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შესავალი  
  

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს საქართველოს დასაქმების ხელშეწყობის 

სახელმწიფო სააგენტოს მიერ განხორციელებულ შრომის ბაზარზე ვაკანსიების 

მონიტორინგის შედეგებს. შრომის ბაზარზე ვაკანსიების მონიტორინგი გახლავთ 

ევროკავშირში აპრობირებული მეთოდი, რომელიც ორიენტირებულია რეგიონულ 

დონეზე დამსაქმებლებთან პოაქტიური კავშირების დამყარებასა და მიმდინარე თუ 

მომავალში დაგეგმილი ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მიღებაზე.  

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ შრომის ბაზარზე ვაკანსიების 

მონიტორინგის განხორციელება რამდენიმე მნიშვნელოვან მიზანს უკავშირდება. 

კერძოდ, რეგიონულ დონეზე ვაკანსიების დინამიკისა და შრომითი რესურსების 

საჭიროების შესწავლა. ასევე, ძირითადი მიმართულებებია, შრომის ბაზარზე 

მოთხოვნადი და დეფიციტური პოზიციების იდენტიფიცირება, სხვადასხვა 

ეკონომიკურ სექტორში მოსალოდნელი ცვლილებებისა  და დამსაქმებლების მხრიდან 

სამომავლოდ დაგეგმილი აქტივობების განსაზღვრა და დამსაქმებლების მხრიდან 

მოთხოვნილი კვალიფიკაციის, უნარებისა და კონპეტენციების დადგენა.  

შრომის ბაზარზე ვაკანსიების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის და კითხვარის 

შემუშავების დროს გამოყენებული იქნა 2015 წლის თვისებრივი კვლევის 

სახელმძღვანელო, ასევე საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის „ადამიანური კაპიტალის 

განვითარების ხელშეწყობა“ ინდიკატორში მითითებული სახელმძღვანელო 

"DEVELOPING AND RUNNING AN ESTABLISHMENT SKILLS SURVEY", ასევე 

შემუშავებული სახელმძღვანელო და კითხვარი გაუმჯობესების მიზნით გადაეგზავნა 

ევროკავშირის „Skills for Jobs” პროექტის ფარგლებში სააგენტოს ტექნიკური 

დახმარების პროექტის ექსპერტებს. მიღებული რეკომენდაციები გათვალისწინებული 

იქნა კითხვარის დიზაინის დახვეწის დროს ასევე მივიღეთ რეკომენდაცია 

დამსაქმებელთა შერჩევის მეთოდთან დაკავშირებით. მოგვიანებით კითხვარი 

დაიხვეწა და მოხდა მისი ადაპტირება ადგილობრივ საჭიროებებსა და გამოწვევებთან, 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვიდა COVID-19 ინფექციის შედეგად გამოწვეული 

პანდემიით შექმნილ  დღის წესრიგთან შესაბამისობაზე.   

გამოკითხვა ჩატარდა ელექტორნული ფორმატით, ნახევრად სტრუქტურირებული 

კითხვარის მეშვეობით, რომელიც ძირითადად შედგებოდა დახურული და ღია 

კითხვებისაგან. დამსაქმებლებს კითხვარი გაეგზავნათ ელექტრონული ფოსტის 

მიმსამართზე, რის შემდგომაც მოხდა რეგიონული წარმომადგენლების მხრიდან 

დამსაქმებლებთან დაკავშირება და გამოკითხვის მიზნების შესახებ დამატებითი 

ინფორმაციის მიწოდება. რეგიონულ წარმომადგენლობებმა მთელი საქართველოს 
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მასშტაბით დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს შრომის ბაზრის 

მართვის საინფორმაციო სისტემაში აღრიცხულ 1178 ორგანიზაციასთან დაამყარეს 

კომუნიკაცია, რომელთაგან გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 238- მა 

დამსაქმებელმა. გამოკითხვის მიმდინარეობისას გამოვლინდა, რომ შერჩევით 

ერთობლიობაში მოხვედრილ ბიზნეს სუბიექტთა ნაწილი უარს ამბობდა 

გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე. უარის ძირითადი მიზად სახელდებოდა 

დროის დეფიციტი, ასევე, დამსაქმებელთა ნაწილს სისტემაში მითითებული ჰქონდა 

არაზუსტი ელექტრონული ფოსტა და საკონტაქტო ინფორმაცია, რამაც გააძნელა 

უკუკავშირის მიღება. კერძოდ, კითხვარი გაიგზავნა 1178 დამსაქმებელთან, მათგან 

139-მა უარი განაცხადა გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე,   418 - თან სისტემაში 

განთავსებული არაზუსტი საკონტაქტო ინფორმაციის გამო ვერ მოხერხდა 

დაკავშირება, ხოლო 77 ორგანიზაცია აღარ ფუნქციონირებს.  

გამოკითხული ორგანიზაციები წარმოდგენილნი არიან საქართველოს 10 რეგიონში. 

თუმცა, თითქმის ნახევარი ქვეყნის დედაქალქში, თბილისშია კონცენტრირებული.  

  

ცხრილი #1: რეგიონების მიხედვით გამოკითხული ორგანიზაციების პროცენტული 

განაწილება  

  

  

  

გამოკითხული ორგანიზაციები საკუთრების ფორმის მიხედვით შემდეგნაირად 

განაწილდა - 94.5% წარმოადგენს კერძოს, 2.1% საჯაროს, ხოლო 3.4% სხვას. 

ორგანიზაციის ზომის მიხედვით გამოკითხულთა 67.2%  მცირეა, 20.6% საშუალო, 

ხოლო 12.2% მსხვილი. ამ ორი ინდიკატორის ურთიერთმიმართება გვიჩვენებს, რომ 

ორგანიზაციათა უმრავლესობას კერძო საკუთრების ფორა აქვს, რომელთაგან 

ძირითადი ნაწილი ზომის მიხედვით მცირეა.   
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ცხრილი #2: გამოკითხულ ორგანიზაციათა ძირითადი მაჩვენებლები  

ბიზნეს სუბიექტები  მსხვილი  მცირე   საშუალო  სულ  

კერძო  
  

27   150  48  225  

საჯარო     4  1   5  

სხვა   2   6   8  

სულ   29   160  49  238  

  

მრავალფეროვანი მაჩვენებლებია ეკონომიკური საქმინობის სფეროს მიხედვითაც. 

კითხვარში ეკონომიკური აქტივობის სფერო წარმოდგენილია ეკონომიკური 

საქმიანობის ევროპული კლასიფიკაციის შესაბამისად (NACE Rev. 2). შედეგების 

მიხედვით გამოიკვეთა სამი ძირითადი ეკონომიკური აქტივობის სფერო - 

გამოკითხვაში მონაწილე დამსაქმებელთა 36.1% ოპერირებს საბითუმო საცალო 

ვაჭრობა, ტრანსპორტი დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ განთავსების (სექცია - G; 

H; I), 17,6% წარმოების (სექცია- C), ხოლო 10,9% ხელოვნება, გართობა, დასვენება, 

სხვა სახის მომსახურება, ექსტერიერული ორგანიზაციების საქმიანობის სფეროში 

(სექცია -  

R; S; U).  

ცხრილი #3: გამოკითხულ ორგანიზაციათა ეკონომიკური აქტივობის სფერო 

ეკონომიკური საქმიანობის ევროპული კლასიფიკაციის შესაბამისად  

ეკომონიკური აქტივობის სფერი      %  

საბითუმო საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ 

განთავსება  

36.1  

წარმოება (სამთო, დამამუშავებელი, წყლის მომარაგება)  17.6  

ხელოვნება, გართობა, დასვენება, სხვა სახის მომსახურება, ექსტერიერული 

ორგანიზაციების საქმიანობა  

10.9  

სახელმწიფო  მმართველობა,  სავალდებულო  სოციალური 

 უსაფრთხოება, განათლება, ჯანდაცვა  

 9.7  

მშენებლობა  5  

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა  5  
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პროფესიული, სამეცნიერო ადმინისტრაციული და ტექნიკური საქმიანობები  3.4  

ინფორმაცია და კომუნიკაცია  3.4  

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა  3.4  

შინამეურნეობა, როგორც დამქირავებლის საქმიანობები, არადიფერენცირებული 

საქმიანობა  

2.1  

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდენცირებული ჰაერის მიწოდება   1.7  

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები   1.7  

  

საერთო მაჩვენებლების ტენდენციას იზიარებს ცალკეული რეგიონული სურათიც. 

თუმცა, განხსხვავებული მაჩვენებლები გამოვლინდა კახეთსა და შიდა ქართლში,  

საბითუმო საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ 

განთავსების სფეროს კახეთში სახელმწიფო მმართველობა, სავალდებულო 

სოციალური უსაფრთხოება, განათლება, ჯანდაცვა, ხოლო, შიდა ქართლში სოფლის, 

სატყეო და თევზის მეურნეობა მოსდევს. კახეთის რეგიონში წარმოდგენილი 

ვაკანტური პოზიციებიდან გამომდინარე აღნიშნული შესაძლოა უკავშირდებოდეს 

COVID-19 პანდემიით გამოწვეულ მაღალ მოთხოვნას სამედიცინო სფეროს მუშაკებზე. 

ამასთან,  თუ გავითვალისიწინებთ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც, შიდა ქართლში წარმოებული 

მთლიანი შიდა პროდუქტის 23.4% სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობაზე მოდის, 

ბუნებრივია, რომ რეგიონის მასშტაბით გამოკითხული ორგანიზაციებიდან 

ეკონომიკური აქტივობის ყველაზე მსხვილ სფეროს საბითუმო საცალო ვაჭრობა, 

ტრანსპორტი დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ განთავსების შემდგომ სოფლის, 

სატყეო და თევზის მეურნეობა იკავებს.  

 იმის გათვალისწინებით, რომ გამოკითხვის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ვაკანსიების 

დინამიკისა და შრომითი რესურსების საჭიროების შესწავლა, მნიშვნელოვანია 

განვიხილოთ, გამოკითხული ორგანიზაციების ამჟამინდელი და სამომავლო გეგმების 

ზოგადი სურათი.   

შედეგების მიხედვით, გამოკითხული ორგანიზაციებიდან 139-ს ამჟამად აქვს ვაკანსია, 

52 მათგანი უახლოეს 6 თვეში აპირებს თანაშრომელთა აყვანას, 43-ს არ აქვს ვაკანსია 

და არც უახლოეს 6 თვეში აპირებს ახალი თანამშრომლების აყვანას.   

კონკრეტულ პოზიციებზე თანამშრომელთა შემცირებას, კონკრეტულ პოზიციებზე 

თანამშრომელთა აყვანას 2 ორგანიზაცია გეგმავს, ასევე, 2 ორგანიზაცია აპირებს 

მხოლოდ თანამშრომელთა შემცირებას. შესაბამისად, იმ ორგანიზაციების წილი, 
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რომელთაც ამჟამად აქვთ ვაკანსია ან უახლოეს 6 თვეში აპირებენ ახალ 

თანამშრომელთა აყვანას საერთო ოდენობის 80,2% ია, რაც საკმაოდ მაღალი 

მაჩვენებლია. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ გამოკითხვაში გამოვლენილი 

მოთხოვნადი პოზიციები ხშირად ამავდროულად ორგანიზაციებისათვის რთულად 

შესავსებ პოზიციებადაც სახელდება, შრომითი რესურსების მოთხოვნის მაღალი 

მაჩვენებელი შესაძლოა უკავშირდება მოთხოვნად პოზიციებზე თანამშრომელთა 

მუდმივ ცვლასა და გადინებას .  

