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ღონისძიებები 
გრაფიკი # 40. ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში 
თანამშრომლებისთვის ჩატარებული ტრენინგები უნარების 
გასაუმჯობესებლად 
გრაფიკი # 41. თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად მოტივაციისთვის 
გამოყენებული მექანიზმები 
გრაფიკი # 42. სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გამოცდილება
გრაფიკი # 43. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
მნიშვნელოვნების შეფასება 
გრაფიკი # 44. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
მნიშვნელობის მიზეზები 
გრაფიკი # 45. პროფესიული განათლების მქონე კადრების 
საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე 
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გრაფიკი # 46. უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიულ 
სასწავლებლებთან შესაძლო თანამშრომლობის პერსპექტივა 
გრაფიკი # 47. პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე 
გრაფიკი # 48. პანდემიის შედეგად მუშაობის დისტანციური 
ფორმატის დანერგვის გამოცდილება  
გრაფიკი # 49. მომავალში მუშაობის დისტანციური ფორმატის 
პრაქტიკის შესაძლო გამოყენება 
გრაფიკი # 50. პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე 
გრაფიკი # 51. მომავალი 12 თვის პერსპექტივის შეფასება 
გრაფიკი # 52. კერძო ორგანიზაციების მიერ მომავალი 12 თვის 
მანძილზე ბრუნვის შესაძლო ცვლილების შეფასება 
გრაფიკი # 53. საქმიანობასთან დაკავშირებული ვარაუდები 
მომავალი 12 თვის გათვალისწინებით 
გრაფიკი # 54. მომავალი 12 თვის მანძილზე სასურველი მხარდაჭერა
გრაფიკი # 55. თანამშრომელთა მიღწეული განათლების დონე, 
სტაჟირების პროგრამების გამოცდილება, სტაჟიორის დასაქმების 
გამოცდილება, სტაჟიორის აყვანის განზრახვა 
გრაფიკი # 56. დასაქმებულთა პროფესიული ჯგუფები, კადრების 
მოზიდვის საჭიროება, ახალი კადრების დასაქმების 
გადაწყვეტილება, კონკრეტული კვალიფიკაციების საჭიროება 
რეგიონში 
გრაფიკი # 57. მთავარი კრიტერიუმები თანამშრომლის აყვანისას, 
სირთულეები კადრის აყვანისას, რთულად მოსაძიებელი 
კვალიფიკაციები
გრაფიკი # 58. აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება, 
აუთსორსინგით სარგებლობის სამომავლო განზრახვა, უცხო 
ენების ფლობის, როგორც გამოწვევის, შეფასება, ტრენინგების 
ჩატარების გამოცდილება, ჩატარებული ტრენინგების ტიპი 
გრაფიკი # 59. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა, 
პროფესიული კადრის საჭიროება მომავალი 2-3 წლის მანძილზე 
გრაფიკი # 60. პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე, 
ცვლილებები პანდემიის დროს, სამომავლო პერსპექტივის 
შეფასება, სასურველი მხარდაჭერა მომავალში 
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გრაფიკი # 61. ორგანიზაციების საკუთრების ფორმის მიხედვით
გრაფიკი # 62. საჯარო ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითადი 
სფერო 
გრაფიკი # 63. საწარმოთა ზომა 
გრაფიკი # 64. საქმიანობების გამოცდილება
გრაფიკი # 65. ორგანიზაციების სამართლებრივი ფორმა 
გრაფიკი # 66. თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობა  
გრაფიკი # 67. დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული 
დონის მიხედვით 
გრაფიკი # 68. დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული 
დონის მიხედვით (უმეტესად) 
გრაფიკი # 69. სტაჟირების/პრაქტიკის გამოცდილება ბოლო 2-3 
წლის მანძილზე 
გრაფიკი # 70. სტაჟიორის/პრაქტიკანტის აყვანის განზრახვა 
უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე 
გრაფიკი # 71. შშმ/სსსმ პირების დასაქმების გამოცდილება ბოლო 
2-3 წლის მანძილზე 
გრაფიკი # 72. დასაქმებულთა რაოდენობა ძირითადი ჯგუფების 
მიხედვით 
გრაფიკი # 73. უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე ახალი კადრების 
მოზიდვის საჭიროების შეფასება 
გრაფიკი # 74. უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიული 
ჯგუფებიდან ახალი კადრების საჭიროების შეფასება 
გრაფიკი # 75. დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრის მოძიების 
გზები რეგიონში 
გრაფიკი # 76. დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრის მოძიების 
გზები კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში 
გრაფიკი # 77. ინტერნეტგვერდები, რომლებზეც დამსაქმებლები 
ათავსებენ განცხადებებს ვაკანსიების შესახებ 
გრაფიკი # 78. პერსონალის მოსაძებნად მსგავსი/განსხვავებული 
წყაროების გამოყენების პრაქტიკა  
გრაფიკი # 79. პერსონალის მოსაძიებლად განსხვავებული 
წყაროების გამოყენების შემთხვევები 
გრაფიკი # 80. კრიტერიუმები, რომლითაც დამსაქმებლები 
ხელმძღვანელობენ თანამშომლის სამსახურში აყვანისას 
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გრაფიკი # 81. სირთულეები, რომელთა აწყდებიან დამსაქმებლები 
კადრების აყვანისას 
გრაფიკი # 82. აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება ბოლო 
2-3 წლის მანძილზე 
გრაფიკი # 83. უახლოეს 2-3 წელიწადში აუთსორსინგით 
სარგებლობის განზრახვა 
გრაფიკი # 84. საგანმანათლებლო სასწავლებლების 
(უმაღლესი/პროფესიული) კურსდამთავრებულთათვის ტრენინგის 
საჭიროების შეფასება 
გრაფიკი # 85. დასაქმებულთა სხვადასხვა უნარის შეფასება 
(10-ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს „საერთოდ არაა 
გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ – „სერიოზული გამოწვევა/პრობლემაა“)
გრაფიკი # 86. დასაქმებულთა სხვადასხვა თვისებების 
პრობლემურობის შეფასება (10-ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს 
„საერთოდ არაა გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ – „სერიოზული 
გამოწვევა/პრობლემაა“) 
გრაფიკი # 87. თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებული 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად განხორციელებული 
ღონისძიებები 
გრაფიკი # 88. ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში 
თანამშრომლებისთვის ჩატარებული ტრენინგები უნარების 
გასაუმჯობესებლად 
გრაფიკი # 89. თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად 
მოტივაციისთვის გამოყენებული მექანიზმები 
გრაფიკი # 90. სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გამოცდილება 
174
გრაფიკი # 91. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
მნიშვნელოვნების შეფასება 
გრაფიკი # 92. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
მნიშვნელობის მიზეზები 
გრაფიკი # 93. პროფესიული განათლების მქონე კადრების 
საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე
გრაფიკი # 94. უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიულ 
სასწავლებლებთან შესაძლო თანამშრომლობის პერსპექტივა
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გრაფიკი # 95. პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე
გრაფიკი # 96. პანდემიის შედეგად მუშაობის დისტანციური 
ფორმატის დანერგვის გამოცდილება
გრაფიკი # 97. მომავალში მუშაობის დისტანციური ფორმატის 
პრაქტიკის შესაძლო გამოყენება 
გრაფიკი # 98. პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე 
გრაფიკი # 99. მომავალი 12 თვის პერსპექტივის შეფასება 
გრაფიკი # 100. კერძო ორგანიზაციების მიერ მომავალი 12 თვის 
მანძილზე ბრუნვის შესაძლო ცვლილების შეფასება 
გრაფიკი # 101. საქმიანობასთან დაკავშირებული ვარაუდები 
მომავალი 12 თვის გათვალისწინებით 
გრაფიკი # 102. მომავალი 12 თვის მანძილზე სასურველი 
მხარდაჭერა
გრაფიკი # 103. თანამშრომელთა მიღწეული განათლების დონე, 
სტაჟირების პროგრამების გამოცდილება, სტაჟიორის დასაქმების 
გამოცდილება, სტაჟიორის აყვანის განზრახვა 
გრაფიკი # 104. დასაქმებულთა პროფესიული ჯგუფები, კადრების 
მოზიდვის საჭიროება, ახალი კადრების დასაქმების 
გადაწყვეტილება, კონკრეტული კვალიფიკაციების საჭიროება 
რეგიონში
გრაფიკი # 105. მთავარი კრიტერიუმები თანამშრომლის აყვანისას, 
სირთულეები კადრის აყვანისას, რთულად მოსაძიებელი 
კვალიფიკაციები
გრაფიკი # 106. აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება, 
აუთსორსინგით სარგებლობის სამომავლო განზრახვა, უცხო 
ენების ფლობის და დროის მენეჯმენტის, როგორც გამოწვევის, 
შეფასება, ტრენინგების ჩატარების გამოცდილება, ჩატარებული 
ტრენინგების 
გრაფიკი # 107. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა, 
პროფესიული კადრის საჭიროება მომავალი 2-3 წლის მანძილზე 
გრაფიკი # 108. პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის 
ფუნქციონირებაზე, ცვლილებები პანდემიის დროს, სამომავლო 
პერსპექტივის შეფასება, სასურველი მხარდაჭერა მომავალში 
გრაფიკი # 109. ორგანიზაციების საკუთრების ფორმის მიხედვით 
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გრაფიკი # 110. საჯარო ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითადი 
სფერო
გრაფიკი # 111. საქმიანობის გამოცდილება 
გრაფიკი # 112. საწარმოთა ზომა  
გრაფიკი # 113. ორგანიზაციების სამართლებრივი ფორმა 
გრაფიკი # 114. თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობა 
გრაფიკი # 115. დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული 
დონის მიხედვით 
გრაფიკი # 116. დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული 
დონის მიხედვით (უმეტესად) 
გრაფიკი # 117. სტაჟირების/პრაქტიკის გამოცდილება ბოლო 2-3 
წლის მანძილზე 
გრაფიკი # 118. სტაჟიორის/პრაქტიკანტის აყვანის განზრახვა 
უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე 
გრაფიკი # 119. შშმ/სსსმ პირების დასაქმების გამოცდილება ბოლო 
2-3 წლის მანძილზე 
გრაფიკი # 120. დასაქმებულთა რაოდენობა ძირითადი ჯგუფების 
მიხედვით 
გრაფიკი # 121. უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე ახალი კადრების 
მოზიდვის საჭიროების შეფასება 
გრაფიკი # 122. უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიული 
ჯგუფებიდან ახალი კადრების საჭიროების შეფასება 
გრაფიკი # 123. დასაქმების მიზნით, კვალიფიციური კადრის მოძიების 
გზები რეგიონში 
გრაფიკი # 124. დასაქმების მიზნით, კვალიფიციური კადრის 
მოძიების გზები კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში 
გრაფიკი # 125. ინტერნეტგვერდები, რომლებზეც დამსაქმებლები 
ათავსებენ განცხადებებს ვაკანსიების შესახებ 
გრაფიკი # 126. პერსონალის მოსაძებნად მსგავსი/განსხვავებული 
წყაროების გამოყენების პრაქტიკა 
გრაფიკი # 127. კრიტერიუმები, რომლითაც დამსაქმებლები 
ხელმძღვანელობენ თანამშომლის სამსახურში აყვანისას 
გრაფიკი # 128. სირთულეები, რომელთა აწყდებიან დამსაქმებლები 
კადრების აყვანისას 
 



175

176

179

180

178

181

182

183

184

186

187

188

189

189

192

191

გრაფიკების სარჩევი

გრაფიკი # 129. აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება 
ბოლო 2-3 წლის მანძილზე
გრაფიკი # 130. უახლოეს 2-3 წელიწადში აუთსორსინგით 
სარგებლობის განზრახვა 
გრაფიკი # 131. საგანმანათლებლო სასწავლებლების 
(უმაღლესი/პროფესიული) კურსდამთავრებულთათვის ტრენინგის 
საჭიროების შეფასება  
გრაფიკი # 132. დასაქმებულთა სხვადასხვა უნარის შეფასება 
(10-ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს „საერთოდ არაა 
გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ – „სერიოზული გამოწვევა/პრობლემაა“) 
გრაფიკი # 133. დასაქმებულთა სხვადასხვა თვისებების 
პრობლემურობის შეფასება (10-ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს 
„საერთოდ არაა გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ – „სერიოზული 
გამოწვევა/პრობლემაა“)
გრაფიკი # 134. თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებული 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად განხორციელებული 
ღონისძიებები 
გრაფიკი # 135. თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად 
მოტივაციისთვის გამოყენებული მექანიზმები 
გრაფიკი # 136. სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გამოცდილება 
გრაფიკი # 137. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
მნიშვნელოვნების შეფასება
გრაფიკი # 138. პროფესიული განათლების მქონე კადრების 
საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე
გრაფიკი # 139. პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე
გრაფიკი # 140. პანდემიის შედეგად განხორციელებული საკადრო 
გადაწყვეტილებები 
გრაფიკი # 141. პანდემიის შედეგად მუშაობის დისტანციური 
ფორმატის დანერგვის გამოცდილება
გრაფიკი # 142. მომავალში მუშაობის დისტანციური ფორმატის 
პრაქტიკის შესაძლო გამოყენება 
გრაფიკი # 143. პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე 
გრაფიკი # 144. მომავალი 12 თვის პერსპექტივის შეფასება 
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გრაფიკი # 145. კერძო ორგანიზაციების მიერ მომავალი 12 თვის 
მანძილზე ბრუნვის შესაძლო ცვლილების შეფასება  
გრაფიკი # 146. საქმიანობასთან დაკავშირებული ვარაუდები 
მომავალი 12 თვის გათვალისწინებით 
გრაფიკი # 147. მომავალი 12 თვის მანძილზე სასურველი 
მხარდაჭერა 

