოლო შედარებით დაბალი (საშუალოდ 60 ადამიანი)
წარმოების სექტორში. ქვემო ქართლის რეგიონში დროებითი თანამშრომლების
რაოდენობა საშუალოდ 6 ადამიანია. დროებით თანამშრომელების ძირითადად
გვხვდებიან მშენებლობაში (საშუალოდ 30 ადამიანი) და წარმოებაში (საშუალოდ 10
ადამიანი).

ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ამჟამად სულ
დასაქმებულია 2155 მუდმივი და 94 დროებითი თანამშრომელი.

გამოკითხვაში

მონაწილე ორგანიზაციებიდან გასული 6 თვის განმავლობაში პოზიცია სულ 104-მა
ადამიანმა დატოვა, რაც მუდმივად დასაქმებულთა რაოდენობის (2155 ადამიანი)
დაახლოებით 4.8%-ს შეადგენს. პოზიციის დატოვების 93.8%-ის შემთხვევაში
დასაქმებულები პოზიციებს საკუთარი ინიციატივით ტოვებენ, 6.3%-ის შემთხვევაში
ორგანიზაცია ამცირებს თანამშრომელთა რაოდენობას.
ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების შრომითი რესურსის საჭიროებები

უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში ვაკანტურ ადგილთა რაოდენობა ვარირებს 1-დან 24 პოზიციამდე.
ძირითადად ორგანიზაციებმა იმდენი თანამშრომელი აიყვანეს, რამდენი ვაკანსიაც
ჰქონდათ გამოცხადებული. უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში ქვემო ქართლის
რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში სულ დაასაქმეს 208 ადამიანი, რაც
მუდმივი

თანამშრომლების

დაახლოებით

რაოდენობის

9.7%-ს

შეადგენს

და

გაცილებით მაღალია, ვიდრე პოზიციების დატოვების წილი.
ბოლო 6 თვის განმავლობაში ქვემო ქართლში მოქმედ ორგანიზაციებში სულ 208
ვაკანსია იყო. ძირითადი მოთხოვნა იყო სპეციფიკური პროფესიული განათლების
მქონე პროფესიონალებზე (იხ. ცხრილი #9.4): საექთნო საქმიანობისა და მეანობის
სპეციალისტ-პროფესიონალები (55 პოზიცია), შემდუღებლებზე (35 პოზიცია),
მჭედლებზე, ზეინკალ-მეხელსაწყოეებზე და მონათესავე პროფესიების მუშებზე (29
პოზიცია), სამრეწველო დანადგარების ოპერატორებსა და მონათესავე პროფესიების
მუშაკებზე (10 პოზიცია).
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ცხრილი #9.4: გასული 6 თვის განმავლობაში ქვემო ქართლის რეგიონში
გამოკითხულ ორგანიზაციებში სხვადასხვა პოზიციებზე დაქირავებულ
ადამინათა რაოდენობა
ვაკანტური პოზიცია

საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
შემდუღებლები
ექიმი
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების მუშები
სანიტარი
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
ხელით მფუთავები და სამრეწველო სფეროს სხვა არაკვალიფიციური მუშები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
არაკვალიფიციური მუშები
არქიტექტორები, ინჟინრები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტპროფესიონალები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
ქიმიური და ფიზიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები
მღებავები და მონათესავე პროფესიების მუშები
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები
დაცვის სამსახურების მუშაკები
მდივნები და საბეჭდი მანქანების ოპერატორები
მოსამსახურეები, დაკავებული ციფრობრივი ინფორმაციის დამუშავებით
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
ჯანდაცვის სპეციალისტ-პროფესიონალები
სულ დაქირავებულთა რაოდენობა

დაქირავებულ
თა
რაოდენობა
55
35
29
29
12
10
7
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
208

ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხული 16 ორგანიზაციიდან 10 ორგანიზაციაში
ამჟამად ვაკანსია არ არის, ხოლო დანარჩენ 6 ორგანიზაციაში სულ არის 9 ვაკანსია.
როგორც ცხრილი #9.5 ასახავს, 5 ვაკანსია არის მრეწველობის და მშენებლობის
სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებზე, ხოლო 4 ვაკანსია კვალიფიკაციის მეოთხე
დონის მქონე პროფესიონალებზე ექიმებსა და მენეჯერებზე.
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ცხრილი #9.5: ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
ამჟამად არსებული ვაკანსიების რაოდენობა სხვადასხვა პოზიციებზე :
პოზიცია
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების
მუშაკები
ექიმი
საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერები
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების მუშები
სულ

რაოდენობა
4
3
1
1
0

ქვემო ქართლის რეგიონში ვაკანტური ადგილი მომავალი 6 თვის განმავლობაში
ექნება მხოლოდ ორ ორგანიზაციას ერთი ექიმის, ხოლო ერთი სამრეწველო
დანადგარების ოპერატორებზე.
იმისთვის, რომ გამოგვევლინა დამსაქმებლების ზოგადი მოთხოვნები დასასაქმებელი
პირების მიმართ, დასაქმების კრიტერიუმები (განათლების დონე, ზოგადი და
ტექნიკური უნარ-ჩვევები) გამოვავლინეთ ზოგადად ყველა პოზიციაზე, რომელიც
გამოცხადებული იყო გასული 6 თვის განმავლობაში, გამოცხადებულია ამჟამად ან
სავარაუდოდ გამოცხადდება მომავალი 6 თვის განმავლობაში. როგორც კვლევის
შედეგებიდან ჩანს, ქვემო ქართლის რეგიონში დამსაქმებლები პოზიციების 25 %-ზე
ითხოვენ უმაღლეს განათლებას, 36%-ზე პროფესიული განათლებას, 28%-ზე
ბაზისურ

განათლებას.