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 54% იმ ორგანიზაციებისა, რომლებსაც ამჟამად აქვთ 

ვაკანსია, ხოლო 76% იმათგან, რომლებიც უახლოეს 6 თვეში აპირებენ თანამშრომელთა 

აყვანას, ორგანიზაციის ზომის მიხედვით არის მცირე. შესაბამისად, ვაკანსიების 

დინამიკა და შრომითი რესურსების საჭიროება უფრო მაღალია მცირე ზომის 

ორგანიზაციებში.  

ცხრილი #4:  გამოკითხულ ორგანიზაციებში თანამშრომელთა დაქირავების 

ალბათობა უახლოეს 6 თვეში  

რამდენად  მაღალია  ახალი  თანამშრომლების  დაქირავების ორგანიზაციების  

ალბათობა  უახლოეს 12 თვეში?  ოდენობა  

მაქვს ვაკანსია ამჟამად  139  

ვაპირებ თანამშრომელთა აყვანას უახლოეს 6-თვეში  52  

არ მაქვს ვაკანსია, არ ვაპირებ უახლეს 6 თვეში ახალი 

თანამშრომელების აყვანას  

43  

ვაპირებ კონკრეტულ პოზიციებზე თანამშრომელთა შემცირებას, 

კონკრეტულ პოზიციებზე თანამშრომლების აყვანას  

2  

ვაპირებ თანამშრომელთა შემცირებას  2  

სულ  238  

  

თანამშრომელთა შემცირებას მხოლოდ 2 ორგანიზაცია გეგმავს, რაც საერთო 

მონაცმენების 0.8% -ია. ორივე ორგანიზაცია აღნიშნულის მიზეზად წარმოების 

შემცირებას ასახელებს.   

შრომითი რესურსების მოთხოვნის მაღალი მაჩვენებელი ცხადყოფს, რომ 

ორგანიზაციები დგანან ვაკანტური პოზიციების შევსების პრობლემის წინაშე. 

გამოკითხულთაგან 60.5% უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე ვაკანსიების შევსების 

პროცესში გარკვეული სახის სირთულეებს წააწყდა. მონაცემების ანალიზის შედეგად, 

ყველაზე ხშირად, სხვადასხვა სახის სირთულეებს საბითუმო საცალო ვაჭრობა, 

ტრანსპორტი დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ განთავსების სფეროში მოქმედი 

ორგანიზაციები აწყდებიან. ამას მოსდევს წარმოებისა და ხელოვნება, გართობა 
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დასვენების სფეროები. აღსანიშნავია, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებსაც 

უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე ვაკანსიის შევსებასთან დაკავშირებული სირთულეები 

არ ჰქონიათ, ასევე, ძირითადად საქმიანობენ საბითუმო საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი 

დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ განთავსების და წარმოების სფეროებში. ამას 

მოსდევს სახელმწიფო მმართველობა, სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება, 

განათლება, ჯანდაცვისა და ხელოვნება, გართობა, დასვენება, სხვა სახის მომსახურება, 

ექსტერიერული საქმიანობის მიმართულებით მოქმედი ორგანიზაციები. 

ორგანიზაციების საერთო მაჩვენებელი, რომლებსაც უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე 

ვაკანსიის შევსებასთან დაკავშირებული სირთულეები არ ჰქონიათ 39.5 % -ია. ამ 

მაჩვენებლში წარმოდგენილი ვაკანტური ადგილები აერთიანებს ისეთ პროფესიებს, 

როგორიცაა -  ბუღალტერი, ექიმი, ექთანი, მზარეული, დიზაინერი, მაღაზიის 

კონსულტანტ-გამყიდველი, მიმტანი, საკრედიტო და სესხების ოფიცრები, 

გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერები და სხვა.   

მონაცემთა ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ გამოკითხულ ორგანიზაციებს 

კადრების მოძიების რამდენიმე სტრატეგია აქვთ. ყველაზე მეტად გავრცელებული გზა 

განცხადების ელექტრონულ ვებ-გევრდებზე განთავსებაა, რომელსაც თითქმის ყველა 

ორგანიზაცია იყენებს. მსხვილ და საშუალო ზომის ბიზნესუბიექტებთან შედარებით, 

მცირე ზომის ორგანიზაციები თანამშრომლებს ხშირად ახლობლებისა და ნაცნობების 

წრეში ან/და უკვე დასაქმებული კადრების გავლით ეძებენ. ელექტრონულ 

ვებგვერდზე განცხადების განთავსების გარდა მსხვილი და მცირე ბიზნესსუბიექტები 

ხშირად იყენებენ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვისსა და 

შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა WORKNET.GOV.GE-ს, ასევე 

HR.GOV.GE-ს, კერძოდ გამოკითხული მსხვილი ზომის ორგანიზაციებიდან 66% -ს, 

ხოლო გამოკითხული მცირე ორგანიზაციათა 32%-ს დასაქმების სახელმწიფო 

სამსახურები მითითებული აქვს, როგორც კადრების მოძიების ერთ-ერთი გზა. თუმცა, 

აღნიშნული მაჩვენებელი საშუალო ზომის ორგანიზაციების შემთხვევაში 12.2%-ია, 

რაც მსხვილი და მცირე ზომის ორგანიზაციებთან შედარებით დაბალი მაჩვენებელია.   

გამიკითხვამ აჩვენა, რომ აპლიკანტის თანამშრომლად აყვანის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ორგანიზაციათა უმრავლესობა უპირატესობას 

ანიჭებს აპლიკანტის გამოცდილებას, შემდგომ ფორმალურ 

განათლებას/კვალიფიკაციას, ხოლო მესამე ყველაზე ხშირად დასახელებული 

კატეგორიაა სხვა ორგანიზაციებისა და პირების რეკომენდაციები.   

  

ცხრილი #5: გამოკითხულ ორგანიზაციებში კადრების მოძიების გზების 

პროცენტული მაჩვენებლები  
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უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გამოკითხულ ორგანიზაციათაგან 49% არ თანამშრომლობს 

არც უმაღლეს და არც პროფესიულ სასწავლებლებთან. 24%-ს მხოლოდ პროფესიულ 

სასწავლებლებთან, 17%-ს ორივე მათგანთან, ხოლო 10%-ს მხოლოდ უმაღლეს 

სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გამოცდილება აქვს. დამატებით, 

ორგანიზაციების თითქმის ნახევარი, რომლებიც ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით 

ისეთ საქმიანობას ეწევიან, სადაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 

სპეციფიკური პროფესიული განათლების მქონე კადრების მობილიზებას (მაგალითად 

მრეწველობა, მშენებლობა, სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა და სხვა), არ 

თანამშრომლობს პროფესიულ სასწავლებლებთან, რაც უარყოფითად აისახება 

დეფიციტურ პოზოციებზე კადრების მოძიების შესაძლებლობებზე.    

  

ცხრილი #6: გამოკითხული ორგანიზაციების უმაღლეს და პროფესიულ 

სასწავლებლებთან ურთიერთობის გამოცდილება (%)  

  

0 

6 4.70 % 

% 33.20 

21 % 

% 10.90 

32.80 % 

% 13 

32.80 % 

29 % 

ნაცნობები, ახლობლები 

ელექტრონულად, კერძო დასაქმების სააგენტო  - 
JOBS.GE; HR.COM.GE; MYJOBS.GE 

დასაქმების სახელმწიფო სამსახური  
WORKNET.GOV.GE;  WWW.HR.GOV.GE, 

კოლეჯები, უმაღლესი სასწავლებლები 

პროფესიონალი რეკრუიტერების  
დაქირავებას/მოწვევას ვამჯობინებ 

გაზეთი/ ტელევიზია/ ვიტრინაზე განცხადების  
განთავსება 

უკვე დასაქმებულ კადრებს მოჰყავთ ახალი  
კადრები 

საკუთარი სურვილით მოგვმართავენ 

ორგანიზაცია აცხადებს ვაკანსიას საკუთარ ვებ - 
გვერდზე 
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გვერდს ვერ ავუვლით ორგანიზაციების ეკონომიკურ აქტივობაზე COVID-19 

პანდემიის გავლენასაც. პანდემიის გავლენა მცირე იყო მსხვილ ბიზნესსუბიექტებზე, 

ხოლო გაცილებით დიდი საშუალო და მცირე ზომის ორგანიზაციებზე. თუმცა, 

საერთო მონაცემებით გამოკითხულ ორგანიზაციებისგან 65%-ს არ შეუწყვიტავს 

მუშაობა და განაგრძობს ფუნქციონირებას.  

  

ცხრილი #7: გამოკითხულ ორგანიზაციებზე COVID-19 პანდემიის შედეგად 

გამოწვეული ცვლილებები  

  

 

  

% 24 

10 % 

17 % 

49 % 

ვთანამშრომლობთ პროფესიულ  
სასწავლებლებთან 

ვთანამშრომლობთ უმაღლეს  
სასწავლებლებთან 

ვთანამშრომლობთ პროფესიულ  
და უმაღლეს სასწავლებლებთან 

არ ვთანამშრომლობთ  
არცერთთან 

  

65 % 

24 % 

10 % % 1 

ორგანიზაციას არ შეუწყვიტავს  
მუშაობა და განაგრძობს  
ფუნქციონირებას 

მოგვიწია დროებით შეზღუდვა,  
თუმცა მუშაობა სრულად  
აღდგენილია 

მოგვიწია დროებით შეზღუდვა,  
თუმცა ნაწილობრივ აღდგენილია 

მოგვიწია ფუნქციონირების შეჩერება  
და ამ დრომდე არ ფუნქციონირებს 
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მიმდინარე ვაკანსიების პროფილი  
  

ვინაიდან, გამოკითხვის მიზანი ვაკანსიების მონიტორინგია, მნიშვნელოვანია 

დეტალურად განვიხილოთ და წარმოვადგინოთ შრომის ბაზრის ტენდენციები, 

რომელიც მონაცემთა ანალიზმა გამოავლინა. გამოკითხვის პროცესში გამოკითხულ 

238 ორგანიზაციიდან 193-ში დღის წესრიგში დგას შრომითი რესურსების საჭიროება. 

კერძოდ, 139-ს ამჟამად აქვს ვაკანსია, 52 ორგანიზაცია 6 თვის შემდგომ გეგმავს ახალი 

თანამშრომლების აყვანას, ხოლო 2 ორგანიზაცია კონკრეტულ პოზიციებზე 

თანამშრომელთა შემცირებას, ხოლო კონკრეტულ პოზიციებზე თანამშრომლების 

აყვანას აპირებს.   

თუკი ორგანიზაციებს, რომელთაც ამჟამად აქვთ ვაკანსია, ეკონომიკური საქმინობის 

სფეროების მიხედვით განვიხილავთ, ვნახავთ, რომ მოწინავე პოზიციებს იკავებენ 

საბითუმო საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ 

განთავსების (37%), წარმოების (17.9%) და სახელმწიფო მმართველობა, სავალდებულო 

სოციალური უსაფრთხოება, განათლება, ჯანდაცვა ხელოვნების (10%), გართობა, 

დასვენება, სხვა სახის მომსახურება, ექსტერიერული ორგანიზაციების საქმიანობის 

(10%) სფეროები.   

გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ამჟამად არსებული ვაკანსიების ოდენობა 

შეადგენს ვაკანტური პოზიციების პროფესიების საერთაშორისო სტანდარტული 

კლასიფიკატორის (ISCO-08) შესაბამისად გაანალიზებამ გვიჩვენა, რომ 1962 ვაკანტური 

ადგილიდან 1057 მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს მუშების ძირითად ჯგუფურ 

ერთეულში ერთიანდება, 237 ვაკანტური ადგილია წარმოდგენილი ტექნიკური და 

ასოცირებული პროფესიონალების ერთეულში, 211 მოხელეები და მონათესავე სფეროს 

მუშებში, შემდგომ მოსდევს დამწყები კვალიფიკაციის მქონე მუშახელი 199 ვაკანტური 

ადგილით, 109 პროფესიონალების ძირითად ერთეულში, 78 სამრეწველო 

დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები და ამწყობების, 59 მენეჯერების, 11 

ოფისის დამხმარე მუშაკების, ხოლო, 1 სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და 

თევზჭერის სფეროს მუშების ძირითად ჯგუფურ ერთეულებში.   

ცხრილი #8: გამოკითხულ ორგანიზაციებში ამჟამად არსებული ვაკანტური ადგილები 

ISCO 08 კლასიფიკაციის შესაბამისად  
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როგორც, ცხრილი #8 გვიჩვენებს ვაკანტური ადგილების ყველაზე დიდი წილი, 1057 

ვაკანსია, მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს მუშების ძირითად ჯგუფურ 

ერთეულში ერთიანდება. ორგანიზაციებში ძირითადად მოთხოვნაა მაღაზიის 

გამყიდველებსა და საქონლის დემონსტრატორებზე, მზარეულებზე, 

კონდიტერებზე, მიმტანებზე, დაცვის თანამშრომლებზე, სასტუმროებისა და 

რესტორნების მომსახურე პერსონალზე,  ქოლ-ცენტრის ოპერატორებზე, სილამაზის 

სალონებისა და სხვა მსგავსი დაწესებულების სპეციალისტებზე (სტილისტები, 

ვიზაჟისტები, მანიკურ/პედიკურის სპეციალისტები). მომსახურებისა და გაყიდვების 

სფეროში წარმოდგენილი პოზიციები ძირითადად პირველი და მეორე დონის 

კვალიფიკაციას მოითხოვს.   

ტექნიკური და ასოცირებული პროფესიონალების ძირითად ჯგუფში წარმოდგენილია 

237 ვაკანსია სანიტრის, ბუღალტრის, სადაზღვევო აგენტის, სესხის ოფიცრის, IT 

სპეციალისტის, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პოზიციებზე, რომლებიც 

ძირითადად კვალიფიკაციის მესამე დონეს საჭიროებს.   

ვაკანტური ადგილების მნიშვნელოვანი წილი მოდის მოხელეები და მონათესავე 

სფეროს მუშების ძირითად ერთეულზე წარმოდგენილია სულ 211 ვაკანსია. შედეგების 

ანალიზის მიხედვით, ამ ერთეულში მოთხოვნაა მკერავებზე, ტექნიკოსებზე, 

მექანიკოსებზე, ელექტრიკოსებზე, ინჟინერ-კონსტრუქტორებზე, წყალანირების 

ოსტატებზე, შემდუღებლებზე, ხისა და ქვის ოსტატებზე, ტექსტილზე, ტყავსა და 

სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეებზე, ოქრომჭედლებზე.   

199 ვაკანსია გამოვლინდა დამწყები კვალიფიკაციის მქონე მუშახელის ჯგუფში, 

კერძოდ, მოიცავს საწვავის ჩამსხმელ-ოპერატორებს, დამლაგებლებს, საწყობის 
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თანამშრომლებს, საწარმოების მუშებს, დისახლისებსა და მომვლელებს. 

აღნიშნული პოზიციები კვალიფიკაციის პირველ დონეზე შესაძლებელია 

მოითხოვდეს ფიზიკურ ძალას და/ან გამძლეობას, ზოგიერთი სამუშაო კი საბაზისო 

ზოგად და მათემატიკურ ცოდნას.   

ვაკანსიების ოდენობის მიხედვით დამწყები კავალიფიკაციის მქონე მუშების ჯგუფს 

მოსდევს პროფესიონალების ძირითადი ჯგუფი (სულ 109 ვაკანსია), რომელიც 

კვალიფიკაციის ყველაზე მაღალ მეოთხე დონეს მოითხოვს. კვალიფიკაციის მეოთხე 

დონეზე პროფესიები, ჩვეულებრივ, ითვალისწინებს ისეთი ამოცანების შესრულებას, 

რომლებიც მოითხოვს სპეციალიზაციის სფეროში რთული პრობლემების მოგვარებას, 

გადაწყვეტილების მიღებას, თეორიული და ფაქტობრივი ცოდნის ფართო სპექტრზე 

დაფუძნებულ კრეატიულობას. ასვევე საჭიროებს წიგნიერებისა და მათემატიკური 

უნარების მაღალ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი, უმაღლეს დონეს. გამოკითხვის შედეგად 

აღნიშნულ ჯგუფში გამოიკვეთა რამდენიმე სახის პოზიცია. ექიმები, ლაბორატორიის 

სპეციალისტები, ექთნები, ძირითადად ფარმაცევტები, ბუღალტრები, 

დიზაინერები და გრაფიკული დიზაინერები, ჟურნალისტები. განსაკუთრებით 

გაზრდილია მოთხოვნა სამედიცინო სფეროს მუშაკებზე, რაც COVID-19  ინფექციის 

შედეგად გამოწვეულ პანდემიას უკავშირდება.   

სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები და ამწყობების ერთეულში 

გაერთიანებულია 78 ვაკანტური ადგილი, რომლებიც ძირითადად ნაწილდება  

სპეცტექნიკის მძღოლზე/ოპერატორზე, სამრეწველო დანადგარების მექანიკოსებსა 

და ოპერატორებზე, საერთშორისო გადაზიდვების მძღოლებზე, სასოფლო 

სამეურნეო სპეც-ტექნიკის მძღოლებზე. აღნიშნული პოზიციები მოითხოვს 

სფეციფიკური უნარებისა და კვალიფიკაციის ქონას, მაგალითად კონკრეტული 

კატეგორიის მართვის მოწმობის არსებობა. ჩვეულებრივ, მიიღება საშუალო 

განათლების პირველი ეტაპის დასრულება. ზოგიერთი პროფესია შესაძლებელია 

მოიცავდეს სპეციალიზებული პროფესიული განათლებისა და კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი ტრენინგის მნიშვნელოვან კომპონენტებს. თუმცა, ამავდროულად 

შესაძლებელია, რომ გამოცდილებამ და კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგმა 

ჩანაცვლოს ფორმალური განათლების საჭიროება.   

ვაკანტური ადგილების ოდენობის მხრივ სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების 

ოპერატორები და ამწყობების ერთეულს მოსდევს მენეჯერები. მენეჯერების ძირითად 

ჯგუფში 59 ვაკანტური ადგილი გამოვლინდა. ძირითადად, მოთხოვნადი პოზიციებია  

მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯერი, გაყიდვების მენეჯერი, ოფისის 

მენეჯერი, ლოჯისტიკის მენეჯერი, საწყობის მენეჯერი, ბრენდ მენეჯერი, სექციის 

მენეჯერი, პოლისების ადმინისტრირების მენეჯერი, სერვის მენეჯერი და სხვა.   

გამოკითხულ ორგანიზაციებში ამჟამად 11 ვაკანტური ადგილია ოფისის დამხამრე 

მუშაკების ერთეულში. კერძოდ, ითხოვენ საწყობის სპეციალისტს, კატეგორიის  
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სპეციალისტს, ადმინისტრაციული ასისტენტს. მხოლოდ 1 ვაკანტური ადგილია 

სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და თევზჭერის სფეროს მუშების ჯგუფში, საცდაც 

მოთხოვნადი პოზიციაა მევენახე.  

ცხრილი #9: გამოკითხულ ორგანიზაციებში ამჟამად არსებული ვაკანსიების რაოდენობა 

სხვადასხვა პოზიციაზე   

  

ამჟამად მოთხოვნადი პოზიციები  ვაკანტური 

ადგილის ოდენობა  

მაღაზიის კოსულტანტ-გამყიდველები  698  

არაკვალიფიციური მუშახელი  185  

ფარმაცევტი  170  

მკერავები, მქარგველები და მსგავსი პროფესიის მუშები  149  

დაცვის თანამშრომელი  106  

საკრედიტო და სესხის ოფიცრები  49  

მიმტანები  47  

საწვავის ჩამსხმელი ოპერატორი  47  

სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა მომსახურების 

მენეჯერები  

46  

სხვა 432 

  

განსაკუთრებით დიდი წილი ვაკანტური ადგილებისა იქმნება საცალო ვაჭრობის 

ორგანიზაციებში, სუპერმარკეტებში, ამას მოსდევს რესტორნებისა და სასტუმროების 

ქსელები. დიდია არაკვალიფიციური მუშების მოთხოვნა დამლაგებლების, წარმოების 

მუშების, დისახლისების, მრეცხავების,  ტრანსპორტისა და საწყობის მუშების, 

მტვირთვავების, სამზარეულოს დამხმარეების, გაყიდვებისა და მომსახურების 

მუშების პოზიციებზე. ამჟამად არსებული ვაკანსიების 78% გაერთიანებულია ოთხ 

სხვადსხვა ჯგუფურ ერთეულში, ესენია - მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს 

მუშები, მოხელეები და მონათესავე სფეროს მუშები, დამწყები კვალიფიკაციის მქონე 

მუშახელი, სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები და ამწყობები. ამ 

ოთხ ძირითად ჯგუფში გაერთიანებულია 1545 ვაკანტური ადგილი. აღნიშნულ 

ვაკანტურ პოზიციებზე, როგორც წესი, მოითხოვება კვალიფიკაციის პირველი ან 

მეორე დონე. ზემოთხსენებულ პოზიციებზე არსებული მოვალეობები ითვალისწინებს 

მარტივი და რუტინული ფიზიკური სამუშაოს შესრულებას, შესაძლოა მოითხოვდეს 

ფიზიკურ გამძლეობასაც. რიგ პოზიციებზე სამუშაოს კომპეტენტურად 
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შესასრულებლად მოთხოვნილი ცოდნა და გამოცდილება, ჩვეულებრივ, მიიღება 

საშუალო განათლების პირველი ეტაპის დასრულებით ან/და კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი ტრენინგებითა და პრაქტიკული გამოცდილებით. შესაბამისად, 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მოთხოვნადი პოზიციების 78%-ში სამუშაოს 

შესასრულებლად სასვსებით საკამრისია საბაზისო კომპეტენციების არსებობა ან 

პრაქტიკული გამოცდილებით სამუშაოს შესრულებისათვის აუცილებელი უნარების 

შეძენა/განვითარება. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, ისიც, რომ ხშირად დამსაქმებლები 

ითხოვენ იმაზე მაღალი კვალიფიკაციის დონეს, ვიდრე ეს პოზიციაზე განსაზღვრული 

მოვალეობების ეფექტურად შესრულებისათვის არის საჭირო. მაგალითად, ხშირია 

მოლარე-კონსულტანტის, დაცვის თანამშრომლის, მიმტანის, დისტრიბუტორის ან/და 

სატელეფონო გაყიდვების ოპერატორის პოზიციაზე უმაღლესი განათლების 

მოთხოვნა. კერძოდ, დამსაქმებლები არაკვალიფიციური მუშის პოზიციების 23%-ში, 

ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშების პოზიციების 27%ში, 

ხოლო მაღაზიის გამყიდველებისა და საქონლის დემონსტრატორების პოზიციათა 

28%-ში მოთხოვნად უმაღლესი განათლებას ასახელებენ.   