ცხრილი # 1. შერჩევის ზომა სამიზნე სგემენტის თითოეული 
ჯგუფისთვის 
ცხრილი # 2. დასაქმებულთა რაოდენობა, დასაქმებულთა 
რაოდენობა ბიზნეს- სექტორში, საშუალო თვიური ხელფასი 
ბიზნეს- სექტორში - სამიზნე რეგიონები 
ცხრილი # 3. პორტალზე www.jobs.ge გამოქვეყნებული ვაკანსიების 
საერთო რაოდენობა, განათლების დონე და სამუშაო გამოცდილება 
(18 მარტი, 2021) 
ცხრილი # 4. უცხო ენის ცოდნის მოთხოვნა 
ცხრილი # 5. ვაკანსიების განაწილება ძირითადი პროფესიული 
ჯგუფების მიხედვით 
ცხრილი # 6. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა 
საქმიანობის ძირითადი სფერო 
ცხრილი # 7. საქმიანობის ძირითადი სფერო კერძო სექტორისთვის 
ცხრილი # 8. კვალიფიკაციების საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის 
მანძილზე (რაოდენობა, პროცენტი) 
ცხრილი # 9. კვალიფიკაციები, რომელთა მოძიებაც განსაკუთრებით 
რთულია დამსაქმებლებისთვის (რაოდენობა და პროცენტი) 
ცხრილი # 10. აუთსორსინგით შესყიდული სერვისი ბოლო 2-3 
წლის მანძილზე (რაოდენობა და პროცენტი) 
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ცხრილი # 11. აუთსორსზე შესასყიდი სერვისები/კვალიფიკაცია 
(რაოდენობა და პროცენტი) 
ცხრილი # 12. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
არქონის მიზეზები 
ცხრილი # 13. პანდემიით გამოწვეული სირთულეები 
ცხრილი # 14. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა 
საქმიანობის მთავარი სფერო 
ცხრილი # 15. საქმიანობის ძირითადი სფერო კერძო სექტორისთვის 
ცხრილი # 16. კვალიფიკაციების საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის 
მანძილზე (რაოდენობა და პროცენტი)
ცხრილი # 17. კვალიფიკაციები, რომელთა მოძიებაც 
განსაკუთრებით რთულია დამსაქმებლებისთვის (რაოდენობა და 
პროცენტი) 
ცხრილი # 18. აუთსორსინგით შესყიდული სერვისი ბოლო 2-3 
წლის მანძილზე (რაოდენობა და პროცენტი) 
ცხრილი # 19. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
არქონის მიზეზები 
ცხრილი # 20. პანდემიით გამოწვეული სირთულეები 
ცხრილი # 21. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა 
საქმიანობის მთავარი სფერო 
ცხრილი # 22. საქმიანობის ძირითადი სფერო კერძო სექტორისთვის 
ცხრილი # 23. კვალიფიკაციების საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის 
მანძილზე (რაოდენობა და პროცენტი) 
ცხრილი # 24. აუთსორსინგით შესყიდული სერვისი ბოლო 2-3 
წლის მანძილზე (რაოდენობა და პროცენტი) 
ცხრილი # 25. აუთსორსზე შესასყიდი სერვისები/კვალიფიკაცია 
(რაოდენობა და პროცენტი) 
ცხრილი # 26. პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
არქონის მიზეზები 
ცხრილი # 27. პანდემიით გამოწვეული სირთულეები 



შესავალი

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) ახალგაზრდა 
პედაგოგთა კავშირთან და საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციასთან 
ერთად ახორციელებს პროექტს "უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური 
შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის", რომლის მიზანია 
ადგილობრივი ადამიანური კაპიტალის განვითარება, შენარჩუნება, სოციალური და 
ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობის გზით. პროექტი გაზრდის დასაქმების 
შესაძლებლობებსა  და მაჩვენებლებს პროექტის სამიზნე რეგიონებში - გურიაში, კახეთსა და 
ქვემო ქართლში.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში. 

წარმოდგენილი დოკუმენტი ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების  კვლევის 
ანგარიშს წარმოადგენს, რომელიც მოამზადა ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფმა 
„ეისითი“. 
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წინაპირობა

საქართველოში ჩატარებული ბოლო წლების კვლევები მოწმობს, რომ ქვეყნის 
მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემას უმუშევრობა წარმოადგენს. 2020 წლის დეკემბერში 
ჩატარებული კვლევის შედეგებითაც, მიუხედავად პანდემიისა და მასთან დაკავშირებული 
გამოწვევებისა, ქვეყანაში არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად სწორედ 
უმუშევრობა გამოვლინდა (33%).1 ამგვარად, ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას დასაქმების ზრდა და უმუშევრობის დონის შემცირება 
წარმოადგენს. მიიჩნევა, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში კერძო სექტორის შემდგომი 
განვითარება და ზრდა უმუშევრობის შემცირების ყველაზე ეფექტიანი მექანიზმია. ამასთან, 
უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ზრდის მიმართულებით ეფექტიანი 
ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, მნიშვნელოვანია უმუშევრობისა და 
დასაქმების კომპონენტების საფუძვლიანი ანალიზი როგორც მიწოდების, ასევე მოთხოვნის 
კუთხით.

როგორც შესავალში აღინიშნა, CSRDG, ევროკავშირის დაფინანსებით, ახორციელებს 
პროექტს „უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის“. პროექტის მიზანია ადგილობრივი 
ადამიანური კაპიტალის განვითარება და შენარჩუნება სოციალური და ეკონომიკური 
გაძლიერების ხელშეწყობის გზით. პროექტის სამიზნე რეგიონებია გურია, კახეთი და ქვემო 
ქართლი. შესაბამისად, პროექტის განხორციელება ამ რეგიონებში გაზრდის დასაქმების 
შესაძლებლობებსა  და მაჩვენებლებს.

პროექტის ორ ძირითად მიზანს წარმოადგენს: 

1) შექმნას დასაქმების ახალი შესაძლებლობები სამუშაოს მაძიებლებისთვის ბაზრის 
მოთხოვნის შესაბამისი უნარების განვითარების და დამსაქმებლისა და სამუშაოს მაძიებლის 
ერთმანეთთან დაკავშირების მექანიზმებით;
2)  ხელი შეუწყოს სკოლებსა და პროფესიულ სასწავლებლებში მოსწავლე-ახალგაზრდებს, 
შეიძინონ სათანადო ცოდნა და უნარები, რათა მათ ეფექტიანად გამოიყენონ დასაქმების 
არსებული შესაძლებლობები. 

პროექტი ორიენტირებულია მოწყვლად ჯგუფებზე, რამდენადაც მან უნდა უზრუნველყოს 
ცოდნისა და უნარების განვითარების და დასაქმების ადგილობრივი შესაძლებლობების 
შექმნა სამიზნე რეგიონებში სამუშაოს მაძიებლებისთვის. 

პროექტის მიზნის მისაღწევად, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, ასევე, ბიზნესსა 
და საჯარო სექტორს შორის სხვადასხვა ფორმატში თანამშრომლობაა დაგეგმილი. 
პროექტის ფარგლებში განხორციელებულმა ღონისძიებებმა ხელი უნდა შეუწყოს 
სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს, მათ შორის, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების  
დაკავშირებას არსებულ ადგილობრივ და ეროვნულ რესურსებთან. 
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ასევე, ხელი შეუწყოს ახალი შესაძლებლობების განვითარებას, რათა მოხდეს ადგილობრივი 
მოსახლეობის ინტეგრაცია შრომის ბაზარზე. 

პროექტის ძირითად სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგეს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე 
კახეთის, გურიისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. მათ შორისაა, პროფესიული 
საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საჯარო სკოლები, ბიზნესორგანიზაციები,  
ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოება, ახალგაზრდული და საგანმანათლებლო 
ცენტრების ჩათვლით.

პროექტის მიზნების მისაღწევად სამუშაოს მაძიებელთა შორის დასაქმების აღქმული 
ბარიერების შესწავლა მნიშვნელოვანია. წინამდებარე ანგარიშში სწორედ სამუშაოს 
მაძიებელთა მიერ გურიაში, ქვემო ქართლსა და კახეთში დასაქმების აღქმული ბარიერებია 
გაანალიზებული. 
კვლევის შედეგებს CSRDG გამოიყენებს პროექტის ფარგლებში ფოკუსირებული 
კონსულტაციებისა დასხვა სერვისების შესამუშავებლად/დასაგეგმად (მაგ. 
კონსულტაციების გაწევა და კარიერის დაგემვა/სწავლება „სწავლებისა და დასაქმების 
ხელშეწყობის ცენტრებში“).
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შეჯამება და რეკომენდაციები

პროექტის ფარგლებში კვლევა არა მხოლოდ დამსაქმებლებთან, არამედ სამუშაოს 
მაძიებლებთანაც ჩატარდა სამივე სამიზნე რეგიონში. ორივე კვლევის შედეგები უჩვენებს, 
რომ დამსაქმებელთა მნიშვნელოვან მოთხოვნას სამუშაო გამოცდილება, დასაქმებისთვის 
მნიშვნელოვან ფაქტორს კი - არაფორმალური კონტაქტები/სანაცნობო წრე წარმოადგენს.  
თუ ორივე კვლევის შედეგებიდან ამოვალთ, სამუშაო ადგილები მეტნაკლებად 
ხელმისაწვდომია მომსახურების სფეროში, სადაც მოთხოვნა ძირითადად 
დაბალკვალიფიციურ სამუშაო ძალაზეა. ეს უკანასკნელი ნაკლებად კონკურენტუნარიანია 
შრომის ბაზარზე. მას ნაკლები შანსი აქვს დასაქმდეს მაღალანაზღაურებად პოზიციებზე და, 
ამასთან, მაღალია იმის ალბათობაც, რომ მარტივად დაკარგავს (თავად იტყვის უარს ან 
დამსაქმებელი გაათავისუფლებს) სამუშაოს და მას დამსაქმებელი სხვა, ასევე 
დაბალანაზღაურებადი კადრით მალევე ჩაანაცვლებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადი 
მოთხოვნა მაინც არა მაღალკვალიფიციურ, არამედ დაბალკვალიფიციურ (გამყიდველი, 
მუშახელი) კადრებზეა ყველა რეგიონში, რასაც სამუშაოს მაძიებელთა კვლევაც 
ადასტურებს.

კონკრეტული უნარებისა და ცოდნის თვალსაზრისით, რეგიონებში გამოწვევებია. ამასთან, 
კადრების გადამზადებაში მხარდაჭერის მიღების არცთუ მაღალი, მაგრამ მაინც სურვილი 
ფიქსირდება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ორგანიზაციებში. საგულისხმოა ისიც, რომ 
დამსაქმებლების დიდი ნაწილი რეგიონებში საკუთარი თანამშრომლების გადამზადებაზე 
რესურსს ნაკლებად ხარჯავს. ისინი კი, ვინც ამგვარი პრაქტიკის არსებობას ადასტურებენ, 
ტრენინგებს თითქმის არ ატარებენ საკუთარი თანამშრომლების იმ კვალიფიკაციის 
გაზრდაში, რომელიც განსაკუთრებით პრობლემურად იკვეთება (ინგლისური ენის არცოდნა). 
სამუშაო გამოცდილების უქონლობასთან ერთად, უცხო ენის, კერძოდ, ინგლისური ენის 
არცოდნა, როგორც დასაქმების შიდა ბარიერი ყველა რეგიონში გამოიკვეთა. საგულისხმოა, 
რომ კვლევის მონაწილე სამუშაოს მაძიებელთა შეფასებით, დამსაქმებელი ხშირად ამ 
ცოდნას ისეთი ვაკანტური პოზიციებისთვისაც ითხოვს, სადაც ამის რეალური საჭიროება არ 
არსებობს (მაგალითად, სასტუმროს დაცვის პერსონალი ან დამლაგებელი). რეგიონებში 
არსებული დაბალი ანაზღაურების პირობებში კი, უცხო ენის შესასწავლად ფინანსური 
რესურსის ინვესტირებას სამუშაოს მაძიებლები არარაციონალურად მიიჩნევენ. აქ შეიძლება 
საგულისხმო იყოს ის, რომ სამუშაოს მაძიებლები ნაკლებად აცნობიერებენ უცხო ენის 
ცოდნის მნიშვნელობას სხვადასხვა პოზიციისთვის; ასევე, იმასაც, რომ 
დაბალკვალიფიციური კადრებისთვის უცხო ენის ელემენტარულ დონეზე ცოდნა 
იგულისხმება, რაც თუნდაც სასტუმროს პერსონალისთვის აუცილებელია.

საგულისხმოა, ასევე, ისიც, რომ დამსაქმებლების დიდი ნაწილი ყველა რეგიონში აცხადებს, 
რომ კადრების მოძიების თვალსაზრისით სირთულეებს არ აწყდება და ვინც ეძებს, 
აღნიშნულისთვის უმეტესად სანაცნობო წრეს მიმართავს. ინტერნეტრესურსების, როგორც 
კადრების მოძიების საშუალებას, ყველა რეგიონში ნაკლებად იყენებენ დამსაქმებლები. 
უფრო მაღალია აღნიშნული მექანიზმის გამოყენების მაჩვენებელი სახელმწიფო 
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ორგანიზაციებში, რაც ვაკანსიების შესახებ საჯარო სივრცეში განთავსების ვალდებულებით 
აიხსნება. მართალია, სამუშაოს მაძიებლებისთვისაც ვაკანტური პოზიციების შესახებ 
ინფორმაციის მოძიების მთავარი წყარო სანაცნობო წრეა, მაგრამ, ასევე, მნიშვნელოვან 
საშუალებად ისინი ინტერნეტრესურსებსაც (დასაქმების ვებგვერდები და კომპანიების 
წარმომადგენელთა პირადი ფეისბუქგვერდები) ასახელებენ. სანაცნობო წრესთან 
შედარებით, ნდობის თვალსაზრისით, ინტერნეტრესურსებს ნაკლებად ენდობიან სამუშაოს 
მაძიებლები. ამის მიუხედავად, ინტერნეტსივრცეში ვაკანსიების ძიება გავრცელებული 
პრაქტიკაა. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ დამსაქმებელთა მიერ პროფესიულ სასწავლებლებთან 
თანამშრომლობის პრაქტიკას ნაკლებადაა შესაძლებელი. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ 
მათთან თანამშრომლობას არცთუ უმნიშვნელოდ მიიჩნევენ დამსაქმებლები ყველა 
რეგიონში, მოთხოვნაც იკვეთება პროფესიულ კადრებზე. სამუშაოს მაძიებელთა შეფასებით 
კი, პროფესიული სასწავლებლების მიმართ პოზიტიური განწყობების გაზრდა კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანია.

გამოწვევად გამოიკვეთა ისიც, რომ სამუშაოს მაძიებლებს არ აქვთ სტაჟირების 
გავლის/გამოცდილების დაგროვების შესაძლებლობა, სამუშაო გამოცდილება კი 
დამსაქმებლის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოთხოვნას წარმოადგენს. 

დამსაქმებელთა და სამუშაოს მაძიებელთა კვლევის ამ და სხვა შედეგებზე დაყრდნობით, 
„ეისითიმ“ შეიმუშავა რამდენიმე რეკომენდაცია, რომელთა გათვალისწინებაც 
შესაძლებელია მნიშვნელოვანი იყოს შრომის ბაზრის გაჯანსაღებისთვის ყველა რეგიონში.