განათლებას

მნიშვნელობა

არ

აქვს

დასასაქმებელი

პოზიციების 11%-ზე.

პოზიციების მიხედვით განათლების დონის მოთხოვნა ასე ნაწილდება: ძირითადად,
განათლებას მნიშვნელობა არ აქვს ან თხოვენ ბაზისურ განათლებას სხვადასხვა
მიმართულებით მომუშავე არაკვალიფიციურ მუშებს, მფუთავებს, სამრეწველო
დანადგარების

ოპერატორებს.

პროფესიულ განათლებას ძირითადად სთხოვენ

მძღოლებსა და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორებს, ჯანდაცვის
სპეციალისტ-პროფესიონალებს, მდივნებს და საბეჭდი მანქანების ოპერატორებს,
დაცვის სამსახურების მუშაკებს, შემდუღებლებს, ზეინკლებს, ქიმიური და ფიზიკური
მეცნიერებების ტექნიკოსებს, მღებავებს. უმაღლეს განათლებას სთხოვენ საფინანსო
და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერებს, ციფრობრივი ინფორმაციის
დამუშავებით დაკავებულ მოსამსახურეებს, ექიმებს, ექთნებს, არქიტექტორებს,
ინჟინრებსა და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტ-პროფესიონალებს, საწარმოო
და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერებს,
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უმაღლესი განათლების მოთხოვნა ხშირ შემთხვევაში არალოგიკურ კავშირშია
ვაკანტურ პოზიციასთან. დამსაქმებლები უმაღლეს განათლებას თხოვენ ვაჭრობისა
და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციურ მუშებს (1 შემთხვევა), მდივნებს და
საბეჭდი მანქანების ოპერატორებს (1 შემთხვევა), დაცვის სამსახურების მუშაკებს (1
შემთხვევა), შემდუღებლებს (1 შემთხვევა), ზეინკლებს (1 შემთხვევა), სანიტრებს (1
შემთხვევა). გვხვდება საწინააღმდეგო შემთხვევებიც, როდესაც პოზიცია საჭროებს
მაღალ კვალიფიკაციას და დამსაქმებელი ამას არ ითხოვს (ითხოვენ ბაზისურ ან
პროფესიულ განათლებას ექიმებს (6 შემთხვევა), საფინანსო და ადმინისტრაციული
განყოფილების

მენეჯერებს

(2

შემთხვევა),

არქიტექტორებს,

ინჟინრებს

და

მონათესავე პროფესიების სპეციალისტ-პროფესიონალებს (3 შემთხვევა).
ქვემო ქართლის რეგიონის მასშტაბით გამოკითხული დამსაქმებლები მიუთითებენ,
რომ პოზიციების 14.3%-ის დასაკავებლად აპლიკანტის კვალიფიკაციას მნიშვნელობა
არ აქვს, ხოლო 20%-ის შემთხვევაში აპლიკანტს არ სჭირდება კვალიფიკაცია.
პოზიციების

25.7%-ის

შემთხვევაში

დამსაქმებლები

კვალიფიკაციაში

მსგავს

პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილებას ითხოვენ. ვაკანსიების 11.4%-ის შემთხვევაში
აპლიკანტს განათლება რელევანტურ სფეროში უნდა ქონდეს მიღებული.
კვლევის შედეგად გამოვავლინეთ რა ზოგად უნარ-ჩვევებს ითხოვენ დამსაქმებლები
აპლიკანტებისგან (იხ. გრაფიკი #9.1). ყველა გამოცხადებულ თუ მომავალში
დაგეგმილ

ვაკანსიებზე

დამსაქმებლები

აპლიკანტისგან

ყველაზე

ხშირად

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარს (93.8%), გუნდური მუშაობის უნარს (87.5%),
კომუნიკაბელურობას (81.3%), პუნქტუალობას (75%), პრობლემის გადაწყვეტის უნარს
(62.5%) ითხოვენ. პოზიციების ნახევარზე დამსაქმებლები აპლიკანტებისგან ითხოვენ
კომპიუტერულ უნარებს (ვორდი, ექსელი, სხვ.). დროის მენეჯმენტი, კრიტიკული
აზროვნება და უცხო ენების ცოდნა პოზიციების დაახლოებით მესამედზეა
მოთხოვნილი. ლიდერული თვისებები შედარებით ნაკლებად მოთხოვნადი ზოგადი
უნარ-ჩვევაა.
კვლევის შედეგებიდან ჩანს შეუსაბამობა პოზიციასა და დამსაქმებლის მიერ
მოთხოვნილ ზოგად უნარებს შორის. როგორც წესი დამსაქმებლები თითქმის ყველა
პოზიციაზე ჩვენს მიერ შეთავაზებულ ზოგად უნარ ჩვევების უმრავლესობის
საჭიროებაზე

მიუთითებენ,

რაც

მათ

მოთხოვნებს

გადაჭარბებულს

და

არაადეკვატურს ხდის. მაგალითად, დამსაქმებლები სამრეწველო დანადგარების
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გრაფიკი #9.1: ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხულ ვაკანსიებზე
მოთხოვნილი ზოგადი უნარ-ჩვევები (%)

93.8%

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი

87.5%

გუნდური მუშაობის უნარი

81.3%

კომუნიკაბელურობა

75.0%

პუნქტუალობა
62.5%

პრობლემის გადაწყვეტის უნარი
50.0%

კომპიუტერული უნარები
დროის მენეჯმენტი

37.5%

კრიტიკული აზროვნება

37.5%
31.3%

უცხო ენების ცოდნა

25.0%

ლიდერობა

ოპერატორების 20%-ს სთხოვენ უცხო ენის, ხოლო 25%-ს კომპიუტერული უნარების
ცოდნას, 25%-ს - ლიდერობას,
პრობლემის

გადაწყვეტის

20%-ს სთხოვენ დამოუკიდებლად მუშაობის და

უნარს.