დამსაქმებლები პროფესიული განათლებას ითხოვენ სპეცტექნიკის 

მძღოლი/ოპერატორზე, სამრეწველო დანადგარების მექანიკოსებსა და ოპერატორებზე,  

ტექნიკოსებზე, მექანიკოსებზე, ელექტრიკოსებზე, ინჟინერკონსტრუქტორებზე, 

წყალანირების ოსტატებზე, შემდუღებლებზე, ხისა და ქვის ოსტატებზე, ტექსტილზე, 

ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეებზე, ოქრომჭედლებზე, 

სამრეწველო დანადგარების ოპერატორებსა და ამწყობებზე, ასევე ექთნებზე. საბაზისო 

განათლება ძირითადად დამაკმაყოფილებელია დამწყები კვალიფიკაციის მქონე 

მუშახელის პოზიციებზე, იქნება შინამოსამსახურეები, სასტუმროებისა და ოფისების 

დამლაგებლები და დამხმარეები, მრეცხავები, საწვავის ჩამსხმელ-პერატორები, 

საწყობისა და წარმოების მუშები,  მშენებლობის მუშები და სხვა.   

გამოკითხვის ფარგლებში, კითხვარი ითავლისწინებდა ვაკანტურ პოზიციებზე 

განსაზღვრული ანაზღაურების ოდენობის შესწავლასაც. ამჟამად არსებული 

ვაკანტური პოზიციების 11%-ზე დამსაქმებლებმა არ მიუთითეს ანაზღაურების 

კონკრეტული ოდენობა. პოზიციების ნაწილზე ორგანიზაციების მხრიდან 

მითითებულ იქნა, რომ ანაზღაურება დამოკიდებულია გამომუშავებაზე, ხოლო 

ნაწილმა აღნიშნული საკითხი კონფიდენციალურად მიიჩნია. თუმცა, იმ პოზიციების 

შესწავლით, რომლებზეც წარმოდგენილი იყო ხელფასის ოდენობები შევძელით 

დაგვედგინა ანაზღაურების საშუალო მაჩვენებლები.  

როგორც აღვნიშნეთ, მიმდინარე ვაკანსიების მნიშვნელოვანი წილი წარმოდგენილია 

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროში. ამ სფეროში არსებული ვაკანტური 

პოზიციები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანაზღაურებადია. მაგალითად, მაღაზიის 

გამყიდველებისა და საქონლის დემონსტრატორების პოზიციაზე საშუალო 

ყოველთვიური ანაზღაურება 450 ლარია, მიმტანების - 520 ლარი, სასტუმროთა 
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ქსელებში ადმინისტრატორებს საშუალოდ 550 ლარს სთავაზობენ, დაცვის 

თანამშრომლებს კი - 440 ლარს. შედარებით მაღალანაზღაურებადია მზარეულისა (670 

ლარი) და მცხობელის (580 ლარი) პოზიცია. სამწუხაროდ, ვერ დადგინდა სილამაზის 

სალონებისა და სხვა მსგავსი დაწესებბულებების სპეციალისტების ანაზღაურების 

საშუალო მაჩვენებლი, ვინაიდან დამსაქმებელთა უმრავლესობა აღნიშნულ 

პოზიციებზე უთითებს რომ აღნიშნული ანაზღაურება შეთანხმების საგანია ან 

დამოკიდებულია გამომუშავებაზე.   

მსგავს სურათს ვაწყდებით სამედიცინო სფეროს მუშაკების ანაზღაურების საშუალო 

მაჩვენებლებშიც. თუმცა, ამ შემთხვევაში დაბალანაზღაურებადია ექთნის, ექთნის 

თანაშემწის, სანიტრის პოზიციები და საშუალოდ შეადგენს 400 ლარს. შედარებით 

მაღალი ანაზღაურებაა სხვადასხვა პროფილის ექიმების პოზიციებზე. თუ 

დავეყრდნობით იმ მონაცემებს, სადაც ექიმის ვაკანტურ პოზიციებზე დამსაქმებლებს 

ფიქსირებული ანაზღაურება აქვთ მითითებული, სხვადასხვა პროფილის ექიმის 

საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება 1245 ლარია. თუმცა, უმეტესად, ექიმის 

პოზიციებზე ყოველთვიური ანაზღაურება გამომუშავებაზეა დამოკიდებული.   

შედარებით მაღალი მაჩვენებლებია სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების 

ოპერატორები და ამწყობებსა და  მოხელეების და მონათესავე სფეროს მუშების 

ერთეულებში გაერთიანებულ პოზიციებზე. ამ სფეროებში არსებული მიმდინარე 

ვაკანსიები ძირითადად დაკავშირებულია სპეციფიკური უნარებისა და 

კვალიფიკაციების ფლობასთან. როგორც წესი, ძირითადად დამსაქმებლები 

კანდიდატის შერჩევის პროცესში უპირატესობას ანიჭებენ პროფესიულ განათლებასა 

და გამოცდილებას. ასეთი პოზიციებია უძრავი სამრეწველო დანადგარებისა და 

მანქანების ოპერატორები და ამწყობები (1352 ლარი), მექანიკური მოწყობილობების 

ტექნიკოსები (1304 ლარი), ინჟინერ-კონსტრუქტორები (1170 ლარი), მექანიკოსები (946 

ლარი). შედარებით, დაბალი ანაზღაურების საშუალო მაჩვენებლები ფიქსირდება ამ 

ორი ჯგუფურ ერთეულში გაერთიანებულ სხვა ისეთ პოზიციებზე, როგორებიცაა 

მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები (815 ლარი), 

მკერავები (631 ლარი), სასოფოლო-სამეურნეო სპეც-ტექნიკის მძღოლი (607 ლარი).  

ცხრილი #10: მიმდინარე ვაკანტურ პოზიციებზე გათვალისწინებული საშუალო 

ანაზღაურება  

მიმდინარე მოთხოვნადი პოზიციები  საშუალო ანაზღაურება (ლარი)  

გრაფიკული და მულტიმედიის დიზაინერები;  1408  

უძრავი სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები 

და ამწყობები  

1352  

საოფისე ავეჯის დამამზადებლები და მონათესავე პროფესიების 

მუშები  

1321  
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წარმოებისა და სპეციალური მომსახურების მენეჯერები  1320  

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები 

და ამწყობები  

1248  

ექიმი  1245  

ინჟინერ კონსტრუქტორი  1142  

სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა მომსახურების 

მენეჯერები  

1140  

ელექტრიკოსი  1075  

პროდუქციისა და ტანსაცმლის დიზაინერები;  1020  

ტექნიკოსი  995  

სპეცტექნიკის მძღოლი/ოპერატორი  942  

მზარეულები  887  

მანქანების, ტაქსისა და სატვირთო მანქანების მძღოლები;  835  

მჭედლები, ზეინკლები და მონათესავე სფეროს მუშები  807  

საწყობის სპეციალისტი  746  

მშენებლობისა და მონათესავე სფეროს მუშები  740  

ხორცის,  თევზისა  და  მსგავსი  საკვები 

 პროდუქტების გადამმუშავებლები;  

720  

ბუღალტერი  704  

დისტრიბუტორი  689  

მცხობელები, კონდიტრები და ტკბილეულის დამამზადებლები  641  

მკერავები, მქარგველები და მსგავსი პროფესიის მუშები;  631  

საეთერო და საველე ოპერატორი  600  

მზარეულის დამხმარე  584  

სასტუმროს ადმინისტრატორი  550  

მიმტანები  520  

არქივარიუსი  500  

მაღაზიის ადმინისტრატორები  468  

საკრედიტო და სესხის ოფიცრები  458  

მაღაზიის კოსულტანტ-გამყიდველები  453  

დაცვის თანამშრომელოი  440  

ქოლ-ცენტრის ოპერატორი  437  

ფარმაცევტი  430  

არაკვალიფიციური მუშახელი  428  
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საწვავის ჩამსხმელი ოპერატორი  413  

ექთანი  406  

ინდივიდუალური მომვლელები  400  

სანიტარი  374  

  

ასევე, პოზიციებზე - ფარმაცევტი, საკრედიტო და სესხის ოფიცრები, 

დისტრიბუტორები საშუალო ანაზღაურება მერყეობს 400 დან 700 ლარამდე. ერთერთი 

ყველაზე დაბალანაზღაურებადია არაკვალიფიციური მუშახელის მიერ გაწეული 

საქმინობებიც. კერძოდ, საწვავის ჩამსხმელ-ოპერატორების, დამლაგებლების, 

საწყობის თანამშრომლების, საწარმოების მუშების, დისახლისებისა და მომვლელების 

საშუალო ანაზღაურება 350-550 ლარია.  

მიმდინარე ვაკანსიაბის ანალიზის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მოთხოვნადი 

პოზიციებია: მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები, 

მზარეულები, კონდიტერები, მიმტანები, დაცვის თანამშრომლები, სასტუმროებისა 

და რესტორნების მომსახურე პერსონალი,  ქოლ-ცენტრის ოპერატორები, სანიტრი, 

ბუღალტერი, სადაზღვევო აგენტი, სესხის ოფიცრი, IT სპეციალისტი, შრომის 

უსაფრთხოების სპეციალისტი. ასევე მოთხოვნაა : მკერავებზე, ტექნიკოსებზე, 

მექანიკოსებზე, ელექტრიკოსებზე, ინჟინერ-კონსტრუქტორებზე, წყალანირების 

ოსტატებზე, შემდუღებლებზე, ხისა და ქვის ოსტატებზე, ტექსტილზე, ტყავსა და 

სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავეებზე, საწვავის ჩამსხმელ-ოპერატორებზე, 

დამლაგებლებზე, საწყობის თანამშრომლებზე, საწარმოების მუშებზე, 

დისახლისებსა და მომვლელებზე, ექთნებზე, ფარმაცევტებზე, ბუღალტრებზე, 

სპეცტექნიკის მძღოლზე/ოპერატორზე, სამრეწველო დანადგარების მექანიკოსებსა 

და ოპერატორებზე, საერთშორისო გადაზიდვების მძღოლებსა და მენეჯერებზე.   

 მომავალი 6 თვის განმავლობაში მოსალოდნელი 

ვაკანსიების ანალიზი  

  

ვაკანსიების მონიტორინგის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი 

ორგანიზაციების სამომავლო მოქმედებებისა და გეგმების შესწავლაა. აღნიშნული 

გვეხმარება გავაანალიზოთ მომავალში დაგეგმილი ვაკანსიების პროფილი, შედეგებზე 

დაყრდნობით დავგეგმოთ/განვავითაროთ შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის 

ისეთი სტრატეგიები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება დამსაქმებლებისა და 

სამუშაის მაძიებლების საჭიროებებზე.    

წინა ქვეთავში განვიხილეთ გამოკითხულ ორგანიზაციებში არსებული მიმდინარე 

ვაკანსიების პროფილი. იმისათვის, რომ შევძლოთ შედარებითი ანალიზის გაკეთება 
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საჭიროა შევისწავლოთ მომავალ 6 თვეში ორგანიზაციების შრომითი რესურსების 

საჭიროება. ინფორმაცია დაგეგმილი ვაკანსიების შესახებ წარმოდგენილია SESA 

კვლევისა და ერთ-ერთი საგრანტო პროექტის (UNAG) შედეგების ერთობლივი 

ანალიზის საფუძველზე, რომელიც განხორციელდა საქართველოს 4 რეგიონში. SESA-ს 

კვლევის ფარგლებში 52-მა კომპანიამ განაცხადა, რომ აპირებდა მუშების დაქირავებას 

მომდევნო 6 თვეში (სავარაუდოდ 248 ვაკანსია). UNAG-ის კვლევაში 600-მა კომპანიამ 

განაცხადა, რომ მომდევნო 6 თვის განმავლობაში აპირებენ 1304 ვაკანსიის გახსნას. ეს 

იძლევა სულ 1552 ვაკანსიას. ამ ვაკანსიების განაწილება ISCO-ს პოზიციების მიხედვით 

წარმოდგენილია ცხრილში 11 ქვემოთ..   