მნიშვნელოვანია უნარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში გარკვეული ინვესტიციის 
განხორციელება. რამდენადაც მაღალია მოთხოვნა ინგლისური ენის ცოდნაზე, 
მნიშვნელოვანია სამუშაოს მაძიებლებისთვის ენის შემსწვალელი კურსების 
შეთავაზება. ამასთან, ქვემო ქართლის რეგიონში მნიშვნელოვანია სამუშაოს 
მაძიებლებს ჰქონდეთ ქართული ენის შესწავლის შესაძლებლობა სპეციალური 
კურსების ფარგლებში.

მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს დამსაქმებელთა, პირველ რიგში, კერძო სექტორის 
ცნობიერება დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად სპეციალური 
აქტივობების დაგეგმვისა და ფინანსური რესურსის გამოყოფის მნიშვნელოვნების 
თაობაზე.  

აუცილებელია კერძო სექტორი ჩაერთოს სამუშაო ძალის მომზადებაში (მაგალითად, 
სტაჟირების პროგრამების გზით), რისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება სამოტივაციო 
სქემების მოფიქრება, რაც გაზრდის კერძო სექტორის დაინტერესებას მონაწილეობა 
მიიღოს ამ პროცესში. 
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მნიშვნელოვანია, სკოლებთან თანამშრომლობის მექანიზმის შემუშავება და 
ახალგაზრდებისთვის ისეთი სერვისის შეთავაზება, რომელიც მათ პროფესიის არჩევასა 
და კარიერის დაგეგმვაში დაეხმარება. 

მნიშვნელოვანია, გაფართოვდეს დამსაქმებელთა, პირველ რიგში, კერძო სექტორის 
თანამშრომლობა პროფესიულ სასწავლებლებთან. 

აუცილებელია, პროფესიული განათლების მნიშვნელოვნების შესახებ ცნობიერების 
ამაღლების და პროფესიული სასწავლებლების პოზიტიური განწყობების ზრდის 
მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა. ამ თვალსაზრისით წარმატებული ქეისების 
დემონსტრირება მედიის სხვადასხვა საშუალებით იქნება საინტერესო. განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში, რაც 
სკოლებთან ერთად ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვასაც შეიძლება მოიაზრებდეს. 

მნიშვნელოვანია, კერძო დამსაქმებლებმა ვაკანტური პოზიციების შესახებ 
ინფორმაცია განათავსონ არა მხოლოდ საკუთარ ვებგვერდებზე, არამედ დასაქმების 
პორტალებზე.

მნიშვნელოვანია, გადამზადდეს კონკრეტული რეგიონისთვის რელევანტური 
კვალიფიკაციის სამუშაო ძალა, რათა მან ბაზარზე უახლოეს პერსპექტივაში არსებულ 
მოთხოვნაზე შეძლოს რეაგირება. 
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ძირითადი მიგნებები

გურიის, კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგონებში ადგილობრივი შრომის ბაზრის 
საჭიროებების კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო 
ორგანიზაციებიდან.  კვლევა ჩატარდა სამივე რეგიონში, სულ 607 დამსაქმებელთან. 

როგორც კვლევის შედეგები მოწმობს, დამსაქმებელთათვის თანამშრომლის აყვანის 
მნიშვნელოვან კრიტერიუმს სამუშაო გამოცდილება (შესაბამისი და/ან ზოგადად) 
წარმოადგენს. აღნიშნული კრიტერიუმი სამივე რეგიონისთვისაა მნიშვნელოვანი, 
რაზეც კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების ნახევარი და მეტი მიუთითებს. გარკვეული 
განსხვავებებია კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ სამსახურში 
თანამშრომლის აყვანის მთავარი კრიტერიუმის დასახელებისას. კერძოდ, ყველა 
რეგიონში სამუშაო გამოცდილებაა ყველაზე ხშირად დასახელებული კრიტერიუმი 
კერძო ორგანიზაციებში. ასევე, ყველა რეგიონში შესაბამისი განათლებაა 
მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი სახელმწიფო ორგანიზაციათა დიდი ნაწილისთვის. 
ყველა სხვა კრიტერიუმს შორის შესაბამისი განათლება ყველაზე მეტმა სახელმწიფო 
ორგანიზაციამ კახეთში (89%), ყველაზე ნაკლებმა კი ქვემო ქართლში (64%) მიუთითა. 
გურიაშიც ეს მაჩვენებელი მაღალია და 80%-ს შეადგენს. 

აღმოჩნდა, რომ ქვემო ქართლში ორგანიზაციების დიდი ნაწილი კადრების აყვანისას 
სირთულეებს არ აწყდება (82%). განსაკუთრებით მაღალია ეს მაჩვენებელი კერძო 
ორგანიზაციებში (კერძო - 85%, სახელმწიფო - 48%). რაც შეეხება გურიასა და კახეთს, 
იქ სირთულეების არარსებობაზე ათიდან ოთხმა ორგანიზაციამ მიუთითა (გურია - 43%, 
კახეთი - 41%). კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების თვალსაზრისით, გარკვეულ 
განსხვავებებს ვაკვირდებით რეგიონებში. კერძოდ, გურიაში მეტი კერძო ორგანიზაცია 
აცხადებს, რომ არ აქვს სირთულეები კადრების აყვანისას (კერძო - 43%, სახელმწიფო 
- 35%), კახეთში კი - პირიქით, აღნიშნულზე უფრო მეტად სახელმწიფო ორგანიზაციები 
მიუთითებენ (კერძო - 41%, სახელმწიფო - 49%). 

რაც შეეხება კონკრეტულ კვალიფიკაციებს, გურიაში კერძო ორგანიზაციები მუშის, 
გამყიდველისა და ფარმაცევტის კვალიფიკაციის მქონე კადრების აყვანისას დგება 
სირთულეების წინაშე. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი სირთულეებია მშენებლის, 
ელექტრიკოსისა და მუშის კვალიფიკაციის მქონე კადრების პოვნის თვალსაზრისით. 
კახეთში კერძო ორგანიზაციებმა გამყიდველის, მუშისა და აგრონომის, ასევე, 
მცხობელის, სახელმწიფო ორგანიზაციებმა კი IT-სპეციალისტის, ელექტრიკოსის, 
ინჟინრისა და იურისტის კვალიფიკაციის მქონე კადრების პოვნის თვალსაზრისით 
არსებულ სირთულეებზე მიუთითეს. 
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ზოგადად, კადრების რეკრუტირების თვალსაზრისით, ყველა რეგიონში 
ახლობლების/პირადი კონტაქტების მნიშვნელობა გამოიკვეთა. როგორც 
დამსაქმებლების უმრავლესობა აცხადებს, ისინი ახლობლების/პირადი კონტაქტების 
საშუალებით ეძებენ კვალიფიციურ კადრებს (გურია - 73%, კახეთი - 84%, ქვემო 
ქართლი - 76%). მეტიც, სწორედ ეს არის კვალიფიციური კადრის მოსაძებნად ყველაზე 
ხშირად გამოყენებული გზაც და ყველაზე ეფექტიანიც სამივე რეგიონში. ამასთან 
აღსანიშნავია, რომ ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით ეძებს კადრებს 
კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობა სამივე რეგიონში (გურია - 77%, კახეთი - 87%, 
ქვემო ქართლი - 78%). რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, ეს გზა მათთანაც 
ფართოდაა გავრცელებული, თუმცა, ასევე, ხშირია სამუშაოს მაძიებელთა მხრიდან 
მიმართვის პრაქტიკაც. სამუშაოს მაძიებელთა მხრიდან მიმართვის პრაქტიკა ყველაზე 
ნაკლებად  კახეთის სახელმწიფო ორგანიზაციებმა დაასახელა (გურია - 53%, კახეთი - 
36%, ქვემო ქართლი - 56%). 

საგულისხმოა, რომ ინტერნეტსივრცეში განცხადებების გავრცელებით 
კვალიფიციური კადრების მოძებნის პრაქტიკა არცთუ გავრცელებულია რეგიონებში 
(გურია - 12%, კახეთი - 13%, ქვემო ქართლი - 12%), განსაკუთრებით კერძო კომპანიების 
შემთხვევაში. ძირითადად ინტერნეტში ვაკანტური პოზიციების შესახებ განცხადებებს 
სახელმწიფო ორგანიზაციები ათავსებენ, რაც შესაბამისი ვალდებულების არსებობით 
შეიძლება აიხსნას. 

უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროების 
თვალსაზრისით, კვლევამ რეგიონებს შორის გარკვეული განსხვავება გამოავლინა. თუ 
გურიაში ამგვარი საჭიროების არსებობას ორგანიზაციათა 61%, კახეთში კი - 47% 
აფიქსირებს, ქვემო ქართლში ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროებას უახლოესი 
რამდენიმე წლის მანძილზე ორგანიზაციათა მხოლოდ მეხუთედი ხედავს (20%). მათ, 
ვისაც ეს საჭიროება ექნება, უმრავლესობა სპეციალისტების პროფესიული ჯგუფიდან 
კადრების მოზიდვის საჭიროებაზე მიუთითებს ყველა რეგიონში (გურია - 50%, კახეთი - 
52%, ქვემო ქართლი - 67%). გურიაში ყველაზე მეტად შემდეგი სამი კვალიფიკაციის 
კადრის საჭიროება გამოიკვეთა: მარკეტინგის მენეჯერი, გამყიდველი და ფარმაცევტი. 
კახეთის შემთხვევაში სამი ყველაზე ხშირად დასახელებული კვალიფიკაციაა: 
გამყიდველის, ბუღალტრისა და მუშის კვალიფიკაციები. ქვემო ქართლში კი ორ 
ყველაზე საჭირო კვალიფიკაციად უახლოეს წლებში სოციალური მედიის მენეჯერისა 
და ბუღალტრის კვალიფიკაციები გამოიკვეთა. 

აუთსორინგით სარგებლობის პრაქტიკა არ არის გავრცელებული არცერთ რეგიონში. 
ყველაზე მეტი ორგანიზაცია აუთსორსინგით სარგებლობის პრაქტიკის არარსებობაზე 
მიუთითებს კახეთის რეგიონში (გურია - 73%, კახეთი - 82%, ქვემო ქართლი - 77%). 
მეტიც, ორგანიზაციათა უმრავლესობა, ასევე, აცხადებს, რომ უახლოესი 2-3 წლის 
პერსპექტივაში ალბათ არ ისარგებლებს აუთსორსსერვისით (გურია - 60%, კახეთი - 
71%, ქვემო ქართლი - 70%). მათგან კი ვინც ამგვარი განზრახვის/სავარაუდო 
განზრახვის არსებობას ადასტურებს, სამივე რეგიონში მიუთითეს ბუღალტრისა და 
IT-სპეციალისტის სერვისის აუთსორსზე შესყიდვის თაობაზე. 
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თანამშრომელთა სხვადასხვა უნარების შეფასებამ უჩვენა, რომ სამივე რეგიონში 
გამოწვევაა უცხო ენის ფლობა. რაც შეეხება უნარს, რომელიც ყველაზე ნაკლებად 
პრობლემურად ფასდება დამსაქმებელთა მიერ, აქ გურიასა და ქვემო ქართლში 
გუნდური მუშაობა, კახეთში კი - ორგანიზებულობა გამოიკვეთა. 

აღმოჩნდა, რომ თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად ორგანიზაციების დიდი ნაწილი გურიასა (59%) და 
ქვემო ქართლში (68%) არანაირ ღონისძიებას არ ახორციელებს. კახეთში ასეთი 
ორგანიზაციების წილი 35%-ია. რაც შეეხება დამატებითი ტრენინგების ჩატარებას 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად, მას გურიასა და კახეთში ათიდან ორი ორგანიზაცია 
მიმართავს (გურია - 23%, კახეთი - 19%). ქვემო ქართლში აღნიშნულზე ორგანიზაციათა 
მხოლოდ 10% მიუთითებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტრენინგებს სამივე რეგიონში 
უმეტესად სახელმწიფო ორგანიზაციები ატარებენ. ასევე სამივე რეგიონში ყველაზე 
ხშირად თანამშრომლებს სპეციალობაში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები  
უტარდებათ. 

რაც შეეხება ორგანიზაციების მიერ თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად 
გამოყენებულ მოტივაციის მექანიზმებს, აღმოჩნდა, რომ არანაირ მექანიზმს არ იყენებს 
გურიაში ათიდან სამი (31%) და ქვემო ქართლში ათიდან ოთხი (41%) ორგანიზაცია. 
იმავეზე კახეთში 9% მიუთითებს. აქვე აღსანიშნავია, რომ გურიაში ყველაზე მეტი 
ორგანიზაცია მოტივაციისთვის ფულად ჯილდოს (43%) იყენებს. მადლობის 
გამოცხადება (65%) და ფულადი ჯილდოა (54%) მოტივაციის ორი ყველაზე ხშირად 
დასახელებული მექანიზმი კახეთში, ისევე, როგორც ქვემო ქართლში (ფულადი 
ჯილდო - 38%, მადლობის გამოცხადება - 31%). 

პროფესიულ სასწავლებლებთან დამსაქმებლების მცირე ნაწილი თანამშრომლობს 
სამივე რეგიონში, თუმცა ყველაზე მეტი ორგანიზაცია თანამშრომლობაზე გურიაში 
მიუთითებს (გურია - 17%, კახეთი - 12%, ქვემო ქართლი - 5%). ამგვარი გამოცდილების 
მქონე ორგანიზაციები პროფესიულ სასწავლებლებს ძირითადად საწარმოო 
პრაქტიკას სთავაზობენ. რაც შეეხება ზოგადად პროფესიულ სასწავლებლებთან 
თანამშრომლობის მნიშვნელოვნების შეფასებას საკუთარი ორგანიზაციებისთვის, აქ 
ყველაზე ნაკლებად ამ მნიშვნელოვნებას ქვემო ქართლში (2.6 ქულა), ყველაზე მეტად 
კი - კახეთში (5.6 ქულა) აფასებენ (გურია - 4.6 ქულა). 

პროფესიული განათლების მქონე კადრები უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში 
სავარაუდოდ დასჭირდება ორგანიზაციების ნახევარს გურიაში (51%), 44%-ს კახეთში და 
მხოლოდ 11%-ს ქვემო ქართლში. 