ვაჭრობისა

და

მომსახურების

სფეროს

არაკვალიფიციური მუშების, ექთნების, დაცვის სამსახურების მუშაკების, ქიმიური
და ფიზიკური მეცნიერებების ტექნიკოსების, სანიტრების, მფუთავების ნაწილს ასევე
სთხოვენ უცხო ენების ცოდნას, კომპიუტერულ უნარებს, ლიდერობას და კრიტიკულ
აზროვნებას.
კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ დამსაქმებლები ვაკანტური პოზიციების 4%ზე მიუთითებენ, რომ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევები ამ პოზიციებზე დასაქმებულ
ადამიანებს მოეთხოვებათ. 36%-ის შემთხვევაში მათგან არავითარ სპეციფიკურ უნარჩვევას არ ითხოვენ. პოზიციების 24%-თან მიმართებაში დამსაქმებლები აღნიშნავენ,
რომ დასასაქმებელი უნდა ერკვეოდეს ტექნიკაში და უნდა შეეძლოს რელევანტური
მანქანა-დანადგარებისა თუ სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაცია.
მცირედი რაოდენობით, მაგრამ დამსაქმებლები ხანდახან ასახელებენ კონკრეტულ
სპეციფიკურ

უნარ-ჩვევებს.

მაგალითად,

ტექნიკური

ნახაზების

კითხვა

და

გაანალიზება, ამწის მექანიკოსის მოწმობა.
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კვლევის ფარგლებში დამსაქმებლებს ასევე ვთხოვდით დაესახელებინათ ვაკანტურ
პოზიციაზე განსაზღვრული ანაზღაურება. კვლევის პროცეში დამსაქმებლებმა არ
დაასახელეს პოზიციათა 43.8%-ზე გათვალისწინებული ანაზღაურება. როგორც
ცხრილი #9.6-დან ჩანს ყველაზე დაბალანაზღაურებადი პროფესია ქვემო ქართლში
არის ჯანდაცვის სპეციალისტ-პროფესიონალების (150 ლარი), სანიტრების (250
ლარი), ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშების (250
ლარი), ექთნების (272 ლარი) და ექიმების (300 ლარი). კვლევის შედეგად
გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია ქვემო ქართლის
რეგიონში

არის

მოსამსახურეების

ციფრობრივი
(საშუალოდ

ინფორმაციის

1300

ლარი),

დამუშავებით

შემდუღებლების

დაკავებული
(1200

ლარი),

ზეინკლების (1100 ლარი), არქიტექტორების, ინჟინრების და მონათესავე პროფესიების
სპეციალისტ-პროფესიონალების

(1000

ლარი).

პირდაპირი

კავშირი

პოზიციაზე

მოთხოვნილ კვალიფიკაციასა და ანაზღაურებას შორის ქვემო ქართლის რეგიონში არ
ფიქსირდება. მაგალითად, შემდუღებლებს აქვთ სამჯერ უფრო მაღალი ანაზღაურება,
ვიდრე ექიმებს. კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ გარკვეულ პოზიციებზე
ანაზღაურება გამომდინარეობს ამ ტიპის კადრების საჭიროებისა და შრომის ბაზარზე
არსებული კადრების რაოდენობიდან, ვიდრე უშუალოდ საჭირო კვალიფიკაციიდან.

ცხრილი #9.6: ქვემო ქართლის რეგიონში ვაკანსიებზე გათვალისწინებული
საშუალო ანაზღაურება პროფესიების მიხედვით (ლარი)
პოზიცია

მოსამსახურეები, დაკავებული ციფრობრივი ინფორმაციის
დამუშავებით
ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები, ფურცლოვანი ლითონის
დამამუშავებლები, კონსტრუქციული
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და მონათესავე პროფესიების
მუშები
არქიტექტორები, ინჟინრები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტპროფესიონალები
ქიმიური და ფიზიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები
დაცვის სამსახურების მუშაკები
საფინანსო და ადმინისტრაციული განყოფილების მენეჯერები
უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ხარისხის ინსპექტორები
არაკვალიფიციური მუშები
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)
1300
1200
1100
1000
600
550
500
500
500
450
442
153

პოზიცია

საშუალო
ანაზღაურება
(ლარი)

პროფესიების მუშაკები
მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები
ხელით მფუთავები და სამრეწველო სფეროს სხვა არაკვალიფიციური
მუშები
ექიმი
საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალები
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები
სანიტარი
ჯანდაცვის სპეციალისტ-პროფესიონალები
ქვემო ქართლის რეგიონში საშუალო ანაზღაურება

437
400
300
272
250
250
150

566.7

ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხული 16 ორგანიზაციიდან ნახევარს (8
ორგანიზაცია) ქონდა კადრების მოძიების პრობლემა. ქვემო ქართლის რეგიონში
პრობლემურია შემდეგი პროფესიებზე კადრების მოძიება: სამრეწველო დანადგარების
ოპერატორები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები, არქიტექტორები, ინჟინრები და
მონათესავე პროფესიების სპეციალისტები, მჭედლები, ზეინკალ მეხელსაწყოები,
ინჟინერ-ქიმიკოსები
კარდეოლოგი,