  

ცხრილი#11: მოომავალი 6 თვის განმავლობაში მოთხოვნადი პოზიციების ოდენობა  

პოზიცია (ISCO) ვაკანსიების ოდენობა 

კანონმდებლები, მაღალი თანამდებობის პირები და 

მენეჯერები 

27 

პროფესიონალები 110 

ტექნიკოსები და ასოცირებული პროფესიონალები 77 

კლერკები 39 

სერვისის მუშები და მაღაზიებისა და ბაზრის 

გაყიდვების მუშაკები 

339 

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის 

გამოცდილი მუშები 

334 

ხელოსნობისა და მასთან დაკავშირებული 

პროფესიის მუშები 

50 

გეგმები და მანქანების ოპერატორები და 

ასამბლერები 

89 

დაწყებითი პროფესიები 487 

  

  

როგორც, ცხრილი#11 -დან ჩანს, მომავალ 6 თვეში ძირითადად მოთხოვნა იქნება 

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს მუშებსა და დამწყები კვალიფიკაციის 

მუშახელზე. ვაკანსიებიდან უმეტესი არის მუშის, დამლაგებლის, მძღოლის,  
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დიასახლისის, წარმოების ოპერატორის, დაცვის თანამშრომლის, 

მოლარეკონსულტანტის,  დისტრიბუტორის, სასტუმროს დამხმარე პერსონალის 

პოზიციებზე. ეს პოზიციები მოითხოვს პირველი ან მეორე დონის კვალიფიკაციის 

ქონას. ამ პოზიციებზე სამუშაოს მაძიებლებისათვის არ მოითხოვება უმაღლესი ან 

პროფესიული განათლება, თუმცა მომავალ 6 თვეში სავარაუდო მოთხოვნადი 

პოზიციებიდან რამდენიმე მოითხოვს სპეციფიკური უნარებისა და კვალიფიკაციის 

ქონას.   

საცალო ქსელურ ვაჭრობასა და მომსახურების სფეროში არსებული ვაკანტურ 

ადგილებთან შედარებით, დაბალია ისეთ პოზიციებზე მოთხოვნა, რომლებიც 

პროფესიული განათლებას საჭიროებს. მაგალითად, მზარეული, სპეც. ტექნიკის 

მძღოლი/ოპერატორი, წარმოების ოპერატორი, ელექტრონიკის სპეციალისტი, 

მექანიკოსი, მკერავი, მქარგავი, ოქრომჭედელი, მემინანქრე, დიზაინერი, კვების 

ტექნოლოგი, მაშველი, კარ-ფანჯრის ხელოსანი და სხვა. მცირეა მოთხოვნა მეოთხე 

დონის კვალიფიკაციის საჭიროების მქონე კადრზეც. ესენია ექიმი, გაყიდვების 

მენეჯერი, სერვის მენეჯერი, ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტის მენეჯერი, შრომის 

უსაფრთხოების სპეციალისტი და სხვა.  

მოთხოვნად პოზიციებზე განსხვავებულია ანაზღაურების საშუალო ოდენობა. 

როგროც წესი, იმ პოზიციებზე, რომელბზეც პროფესიული განათლება მოითხოვება და 

ერთიანდება სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები/ამწყობების, 

ხელოსნებისა თუ ტექნიკური და ასოცირებული პროფესიონალების ძირითად 

ჯგუფში,  გაცილებით მაღალი ხელფასია არაკვალიფიციურ მუშებთან შედარებით. 

თუმცა, ვაკანტური პოზიციების ოდენობა გაცილებით მეტია დამწყები 

კვალიფიკაციის მქონე მუშახელზე მომსახურებისა და საცალო ქსელურ ვაჭრობის 

სფეროებში.  

გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ მიმდინარე მოთხოვნადი პოზიციები და მომვალი 

6 თვის მოთხოვნადი პოზიციები დიდწილად იდენტურია.    

მომავალი 6 თვის განმავლობაში მოთხოვნადი პროფესიები იქნება: მაღაზიის 

გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები, მზარეულები, დაცვის 

თანამშრომლები, სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურე პერსონალი, 

დამლაგებლები, საწყობის თანამშრომლები, საწარმოების მუშები, დისახლისები და 

მომვლელები, სპეცტექნიკის მძღოლი/ოპერატორი, სამრეწველო დანადგარების 

მექანიკოსები და ოპერატორები, საერთშორისო გადაზიდვების მძღოლები და 

მენეჯერები, სანიტრი, ბუღალტერი, სადაზღვევო აგენტი, სესხის ოფიცრი, 

მკერავები, ტექნიკოსები, მექანიკოსები, ელექტრიკოსები, წყალანირების ოსტატები, 

შემდუღებლები, ხისა და ქვის ოსტატები, ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს 

მასალებზე ხელით მომუშავეები, საწვავის ჩამსხმელ-ოპერატორები.   
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გამოკითხულ ორგანიზაციებში დეფიციტური პოზიციების 

პროფილი  
  

გამოკითხვის შედეგებმა ცხადყო, რომ დამსაქმებლები მთელ რიგ პოზიციებზე 

განიცდიან კადრების ნაკლებობას ან აწყდებიან სირთულეებს ახალი თანამაშრომლის 

შერჩევის პროცესში. გამოკითხვაში ჩართული ორგანიზაციებიდან 60% (144 

ორგანიზაცია) ვაკანსიის შევსებისას სხვადასხვა სახის გამოწვევებს წააწყდა.   

  

ცხრილი #12:გამოკითხულ ორგანიზაციებში ბოლო 6 თვის მანძილზე ვაკანსიის 

შევსებასთან დაკავშირებული სირთულეები   

  

 

  

დამსაქმებელთა გამოცდილების გათვალისწინებით გამოიყო პოზიციები, რომლებიც 

ორგანიზაციებისათვის რთულად შესავსებად ან/და დეფიციტურად შეგვიძლია 

მოვიაზროთ. კერძოდ, დამსაქმებელთა მხრიდან დასახელდა 32 პოზიცია. მათ შორის, 

მაღაზიის გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები (კონსულტანტი, მოლარე) 

რთულად შესავსებია 22 ორგანიზაციისთვის, სხვადასხვა სფეროს მენეჯერები 

(გაყიდვების მენეჯერი, კატეგორიის მენეჯერი, მარკეტინგის მენეჯერი, და სხვა) 16 

ორგანიზაციისთვის. დამწყები კვალიფიკაციის მქონე მუშახელის (დამლაგებელი, 

  

60.50 % 

39.50 % 

თქვენს გამოცდილებაზე დაყრდნობით, თქვენს სფეროში, ბოლო 6  
თვის მანძილზე გქონდათ თუ არა ვაკანსიების შევსებასთან  

დაკავშირებული სირთულეები? 

დიახ არა 



20  

  

მრეცხავი, საწარმოების მუშა, დაცვის თანამშრომელი, ჩამსხმელ-ოპერატორი, 

მძღოლი) შევსება გამოწვევაა 30 დამსაქმებლისთვის. ასევე, სირთულეს უკავშირდება 

სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურების სფეროში მოთხოვნადი პოზიციების 

-  მზარეული, მიმტანი, ბარმენი, ადმინისტრატორი, დისახლისი - შევსება 38 

დამსაქმებლისთვის. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, შრომის ბაზარზე ელექტრული 

და ელექტრონული მოწყობილობების, უძრავი სამრეწველო დანადგარებისა და 

მანქანების მექანიკოსებისა და ამწყობების (ტექნიკოსი, ელექტრიკოსი, დანადგარების 

მექანიკოსი, სპეც. ტექნიკის, მაგ. კოშკურა ამწის ელექრიკოსები) დეფიციტი. ხეზე, 

ქვაზე და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე ოსტატები დეფიციტურ 

პოზიციებად არის დასახელებული 3 დამსაქმებლის მიერ. ხოლო, შემდუღებლის, 

ზეინკალის, მეტალურგის ვაკანსიებზე კანდიდატთა მოძიება სირთულეებთანაა 

დაკავშირებული 3 დამსაქმებლისთვის. COVID-19 ინფექციით გამოწვეული პანდემიამ 

ასევე განაპირობება ფარმაცევტის, ექთნის, ექთნის თანაშემწის, ექიმის პოზიციებზე 

კადრების დეფიციტი 12 ორგანიზაციაში.   

გამოკითვის ფარგლებში, შევძელით გამოგვეყო კონკრეტულად რა სირთულეებს 

აწყდებიან ორგანიზაციების პოზიციების შევსებისა და კადრების მოძიების პროცესში. 

დამსაქმებლებს საშუალება ჰქონდათ, მოენიშნათ სამი სირთულე, რომელსაც  

ვაკანტური ადგილების შევსებისას შეხვედრილან. პირველი სამი ყველაზე ხშირად 

დასახელებული სირთულეა - აპლიკანტთა რაოდენობის ნაკლებობა, შესაბამისი 

უნარების მქონე აპლიკანტთა ნაკლებობა(66.7%) და ორგანიზასიის მიერ 

მოთხოვნილი სამუშაო გამოცილებისა და კვალიფიკაციის ნაკლებობა (41.7%).  

ერთის მხრივ, დამსაქმებლები მიუთითებენ აპლიკანტთა სიმცირეზე, მეორე მხრივ კი 

ხაზს უსვამენ დაბალ კვალიფიკაციას და შესაბამისი უნარ-ჩვევების ნაკლებობას. 

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირად დამსაქმებლები ითხოვენ შეუსაბამო 

განათლების დონეს და კვალიფიკაციას ვაკანტურ პოზიციებზე. მაგალითად, 

უმაღლესი განათლების დონის მოთხოვნა კონსულტანტის, დისტრიბუტორის, 

სასტუმროს მიმღების პერსონალის პოზიციებზე. 

ასევე, როგორც #13 ცხრილი ასახავს, აპლიკანტების ნაკლებობას ძირითადად საცალო 

ვაჭრობა, ტრანსპორტის სასაწყობო, სურსათის მიწოდება/განთავსება, სადაც 

დაგროვილი ვაკანსიების უმეტესი ნაწილი მოითხოვს დაბალკვალიფიციურ მუშაკებს 

და როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, არაკვალიფიცირებული მუშაკებისთვის 

განკუთვნილი ანაზღაურება ძალიან დაბალია. 

ცხრილი #13: ორგანიზაციები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს მიხედვით, რომლებიც 

აწყდებიან პოზიციების შესავსებად სირთულეებს 

  

  

ეკონომიკური საქმიანობის სფერო  დიახ  
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ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდენცირებული 

ჰაერის მიწოდება  

2  

ინფორმაცია და კომუნიკაცია  5  

მშენებლობა  6  

პროფესიული, სამეცნიერო ადმინისტრაციული და ტექნიკური 

საქმიანობები  

1  

საბითუმო საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი დასაწყობება, საკვების 

მიწოდება/ განთავსება  

58  

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა  5  

სახელმწიფო მმართველობა, სავალდებულო სოციალური 

უსაფრთხოება, განათლება, ჯანდაცვა  

11  

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა  6  

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები  3  

შინამეურნეობა, როგორც დამქირავებლის საქმიანობები, 

არადიფერენცირებული საქმიანობა  

2  

წარმოება (სამთო, დამამუშავებელი, წყლის მომარაგება)  28  

ხელოვნება, გართობა, დასვენება, სხვა სახის მომსახურება, 

ექსტერიერული ორგანიზაციების საქმიანობა  

17  

სულ  144  

 

პირველ სამ ყველაზე ხშირად დასახელებულ სირთულეს მოსდევს აპლიკანტების 

მხრიდან კომპანიის მიერ შეთავაზებული ანაზღაურებით, შეთავაზებული სამუშაო 

გარემოთი და გრაფიკით უკმაყოფილების პრობლემა.   