დამსაქმებლებს სტაჟირების/პრაქტიკის გამოცდილება ნაკლებად აქვთ. გურიასა და 
კახეთში ბოლო 2-3 წლის გათვალისწინებით აღნიშნულზე ორგანიზაციათა, 
შესაბამისად, 18% და 16% მიუთითებს. ქვემო ქართლში ამგვარი პრაქტიკის არსებობას 
ორგანიზაციათა მხოლოდ 7% ადასტურებს. მეტიც, ყველა რეგიონში ორგანიზაციების 
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უმრავლესობა აფიქსირებს, რომ უახლოესი 2-3 წლის მანძილზეც 
სტაჟიორების/პრაქტიკანტების აყვანას არ გეგმავს. ყველაზე მაღალია ეს მაჩვენებელი 
ქვემო ქართლში (გურია - 62%, კახეთი - 66%, ქვემო ქართლი - 83%).

რაც შეეხება კოვიდპანდემიის გავლენას ორგანიზაციებზე,  ყველა რეგიონში 
უარყოფითად ფასდება. სამომავლო პერსპექტივებზე საუბრისას კი სამივე რეგიონში 
ორგანიზაციათა დაახლოებით მესამედი ვარაუდობს, რომ არაფერი შეიცვლება (გურია 
- 31% კახეთი - 35%, ქვემო ქართლი - 33%). პროექტების რაოდენობის/საქმის 
მოცულობის ზრდას გურიასა და ქვემო ქართლში ორგანიზაციათა 35%-35%, კახეთში 
კი - 43% პროგნოზირებს. 

მომავალი 12 თვის მანძილზე სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერასთან ერთად კადრების 
გადამზადებაში მხარდაჭერაა ის, რაზეც მეტმა სახელმწიფო ორგანიზაციამ მიუთითა, 
ვიდრე კერძომ. ამ ტიპის მხარდაჭერას გურიაში სახელმწიფო ორგანიზაციების 43% და 
კახეთში - 49% ისურვებდა. ქვემო ქართლში იგივეზე სახელმწიფო ორგანიზაციების 
22% მიუთითებს.  
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01. კვლევის დიზაინი და მეთოდოლოგია

კვლევის მიზანი და ამოცანები

მეთოდოლოგია

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების შესასწავლად დაგეგმილი 
კვლევისთვის სამიზნე რეგიონებს წარმოადგენს გურიის, კახეთისა და ქვემო 
ქართლის რეგიონები. კვლევის მიზანია შეისწავლოს ადგილობრივი შრომის ბაზრის 
საჭიროებები.

აღნიშნულისთვის განისაზღვრა კვლევის შემდეგი ამოცანები თითოეული სამიზნე 
რეგიონისთვის:

• შრომის ბაზარზე არსებული ზოგადი ტენდენციების გამოვლენა  - არსებული და 
მოსალოდნელი;
• ყველაზე მოთხოვნადი ცოდნებისა და უნარების იდენტიფიცირება;
• ბარიერების გამოვლენა, რომლებიც ხელს უშლის/ართულებს შესაბამისი 
კვალიფიკაციისა და გამოცდილების კადრების მოძიებასა და დასაქმებას;
• ინფორმაციის მოპოვება იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომლებსაც 
დამსაქმებლები სთავაზობენ კადრებს უნარებისა და ცოდნის გასავითარებლად. 

პროექტის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით, შემუშავდა კვლევის 
მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებდა სამაგიდე და რაოდენობრივი კვლევების 
ჩატარებას. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების შესასწავლად გამოყენებული იყო 
რაოდენობრივი კვლევის სტრუქტურირებული ინტერვიუს მეთოდი. 

კვლევის ფარგლებში გამოიკითხნენ დამსაქმებლები კახეთის, გურიის და ქვემო 
ქართლის რეგიონებში. ორგანიზაციებად შეირჩნენ საკუთრების ფორმის მიხედვით 
როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციები, რომლებიც საჯარო, კერძო და 
არასამთავრობო სექტორებში არიან წარმოდგენილნი. შერჩევის ჩარჩოდ 
გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული 
ინფორმაცია შესაბამის რეგიონებში რეგისტრირებული კერძო და საჯარო 
ორგანიზაციების შესახებ. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 
რამდენადაც ისინი შედიან არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში 
(ააიპ), რომლებიც, თავის მხრივ, გვხვდებიან როგორც კერძო, ასევე საჯარო 
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2. გურიაში კერძო ორგანიზაციების სიმწირის გამო, რამდენიმე გამონაკლისის დაშვებით, კვლევაში ჩაერთნენ ორგანიზაციები, 

რომელთა წლიურმა ბრუნვამ 30 000-50 000 ლარამდე შეადგინა.

12

ორგანიზაციის ტიპებში და არ შემოიფარგლებიან მხოლოდ მითითებული ორგანიზაციებით, 
მათი შერჩევისათვის გამოყენებულ იყო პორტალ csogeorgia.org-ის მონაცემები. საბოლოო 
სია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა დაზუსტდა დამკვეთთან.  

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, სამიზნე სეგმენტად შეირჩა ორგანიზაციები 2 და მეტი 
მუდმივი თანამშრომლით. კვლევის შერჩევის საერთო მოცულობის (607 ინტერვიუ), სამიზნე 
სეგმენტის ზომისა და შერჩევის ერთგვაროვანი ცდომილების გათვალისწინებით, კვლევის 
შერჩევის განაწილება შემდეგია:

ამასთან, შერჩევის კიდევ ერთ კრიტერიუმად გამოყენებული იყო კომპანიის წლიური 
ბრუნვა, რომლის მინიმალური ზღვარი იყო 50 000 ლარი.2  ასევე კრიტერიუმად 
განისაზღვრა ორგანიზაციის განზრახვა განაგრძოს ოპერირება უახლოესი რამდენიმე წლის 
მანძილზე. ეს კრიტერიუმები, ისევე როგორც ბრუნვა და თანამშრომელთა რაოდენობა, 
მნიშვნელოვნად ჩაითვალა იმ დაშვებით, რომ ამგვარ ორგანიზაციებს აქვთ მეტი შანსი 
მომავალში დაასაქმონ სამუშაოს მაძიებლები და/ან განახორციელონ აქტივობები, 
რომლებიც მათი უნარების გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული. აღნიშნული კი, 
პროექტის საერთო მიზნებიდან გამომდინარე, არსებითია. 

კვლევისთვის ორგანიზაციების შერჩევა მოხდა შემთხვევითი პრინციპით, წინასწარ 
სტრატიფიკაციაზე დაყრდნობით. სულ გამოიკითხა 607 დამსაქმებელი ორგანიზაცია. 
კვლევის ჯამური ცდომილება შეადგენს 3.92%-ს. რეგიონებისთვის ცდომილება შეადგენს: 
გურია - 7.22%, კახეთი - 6.63%, ქვემო ქართლი - 6.50%. 

ორგანიზაციებში გამოიკითხნენ ის პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან 
თანამშრომლების შერჩევაზე - ადამიანური რესურსების განყოფილების უფროსები ან 
უშუალოდ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირები. 

ცხრილი #1

შერჩევის ზომა სამიზნე სეგმენტის თითოეული ჯგუფისთვის

გურია

რეგიონი შერჩევის

ზომა

170

210

227

40

45

50

130

165

177

76

66

85

54

99

92

სულ
2-5 

თანამშრომელი

6 და მეტი 

თანამშრომელი

საჯარო

სექტორი

კერძო ორგანიზაცია

კახეთი

ქვემო ქართლი



რესპონდენტების ინტერვიუირება განხორციელდა მონაცემების შეგროვების 
ელექტრონული მეთოდის, ე.წ. CAPI-ს გამოყენებით (Computer Assisting Personal Interview). 

პროცედურის თანახმად, წინასწარ შემუშავდა საველე სამუშაოების განხორციელების 
დეტალური გეგმა. გამოკითხვის დაწყებიდან მეორე დღესვე დაიწყო განხორციელებული 
სამუშაოების რევიზია (შევსებული კითხვარების შინაარსობრივი გადამოწმება). 
მონიტორინგის სამოქმედო გეგმით განხორციელდა თითოეული ინტერვიუერის მიერ 
შესრულებული სამუშაოს 30%-ის კონტროლი. საველე სამუშაოების კონტროლი შემდეგი 
ტიპის პროცედურების მიხედვით განხორციელდა: (1) სატელეფონო კონტროლი – 30%; და 
(2) ანკეტების დეტალური რევიზია - 100%.

საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდა მიღებული შედეგების წმენდა 
(მონაცემთა ბაზაში ლოგიკური ხარვეზების გამოვლენა და გასწორება) სპეციალურ 
სტატისტიკურ პროგრამაში (SPSS 23.0). მონაცემები გაანალიზდა თითოეული რეგიონისთვის 
დამოუკიდებლად. 
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საქართველო იმ განვითარებადი ქვეყნების რიცხვს მიეკუთნება, რომელიც ბოლო 25 წლის 
განმავლობაში მიმდინარე ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებების ფონზე, 
საშუალოზე ნაკლები შემოსავლის მქონე ქვეყნებს შორის ხვდება. მიუხედავად იმისა, რომ 
2019 წელს საქართველომ მე-7 ადგილი დაიკავა მსოფლიოს 190 ეკონომიკას შორის ბიზნესის 
განხორციელების სიმარტივის თვალსაზრისით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის 2019 წლის მონაცემებით, მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც 
სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, 19.5%-ია. ამ მაჩვენებლის 2020 წლის 
მონაცემი ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება უმუშევრობის დონეს, 2019 წელს 
უმუშევრობამ  17.6% შეადგინა,ხოლო 2020 წლის მონაცემების თანახმად, უმუშევრობის 
დონე 18.5%-ია, 2020 წლის მე-4 კვარტალში კი ეს მონაცემი 20.4%-ს უტოლდება. 

2019 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) მაჩვენებელმა ქვეყანაში 49 252.7 მლნ. ლარი 
შეადგინა. რეგიონულ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი თბილისზე მოდის (51.2%). 
კვლევის სამიზნე რეგიონებიდან კი ყველაზე მაღალია ქვემო ქართლის (7.5%), ყველაზე 
დაბალი კი - გურიის (1.7%) წილი. რაც შეეხება კახეთს, მისი წილი 5.1%-ს შადგენს.3  

ქვეყანაში ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილმა 2019 წელს 51.8% შეადგინა. 
სამიზნე რეგიონებში მოსახლეობის ნახევარი ან მეტი შეადგენს ეკონომიკურად აქტიურ 
მოსახლეობას. გურიაში ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილი 51.9%-ია, კახეთში - 
50.7%, ქვემო ქართლში კი ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია სამიზნე რეგიონებიდან და 
58.3%-ს შეადგენს.4  
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3. საქსტატი. რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი -2019.

4. საქსტატი. სამუშაო ძალის მაჩვენებლები. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/683/dasakmeba-umushevroba

02. სამაგიდე კვლევა

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა და უმუშევრობა

გურია კახეთი ქვემო ქართლი

გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

1 

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა სამიზნე რეგიონები, 2019 (% და ათასი კაცი)

51.9% 9
5
.5

2
4
8
.7 3
3
7
.5

50.7%

58.3%



5. საქსტატი. სამუშაო ძალის მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით. 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/683/dasakmeba-umushevroba

95.5

49.6

41.5

43.5%

9.7

23%

672.2

248.7

126.2

109.1

43.9%

24.6

23%

760.8

337.5

196.7

158.5

47%

43.8

28%

911.19

სამუშაო ძალა (აქტიური მოსახლეობა)(ათასი)

სულ 15+ მოსახლეობა (ათასი)

რეგიონი

დასაქმებულების რ-ბა (ათასი)

დასაქმების დონე (%)

დასაქმებულების რ-ბა ბიზნეს სექტორში 

დასაქმებულების რ-ბა ბიზნეს-სექტორში (%)

საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს-სექტორში (ლარი)

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

2
 

დასაქმებულთა რაოდენობა და საშუალო თვიური ხელფასი (სულ და  ბიზნეს სექტორში) 

გურია კახეთი
ქვემო

ქართლი
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რაც შეეხება უმუშევრობის დონეს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ 2013 
წელს შეთავაზებული მეთოდოლოგიური ცვლილებები სამუშაო ძალის სტატისტიკის 
გამოკვლევაში განხორციელდა და ოფიციალურად ძალაში 2018 წლის ოქტომბერში 
შევიდა. საქართველოში ახალი სტანდარტის დანერგვასთან დაკავშირებული სამუშაოები 
საქსტატმაც განახორციელა და უახლესი გათვლებით, როგორ ზემოთ აღინიშნა, ქვეყანაში 
უმუშევრობის დონემ 2020 წელს 18.5% შეადგინა. რაც შეეხება კვლევის სამიზნე რეგიონებს, 
მათზე ბოლო ინფორმაცია 2019 წლის ჩათვლითაა წარმოდგენილი და მის თანახმად, 
უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე ქვემო ქართლში (19.4%), ყველაზე დაბალი კი - 
კახეთში (13.5%) დაფიქსირდა. გურიაში უმუშევრობის მაჩვენებლი 2019 წელს 16.2% იყო.5  

გურია კახეთი ქვემო ქართლი

გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

2
 

უმუშევრობის მაჩვენებელი  სამიზნე რეგიონები, 2019 (% და ათასი კაცი)

16.2% 4
9
.6

12
6
.2 19

6
.7

13.5%

19.4%
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6. საქსტატი. რეგიონული სტატისტიკა. https://www.geostat.ge/regions/ 

7. იქვე

ახალი სტანდარტის მიხედვით ქვეყანაში დასაქმების მაჩვენებელმა 2020 წელს 41.1% 
შეადგინა. ეს მაჩვენებელი 2019 წელს 42.7% იყო. გურიის რეგიონში დასაქმებულთა ჯამური 
რაოდენობა 41.5 ათასია და 43.5%-ს შეადგენს. მათგან ბიზნეს-სექტორში დასაქმებულთა 
რაოდენობა 9.7 ათასია.6  კახეთში დასაქმებულთა რაოდენობა 109.1 ათასია, რაც სამუშაო 
ძალის 43.9%-ს შეადგენს. მათგან ბიზნეს-სექტორში დასაქმებულების რაოდენობა 24.6 
ათასია.7  რაც შეეხება ქვემო ქართლს, იქ დასაქმებულთა რაოდენობა 158.5 ათასია (სამუშაო 
ძალის 47%), ბიზნეს- სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა კი 43.8 ათასს შეადგენს. 
ბიზნეს-სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი ყველაზე მაღალია ქვემო 
ქართლში (911.9 ლარი), ყველაზე დაბალი კი - გურიაში (672.2 ლარი). 

აქვე აღსანიშნავია, რომ საკუთრების ფორმის მიხედვით, ბიზნეს-სექტორში  დასაქმებულთა 
უმრავლესობა კერძო ორგანიზაციებში მუშაობს. 

ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, ყველა სამიზნე რეგიონში, დასაქმებულთა 
უმრავლესობა, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის/ავტომობილებისა და მოტოციკლების 
რემონტის სფეროშია დასაქმებული. დამამუშავებელი მრეწველობაა მეორე ეკონომიკური 
საქმიანობის სახეებს შორის, სადაც ასევეა დასაქმებულთა დიდი რაოდენობა 
კონცენტრირებული. ერთადერთი გამონაკლისია გურია, სადაც ეკონომიკური საქმიანობის 
მეორე სახეობა დასაქმებულთა განაწილების მიხედვით არის არა დამამუშავებელი 
მრეწველობა, არამედ განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფისა და საკვების 
მიწოდების საქმიანობები. 

გურია კახეთი ქვემო ქართლი

გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

3
 

ბიზნეს-სექტორში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 

საკუთრების ფორმის მიხედვით   სამიზნე რეგიონები, 2019 (% და ერთეული) 

95%

5% 3%

97% 98%

კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი

2%
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27%

საწარმოთა ზომის მიხედვით, ქვეყანის ბიზნეს-სექტორში დასაქმებულთა ყველაზე მეტი 
წილი მცირე საწარმოებში მუშაობს (45%). მსხვილ საწარმოებში დასაქმებულთა წილი 35%-ს, 
საშუალო საწარმოებში კი - 20%-ს შეადგენს. სამიზნე რეგიონების ჭრილშიც დასაქმებულთა 
უმრავლესობა მცირე საწარმოებშია დასაქმებული. ამ თვალსაზრისით ყველაზე მაღალია 
მაჩვენებელი გურიაში, სადაც დასაქმებულთა 75% სწორედ მცირე საწარმოში მუშაობს. 
მსხვილ საწარმოში დასაქმებულთა წილი გურიაში მხოლოდ 10%-ია. დაახლოებით ასეთივეა 
მსხვილ საწარმოებში დასაქმებულთა წილი კახეთშიც (9%), სადაც ათიდან დაახლოებით 
შვიდი მცირე საწარმოშია დასაქმებული (69%). მსხვილ საწარმოში დასაქმებულთა წილი 
სამიზნე რეგიონებიდან ყველაზე მაღალია ქვემო ქართლში (27%). 

მცირე

გურია კახეთი ქვემო ქართლი
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5
 

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა განაწილება საწარმოს ზომის მიხედვით  
სამიზნე რეგიონები, 2019 (% და ათასი კაცი)

75%

15% 21%

16%

10% 9%

69% 57%

საშუალო მსხვილი

გურია
კახეთი

ქვემო ქართლი
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ა
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ი
 #

4
 

დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით  
სამიზნე რეგიონები, 2019 (%) 

31%

15%
26%

31%
23%

21%

განთავსების საშუალებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი

დამამუშავებელი მრეწველობა

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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სამიზნე რეგიონებიდან ბიზნეს- სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური 
ნომინალური ხელფასი ყველაზე მაღალი ქვემო ქართლში (851.4 ლარი), ყველაზე დაბალი კი 
- გურიაშია (617.7 ლარი). 

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი

სამიზნე რეგიონები, 2019 (ლარი) 

გურია

617.7 690.2
851.4

კახეთი
ქვემო ქართლი

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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02. სამაგიდე კვლევა

დასაქმების პოლიტიკის მიმართ მიდგომა

ეკონომიკური ზრდისათვის სისტემური ხედვა და სტრატეგიის არსებობა მნიშვნელოვან 
ფაქტორს წარმოადგენს. ის, რომ დასაქმების თვალსაზრისით ქვეყანაში სერიოზული 
გამოწვევებია, ამას არაერთი კვლევა და მონაცემი ადასტურებს. უმუშევრობის აღმოფხვრა, 
შესაბამისად, დასაქმებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, რთული ამოცანაა. 
ლიტერატურაში უმუშევრობის აღმოფხვრის ორ მთავარ მიდგომაზე საუბრობენ. ერთი 
მათგანის თანახმად, ქვეყანას ცალკე „დასაქმების პოლიტიკის“ არსებობა არ სჭირდება. ამ 
მიდგომის მომხრეთა არგუმენტით, ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა ავტომატურად გამოიწვევს 
უმუშევრობის შემცირებას. მეორე მიდგომის თანახმად კი, ეკონომიკური ზრდა 
მნიშვნელოვანია, მაგრამ, ამასთანავე, აუცილებელია ქვეყანას ჰქონდეს ეფექტიანი 
დასაქმების პოლიტიკა. მართალია, როგორც სფეროს ექსპერტები და მკვლევრები მიიჩნევენ, 
ეკონომიკური ზრდა აუცილებლად სამუშაო ადგილების ზრდას არ ნიშნავს. ამასთან, 
მართალია, ეკონომიკურ ზრდას შეიძლება მოჰყვეს დასაქმების მაჩვენებლის ზრდაც, მაგრამ 
ეს აუცილებლად როდი ნიშნავს იმას, რომ შექმნილი სამუშაო ადგილები უზრუნველყოფს 
ადამიანების ღირსეულ ცხოვრებას.8  შესაბამისად, ამ მიდგომის მომხრეები მიიჩნევენ, რომ 
დასაქმების პოლიტიკის არსებობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. 

თავად სახელმწიფოს ჩარევის პოლიტიკას სამუშაო ძალის ბაზარზე ორი მიმართულებით 
განიხილავენ. კერძოდ, საუბარია აქტიურ და პასიურ პოლიტიკაზე. აქტიური პოლიტიკის 
მიზანია დაგეგმოს და განახორციელოს მხარდამჭერი ღონისძიებები მათთვის, ვინც ვერ 
ახერხებს სტაბილურ დასაქმებას ან დასაქმებულთა რიგებში გადასვლას. აქ იგულისხმება 
სამუშაოს მაძიებელთათვის დახმარების გაწევა სამუშაოს მოძიებაში, პროფესიულ 
გადამზადებაში, დასაქმების სუბსიდირებასა თუ სახელმწიფო სექტორში სამუშაო 
ადგილების შექმნაში. რაც შეეხება პასიურ პოლიტიკას, მის მიზანს სამუშაო ძალის ბაზრის 
ეფექტიანობის ამაღლება არ წარმოადგენს. ის ორიენტირებულია გააუმჯობესოს 
არახელსაყრელ მდგომარეობაში აღმოჩენილი უმუშევრების კეთილდღეობა, რისთვისაც 
უმუშევრობის დაზღვევასა თუ  ვადამდელ პენსიაზე გასვლის უზრუნველყოფას ხშირად 
იყენებს  ინსტრუმენტად.9  

საქართველო იმ მიდგომას იზიარებს, რომლის მიხედვითაც ქვეყანას დასაქმების პოლიტიკა 
უნდა ჰქონდეს. ქვეყანას აქვს „შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის 2019-2023 წლების 
ეროვნული სტრატეგია“, რომელიც 2019 წლის 30 დეკემბერს დამტკიცდა და რომლითაც 
განსაზღვრულია 5 წლის მანძილზე განსახორციელებელი სისტემური და სტრატეგიული 
რეფორმები და ღონისძიებები.10  სტრატეგიის მიზნებია:

8. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი EMC. 2020. დასაქმების პოლიტიკა განვითარების კონტექსტში. 

9. ადამიანის უფლებების კვლევითი ინსტიტუტი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი. 2017. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის 

ანალიზი საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებში. 

10. საქართველოს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის 2019-2023 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №662. 2019 წლის 30 დეკემბერი.
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11. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 
დადგენილება №2. 2021 წლის 8 იანვარი. https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5079769?publication=0 

12.http://www.lmis.gov.ge/Lmis/Lmis.Portal.Web/Pages/User/Dashboard.aspx?CategoryID=8c74066f-ed36-4286-85e0-aec6fdd7f426

13. http://www.lmis.gov.ge/Lmis/Lmis.Portal.Web/Pages/User/Dashboard.aspx?CategoryID=dd0df01d-0522-403d-ba7c-772d6380d6c3

14.http://www.lmis.gov.ge/Lmis/Lmis.Portal.Web/Pages/User/Dashboard.aspx?CategoryID=424ddd3e-aaca-4893-ae0d-7ed2040c16ee

15. https://www.facebook.com/worknet.gov.ge  

• მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შეუსაბამობის შემცირება; 
• შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის გაძლიერება; 
• მიზნობრივი და ინკლუზიური დასაქმების პოლიტიკით შრომის ბაზარზე ქალების და მოწყვლადი 
ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა; 
• სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და უფლებების დაცვის აღსრულების სისტემის 
გაუმჯობესება; 
• შრომითი მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება;
• სხვა. 

დასაქმების პოლიტიკის უშუალო განხორციელებაზე ქვეყანაში პასუხისმგებელია დასაქმების 
ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო, რომლის ერთ-ერთ უმთავრეს სახელმძღვანელო 
დოკუმენტსაც წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა 
განვითარების 2021 სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მთავრობამ 8 იანვარს დაამტკიცა.  
პროგრამით გათვალისწინებულია ისეთი ღონისძიებები, როგორებიცაა შრომის ბაზრის მართვის 
საინფორმაციო სისტემის განვითარება; შრომის ბაზარზე ინდივიდუალური და ჯგუფური 
კონსულტირების გაწევა მუნიციპალურ დონეზე; მოწყვლადი, დაბალკონკურენტუნარიანი 
ჯგუფების დასაქმების ხელშემწყობი მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა (შრომის ანაზღაურების 
სუბსიდირების გზით); დასაქმების ფორუმების მოწყობა და სხვა. პროგრამის ბიუჯეტი 770 ათასი 
ლარით განისაზღვრა. პროგრამის მთავარ სამიზნე ჯგუფებად მოაზრებულნი არიან:

• სამუშაოს მაძიებლები;
• დამსაქმებლები;
• სოციალური პარტნიორები;
• მასმედიის წარმომადგენლები. 

სამუშაოს მაძიებელთათვის შექმნილ პორტალზე www.worknet.gov.ge, რომელიც დასაქმების 
ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ელექტრონულ სივრცეს წარმოადგენს, 2019 წელს შესული 
ვაკანსიების რაოდენობამ 5 146 შეადგინა.  მათი ყველაზე დიდი წილი ორ ძირითად ეკონომიკურ 
საქმიანობაზე გადანაწილდა. ესენია: საბითუმო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების 
რემონტი (2 495 ვაკანსია) და განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების 
საქმიანობები (1 048 ვაკანსია).  რაც შეეხება საქმიანობების ძირითად ჯგუფებს, აქ www.worknet.gov-
.ge-ზე 2019 წელს შესული ვაკანსიების ყველაზე დიდი წილი მომსახურების სფეროსა და სავაჭრო 
დაწესებულებების მომსახურე პერსონალზე მოდიოდა (2 667). დასაქმების ხელშეწყობის 
მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმების ხელშეწყობის 
სახელმწიფო სააგენტომ მიმდინარე წლის აპრილში დასაქმების ფორუმი ბათუმში გამართა. მასში 
20-მდე მსხვილი დამსაქმებელი მონაწილეობდა და მასზე 400-მდე აქტიური ვაკანსია იყო 
წარდგენილი სასტუმრო ინდუსტრიის სფეროდან.  
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16. World Bank Group. 2018. Georgia: From Reformer to Performer. Systematic Country Diagnostic; World Bank, Washington, DC.

17. იქვე

18. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით. განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და 

შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. – 2017. ლეჟავა, დ., ამაშუკელი, მ., გუგუშვილი, ნ. 

19. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით. განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და 

შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. – 2017. ლეჟავა, დ., ამაშუკელი, მ., გუგუშვილი, ნ. 

20. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით. განათლების ამონაგები, დასაქმების 

ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. – 2017. ლეჟავა, დ., ამაშუკელი, მ., გუგუშვილი, ნ. 

02. სამაგიდე კვლევა

განათლება და უნარები

დასაქმებისა და უმუშევრობის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორად სამეცნიერო 
ლიტერატურაში განათლებაა მიჩნეული. შესაბამისად, დასაქმებისა და უმუშევრობის 
საკითხების კვლევისას განათლების საკითხი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. საქართველოში 
განათლებაზე ხელმისაწვდომობა მაღალია, შესაბამისად, განათლების სხვადასხვა საფეხურის 
მიღწევის მაჩვენებლები არ უნდა წარმოადგენდეს შემზღუდველ ფაქტორს დასაქმებისთვის. 
მეტიც, 2015 წლის მსოფლიოს განვითარების ინდიკატორების მიხედვით, საქართველოს 
მოსახლეობის 25-64 ასაკობრივი კატეგორიის დაახლოებით 35%-ს აქვს უმაღლესი 
განათლება, თუმცა, ამავდროულად, საქართველოს მოსახლეობის უმუშევართა 
რაოდენობის 40% სწორედ უმაღლესი განათლების დიპლომს ფლობს.16  არაერთი კვლევის 
თანახმად, დამსაქმებლები ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად სწორედ უნარების 
ბარიერებს ასახელებენ და მათ შორის აღსანიშნავია პრობლემები ე.წ. „სოფთ სქილებთან“ 
(soft skill) დაკავშირებით.17  აღნიშნულში ისეთი უნარები იგულისხმება, რომლებიც ადამიანს 
სხვებთან ეფექტიანად და ჰარმონიულად ურთიერთობასა თუ თანამშრომლობაში ეხმარება. 
მაგალითად, კომუნიკაციის უნარი, პრობლემის გადაჭრის უნარი, გუნდური მუშაობა და სხვა. 
უნარებთან დაკავშირებით საინტერესო ტენდენციები გამოვლინდა სოციალურ 
მეცნიერებათა ცენტრის კვლევის მიხედვით. 2017 წელს გამოქვეყნებულ კვლევის ანგარიშში 
ვკითხულობთ, რომ თავად დამსაქმებლები საკმაოდ ნეგატიურად აფასებენ 
კურსდამთავრებულთა ტრანსფერულ უნარებს და აღნიშნავენ, რომ უნივერსიტეტებმა 
მეტი უნდა იმუშაონ იმისთვის, რომ მათ კურსდამთავრებულებს ანალიტიკური, წერითი და 
საკომუნიკაციო უნარები, უკეთ ჰქონდეთ განვითარებული შრომის ბაზარზე შესვლის 
პერიოდისთვის. დამსაქმებლებისთვის პრობლემას წარმოადგენს, ასევე, 
კურსდამთავრებულების მიერ ინგლისური ენის არასაკმარის დონეზე ფლობა.18  გარდა ამისა, 
ამავე ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ კომპეტენციების დეფიციტის პრობლემა 
ეკონომიკურად აქტიური სამუშაო ძალის უდიდეს ნაწილს ეხება, თუმცა, ეს პრობლემა 
განსაკუთრებით მწვავედ 50+ ასაკის პოპულაციისთვისაა.19  ამავე კონტექსტში აღსანიშნავია, 
რომ „ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში: ძირითადი მიღწევები და 
გამოწვევების“ შესახებ ანგარიშის მიხედვით, სადაც სტუდენტები და კურსდამთავრებულები 
საუნივერსიტეტო განათლების ხარისხს აფასებდნენ, სწავლების პროცესში პრაქტიკული 
კომპონენტის გამოყენება სერიოზულ პრობლემად დასახელდა თავად სტუდენტებისა და 
კურსდამთავრებულთა მიერაც.20 
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21. European Training Foundation. 2019. Skills Mismatch Measurement in Georgia.  