(კირის

უროლოგი,

ტექნოლოგი),

ექიმები

ენდოკრინოლოგი),

(რადიოლოგი,

მექანიკური

ოკულისტი,

მოწყობილობების

ტექნიკოსები და ხელით მფუთავები.
პოზიციების შევსების პრობლემებთან დაკავშირებით ქვემო ქართლის რეგიონში
დამსაქმებლები უჩივიან ქვემო ქართლის რეგიონში სამრეწველო დანადგარების
ოპერატორების,

არქიტექტორების,

ინჟინრების

და

მონათესავე

პროფესიების

სპეციალისტ-პროფესიონალების, ექიმებისა და ხელით მფუთავების დეფიციტს (იხ
გრაფიკი #9.3). აღნიშნულ პროფესიებთან მიმართებაში დამსაქმებლები უჩივიან ასევე
რეგიონში არსებული კადრების დაბალკვალიფიციურობას. დაბალკვალიფიციურ
კადრებად თვლიან ასევე ზეინკლებს, ინჟინერ-ქიმიკოსებს (კირის ტექნოლოგებს),
მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსებსა და ხელით მფუთავებს. სამრეწველო
დანადგარების ოპერატორებისა და ხელით მფუთავების შემთხვევაში კადრებს
არამოტივირებულებად თვლიან. ექიმებთან მიმართებაში კი აღნიშნავენ, რომ

გრაფიკი #9.3: ქვემო ქართლის რეგიონში რა სახის პრობლემები იყო
დაკავშირებული კადრების მოძიებასთან(%)
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ჩვენს რეგიონში/ქალაქში არ არის ამ
პროფესიის მქონე პირები

62.5%
50.0%

კადრი დაბალკვალიფიციურია
ამ პოზიციაზე მუშაობის მსურველები არ
არიან

25.0%

საქართველოში არ არის პროფესიის მქონე
პირები

25.0%

დასასაქმებელ პირებს არ მოსწონთ ხელფასი

12.5%

აპლიკანტებს არ მოსწონთ ხელფასი, რაც ბუნებრივია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ
ამ პოზიციებზე რეგიონში საშუალოდ 300 ლარს სთავაზობენ დამსაქმებლები. ქვემო
ქართლის რეგიონში დამსაქმებლები კადრების დეფიციტს პოზიციების დაახლოებით
მესამედის შემთხვევაში ვერ ჭრიან (გრაფიკი #9.4). ასეთი შემთხვევები ძირითადად
ვლინდება ზეინკლების, ექიმების, ინჟინერ-ქიმიკოსების პოზიციებზე. სამრეწველო
დანადგარების

ოპერატორების,

არქიტექტორების

და

ინჟინრების,

ინჟინერ-

ქიმიკოსების, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსების და ხელით მფუთავების
პოზიციებზე აჰყავთ დაბალკვალიფიციური კადრები, რომლებსაც რიგ შემთხვევაში
გადაამზადებენ. ექიმების პოზიციაზე კი ნაწილს ხელფასი მოუმატეს, ხოლო ნაწილი
კი სხვა რეგიონიდან ჩამოიყვანეს.
კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხული
ორგანიზაციები კადრების დაქირავების რამდენიმე ხერხს მიმართავენ (გრაფიკი
#9.5). რეგიონში ყველაზე მეტად გავრცელებული კადრების სოციალური კავშირების
საშუალებით გამოვლენა და დაქირავებაა, ამაზე მიუთითებს ორგანიზაციების 60%.
ორგანიზაციების
განთავსების

40%

მიმართავს

სტრატეგიას.

მძიმე

ელექტრონულ
მრეწველობაში

ვებ-გვერდზე
მოქმედ

განცხადების

ორგანიზაციას

აქვს

სარეზერვო სია, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში იყენებს; დასაქმების სააგენტოს
კადრების დაქირავების მიზნით მხოლოდ ერთი, მედიცინის სფეროში ოპერირებადი
ორგანიზაცია მიმართავს.
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გრაფიკი #9.4: ქვემო ქართლის რეგიონში დამსაქმებლები როგორ ჭრიან
პოზიციის შევსებასთან დაკავშირებული პრობლემას (შემთხვევების %
მაჩვენებელი)

37.5%

პრობლემა არ გადაგვიჭრია
ავიყვანეთ კადრი გვერდითი დარგიდან და
გადავამზადეთ

25.0%

ავიყვანეთ შედარებთ დაბალკვალიფიციური
კადრი

25.0%

12.5%

ხელფასი მოამატეს
ჩამოვიყვანეთ ეს სპეციალისტი/პროფესიონალი
სხვა რეგიონიდან/ქალაქიდან/რაიონიდან

12.5%

გრაფიკი #9.5: ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების
კადრების დაქირავების გავრცელებული სტრატეგიები

ვეძებდით ნაცნობების საშუალებით, რათა
სანდო პიროვნება ყოფილიყო

60.0%

განვათავსეთ განცხადება ელექტრონულ ვებგევრდ(ებ)ზე

40.0%
33.3%

ვეძებდით სხვა ორგანიზაციებში
საწარმოს აქვს სარეზერვო სია საჭირო
კადრებთან დაკავშირებით

6.7%

მივმართეთ დასაქმების სააგენტოს

6.7%
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ქვემო ქართლის რეგიონში გამოკითხული ორგანიზაციების უმრავლესობას (14
ორგანიზაცია, რაც 87.5 %-ს შეადგენს) სმენია სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დასაქმების

პროგრამების

წარმომადგენელს

სმენია

დეპარტამენტის

შესახებ.