ერთი მხრივ, დამსაქმებლები მიუთითებენ აპლიკანტთა რაოდენობის ნაკლებობაზე, 

მეორე მხრივ ხაზს უსვამენ დაბალკავლიფიციურობასა და შესაბამისი უნარების 

ნაკლებობას. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირად დამსაქმებლების მხრიდან 

ვაკანტურ პოზიციებზე გათვალისწინებული საქმინობისათვის შეუსაბამო 

განათლებისა და კვალიფიკაციის დონე მოითხოვება. მაგალითად, კონსულტანტის, 

დისტრიბუტორის, სასტუმროს მიმღების თანანშრომლის პოზიციებზე უმაღლესი 

განათლების დონის მოთხოვნა.  

ანალიზის საფუძველზე დადგინდა, რომ გამოკითხული ორგანიზაციების 67%-მა 

იგივე პოზიციები მიუთითა მოთხოვნად და მწირ პოზიციებზე. აღნიშნული იმაზე 

მეტყველებს, რომ ამ ორგანიზაციებში თანამშრომელთა გადინება და როტაცია 

მუდმივია. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არსებობს ორი 
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ძირითადი ფაქტორი, რომელიც ხელს უშლის ორგანიზატორებს ვაკანტურ 

პოზიციებზე თანამშრომელთა შერჩევის პროცესში. პირველი, შესაბამისი 

კვალიფიკაციისა და უნარების მქონე აპლიკანტების ნაკლებობა, მეორე, დაბალი 

ანაზღაურება და შეუსაბამო სამუშაო პირობები. ეს ორი ინდიკატორი საბოლოოდ 

იწვევს გარკვეულ თანამდებობებზე აპლიკანტების ნაკლებობას ან არ არსებობას. 

  

მონაცემთა ანალიზის შედეგად, დადგინდა ისიც, რომ გამოკითხული ორგანიზაციებს 

67%-ს მოთხოვნად და დეფიციტურ პოზიციებად ერთი და იმავე პოზიციები აქვთ 

მითითებული. აღნიშნული მეტყველებს იმაზეც, რომ ამ ორგანიზაციებში მუდმივად 

მიმდინარეობს კადრების გადინება და როტაცია. შესაბამისად, დასკვნის სახით 

შეგვიძლია დავასახელოთ ორი ძირითადი ფაქტორი, რომლებიც ხელს უშლის 

ორგანიზაციებს ვაკანტური ადგილებზე კადრების შერჩევის პროცესში. პირველი, 

შესაბამისი კვალიფიკაციისა და უნარების მქონე აპლიკანტების ნაკლებობა, მეორე, 

დაბალი ანაზღაურება და შეუსაბამო სამუშაო პირობები. ეს ორი ინდიკატორი, 

საბოლოოდ, იწვევს ამა თუ იმ პოზიციებზე აპლინაკტების ნაკლებობას ან სულაც არ 

არსებობას.   

  

ვაკანსიების პროფილი რეგიონების მიხედვით  
  

გამოკითხვის ერთ-ერთი მიზანი გახლდათ, ვაკანსიების მონიტორინგის რეგიონების 

მასშტაბით განხორციელება. აღნიშნული საშუალებას მოგვცემდა, გაგვენალიზებინა 

თითოეული რეგიონის ვაკანსიების პროფილი და შესაბამისად, დაგვედგინა რეგიონის 

შიგნით შრომის ბაზრის საჭიროებები. კითხვარი გაიგზავნა დამსაქმებლებთან მთელი 

საქართველოს მასშტაბით, ჩართულობის ხარისხსა და მიღებულ მონაცემებზე 

დაყრდნობით, რეგიონთაშორის განსხვავებული შედეგები მივიღეთ.  

თბილისის მასშტაბით გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 116-მა ორგანიზაციამ. 

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს მიხედვით ორნიშნა მაჩვენებლით არის 

წარმოდგენილი საბითუმო საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი დასაწყობება, საკვების 

მიწოდება/ განთავსებისა და წარმოების (სამთო, დამამუშავებელი, წყლის მომარაგება) 

სფეროები, შემდგომ მოსდევს სახელმწიფო მმართველობა, სავალდებულო 

სოციალური უსაფრთხოება, განათლება, ჯანდაცვისა და ხელოვნება, გართობა, 

დასვენება, სხვა სახის მომსახურება, ექსტერიერული ორგანიზაციების საქმიანობის 

სფეროები. ამასთან გამოკითხული ორგანიზაციებიდან 62  მცირე ზომისაა.   

ცხრილი #15 : თბილისში გამოკითხული ორგანიზაციების ეკონომიკური საქმიანობის 

სფეროსა და ორგანიზაციის ზომის მიხედვით   
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ეკონომიკური საქმიანობის სფერო  მსხვილი  

  

მცირე   საშუალო  

ელექტროენერგიის,  აირის,  ორთქლის  და  

კონდენცირებული ჰაერის მიწოდება  

 1  1  

ინფორმაცია და კომუნიკაცია  1  2  1  

მშენებლობა  1  

  

4  2  

პროფესიული, სამეცნიერო ადმინისტრაციული და 

ტექნიკური საქმიანობები  

 4  1  

საბითუმო  საცალო  ვაჭრობა,  ტრანსპორტი  

დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ განთავსება  

11  19  13  

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა  1  2  3  

სახელმწიფო  მმართველობა,  სავალდებულო  

სოციალური უსაფრთხოება, განათლება, ჯანდაცვა  

2  

  

5  2  

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა  
  

3  1  

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები    3  1  

შინამეურნეობა,  როგორც  დამქირავებლის  

საქმიანობები, არადიფერენცირებული საქმიანობა  

 2  1  

წარმოება  (სამთო,  დამამუშავებელი,  წყლის 

მომარაგება)  

3  11  6  

ხელოვნება, 

მომსახურება, 

საქმიანობა  

გართობა, დასვენება, სხვა სახის 

ექსტერიერული ორგანიზაციების  

2  6  1  

სულ   21  62  33  

  

თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში ამჟამად და მომავალი 6 თვის 

განმავლობაში ვაკანტური ადგილების ოდენობამ შეადგინა 1584. ვაკანსიების 

უმეტესობა მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს მუშების ძირითადი ჯგუფის 

პროფესიებს აერთიანებს. მაგალითად, მოლარე-კონსულტანტი, დაცვის 

თანამშრომელი, ქოლ-ცენტრის ოპერატორი, ტურ-ოპერატორი, მზარეული, 

მზარეულის დამხამრე, კონდიტერი, მცხობელი, მიმტანი, დისტრიბუტორი და სხვა. 

ასევე, ვაკანსიების დიდი ოდენობაა თავმოყრილი დამწყები კვალიფიკაციის მქონე  
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მუშახელის (მაგ: ჩამსხმელ-ოპარატორი, საწარმოს დამხმარე თანამშრომელი, საწყობის 

თანამშრომელი, დასუფთავების თანამშრომელი), მოხელეები და მონათესავე სფეროს  

მუშების (მაგ: ავეჯის ხელოსანი, ყასაბი, სანტექნიკოსი, მექანიკოსი, შემდუღებელი, 

წყალარინების ოსტატი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი, ელექტრო-მექანიკოსი, მკერავი და 

სხვა) და სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები და ამწყობების 

(მაგ: წარმოების მექანიკოსი, სპეც-ტექნიკის მძღოლი, საერთაშორისო გადაზიდვების 

მძღოლი, წარმოების ოპერატორი და სხვა) ჯგუფებში.  

ცხრილი #16 : თბილისის მასშტაბით ამჟამად და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 

არსებული მოთხოვნადი პოზიციები  

მოთხოვნადი პოზიციები  ვაკანტური 

ოდენობა   

ადგილების  

მოლარე-კოსულტანტი  694   

ფარმაცევტი  182   

დაცვის თანამშრომელი  98   

მენეჯერი  63   

ჩამსხმელ-ოპერატორი  58   

მკერავი  53   

მაღაზიის ზედამხედველი  48   

საწყობის თანამშრომელი  28   

საწარმოს დამხმარე თანამშრომელი  26   

დისტრიბუტორი  23   

სამრეწველო დანადგარის ოპერატორი  21   

მიმატანი  20   

გაყიდვების სპეციალისტი  20   
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დედაქალაქის მასშტაბით, გამოიკვეთა დეფიციტური პროფესიების 

მრავალფეროვნება. მათ შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა 

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს მუშების ჯგუფში გაერთიანებული 

პროფესიები. მაგალითად - მზარეული/მზარეულის დამხმარე, კონდიტერი, 

მცხობელი, მიმტანი, მოლარე-კონსულტანტი, დისტრიბუტორი, დაცვის 

თანამშრომელი/დარაჯი და სხვა. ორგანიზაციებს ასევე განსაკუთრებით უჭირთ 

დამწყები კვალიფიკაციის მქონე მუშახელის, მოხელეებისა და მონათესავე სფეროს 

მუშების მოძიება. ისეთი პროფესიების, როგორიცაა ელექტრიკოსი, ტექნიკოსი, 

მკერავი, შემდუღებელი, ქვის მჭრელი.   

ცხრილი #17: თბილისში გამოვლენილი დეფიციტური პროფესიები ISCO 08 

კლასიფიკაციის ძირითადი ჯგუფების შესაბამისად  

 

თბილისის მასშტაბით გამოკითხული ორგანიზაციები კადრების მოძიებასთან 

დაკავშირებულ სირთულედ ყველაზე ხშირად ასახელებენ შესაბამისი უნარების მქონე 

აპლიკანტების ნაკლებობას და აპლიკანტთა რაოდენობის  ნაკლებობას.  

  

აჭარის აჭარის რეგიონში გამოკითხვაში სულ 155 კომპანია მონაწილეობდა. მათი 

უმრავლესობა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებია. ზემოაღნიშნულ 

ორგანიზაციებს ამჟამად და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ექნებათ მოთხოვნა 

დამლაგებლის, ჭურჭლის მრეცხავის, გაყიდვების პერსონალის, მზარეულის 

პოზიციებზე. 

ამავდროულად, მწირ პროფესიებად დასახელებულია დამლაგებელი, ჭურჭლის 

მრეცხავი და ტექნიკოსი. ვაკანტური პოზიციების დაკავების სირთულე 

დაკავშირებულია შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე კანდიდატების ნაკლებობასთან, 

  

.9 1 … 

13. % 30 

6.66 % 

5.70 % 

31.40 % 

2.8 5 % 

24.76 % 

30 % 13. 

მენეჯერები 

ტექნიკური და ასოცირებული პროფესიონალები 

სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების  … 

პროფესიონალები 

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს მუშები 

ოფისის დამხმარე მუშაკები 

დამწყები კვალიფიკაციის მქონე მუშახელი 

მოხელეები და მონათესავე სფეროს მუშები 
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სამუშაო გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის ნაკლებობასთან, რაც მოითხოვს 

კომპანიას, ასევე დამსაქმებლების გამოცდილებიდან გამომდინარე აპლიკანტებს 

ჰქონდათ უფრო მაღალი ხელფასის მოლოდინი, ვიდრე შესთავაზეს. 