22. იქვე

23. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით. განათლების ამონაგები, 

დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. – 2017. ლეჟავა, დ., ამაშუკელი, მ., გუგუშვილი, ნ. 

იმის გათვალისწინებით, რომ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება მნიშვნელოვანია დამსაქმებელთათვის, 
მასზე ყურადღება გამახვილდა ჩვენ მიერ ჩატარებულ ორივე კვლევაში („ადგილობრივი შრომის 
ბაზრის საჭიროებების კვლევა“ და „დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს მაძიებელთა 
შორის“). სტაჟირებისა თუ სამუშაო გამოცდილების დაგროვება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 
იმისთვის, რომ სამუშაოს მაძიებელმა დააკმაყოფილოს დამსაქმებლის მოთხოვნა, ფლობდეს ამგვარ 
გამოცდილებას, არამედ იმის გამოც, რომ პროცესში ხდება პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების 
გამომუშავება, არსებულის დახვეწა.  სამუშაოს მაძიებელთა კვლევაში გამოიკვეთა, რომ მათ არ აქვთ 
სტაჟირების გავლისა და სამუშაო გამოცდილების დაგროვების შესაძლებლობა. გამოწვევაა ისიც, 
რომ უკვე დასაქმებულებს არ აქვთ ცოდნისა და უნარების განახლების შესაძლებლობა. ის, რომ 
სტაჟირებას ორგანიზაციების უმრავლესობა არ სთავაზობს მსურველებს, დადასტურდა ჩვენი 
„ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევითაც“. ყველა რეგიონში ორგანიზაციათა 
აბსოლუტური უმრავლესობა აცხადებს, რომ არ ჰყავს/არ ჰყოლია სტაჟიორი ბოლო 2-3 წლის 
მანძილზე (ათიდან რვა და მეტი ორგანიზაცია). ასევე უმრავლესობა ორგანიზაციებისა ყველა 
რეგიონში აცხადებს, რომ მათთან სპეციალური ღონისძიებები თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან 
დაკავშირებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად არ ტარდება (ათიდან ექვსი და მეტი ორგანიზაცია). 

როგორც ლიტერატურასა და უახლეს კვლევებშია მითითებული, შესამჩნევია შეუსაბამობა 
მაღალი განათლების მქონე ადამიანებზე მოთხოვნასა და მათ მიწოდებას შორის. ქვეყნის 
ინდუსტრიული სტრუქტურის გათვალისწინებით, შედარებით მცირე რაოდენობის სამუშაო 
ადგილი მოითხოვს უმაღლეს განათლებას. ამავე დროს, არ არის საკმარისი პროფესიული 
განათლების მქონე ადამიანების რიცხვი, რომელთაც შეიძლება დაიკავონ სამუშაოების ის ნაწილი, 
რომლებიც საჭიროებს პროფესიულ უნარებს.21 მსოფლიო ბანკის შეფასებით, იმის 
გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში მაღალია უმუშევრობის დონე, უმაღლესი განათლების მქონე 
ადამიანები ავსებენ ისეთ ვაკანტურ ადგილებს, რომლებიც რეალურად მოითხოვს პროფესიულ 
განათლებას.22  შესაბამისად, მოთხოვნა არის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პერსონალზე, 
თუმცა უმაღლესი განათლების მქონეთა სამუშაოზე მოთხოვნის სიმცირის გამო, მაშინ, როდესაც 
ასეთი განათლების მქონე პირთა მაჩვენებელი მაღალია, ეს ადამიანები იკავებენ სწორედ იმ 
სამუშაოებს, რომლისთვისაც მათი განათლება და უნარები საჭიროზე მეტია.

ამავე კონტექსტში საინტერესოა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის 2017 წლის კვლევის 
ანგარიშის შედეგები, რომელიც წარმოდგენას გვიქმნის ფორმალური განათლების დონესა და 
დასაქმებას შორის არსებული კავშირის შესახებ. კერძოდ, მათი მონაცემების თანახმად, 
ფორმალური განათლების დონე მაღალი ალბათობით განაპირობებს დასაქმებას. უფრო 
კონკრეტულად კი, ბაკალავრის ხარისხი, სკოლის განათლებასთან შედარებით, თითქმის 3-ჯერ 
ზრდის დასაქმების შესაძლებლობას, მაგისტრის ხარისხი კი - 5-ჯერ. რაც შეეხება დოქტორის 
ხარისხს, ის არ გამოვლინდა, როგორც დასაქმების სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 
განმსაზღვრელი ცვლადი.23  აღსანიშნავია, რომ მათ მიერ განხორციელებული რეგრესიის მოდელის 
თანახმად, არც უმაღლესი განათლების ფარგლებში მიღებული პროფესია და არც უმაღლესი 
განათლების სისტემები (საბჭოთა, პოსტსაბჭოთა, ბოლონია) არ გამოვლინდა, როგორც დასაქმების 
განმაპირობებელი. მათი მონაცემების თანახმად, ფორმალური განათლების დონე (მიღწეული 
საფეხური) არ განსაზღვრავს მაღალი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მქონე სფეროში დასაქმდება 
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24. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით. განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და 
შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. – 2017. ლეჟავა, დ., ამაშუკელი, მ., გუგუშვილი, ნ. 

25. იქვე

26. იქვე

27. იქვე

28. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 

მაძიებელთა შორის. 

29. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP). 2015. პროფესიული განათლების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებების კვლევა. 2015.

ადამიანი თუ ისეთ სამუშაო ადგილზე, რომელსაც უფრო დაბალი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
აქვს. საინტერესოა, რომ მათი შეფასებით, მაგისტრის ხარისხის მოპოვება არა (უფრო) მაღალი 
შრომის ანაზღაურებას ან შესაბამისი პროფესიით დასაქმებას, არამედ ზოგადად, დასაქმების 
გაზრდილი შესაძლებლობის წინაპირობას წარმოადგენს.24  

ამავე კვლევამ უჩვენა, რომ პროფესიული განათლების მქონე დასაქმებულებს შორის 
უმრავლესობა (57%) თავისი პროფესიით არ/ვერ მუშაობს. ასევე, იმ რესპონდენტებს შორის, 
რომელსაც პროფესიული განათლება აქვთ მიღებული, დასაქმებულია მხოლოდ 23% მაშინ, 
როდესაც უმაღლესი განათლების მქონეთა შორის დასაქმებულების წილი 50%-ს აღწევს.25   ამავე 
კვლევის შედეგების მიხედვით, მოსახლეობის წარმოდგენები თანხვედრაშია არსებულ 
რეალობასთან, რომლის მიხედვით, უმაღლესი განათლების დიპლომი დღეს პრიორიტეტულია 
ეროვნული შრომის ბაზარზე. შესაბამისად, გამოკითხული მოსახლეობის 33% თვლის, რომ საჭიროა 
მაგისტრატურის დიპლომი, 24%-ს მიაჩნია, რომ ბაკალავრის ხარისხიც საკმარისია, ხოლო 18%-ის 
მოსაზრებით, განათლების არც ერთი დონე არ არის საკმარისი სასურველი სამსახურის საპოვნელად 
საქართველოში.26  ამ თვალსაზრისით საგულისხმოა  სამუშაოს მაძიებელთა კვლევის შედეგებიც. 
მართალია, დასაქმების ყველაზე სერიოზულ ბარიერად ნეპოტიზმი გამოიკვეთა, თუმცა, უმაღლესი 
განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ფლობის მნიშვნელობა ხაზგასმული იყო კვლევის 
სამიზნე სამივე რეგიონში (გურია, კახეთი, ქვემო ქართლი). 27 

პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პერსონალზე არსებულ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის 
არსებული დისბალანსის ერთ-ერთ განმაპირობებლად შეიძლება საზოგადოებაში პროფესიული 
განათლებისადმი არსებული დამოკიდებულება მივიჩნიოთ. გაეროს განვითარების პროგრამის 
(UNDP) „პროფესიული განათლების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებების კვლევის“ 
შედეგების თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილი (45%) თვლიდა, რომ 
უმაღლესი განათლების მქონე პირებთან შედარებით, პროფესიული სასწავლებლის 
კურსდამთავრებულებს დასაქმების უფრო ნაკლები შანსი აქვთ. აქვე აღსანიშნავია, რომ 
მოსახლეობის მესამედი (33%) თანაბრად აფასებდა უმაღლესი განათლების მქონე პირთა და 
პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა შანსებს დასაქმების კუთხით. 17% კი 
მიიჩნევდა, რომ პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულებს დასაქმების უფრო მაღალი 
შანსები აქვთ.28 თუ 2018 წლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 
კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგებს ვნახავთ, პროფესიულ სასწავლებელში ჩაბარების 
ფაქტორებს შორის დასაქმების რეალური შესაძლებლობის შეფასება, 2017 წელთან შედარებით, 
გაზრდილია და მაქსიმალური 5 ქულიდან 4.03 ქულაზე ფასდება (2017 – 3.8 ქულა, 2018 – 4.03 
ქულა).29  საგულისხმოა ამავე კვლევის კიდევ ერთი შედეგი, რომლის თანახმადაც პროფესიულ 
სასწავლებელში ჩაბარების უმთავრეს ფაქტორად, პროფესიული პროგრამის/სასწავლებლის მაღალ 
ხარისხთან (4.48 ქულა) ერთად, თეორიული სწავლის პარალელურად, პრაქტიკული უნარების 
განვითარების შესაძლებლობა გამოვლინდა (4.48 ქულა).
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32. იქვე

31. იქვე

30. https://vet.ge/ge/statistics/kMS22ncBwebYQV2QwhqI?facet=region&registration_year=2020 

33. იქვე

34. საქსტატი. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები - 2020/2021.

35. International Labour Organization (ILO), 2020. 

36. European Training Foundation. 2019. Skills Mismatch Measurement in Georgia. 

37. იქვე

2020 წელს პროფესიულ სასწავლებლებში სულ  9,214 ადამიანი ჩაირიცხა. სამიზნე რეგიონებიდან 
ყველაზე მეტი ადამიანი პროფესიულ სასწავლებელში ქვემო ქართლში (570), ყველაზე ნაკლები კი - 
გურიაში (156) ჩაირიცხა. კახეთში პროფესიულ სასწავლებლებში 2020 წელს ჩარიცხულთა 
რაოდენობამ 556 შეადგინა.30  პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობის თვალსაზრისით კი 
სამიზნე რეგიონებში განსხვავებული ვითარება არ გვაქვს; ქვემო ქართლში სულ 5, კახეთში - 4,30    
გურიაში კი 1 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა.32 

საინტერესოა ჩარიცხულთა განაწილება სქესის ჭრილში. თუ კახეთში პროფესიულ 
სასწავლებლებში ჩარიცხულთა შორის კაცები სჭარბობენ (55%), გურიასა და ქვემო ქართლში 
სურათი განსხვავებულია. იქ პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხულთა უმრავლესობას ქალები 
წარმოადგენენ (გურია - 58%, ქვემო ქართლი - 65%).33  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უახლესი მონაცემებით, 
2020 წელს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კურსდამთავრებულთა რიცხვმა 235 
ათასი შეადგინა, მაშინ როდესაც პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
კურსდამთავრებულთა რიცხვი მხოლოდ 3 424-ია.34 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მართებულია შეუსაბამობის განხილვა უნარებზე მოთხოვნასა 
და მიწოდებას შორის. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) დეფინიციის თანახმად, უნარების 
შეუსაბამობა გულისხმობს შეუსაბამობას იმ უნარებს შორის, რომელსაც, ერთი მხრივ, 
დამსაქმებლები ეძებენ და, მეორე მხრივ, რომლებიც რეალურად აქვთ სამუშაოს მაძიებლებს.35  
არსებობს შეუსაბამობის ორი დონე - ვერტიკალური და ჰორიზანტალური. ვერტიკალურია 
შეუსაბამობა, როდესაც განათლების დონე და/ან უნარ-ჩვევები არ შეესაბამება ამა თუ იმ 
პროფესიისთვის/ვაკანტური ადგილისთვის საჭირო განათლებას და/ან უნარ-ჩვევებს. რაც შეეხება 
ჰორიზონტალურს, ამ შემთხვევაში, მართალია, ზოგადი განათლების დონე შეესაბამება პროფესიას, 
მაგრამ შეუსაბამობაა განათლების კონკრეტულ სფეროსა და პროფესიას შორის.36  

უნარების შეუსაბამობის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური დონეების ფარგლებში გამოყოფენ 
სამ ძირითად კატეგორიას:

• ზედმეტად კვალიფიციურობა: როდესაც ინდივიდს იმაზე მეტი განათლება და/ან უნარ-ჩვევა აქვს, 
ვიდრე ეს კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად არის საჭირო;
• საჭიროზე ნაკლები კვალიფიციურობა: როდესაც სამუშაოს მაძიებელს/დასაქმებულს არ აქვს 
კონკრეტული სამუშაოს ან დავალების შესასრულებლად საჭირო განათლების დონე, უნარ-ჩვევები, 
კვალიფიკაცია, და ა.შ.;
• უნარების ე.წ. „დაძველება“ (Skill obsolescence): როდესაც პროფესიონალებს აკლიათ განახლებული 
ცოდნა და/ან უნარ-ჩვევები, რაც საჭიროა სამუშაოს ეფექტიანობის შენარჩუნებისთვის მათი 
ამჟამინდელი ან მომავალი სამუშაოსთვის.37 

უნარების შეუსაბამობას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც უნარ-ჩვევების მიწოდება არ ემთხვევა 
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39. European Training Foundation. 2019. Skills Mismatch Measurement in Georgia.

38. იქვე

40. იქვე. 