მომზადება-გადამზადების

13

პროგრამის

ორგანიზაციის
შესახებ,

12

ორგანიზაციის წარმომადგენელს - სტაჟრების პროგრამის შესახებ, 9 ორგანიზაციას სუბსიდირების პროგრამების შესახებ, ხოლო 14 - ორგანიზაციას დასაქმების
ფორუმზე.

დასაქმების

სააგენტოსთან

თანამშრომლობის

სურვილს

კი

ქვემო

ქართლის რეგიონში მოქმედი ორგანიზაციების უმრავლესობა - 93.8% - გამოთქვამს.

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციები24

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ზოგადი დახასიათება

სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

რეგიონი

საქართველოს

დასავლეთ

ნაწილში,

ძირითადად, კოლხეთის დაბლობზე მდებარეობს და ქვეყნის მთლიანი ტერიტორიის
10.8% უჭირავს. 2017 წლის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობა 328.3 ათას კაცს
შეადგენს.

საქართველოს

მიხედვით

უკანასკნელი

სტატისტიკის
10

წლის

ეროვნული

განმავლობაში

სამსახურის
შეიმჩნევა

მონაცემების
მოსახლეობის

რაოდენობის მნიშვენლოვანი კლება (დაახლოებით 30%).

24

გამოკითხული კომპანიების სიმცირის გამო (სულ 8 კომპანია) ანგარიშში მოცემულია რეგიონის
მხოლოდ მოკლე მიმოხილვა
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2016 წლისათვის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მთლიანი დამატებული
ღირებულების მაჩვენებლი 2064.6 მლნ ლარს შედგენს მიმდინარე ფასებში, რაც
საქართველოში

შექმნილი

მთლიანი

დამატებული

ღირებულების

7%-ია.

ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით თუ გავაანალიზებთ შევნიშნავთ, რომ ამ
რეგიონში შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების 19.4% იწარმოება
მომსახურების სხვადასხვა სახეების მიწოდების შედეგად, 16.1% მრეწველობის და
სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, თევზჭერის და ნადირობის სექტორში
(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017).
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რეგიონული სტატისტიკის
მიხედვით

სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

რეგიონში

უმუშევრობის

დონე

2016

წლისათის 10%-ს შეადგენს და 2006 წელთან შედარებით 3.6%-ით გაზრდილია
(აღსანიშნავია, რომ უმუშევრობის დონე რეგიონში 2008 წლიდან იზრდებოდა და
2012 წელს 16.8%-ს შეადგენდა, 2013 წლიდან კი კვლავ დაიწყო კლება). 2006 წლიდან
2016 წლამდე დასაქმების დონის დინამიკას თუ დავაკვირდებით შევამჩნევთ, რომ
დასაქმება იკლებს 2010 წლამდე, ხოლო 2011 წლიდან იწყებს მატებას. სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის 2016 წლის მონაცემებით სამეგრელო-ზემო სვანეთში
დასაქმებულია 190.2 ათასი კაცი და ეს მონაცემები 2006 წელთან შედარებით 6.3
ათასით გაზრდილია. აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულთა 62% თვითდასაქმებულია
ძირითადად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მაშინ როცა ამ სექტორში
ნაწარმოები დამატებითი ღირებულების წილი მხოლოდ 13.8%-ია. დაქირავებულთა
რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში თითქმის გაორმაგდა. სამეგრელოზემო სვანეთის რეგიონში ბიზნესექტორში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 27.3
ათასია

და

დასაქმებულთა

რაოდენობის

14.1%-ს

შეადგენს

(საქართველოს

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017).

ძირითადი ეკონომიკური სექტორები სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში

2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით რეგიონში სულ დარეგისტრირებული
იყო 6324 იურიდიული პირი, რაც მთლიანად საქართველოში დარეგისტრირებული
ორგანიზაციების 6.3%-ია.25 აქედან ძირითადი ნაწილი (98.5%) არის მცირე ზომის
ორგანიზაცია (იხ. ცხრილი #10.1). რეგიონში 6 მსხვილი ორგანიზაციაა რაც მთლიანი

25

ინფორმაცია მიღებულია საქართველოს სტატისიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შესაბამისად
მასში ასახული რაოდენობები შესაძლებელია ასევე მოიცავდეს ორგანიზაციებს, რომლებსაც
შეჩერებული აქვთ ფუნქციონირება, ლიკვიდირებულნი არიან თუ სხვ.
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მოცულობის 0.09%-ს შეადგენს, ხოლო საშუალო ზომის ორგანიზაცია არის 74 და
შეადგენს მთლიანი მოცულობის 1.17 %-ს. მცირე ზომის ორგანიზაციები ძირითადად
ადგილობრივ კერძო საკუთრებაშია, სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში
მყოფ ორგანიზაციების მეექვსედი საშუალო ზომისაა, ხოლო კერძო უცხოურ
საკუთრებაში მყოფი ორგანიზაციების 1.77% მსხვილი,11.5% საშუალო და 86.7%
მცირე ზომისაა.