ცხრილი 18: ვაკანსიები (მიმდინარე და მოსალოდნელია მომდევნო 6 თვის განმავლობაში) 

აჭარაში 

პოზიცია (ISCO) ვაკანსიების ოდენობა 

კანონმდებლები, მაღალი თანამდებობის პირები და 

მენეჯერები 

11 

 66 

პროფესიონალები 33 

ტექნიკოსები და ასოცირებული პროფესიონალები  

კლერკები 62 

სერვისის მუშები და მაღაზიებისა და ბაზრის 

გაყიდვების მუშაკები 

1 

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის 

გამოცდილი მუშები 

25 

ხელოსნობისა და მასთან დაკავშირებული 

პროფესიის მუშები 

37 

გეგმები და მანქანების ოპერატორები და 

ასამბლერები 

70 

დაწყებითი პროფესიები 305 

 

იმერეთის რეგიონიდან გამოკითხვაში 22 ორგანიზაცია ჩაერთო, რომელთაგან 21 

ორგანიზაციის ტიპის მიხედვით არის კერძო. ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს 

მიხედვით კი ორგანიზაციათა თითიქმის ნახევარი საქმიანობს საბითუმო საცალო 

ვაჭრობა, ტრანსპორტი დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ განთავსების სფეროში.   

 

რეგიონის მასშტაბით ამჟამად და მომავალი 6 თვის განმავლობაში ვაკანსიების 

ოდენობამ შეადგინა 183.  მოთხოვნადი პროფესიების 40% ერთიანებდა მოხელეები და  
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მონათესავე სფეროს მუშების ძირითად ჯგუფში, ორნიშნა მაჩვენებლით არის 

წარმოდგენილი ასევე პროფესიონალებისა და მენეჯრების ძირითადი ჯგუფები, 

შესაბამისად 35% და 9.6%-ით.  

  

ცხრილი #19 : იმერეთის რეგიონში ვაკანსიების განაწილება ISCO-08-ს ძირითადი 

ჯგუფების მიხედვით  

 

დამწყები კვალიფიკაციის მქონე მუშახელი 

მოხელეები და მონათესავე სფეროს მუშები 

პროფესიონალები 

სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები 

და ამწყობები მენეჯერები მომსახურებისა და გაყიდვების 

სფეროს მუშები 

                       

მოხელეები და მონათესავე სფეროს მუშების ძირითად ჯგუფში წარმოდგენილია 

მკერავის ვაკანტური ადგილები, პროფესიონალების ჯგუფში ძირითადად 

სამედიცინო სფეროს მუშაკები, კერძოდ, პროფესიონალი ექთანი, 

დერმატოვენეროლოგი, ანესთეზიოლოგ -რეანიმატოლოგი,  ფსიქიატრის თანაშემწე, 

ტრამვატოლოგი, რევმატოლოგი, ფლებოტომისტი და ექიმი-ლაბორანტი. მენეჯრები 

აერთიანებს ვაკანტურ აგილებს გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე. სამრეწველო 

დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები და ამწყობების ძირითად ჯგუფში.  

  

გურიის რეგიონში გამოკითხვაში ჩაერთო 179 ორგანიზაცია. მათგან უმრავლესობა 

არის მცირე ზომის. ეკონომიკური საქმიანობის სფეროების მიხედვით 

გამოკითხულთა შორის ლიდერობს საბითუმო საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი 

დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ განთავსების, ხელოვნება, გართობა, დასვენება, 

სხვა სახის მომსახურება, ექსტერიერული ორგანიზაციების საქმიანობის და  

წარმოების (სამთო, დამამუშავებელი, წყლის მომარაგება) სფეროებში.  

6 % 

40 % 

36 % 

2 % 
10 % 

6 % 
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რაც შეეხება ვაკანსიების პროფილს ამჟამად და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში, 

გურიის რეგიონში ვაკანტური ადგილების რაოდენობა 206-ს შეადგენს. ვაკანტური 

პოზიციების უმეტესობა წარმოდგენილია მომსახურების და გაყიდვების სფეროს 

მუშაკთა საბაზისო ჯგუფში. ამ ჯგუფში შედის მოლარე კონსულტანტების, მიმტანის, 

მზარეულის, მზარეულის ასისტენტის, უსაფრთხოების პერსონალის, 

დისტრიბუტორის, სასტუმროს, მისაღების ოპერატორების, სტილისტის 

პროფესიული ჯგუფები. 

ცხრილი #20: ვაკანსიები (მიმდინარე და მოსალოდნელია მომდევნო 6 თვის 

განმავლობაში) გურიაში 

პოზიცია (ISCO) ვაკანსიების 

ოდენობა 

კანონმდებლები, მაღალი თანამდებობის 

პირები და მენეჯერები 
8  
18 

პროფესიონალები 
 

ტექნიკოსები და ასოცირებული 

პროფესიონალები 
26 

კლერკები 
268 

სერვისის მუშები და მაღაზიებისა და ბაზრის 

გაყიდვების მუშაკები 
305 

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის 

გამოცდილი მუშები 
10 

ხელოსნობისა და მასთან დაკავშირებული 

პროფესიის მუშები 
49 

გეგმები და მანქანების ოპერატორები და 

ასამბლერები 
340 

დაწყებითი პროფესიები 
1024 

 

 გურიაში წარმოდგენილი ვაკანტური პოზიციების 31.6% მოხელეებისა და მონათესავე 

სფეროს მუშების ძირითად ჯგუფს მიეკუთვნება. ამ ჯგუფში წარმოდგენილი 

პროფესიებია მკერავი, მკერავის დამხმარე, მცხობელი.  

დამწყები კვალიფიკაციის მუშახელის ჯგუფში ძირითადად წარმოდგენილია 

წარმოების სფეროსა და სოფლის მეურნეობის მუშახელის, დამლაგებლის პროფესიები. 
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რაც შეეხება პროფესიონალებისა და მენეჯერების ძირითად ჯგუფებს, რომელიც 

შედარებით მაღალ კვალიფიკაციას მოითხოვს, გამოიკვეთა მზარეულის, 

ჟურნალისტის, ბუღალტრის, ექთნის, ფარმაცევტის, დიზაინერის, სერვის მენეჯერის 

პროფესიები.   

გურიის რეიგონში გამოკითხული ორგანიზაციების მხრიდან დეფიციტურ 

პროფესიებად დასახელდა ავტომობილის ტექნიკოსი, ფარმაცევტი, 

მოლარეკონსულტანტი, სერვის მენეჯერი, კონდიტერი, დამლაგებელი.   

კახეთის რეგიონი - გამოკითხვაში ჩაერთო 27 კერძო, ხოლო, 1 საჯარო ორგანიზაცია. 

მონაწილე ორგანიზაციათა 85% მცირე ზომისაა.   

ორგანიზაციების უმრავლესობა საბითუმო საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი 

დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ განთავსების სფეროში საქმიანობს. ამას მოსდევს 

ხელოვნება, გართობა, დასვენება, სხვა სახის მომსახურება, ექსტერიერული 

ორგანიზაციების საქმიანობისა და სახელმწიფო მმართველობა, სავალდებულო 

სოციალური უსაფრთხოება, განათლება, ჯანდაცვის სფეროები. გამოკითხვის შედეგად 

დადგინდა, რომ კახეთის რეგიონში ამჟამად და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 

მოსალოდნელია 82 ვაკანტური ადგილი. მათგან, ყველაზე მეტი ვაკანტური პოზიცია 

ტექნიკური და ასოცირებული პროფესიონალების ძირითად ჯგუფში ერთიანდება. 

მათ შორისაა, საკრედიტო და სესხის ოფიცერი, ფარმაცევტი, სანიტარი. 

პროფესიონალების ძირითად ჯგუფში - ექთანი, ექთნის დამხმარე, არქივარიუსის 

პროფესიები. მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს მუშების ჯგუფში კი მცხობელის, 

მოლარე-კონსულტანტის, მიმტანის, სასტუმროს მიმღების ოპერატორის პოზიციებია 

წარმოდგენილი.  

პროფესიონალების ძირითად ჯგუფში გაერთიანებული პროფესიებიდან კახეთის 

რეგიონში ძირითადად მოთხოვნაა სტილისტის, მანიკურის/პედიკურის 

სპეციალისტისა და მასაჟისტის პროფესიებზე. დამწყები კვალიფიკაციის მქონე 

მუშახელის ჯგუფში კი წარმოების მუშებსა და მომვლელებზე. 6 ვაკანტური ადგილი 

გამოვილნდა სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები და 

ამწყობების, მოხელეები და მონათესავე სფეროს მუშების, ოფისის დამხმარე 

მუშაკებისა და სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და თევზჭერის სფეროს მუშების 

ჯგუფებში. კერძოდ, მოთხოვნადი პროფესიებია ელექტრიკოსი, ასისტენტი, მევენახე 

და ტრაქტორის მძღოლი.  

რაც შეეხება დეფიციტურ პროფესიებს, კახეთის რეგიონში გამოკითხული 

ორგანიზაციების შედეგების ანალიზისას გამოვლინდა მოლარე-კონსულტანტის, 

მცხობელის, დიასახლისის, მიმტანის, ფარმაცევტის, მევენახისა და ელექტრიკოსის 

პროფესიები.   

სამეგრელო-ზემო სვანეთის  
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სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონიდან გამოკითხვაში მონაწილეობდა 10 

დამსაქმებელი, საიდანაც 7 მცირე ზომის, 2 საშუალო და 1 დიდი ორგანიზაციაა. 

ეკონომიკური სფეროს მიხედვით სამი ორგანიზაცია მოქმედებს საბითუმო საცალო 

ვაჭრობის, ტრანსპორტის საწყობის, საკვების მიწოდების/განთავსების სფეროებში, 

სამი წარმოებაში, ერთი ელექტროენერგიის, გაზის, ორთქლის და შედედებული ჰაერის 

მიწოდებაში, ასევე ერთ-ერთი ორგანიზაცია სფეროებში. მშენებლობის, ინფორმაციისა 

და კომუნიკაციების, ასევე სახელმწიფო ადმინისტრაციის, სავალდებულო 

სოციალური უსაფრთხოების, განათლების, ჯანდაცვის. 

რეგიონში ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს ამჟამად და მომავალი 6 თვის განმავლობაში 

არსებული და მოსალოდნელი 76 ვაკანტური ადგილი შემდეგ პოზიციებზე: მოლარე-

კონსულტანტი, დაცვის თანამშრომელი, დამლაგებელი, საწყობის თანამშრომელი, 

საწარმოო დანადგარების ოპერატორი, მკერავი, მქარგავი, საწარმოს მუშა, მექანიკოსი. 

ასევე, დეფიციტურ პროფესიებად განსაზღვრეს მომსახურებისა და გაყიდვების 

სფეროს მუშები და დამწყები კვალიფიკაციის მქონე მუშახელი. ვაკანტური 

ადგილების შევსების სირთულედ ასახელებენ აპლიკანტთა რაოდენობის  ნაკლებობა, 

შესაბამისი უნარების მქონე აპლიკანტების ნაკლებობასა და აპლიკანტების მხრიდან 

შეთავაზებულთან შედარებით, მაღალი ხელფასის მოლოდინს.   