41. იქვე

42.სოციალური მეცნიერებების ცენტრი ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით. განათლების ამონაგები, დასაქმების 

ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. – 2017. ლეჟავა, დ., ამაშუკელი, მ., გუგუშვილი, ნ.

მოთხოვნას. კერძოდ, როდესაც სამუშაოს მაძიებელთა უნარები განსხვავდება იმ უნარებისაგან, 
რომლებიც დამსაქმებლებს სჭირდებათ. როგორც ევროპული განათლების ფონდის 2019 წლის 
ანგარიშშია აღნიშნული, რომელიც საქართველოში უნარების შეუსაბამობის შეფასებას ისახავდა 
მიზნად, ამჟამად საქართველოში არ არსებობს უნარების მოთხოვნისა და მიწოდების პირდაპირი 
გაზომვის მექანიზმები. ძირითადად განათლება და პროფესიული საქმიანობა გამოიყენება უნარების 
შესაფასებელ ცვლადებად.38

მსოფლიო ბანკის 2013 წლის კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მაღალია 
უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანთა პროცენტული მაჩვენებელი, მათ მაინც უჭირთ შრომის 
ბაზრის მიერ მოთხოვნადი კონკრეტული უნარ-ჩვევების დაკმაყოფილება. ერთი მხრივ, გვყავს 
საშუალო და უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანთა დიდი რაოდენობა, რომლებსაც, ერთი 
შეხედვით, არ უნდა ჰქონდეთ პრობლემა დააკმაყოფილონ ბაზრის მოთხოვნები. მეორე მხირვ კი, 
ბევრი დამსაქმებელი ასახელებს სამუშაოს მაძიებლების მიერ საჭირო უნარების უქონლობას 
როგორც ვაკანტური ადგილების შევსების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას.39  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, საქართველოში განათლების და მიღწეული კვალიფიკაციის დონე 
მაღალია. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში შეიძლება საქმე გვქონდეს ზედმეტ კვალიფიციურობასთან, 
რაზეც ყურადღება გამახვილებულია ევროპული განათლების ფონდის 2019 წლის ანგარიშშიც. 
მსოფლიო ბანკის 2018 წლის კვლევამ გამოავლინა, რომ ბიზნესის მიმართულების 
კურსდამთავრებულებისთვის ზედმეტ კვალიფიციურობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია.40  
მანამდე ჩატარებული კვლევის თანახმად კი, სადაც სამუშაო ძალა შედარდა სამუშაოების 
სტრუქტურას განათლებისა და პროფესიული საქმიანობის მიხედვით,  შეუსაბამობაა 
საქართველოში არსებულ დასაქმების ტრადიციულ სტრუქტურასა და უმაღლესი განათლების 
მქონე ადამიანების დიდ რაოდენობას შორის. ასეთი მაჩვენებლების კვალდაკვალ ქვეყნის ეკონომიკა 
არ არის მზად დააკმაყოფილოს ჭარბი რაოდენობის უმაღლესი განათლების მქონე ინდივიდთა 
დასაქმების მოთხოვნები, რის გამოც ბევრი ადამიანი, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება, 
უმუშევარია ან დასაქმებულია ისეთ პოზიციაზე, რომელიც არსებულზე დაბალ კვალიფიკაციას 
მოითხოვს.41

აქვე საინტერესოა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის 2017 წლის კვლევა, რომელიც გვეხმარება 
ზოგადი კონტექსტის შესახებ წარმოდგენის შექმნაში. კერძოდ, იმ დასაქმებულებს, რომლებიც 
პროფესიით არ მუშაობენ, როგორც პროფესიული, ისე უმაღლესი განათლების მქონეთა 
უმრავლესობა, თავს იყრის საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში (22% და 16%, შესაბამისად). ამ 
თვალსაზრისით, ვაჭრობის სფერო შრომის ბაზარზე შეფასებულია ერთგვარ „თავშესაფრად“ 
სამუშაო ძალის იმ ნაწილისთვის, რომელიც ვერტიკალური თუ ჰორიზონტალური შეუსაბამობის 
გამო შეიძლებოდა შრომის ბაზრის მიღმა დარჩენილიყო.42 ამავე დროს, ის ფაქტი, რომ 
დამსაქმებლები ხშირად უკმაყოფილონი არიან დასაქმებულების ან სამუშაოს მაძიებელთა 
უნარებითა და კვალიფიციურობით, გვაფიქრებინებს, რომ უმაღლესი განათლების დიპლომის მქონე 
ბევრ ადამიანს არ გააჩნია დასაქმებისთვის მნიშვნელოვანი უნარები. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში 
საქმე გვაქვს ნაკლებ კვალიფიციურობასთან. მაღალი უმუშევრობის მიუხედავად, დამსაქმებლები 
ხშირად ვერ პოულობენ საჭირო უნარ-ჩვევების მქონე პერსონალს. იმის გათვალისწინებით, რომ 
ქვეყანაში არის როგორც ზედმეტი კვალიფიციურობა, ასევე უნარების შეუსაბამობა/ნაკლებობა, 
საერთო ჯამში, სახეზე გვაქვს აცდენა მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის.43  
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44. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით. განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და 
შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. – 2017. ლეჟავა, დ., ამაშუკელი, მ., გუგუშვილი, ნ.

43. European Training Foundation. 2019. Skills Mismatch Measurement in Georgia.

45. იქვე

46. იქვე

47. იქვე

48. იქვე

49. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 

მაძიებელთა შორის.

50. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2020. უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა.

აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოში სახეზეა დემოგრაფიული დაბერება, რაც აისახება სამუშაო 
ძალის განაწილებაზე.44 სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის 2017 წლის მონაცემების თანახმად, 
დასაქმებულების უმრავლესობას მოსახლეობის ის ნაწილი წარმოადგენს, რომელმაც საშუალო და 
უმაღლესი განათლება მთლიანად საბჭოთა ან ნაწილობრივ პოსტსაბჭოთა პერიოდში მიიღო (65%). 
გარდა ამისა, ამავე ანგარიშის თანახმად, ამ პერიოდისთვის განათლების სისტემა აღმოჩნდა 
დასაქმების ის წამყვანი სექტორი, რომელშიც სამუშაო ძალის დაბერება განსაკუთრებით 
თვალსაჩინოა, მათ უმრავლესობას კი განათლება საბჭოთა პერიოდში აქვს მიღებული.45  სამუშაო 
ძალის დაბერების კვალდაკვალ უნდა აღინიშნოს შრომის პროდუქტიულობის კლების 
შემთხვევებიც. ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა ჯანმრთელობის გაუარესება, 
ფიზიკური და მენტალური შესაძლებლობების, სამუშაო გარემოსთან ადაპტირებადი ქცევის 
შემცირება, ცოდნის გაუფასურება და ა.შ., სამუშაო ძალის პროდუქტიულობა მზარდია საშუალოდ 
40 წლამდე, შემდეგ კი იწყებს კლებას.46  თუმცა, ასეთი განზოგადებადი მსჯელობა, ცხადია, ყველა 
შემთხვევაში რელევანტური არ არის და არსებობს ისეთი პროფესიული საქმიანობებიც, რომელთა 
შემთხვევაშიც, ასაკის მატებასთან ერთად, პროდუქტიულობა იზრდება. მაგალითად, ამავე 
ანგარიშის თანახმად, ასეთ პროფესიებს შორის გამოიყოფა ექიმისა და იურისტის საქმიანობები, 
თუმცა მშენებლობის სფეროში დასაქმებულთა პროდუქტიულობა ასაკის მატებასთან ერთად 
იკლებს. გარდა ამისა, არსებობს პროფესიული საქმიანობები, რომლის შემთხვევაშიც ასაკის მატება 
და პროდუქტიულობა ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში არ არის. 47

გარდა პროდუქტიულობის ზრდა/შემცირებისა, ზოგადი შეფასებით გასათვალისწინებელია კიდევ 
რამდენიმე ფაქტორის განხილვა დასაქმების შესაძლებლობების კონტექსტში. მაგალითად, კავშირი 
ასაკის მატებასა და დასაქმების შესაძლებლობებს შორის. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის 
კვლევის შედეგების თანახმად, ასაკის მატებასთან ერთად (18+) დასაქმების შანსი 0.9-ჯერ იკლებს. 
მართალია, ამავე კვლევის შედეგების თანახმად, ოჯახური მდგომარეობა არ გამოვლინდა, როგორც 
დასაქმების განმსაზღვრელი ცვლადი, თუმცა დასაქმების სტატუსის განმსაზღვრელი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორი აღმოჩნდა 6 წლამდე ბავშვის ყოლა.48  საგულისხმოა, რომ სამუშაოს მაძიებელთა მიერ 
დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევაშიც გამახვილდა ყურადღება აღნიშნულზე. კვლევის 
მონაწილეები აღნიშნავდნენ, რომ მცირეწლოვანი შვილების დედებისთვის დასაქმების 
თვალსაზრისით დამატებითი ბარიერები იქმნება. იმის გათვალისწინებით, რომ ძიძების მომსახურება 
ფინანსურ რესურსს მოითხოვს, დასაქმების ალბათობა კი, სანაცნობო წრის გარეშე, უმეტესად 
დაბალანაზღაურებად პოზიციებზეა შესაძლებელი, ქალები იღებენ გადაწყვეტილებას, არ 
იმუშაონ.49

რაც შეეხება კონკრეტული პოზიციებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს, შესაბამისი პერსონალის 
არსებობას და მათ პოვნასთან დაკავშირებულ ბარიერებს, ამ კონტექსტში საგულისხმოა 2020 წლის 
„უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის“ შედეგები. მის ფარგლებში დამსაქმებლებმა 
დასაქმებულები სხვადასხვა უნარის მიხედვით შეაფასეს 5-ქულიან სკალაზე. როგორც აღმოჩნდა, 
ყველაზე დაბალი საშუალო შეფასება დასაქმებულთა ინფორმაციის გაცნობის, გაანალიზებისა და 
გადმოცემის უნარმა დაიმსახურა (3.2 ქულა), რაც ერთ-ერთი საბაზისო უნარია ნებისმიერი 
პროფესიისა და პოზიციისთვის.50 2018 წლის ამავე კვლევის მონაცემებით კი ყველაზე დაბალი 



საშუალო შეფასება დასაქმებულთა ლიდერობის (2.86 ქულა) და ICT (საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) (2.88 ქულა) უნარებს აქვს.51 თუ „უნარებზე საწარმოთა 
მოთხოვნის“ 2020 წლის კვლევის ანგარიშს დავეყრდნობით და 2019 წლის 1 სექტემბრის 
მდგომარეობით, ბოლო 3 თვის მონაცემებს შევხედავთ, 2,095 საწარმოს ჰქონდა ჯამურად 10,776 
ვაკანსია. მათი 85% (9,186 ვაკანსია) გამოქვეყნდა, თუმცა მათგან 57% (5,256 ვაკანსია) ვერ შეივსო. 
ამავე პერიოდის მონაცემებით, გამოცხადებული ვაკანსიების შეუვსებლობის ძირითად მიზეზებს 
შორის, რომელიც დამსაქმებლებმა დაასახელეს, პირველი სამია: აპლიკანტთა არასაკმარისი 
გამოცდილება (42.6%), აპლიკანტთა დაბალი კვალიფიკაცია (23.5%) და ის, რომ აპლიკანტებს არ 
მოსწონდათ შეთავაზებული სამუშაო გარემო (21.4%).52 თუმცა, თუ ამავე კვლევის (საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 2020 წელს ჩატარებული „უნარებზე 
საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა“) მიხედვით 12 თვის მონაცემებს შევხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ 2018 
წლის 1 სექტემბრიდან 2019 წლის 1 სექტემბრამდე პერიოდში საწარმოთა 13.7%-ს (7,276 საწარმო) 
58,911 ვაკანსია ჰქონდა. ვაკანსიების აბსოლუტური უმრავლესობა (93.6%) იყო გამოცხადებული 
(55,163 ვაკანსია). საგულისხმოა, რომ 7,276 საწარმოდან, რომლებსაც ჰქონდათ გამოცხადებული 
ვაკანსიები, ჯამში მხოლოდ 9%-ს (654 საწარმო) შეექმნა პრობლემა ვაკანტური პოზიციების 
შევსებისას. მათი უმრავლესობა (79%) მცირე საწარმოა და მთავარი სირთულე ვაკანსიების 
შევსებასთან დაკავშირებით აპლიკანტთა არასაკმარის კვალიფიკაციას უკავშირდება (28.7%).53  2021 
წელს გურიაში, კახეთსა და ქვემო ქართლში ჩატარებული დამსაქმებელთა ჩვენი კვლევის თანახმად, 
აღმოჩნდა, რომ ქვემო ქართლში დამსაქმებლების უმრავლესობა (82%) პერსონალის აყვანისას 
სირთულეებს არ აწყდება. რაც შეეხება გურიასა და კახეთს, იქ სირთულეების არარსებობაზე ათიდან 
ოთხი დამსაქმებელი მიუთითებს (43% და 41% შესაბამისად). უშუალოდ სირთულეების 
თვალსაზრისით კი აღსანიშნავია, რომ გურიაში ორგანიზაციების მესამედი მიუთითებს, რომ 
რეგიონში შესაბამისი გამოცდილების და შესაბამისი განათლების მქონე პერსონალის სიმწირეა (32% 
და 31% შესაბამისად). კახეთში კი დამსაქმებელთათვის ორ მთავარ სირთულეს რეგიონში შესაბამისი 
გამოცდილების მქონე პერსონალის სიმწირე და შეთავაზებულზე მაღალი ანაზღაურების მოლოდინი  
წარმოადგენს (19% და 18% შესაბამისად). 

იმ თვალსაზრისით, თუ რას სთავაზობენ დამსაქმებლები თანამშრომლებს უნარ-ჩვევებთან 
მიმართებაში არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა“ 
ასევე საინტერესო მონაცემებს გვთავაზობს. როგორც ირკვევა, 2019 წლის 1 სექტემბრის 
მდგომარეობით, ბოლო 12 თვის განმავლობაში მხოლოდ საწარმოთა 8%-მა (4,069 საწარმო) 
გადაამზადა დასაქმებულები.54  2018 წლის კვლევის მიხედვით, გამოკითხული საწარმოების 5%-ს 
(4762 საწარმო) აქვს მიღებული მონაწილეობა ტრენინგებში.55  საინტერესოა, რომ „უნარებზე 
საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის“ 2020 წლის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 2019 წლის 1 
სექტემბრის მდგომარეობით ბოლო 12 თვის მონაცემებს აანალიზებდა, გადამზადებულთა 73% 
თბილისშია დასაქმებული. ამავე პერიოდის მონაცემების თანახმად, საწარმოების მიერ 
დაფინანსებული ტრენინგები ყველაზე ხშირად მიმართულია სპეციალობაში კვალიფიკაციის 
ამაღლებაზე (77%). უცხო ენების ცოდნის გაუმჯობესებისთვის ტრენინგები კი საწარმოთა მხოლოდ 
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51. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2018. უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური  გამოკვლევა.