ცხრილი 10.1: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში დარეგისტრირებულ
ორგანიზაციათა ძირითადი მაჩვენებლები
ბიზნეს სუბიქტები

მსხვილი

საშუალო

მცირე

სულ

კერძო ადგილობრივი საკუთრება, შერეული
კერძოს უპირატესობით

%

0.06

0.86

99.1

100%

N

4

53

6113

6170

სახელმწიფო, მუნიციპალური და შერეული
საკუთრება სახელმწიფოს უპირატესობით

%

0

17.5

82.5

100%

N

0

7

33

40

კერძო უცხოური საკუთრება, შერეული
საკუთრება უცხოურის უპირატესობით

%

1.77

11.5

86.7

100%

N

2

13

98

113

%

0.09

1.17

98.73

100%

N

6

7426

6244

6324

სულ

ცხრილი

#10.2-ზე

ასახულია

სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

რეგიონში

დარეგისტრირებული რაოდენობრივად წამყვან პოზიციაზე მყოფ ორგანიზაციათა
რაოდენობრივი

და

პროცენტული

მაჩვენებლები

საქართველოს

ეროვნული

კლასიფიკატორის მიხედვით განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს
შესაბამისად

(საქართველოს

ეკონომიკური

განვითარების

სამინისტრო,

2004).

დარეგისტრირებულ ორგანიზაციათა სიმრავლე შეიმჩნევა საცალო და საბითუმო
ვაჭრობაში,

სახმელეთო

ტრანსპორტში,

მშენებლობაში,

საკვები

პროდუქტის

წარმოებაში და სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურებაში.

ცხრილი #10.2: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში დარეგისტრირებულ
ორგანიზაციათა
საქმიანობის
ტიპი
საქართველოს
ეროვნული
კლასიფიკატორის მიხედვით:
საქმიანობის ტიპი
1
2
26

რაოდენობა

%

გარდა;

2387

37.7

სახმელეთო ტრანსპორტი

545

8.6

საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობის

ერთი საშუალო ზომის ორგანიზაციის საკუთრების ფორმა არ არის იდენტიფიცირებული.

159

საქმიანობის ტიპი

რაოდენობა

%

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით

491

7.8

4

მშენებლობა

334

5.3

5

ავტომობილებითა და მოტოციკლებით ვაჭრობა, მათი ტექნიკური
მომსახურება და რემონტი

297

4.7

6

საკვები პროდუქტების წარმოება, სასმელების ჩათვლით

275

4.3

7

დამხმარე და დამატებითი სატრანსპორტო საქმიანობა

264

4.2

8

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურება

242

3.8

9

ოპერაციები უძრავი ქონებით

172

2.7

10

მომხმარებელზე გაწეული მომსახურების სხვა სახეები

158

2.5

3

საბითუმო ვაჭრობა და ვაჭრობა აგენტების საშუალებით,

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები, რომელშიც
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში დარეგისტრირებული ორგანიზაციების დიდი
წილი ოპერირებს არ ემთხვევა

ეკონომიკურ საქმიანობის ტიპებს, რომლებიც

რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულების დიდ მოცულობას აწარმოებენ.
როგორც ხედავთ სოფლის მეურნეობის სექტორი საერთოდ არ გვხვდება სიაში, ხოლო
მრეწველობა (საკვები პროდუქტების წარმოების სექტორში) მხოლოდ მეექვსე
ადგილზეა. ეს გამოწვეულია იმით, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტს
ძირითადად

შინამეურნეობის

ბაზაზე

ქმნიან

და

დაბალპროდუქტიულობით

ხასიათდება. ადგილობრივმა ექსპერტებმა სამეგრელო-ზემო სვანეთის

რეგიონის

განვითარებულ ეკონომიკურ სექტორებს შორის დაასახელეს: სოფლის მეურნეობა,
მშენებლობა, ტურიზმი, სასარგებო წიაღისეულის მოპოვება, ვაჭრობა, მომსახურების
სფერო და პორტი.
რაც შეეხება საშუალო და მსხვილი ორგანიზაციების ეკონომიკურ პროფილს ოთხი
მსხვილი

ორგანიზაცია

ოპერირებს

ტვირთის

სატრანსპორტო

დამუშავების

სექტორში. ერთი ორგანიზაცია საბითუმო ვაჭრობაში, ხოლო ერთი ორგანიზაცია
ინფრასტრუქტურულ

მშენებლობაში. საშუალო ზომის ორგანიზაციებიდან

19

ორგანიზაცია აწარმოებს საკვებ პროდუქტებს სასმელების ჩათვლით, 16 ორგანიზაცია
ტვირთის შენახვა, დამუშავება და გადაზიდვაში, 8 ორგანიზაცია ჯანდაცვის
სექტორში, 8 ორგანიზაცია საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში, 7 ორგანიზაცია
ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაში.

სამეგრელო-ზემო სვანეთის შრომის ბაზრის ტენდენციები

160

შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში სამეგრელოზემო სვანეთის რეგიონში მიმდინარე რაოდენობრივ გამოკითხვაში მხოლოდ რვა
საშუალო ზომის ორგანიზაციამ მიიღო მონაწილეობა. ორგანიზაციები კველვაში
მონაწილეობაზე

უარს

მოუცლელობით

ან

საკადრო

პოლიტიკის

კონფიდენციალურობის მიზეზით ამართლებდნენ. გამოკითხულო ორგანიზაციების
სიმცირის გამო, ანალიზისას სამეგრელო-ზემო სვანეთის შორმის ბაზარზე არსებულ
ტენდენციებს მხოლოდ ზოგადად დავახასიათებთ.
სამეგრელო-ზემო სვანეთში გამოკითხული ორგანიზაციები ოპერირებენ მედიცინის,
მშენებლობის, წარმოების, კვების მრეწველობის, თევზჭერის და განათლების
სექტორებში. მუდმივ თანამშრომლეთა რაოდენობა 15-დან 275 ვარირებს და
საშუალოდ 128 ადამიანს შეადგენს. თანამშრომელთა შედარებით მცირე რაოდენობა
ყავს თევზჭერისა და განათლების სექტორში მოქმედ ორგანიზაციებს, ხოლო უფრო
დიდი რაოდენობა წარმოების და კვების მრეწველობის სექტორებში. დროებითი
თანამშრომლები ორგანიზაციების ნაწილს ჰყავს და საშუალო მაჩვენებელი შვიდია.
გამოკითხულ ორგანიზაციებში ბოლო 6 თვის განმავლობაში პოზიცია 128 ადამიანმა
დატოვა.