შიდა ქართლის შიდა ქართლის რეგიონიდან გამოკითხვაში 167 ორგანიზაცია 

მონაწილეობდა. მათგან უმეტესობა მცირე და საშუალო კომპანიებია, ხოლო მხოლოდ 

მსხვილ კომპანიებში. 

შიდა ქართლის რეგიონში ამჟამად და მომდევნო 6 თვის ვაკანტურ თანამდებობათა 

საერთო რაოდენობამ 186 შეადგინა. მათ შორის ყველაზე მეტი ვაკანტური პოზიცია 

ფიზიკურ მუშაკთა, დამლაგებელთა და გაყიდვების სფეროს მუშაკთა ჯგუფშია 

წარმოდგენილი. ამას მოჰყვება დამწყები კვალიფიკაციის მქონე მუშები და 

მოსამსახურეები და მასთან დაკავშირებული სფეროს მუშები. 

ცხრილი #21: ვაკანსიები (მიმდინარე და მომავალი 6 თვის განმავლობაში) შიდა ქართლში 

  

პოზიცია (ISCO) ვაკანსიების ოდენობა 

კანონმდებლები, მაღალი თანამდებობის პირები და 

მენეჯერები 

4 

 17 

პროფესიონალები 13 

ტექნიკოსები და ასოცირებული პროფესიონალები 16 

კლერკები 48 
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სერვისის მუშები და მაღაზიებისა და ბაზრის 

გაყიდვების მუშაკები 

 

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის 

გამოცდილი მუშები 

3 

ხელოსნობისა და მასთან დაკავშირებული 

პროფესიის მუშები 

14 

გეგმები და მანქანების ოპერატორები და 

ასამბლერები 

71 

დაწყებითი პროფესიები 186 

 

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს მუშების ჯგუფში მოთხოვნადია 

ჩამსხმელოპერატორის, მოლარე-კონსულტანტისა და მიმტანის პროფესიები. 

დამწყები კავალიფიკაციის მქონე მუშახელის ჯგუფში - დიასახლისის, 

დამლაგებელისა და მრეცხავის პოზიციები, მოხელეები და მონათესავე სფეროს 

მუშების ძირითად ჯგუფში კი მცხობელი, მცხობელის დამხმარე, ხორცის, თევზისა და 

მსგავსი საკვები პროდუქტების გადამმუშავებლები და კონსტრუქციის ამწყობის 

პროფესიები. ასევე, ვაკანტური პოზიციები მცირე რაოდენობით იყო წარმოდგენილი 

სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორების, პროფესიონალების და 

ტექნიკური და ასოცირებული პროფესიონალების ძირითად ჯგუფები. კერძოდ, 

სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, ბუღალტერი და დიზაინერი. ამჟამად და 

მომავალი 6 თვის განმავლობაში ვაკანტური ადგილების ოდენობამ კი შეადგინა 73. 

გამოკითხულმა ორგანიზაციებმა რეგიონის მასშტაბით დეფიციტურ პროფესიებად 

დაასახელეს: მოლარე-კონსულტანტი, მიმტანი, ბუღალტერი, დურგალი,  მცხობელი, 

მკერავი და დიასახლისი.  

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან გამოკითხვაში ჩაერთო 5 დამსაქმებელი. აღნიშნული 

ორგანიზაციები ოპერირებენ მშენებლობის, საბითუმო საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი 

დასაწყობება, საკვების მიწოდება/ განთავსების, წარმოების (სამთო, დამამუშავებელი, 

წყლის მომარაგება), ხელოვნება, გართობა, დასვენება, სხვა სახის მომსახურება, 

ექსტერიერული ორგანიზაციების საქმიანობის სფეროებში.  

გამოკითხულთაგან მხოლოდ ორ ორგანიზაციას აქვს ვაკანტური ადგილები, მათ 

შორის,  ერთი ორგანიზაცია აფიქსირებს კონკრეტული პოზიციას (კონსულტანტს) 

ვაკანტური ადგილების მითითების გარეშე, ხოლო მეორე ორგანიზაცია მხოლოდ 

ვაკანტურ ოდენობას უთითებს პოზიციის გარეშე. ასევე, გამოკითხული 

ორგანიზაციებიდან მხოლოდ ერთ დამსაქმებელს შეექმნა სირთულეები ვაკანტური 
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ადგილები შევსებისას. კერძოდ, დეფიციტურ პოზიციად დასახელდა კონდიტერი და 

მზარეული.   

ქვემო ქართლის გამოკითხვაში ქვემო ქართლის რეგიონიდან 154 დამსაქმებელი 

მონაწილეობდა, მათ შორის მხოლოდ ორი დამსაქმებელი გეგმავს ახალი 

თანამშრომლების დაქირავებას. ვაკანსიების საერთო რაოდენობა (მიმდინარე და 

მომდევნო 6 თვის განმავლობაში) არის 110. ყველაზე მოთხოვნადი პოზიციები შედის 

მომსახურებისა და გაყიდვის სფეროს მუშაკთა ძირითად ჯგუფებში, ტექნიკურ და 

ასოცირებულ პროფესიონალთა და დამწყებ კვალიფიკაციის მქონე მუშაკებში. 

მომსახურე მუშაკთა ჯგუფში შედიოდა ვაკანსიები, როგორიცაა კონდიტერი, 

კონდიტერის თანაშემწე, მზარეულის თანაშემწე, კონსულტანტი. 

ცხრილი #22: ვაკანსიები (მიმდინარე და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში) ქვემო 

ქართლში 

პოზიცია (ISCO) ვაკანსიის ოდენობა 

კანონმდებლები, მაღალი თანამდებობის პირები და 

მენეჯერები 

1 

პროფესიონალები 8 

ტექნიკოსები და ასოცირებული პროფესიონალები  

კლერკები 6 

სერვისის მუშები და მაღაზიებისა და ბაზრის 

გაყიდვების მუშაკები 

43 

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის 

გამოცდილი მუშები 

28 

ხელოსნობისა და მასთან დაკავშირებული 

პროფესიის მუშები 

3 

გეგმები და მანქანების ოპერატორები და 

ასამბლერები 

21 

დაწყებითი პროფესიები 110 

  

  

გამოკითხულთაგან სამ ორგანიზაციისთვის გარკვეულ სირთულესთან იყო 

დაკავშირებული სტილისტის, მანიკურის სპეცილისტისა და მზარეულის პოზიციების 
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ვაკანტური ადგილების შევსება. სირთულეების წარმომქმნელ მიზეზებად კი 

დასახელდა შესაბამისი უნარების მქონე აპლიკანტების ნაკლებობა, აპლიკანტების 

მხრიდან შეთავაზებულთან შედარებით მაღალი ხელფასის მოლოდინი და 

აპლიკანტთა რაოდენობის  ნაკლებობა.   

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონიდან გამოკითხვაში ჩაერთო ორი კერძო ორგანიზაცია, 

რომლებიც ოპერირებენ წარმოების სფეროში. ორივე მათგანი წარმოადგენს მცირე 

ზომის ორგანიზაციას. ამჟამად და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში არსებული 

ვაკანიების საერთო ოდენობაა - 9. ვაკანტური პოზიციები პროფესიონალებისა და 

მოხელეები და მონათსავე სფეროს მუშების ძირითად ჯგუფშია წარმოდგენილი. 

პოზიციები მიეკუთვნება საოფისე ავეჯის დამამზადებლები და მონათესავე 

პროფესიების მუშებისა (ავეჯის დამამზადებელი, დიზაინერი და მღებავი) და 

იუველირის (მინანქრის სპეციალისტი, ოქრომჭედელი) ელემენტარულ ჯგუფებს.  

სამწუხაროდ, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს რეგიონული 

წარმომადგენლების მხრიდან არაერთი მცდელობის მიუხედავად რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო 

სვანეთის რეგიონიდან ორგანიზაციებს გამოკითხვაში მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

  

დასკვნა  
  

დასკვნის სახით შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ გამოკითხვის ძირითადი მიგნებები:  

• შრომის ბაზარზე ძირითადი მოთხოვნა არის საშუალო და დაბალკვალიფიციურ 

კადრებზე. მცირეა მოთხოვნა მესამე და მეოთხე დონის კვალიფიკაციის მქონე 

სამუშაო კადრებზე და ის პოზიციებიც, რომლებზეც მესამე და მოთხე დონის 

კვალიფიკაცია მოითხოვება, დამსაქმებელთა მხრიდან დეფიციტურად არის 

მიჩნეული. მიმდინარე და მომავალი 6 თვის ვაკანსიების ანალიზის 

საფუძველზე, ვაკანტური ადგილების ოდენობის მიხედვით ლიდერობს 

საცალო და საბითუმო ვაჭრობის, მომსახურებისა და წარმოების სექტორები. 

როგორც მოსალოდნელი იყო, ვაკანტური ადგილების ოდენობა დიდწილად 

აკუმულირებულია დედაქალაქ თბილისში.   

• ორგანიზაციების მხრიდან ვაკანტურ პოზიციებზე მოთხოვნილი განათლების 

დონის შესწავლამ გვიჩვენა, რომ დამსაქმებლები ხშირ შემთხვევაში 

არამართებულად განსაზღვრავენ შესასრულებელი საქმინობისათვის 

რეალურად საჭირო უნარებსა და კვალიფიკაციებს.   

• მიმდინარე და მომავალი 6 თვისა და დეფიციტური ვაკანსიების პროფილის 

შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ შრომის ბაზარზე მთელ რიგ პოზიციებზე 

არსებობს კადრების შენარჩუნებისა და მდგრადობის პრობლემა. აღნიშნული 
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განსაკუთრებით ნათლად ჩანს მომსახურებისა და ვაჭრობის სფეროში 

არსებული ვაკანსიების რაოდენობასა და პროფილზე დაკვირვებით. 

ზემოთხსენებულ სფეროებში მუდმივად დიდი რაოდენობით ერთგვაროვანი 

პოზიციებია აქტიური (მაგ: კონსულტანტი, მოლარე, მიმტანი და სხვა).  

• დამსაქმებელთა გამოცდილების შესწავლის შედეგად, დადგინდა, რომ შრომის 

ბაზარზე დეფიციტური პოზიციები ერთიანდება შემდგომ ჯგუფებში: 

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების, უძრავი სამრეწველო 

დანადგარებისა და მანქანების მექანიკოსები და ამწყობები; ხეზე, ქვაზე და სხვა 

მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე ოსტატები; ხელოსნები; დამწყები 

კვალიფიკაციის მქონე მუშახელი. აღნიშნულ ერთეულებში მოაზრებულ 

პოზიციებზე დეფიციტის გამომწვევი ფაქტორებია შრომის ბაზარზე შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე კადრების არ არსებობა (განაკუთრებით, მექანიკოსების, 

სამრეწველო დანადგარების ამწყობების, ხელით მომუშავე ოსტატების 

შემთხვევაში) და დაბალი ანაზღაურება.  

• ვაკასიებზე, რომლებზეც დაბალკვალიფიციური მუშახელი მოითხოვება 

კადრების შერჩევისა და მოძიების პრობლემა უკავშირდება დაბალ 

ანაზღაურებასა და არასასურველ სამუშაო პირობებს. მეორე მხრივ, პრობლემას 

წარმოადგენს კადრების უნარებისა და კვალიფიკაციის ვაკანსიის 

მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან შეუსაბამობა. აღნიშნული ძირითადად 

პრობლემაა იმ პოზიციებზე, რომლებზეც მოითხოვება მესამე ან მეოთხე დონის 

კვალიფიკაცია, სპეციფიკური უნარ-ჩვევები და პროფესიული განათლება.  