პოზიციებს

ძირითადად

ტოვებენ

საკუთარი

ინიციატივით.

მცირე

რაოდენობით არის შემთხვევები, როცა ორგანიზაცია ასრულებს პროექტს, რის
შემდეგ

კადრები

მცირდება

ან

უბრალოდ

დამსაქმებელია

უკმაყოფილო

თანამშრომლის მუშაობის ხარისხით.
სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

რეგიონში

გამოკითხულ

ორგანიზაციებში

თანამშრომლების ასაკი 30-დან 60 წლამდე ვარირებს და საშუალოდ 45 წელია.
წარმოებაში

შედარებით

ახალგაზრდა

კადრები

არიან

ჩართულნი,

ხოლო

განათლებაში შედარებით ასაკოვანი. რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში
მინიმალური ხელფასი 100-დან 500 ლარამდე მერყეობს და საშუალოდ 288 ლარს
შეადგენს. მაქსიმალური ხელფასი კი 700-დან 15000 ლარამდე მერყეობს და
საშუალოდ 5350 ლარს შეადგენს.
უკანასკნელი

6

თვის

განმავლობაში

სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

რეგიონში

გამოკითხულ ორგანიზაციებში 168 ვაკანტური ადგილი იყო. მათ შორის იყო
არაკვალიფიციური

მუშების

(112),

ვაჭრობის

და

მომსახურების

დარგის

არაკვალიფიციური მუშების (21), საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტპროფესიონალების (6), მდივნების და ოპერატორების (2), სამრეწველო დანადგარების
ოპერატორების

(7),

ოპერატორების (6),

მძღოლები

და

მოძრავი

ტექნიკური

საშუალებების

არქიტექტორებისა და ინჟინრების (5), ელექტრული და

161

ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსების (6) და ზოგადსაგანმანათლებლო
საფეხურის პედაგოგების (3) ვაკანსიები.
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში გამოკითხული 8 ორგანიზაციიდან მხოლოდ 2
ორგანიზაციაშია

ამჟამად

პროფესიონალების

2

საექთნო

საქმიანობისა

ვაკანსია,

ვაჭრობის

და

მეანობის

და

სპეციალისტ-

მომსახურების

დარგის

არაკვალიფიციური მუშის და სანიტრის თითო-თითო ვაკანსია.
მომდევნო

6

თვის

გამოკითხული

განმავლობაში

ორგანიზაციების

არაკვალიფიციური

კადრისა,

მშენებლობის

ტრანსპორტის

და

სამეგრელო-ზემო

ნახევარს

რომელზეც

189

სვანეთის

ვაკანსია

მაღალია

ექნება.

მოთხოვნა,

არაკვალიფიციური

რეგიონში
გარდა

(მრეწველობის,

მუშების

80

ვაკანსია,

არაკვალიფიციური მუშების 55 ვაკანსია და ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს
არაკვალიფიციური მუშები 20 ვაკანსია), მოთხოვნა ასევე მაღალია პროფესიული
განათლების

მქონე

მოწყობილობების

პირებზე

შემდეგი

ტექნიკოსები

(14

მიმართულებით

ვაკანსია),

-

სამრეწველო

მექანიკური
დანადგარების

ოპერატორები (10 ვაკანსია), ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების
მექანიკოსები (6 ვაკანსია). მომდევნო 6 თვის განმავლობაში რეგიონში გამოკითხულ
ორგანიზაციებში კვალიფიკაციის მეოთხე დონის შესაბამისი მხოლოდ საწარმოო და
საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერების ოთხი პოზიცია გამოცხადდება.
სამეგრელო-ზემო
ორგანიზაციას
მიმართებაში:
საწარმოო

სვანეთის

შეექმნა

რეგიონში

კადრის

სამრეწველო

მოძიების

დანადგარების

და

საექსპლუატაციო

ელექტრონული

მოწყობილობების

ტექნიკოსი,

პედაგოგი

დაბალკვალიფიციურ

გამოკითხული

და
კადრს

შემდეგ

ოპერატორი

(ამწის

მექანიკოსი,

აქვს

ორგანიზაციიდან

პრობლემა

განყოფილების

სანიტარი.

8

მექანიკური

კვლევის

დასაქმების

მენეჯერი,

შედეგად
დაბალი

3

პოზიციებთან
ოპერატორები),
ელექტრული

მოწყობილობების
გამოიკვეთა,

მოტივაცია,

რომ

რადგან

ანაზღაურება ძალიან დაბალია. სპეციალური და უმაღლესი განთლების საჭიროების
მქონე კადრი კი დეფიციტურია. ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსის,
მექანიკური

მოწყობილობების

დაკავშირებით
ორგანიზაციებმა

პრობლემა
შედარებით

ტექნიკოსის

კვლავ

და

გადაუჭრელია,

დაბალკვალიფიციური

სანიტრის
სხვა
ან

პოზიციებთან

პოზიციებზე

მონათესავე

კი

დარგის

სპეციალისტები აიყვანეს და საჭიროების შემთხვევაში გადაამზადეს.
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სამეგრელო-ზემო სვანთის რეგიონში გამოკითხულ ორგანიზაციებში დამსაქმებლები
ვაკანსიის

პრეტენდნენტების

მეხუთედს

სთხოვენ

განათლებას

ითხოვენ

დამსაქმებლები

პროფესიულ

ელექტრონული

მოწყობილობების

ტექნიკოსი,

მომხმარებლებთან

მექანიკოსი,
მომუშავე

უმაღლეს
შემდეგ

მექანიკური

განათლებას.

პოზიციებზე

-

მოწყობილობების

მოსამსახურეები,

სამრეწველო

დანადგარების ოპერატორები. ზოგჯერ პროფესიულ განათლებას ასევე სთხოვენ
სანიტრებსა და არაკვალიფიციურ მუშებს.
სამეგრელო-ზემო

სვანეთში

გამოკითხულ

ორგანიზაციებში

დამსაქმებლები

ვაკანტური პოზიციების მეათედზე არ ითხოვენ კვალიფაკაცას, ყველაზე ხშირად
კვალიფიკაციაში მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება და რელევანტური
განათლება მოითხოვება. ზოგად უნარებს შორის დამსაქმებლები პოზიციების
უმრავლესობაზე მოითხოვენ კომუნიკაბელურობას, გუნდური მუშაობის უნარს,
დროის

მენეჯმენტს.

აპლიკანტების

ნახევარზე

მეტს

სთხოვენ

კრიტიკულ

აზროვნებას, დამოუკიდებლად მუშაობის უნარს და პრობლემის გადაწყვეტის უნარს.
აპლიკანტებს პოზიციების ნახევარზე მოეთხოვებათ კომპიუტერული უნარები და
ლიდერის

თვისებები.

უცხო

ენების

ცოდნა

პოზიციების

მეოთხედზე

არის

მოთხოვნილი. კვლევის შედეგებიდან ჩანს შეუსაბამობა პოზიციასა და დამსაქმებლის
მიერ მოთხოვნილ ზოგად უნარებს შორის. როგორც წესი, დამსაქმებლები თითქმის
ყველა პოზიციაზე კვლევის ფარგლებში შეთავაზებულ ზოგად უნარ ჩვევების
უმრავლესობის საჭიროებაზე მიუთითებენ, რაც მათ მოთხოვნებს გადაჭარბებულს
და არაადეკვატურს ხდის.
ტექნიკური უნარ-ჩვევები დამსაქმებლებისაგან უფრო ნაკლებად მოითხოვება და
დამსაქმებლებსაც უჭირთ ზუსტად მოახდინონ პოზიციაზე საჭირო უნარ-ჩვევის
იდენტიფიცირება. შესაბამისად, ყველაზე ხშირად გამოკითხული ორგანიზაციების
წარმომადგენლები მოთხოვნებში გამოცდილებას, პროფესიონალიზმს, შესაბამის
განათლებას და რელევანტური მანქანა-დანადგარებისა თუ სხვადასხვა ტექნიკური
საშუალებების ექსპლუატაციის უნარს უთითებენ.

კვლევის

შედეგების

მიხედვით

დაბალანაზღაურებადი

(საშუალო

დამლაგებლის,

სანიტრის,

ექთნის,

სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

რეგიონში

ხელფასი

200

ლარამდე)

პოზიციებია

მდივნისა

და

ოპერატორის.

შედარებით

მაღალანაზღურებადია მენეჯერებისა და ინჟნრების პოზიციები. თუმცა ასევე მაღალი
ანაზღაურებით გამოირჩევა ის პროფესიები, რომლებიც პროფესიულ განათლებას
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მოითხოვს და რეგიონში დეფიციტურია - სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები,
მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, ელექტრული და ელექტრონული
მოწყობილობების მექანიკოსები.
სამეგრელო-ზემო

სვანეთში

სხვა

რეგიონების

მსგავსად

ყველაზე

მეტად

გავრცელებული კადრების სოციალური კავშირების საშუალებით გამოვლენა და
დაქირავება, ამაზე მიუთითებს 7 ორგანიზაცია. ორგანიზაციების ნახევარი კადრებს
ელექტრონულ ვებ-გვერდზე ან სხვა მედია საშუალებაში განცხადების განთავსების
საშუალებით ეძებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ორ, ხოლო დასაქმების
სააგენტოსთვის მხოლოდ ერთ ორგანიზაციას მიუმართავს.
სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

რეგიონში

გამოკითხული

ორგანიზაციების

უმრავლესობას (6 ორგანიზაციას) სმენია სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის შესახებ. დასაქმების სააგენტოს ცალკეული
პროექტის - მომზადება-გადამზადების, სტაჟირების, სუბსიდირებისა და დასაქმების
ფორუმის შესახებ ორგანიზაციების დაახლოებით ნახევარს სმენია. დასაქმების
სააგენტოსთან

თანამშრომლობის

სურვილს

კი

რეგიონში

გამოკითხული

ორგანიზაციების უმრავლესობა გამოთქვამს.

გამოყენებული ლიტერატურა:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის
საზოგადოება, პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი. (2016). აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტარტეგიული განვითარების გეგმა
(პროექტი). ბათუმი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია. (2017). იმერეთის
ტურისტული რესურსები. ქუთაისი, საქართველო.
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დაწესებულება - სტატისტიკის დეპარტამენტი. (2006). დასაქმების სტანდარტული
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