52.საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2020. უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა.

53. იქვე

54. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2020. უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა. 

55. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2018. უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური 

გამოკვლევა.
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57. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2018. უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური 
გამოკვლევა.

3%-მა დააფინანსა.56 მონაცემები მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება 2018 წლის კვლევის 
შედეგებისგან.კერძოდ, საწარმოების მიერ დაფინანსებულ ტრენინგთა შორის პირველ ადგილს 
კვლავ სპეციალობაში კვალიფიკაციის ამაღლება იკავებდა (83,4%), უცხო ენების ცოდნის 
გაუმჯობესებისთვის კი ტრენინგები საწარმოთა 5.3%-მა დააფინანსა.57  

ამ კონტექსტში საინტერესოა ჩვენი კვლევის შედეგებიც. როგორც აღმოჩნდა, გურიაში, კახეთსა და 
ქვემო ქართლში დამსაქმებელთა მხოლოდ მცირე ნაწილი ატარებს ტრენინგებს თანამშრომელთა 
უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად (გურია - 23%, კახეთი - 
19%, ქვემო ქართლი - 10%). აქაც ტრენინგები, ძირითადად სპეციალობაში, კვალიფიკაციის 
ამაღლებას ეხება სამივე რეგიონში. 

56. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2020. უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის

კვლევა.
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02. სამაგიდე კვლევა

დამსაქმებელთა მოთხოვნები

59. იქვე

60. იქვე

58. ევროკავშირი საქართველოსთვის, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური 

მომსახურების სააგენტო. 2018. ვაკანსიების მონიტორინგი რეგიონულ შრომის ბაზრებზე. 

დამსაქმებელთა მოთხოვნების თვალსაზრისით საინტერესოა კვლევის „ვაკანსიების 
მონიტორინგი რეგიონულ შრომის ბაზარზე-2018“ შედეგები, რომელიც დეტალურ 
ინფორმაციას გვაწვდის ჩვენს სამიზნე რეგიონებში არსებული ზოგადი ტენდენციების 
შესახებ. კერძოდ, შრომის ბაზრის ტენდენციების შესასწავლად 2017 წლის დეკემბერში 
გურიის რეგიონში კვლევა ჩატარდა თვრამეტ მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის  
ორგანიზაციაში (მსხვილი - 5, საშუალო - 10, მცირე - 3). კახეთის შემთხვევაში, გამოიკითხა 
სულ თოთხმეტი ორგანიზაცია (მსხვილი - 1, საშუალო - 11, მცირე - 2). რაც შეეხება ქვემო 
ქართლს, კვლევა ჩატარდა სულ თექვსმეტ ორგანიზაციასთან (მსხვილი -1, საშუალო -15).58 

აღნიშნული კვლევის შედეგების თანახმად, პერსონალის აყვანისას დამსაქმებელი 
გადაჭარბებულ მოთხოვნებს აყენებს როგორც განათლების მიღწეული საფეხურის, ასევე 
ზოგადი უნარების ფლობის თვალსაზრისით. შედეგები მსგავსია კახეთისა და ქვემო 
ქართლის რეგიონების შემთხვევაში. გურიის რეგიონში ამ თვალსაზრისით გამოკითხული 
ორგანიზაციები ძირითადად ადეკვატურად ითხოვენ აპლიკანტისგან ვაკანტურ 
პოზიციასთან შესაბამის კვალიფიკაციას, განათლების დონეს, ზოგად და სპეციფიკურ 
ტექნიკურ უნარებს. თუმცა, კვლევის ანგარიშის მიხედვით, ზოგადად ამ რეგიონშიც 
შესამჩნევია დასასაქმებელი პერსონალის მიმართ  გადაჭარბებული მოთხოვნები. 
აღსანიშნავია, რომ უმაღლესი განათლების მოთხოვნა ხშირ შემთხვევაში ალოგიკურია 
ვაკანტური პოზიციისთვის. დამსაქმებლები უმაღლეს განათლებას ითხოვენ ისეთ ვაკანტურ 
პოზიციებზე, რომელიც თავისი შინაარსით დაბალკვალიფიციურია ან პროფესიული 
განათლება სჭირდება. მაგალითად, არაკვალიფიციური მუშა, სამრეწველო დანადგარების 
ოპერატორები, ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს არაკვალიფიციური მუშები, მაღაზიის 
გამყიდველები და საქონლის დემონსტრატორები და სხვა.59

კვლევის შედეგების თანახმად, გვხვდება საწინააღმდეგო შემთხვევებიც, როდესაც პოზიცია 
საჭიროებს მაღალ კვალიფიკაციას და დამსაქმებელი ამას არ ითხოვს (მაგ: კვლევის 
შედეგებში დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც ითხოვენ ბაზისურ ან პროფესიულ 
განათლებას საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერების, ჟურნალისტის, 
ქიმიკოსის და სხვა პოზიციებზე). აღნიშნული კვლევის შედეგებიდან ჩანს შეუსაბამობა 
პოზიციასა და დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნად ზოგად უნარებს შორისაც. ამ თვალსაზრისით 
შედეგები მსგავსია სამივე რეგიონის შემთხვევაში. უცხო ენების ცოდნა მნიშვნელოვან 
მოთხოვნად ფიქსირდება სამივე სამიზნე რეგიონში და ხშირად ლოგიკური კავშირი უცხო 
ენების ცოდნის მოთხოვნასა და პოზიციას შორის არ არსებობს. უცხო ენების ცოდნას 
სთხოვენ არაკვალიფიციურ პერსონალსაც (არაკვალიფიციური მუშები, მძღოლები და 
ტექნიკური საშუალებების ოპერატორები, ექთნები, დაცვის თანამშრომლები და ა.შ.).60 
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61. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს მაძიებელთა შორის.

61. European Training Foundation. 2019. Skills Mismatch Measurement in Georgia.

62. ევროკავშირი საქართველოსთვის, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური მომსახურების 

სააგენტო. 2018. ვაკანსიების მონიტორინგი რეგიონულ შრომის ბაზრებზე.

63. იქვე

64. იქვე

65. შენიშვნა: წარმოდგენილია მხოლოდ 18 მარტს დასაქმების პორტალზე არსებული ვაკანსიების ანალიზი

ამ შედეგებს ეხმიანება „დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს მაძიებელთა შორის“. 
როგორც კვლევის მონაწილე სამუშაოს მაძიებლები აცხადებენ, დამსაქმებლები ხშირად ითხოვენ 
უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დიპლომს დაბალი კვალიფიკაციის ვაკანტურ 
პოზიციებზე. ასევე, მაღალია დამსაქმებელთა მოთხოვნა უცხო ენაზე, კერძოდ, ინგლისური ენის 
ცოდნაზე ასევე არაკვალიფიციური კადრებისთვის. მართალია, ამავე კვლევაში გამოიკვეთა, რომ 
დასაქმების განსაკუთრებით სერიოზულ წინაღობას ისეთი გარე ბარიერი წარმოადგენს, როგორიც 
ნეპოტიზმია, თუმცა, არც ისეთი შიდა ბარიერის მნიშვნელობაა იგნორირებული, როგორიც, 
მაგალითად, უცხო ენის არცოდნაა.61 

რაც შეეხება დეფიციტურ კვალიფიკაციებს, როგორც კვლევამ „ვაკანსიების მონიტორინგი 
რეგიონულ შრომის ბაზრებზე“ უჩვენა, ქვემო ქართლის რეგიონში პრობლემურია შემდეგ 
პროფესიებზე პერსონალის მოძიება: სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და მონათესავე 
პროფესიების მუშაკები, არქიტექტორები, ინჟინრები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტები, 
მჭედლები, ზეინკალ-მეხელსაწყოები, ინჟინერ-ქიმიკოსები (კირის ტექნოლოგი), ექიმები 
(რადიოლოგი, ოკულისტი, კარდიოლოგი, უროლოგი, ენდოკრინოლოგი), მექანიკური 
მოწყობილობების ტექნიკოსები და ხელით მფუთავები.62 
  
კახეთის შემთხვევაში, კვლევის ფარგლებში, გამოვლინდა მოთხოვნა შემდეგ პოზიციებზე: 
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 მშენებლები, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსები, 
სანიტრები, იატაკისა და ფილების დამგებები.63  

რაც შეეხება გურიის რეგიონს, საკადრო დეფიციტი ძირითადად მრეწველობის და სოფლის 
მეურნეობის დარგებს უკავშირდება, რაც კვლევის ანგარიშის თანახმად, რეგიონის წამყვანი 
ეკონომიკური სექტორებია. რეგიონში დაფიქსირდა შემდეგი ადამიანური რესურსის 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.64

 
ჩვენი კვლევის ფარგლებში, სამიზნე რეგიონებში, ვაკანსიათა მონიტორინგი განხორციელდა 
დასაქმების ინტერნეტპორტალზე www.jobs.ge. ყურადღება გამახვილდა ვაკანსიის აღწერაში 
მითითებულ ისეთ კრიტერიუმებზე, როგორებიცაა განათლების დონე, მუშაობის გამოცდილება, 
უცხო ენის ცოდნა, პიროვნული მახასიათებლები და ე.წ. „სოფთ სქილების“ ფლობა. ასევე, 
ვაკანტური პოზიციები კლასიფიცირდა ძირითადი პროფესიული ჯგუფების მიხედვით. 
წარმოდგენილია მონიტორინგის შედეგები 2021 წლის 18 მარტის მონაცემების გათვალისწინებით.65



31

სამიზნე რეგიონებში გამოცხადებული ვაკანსიების რაოდენობრივი შეფასებისას, ყველაზე ნაკლები 
ვაკანტური ადგილი გურიის შემთხვევაში დაფიქსირდა. კერძოდ, 2021 წლის 18 მარტის მონაცემებით, 
ინტერნერპორტალზე www.jobs.ge გურიის რეგიონისთვის ჯამში 31 ვაკანსია იყო გამოქვეყნებული. 
კახეთში ვაკანსიების რაოდენობამ 160, ქვემო ქართლში კი - 125 შეადგინა. 

განათლების მიღწეული დონე, რომელსაც ითხოვენ დამსაქმებლები, ხშირად არ არის 
დასახელებული. აქვე აღსანიშნავია, რომ გურიაში (17 ვაკანსია) და ქვემო ქართლში (48 ვაკანსია) 
სავალდებულო მოთხოვნაა უმაღლეს განათლებაზე. კახეთშიც დამსაქმებლების დიდი ნაწილის 
მოთხოვნა უმაღლესი განათლებაა (31 ვაკანსია) და, ამასთან, 44 ვაკანსიის შემთხვევაში, აპლიკანტი, 
ასევე, შეიძლება იყოს სტუდენტი. 

რაც შეეხება სამუშაო გამოცდილებას, დამსაქმებლები მას ძირითადად სავალდებულო ან 
სასურველ მოთხოვნად მიუთითებენ სამივე რეგიონში. 

უცხო ენის ცოდნის თვალსაზრისით, ის ვაკანსიათა მნიშვნელოვან ნაწილში, სამივე რეგიონში, 
დამსაქმებლებს არ აქვთ მითითებული. იქ კი, სადაც ამგვარი მითითება გვხვდება,  მოთხოვნა 
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www.jobs.ge გამოქვეყნებული ვაკანსიების საერთო რაოდენობა, განათლების 

დონე და სამუშაო გამოცდილება  (18 მარტი, 2021)

10 39 25არ დასახელებულა

გურია კახეთი
ქვემო

ქართლი

სამუშაო გამოცდილება

განათლების დონე

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



2

8

-

4

-

-

16

4

62

-

10

-

3

75

3

-

48

-

3

-

60

ინგლისური და რუსული სავალდებულო

ინგლისური სავალდებულო

რეგიონი

ინგლისური და/ან რუსული სავალდებულო

ინგლისური და რუსული სასურველი

ინგლისური სასურველი და რუსული სავალდებულო

ინგლისური სასურველი

- 6 2რუსული სავალდებულო

1 - -რუსული სასურველი

- - 23ქართული სავალდებულო

არ დასახელებულა

ც
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რ
ი
ლ

ი
 #

4

უცხო ენის ცოდნის მოთხოვნა 

გურია კახეთი
ქვემო

ქართლი

32

ძირითადად ინგლისური და/ან რუსული ენის ცოდნაზეა. აქვე აღსანიშნავია, რომ ქვემო ქართლის 
შემთხვევაში, ქართული ენის ცოდნაც სავალდებულო მოთხოვნას წარმოადგენდა 23 ვაკანსიის 
შემთხვევაში, რაც რეგიონის სპეციფიკით უნდა აიხსნას. 

პროფესიული ჯგუფების თვალსაზრისით აღმოჩნდა, რომ 2021 წლის 18 მარტის მონაცემებით 
პორტალზე www.jobs.ge გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები სხვადასხვა პროფესიულ ჯგუფზე 
მოდის. გურიის შემთხვევაში ყველაზე მეტი ვაკანსია სპეციალისტის პროფესიული ჯგუფისთვისაა (16 
ვაკანსია). სპეციალისტის პროფესიულ ჯგუფებს შორის არის მოთხოვნა ისეთ ვაკანტურ ადგილებზე, 
როგორებიცაა: ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, სამედიცინო 
წარმომადგენელი, ინგლისური ენის პედაგოგი,ბიზნესდაკრედიტების ექსპერტი და სხვ. 
მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს პერსონალია ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიული ჯგუფი 
კახეთისა (87 ვაკანსია) და ქვემო ქართლის (52 ვაკანსია) შემთხვევაში. აქვე აღსანიშნავია, რომ ორივე 
რეგიონში, ასევე, შედარებით მაღალი მოთხოვნა ფიქსირდება სპეციალისტების ჯგუფზე (კახეთი - 31 
ვაკანსია, ქვემო ქართლი - 35 ვაკანსია). კახეთის შემთხვევაში, სპეციალისტის პროფესიულ ჯგუფს 
შორის ჭარბობს სხვადასხვა პოზიცია საბანკო სექტორში (მაგ: ბიზნესდაკრედიტების ექსპერტი, 
პრობლემური სესხის ოფიცერი). ასევე, რამდენიმე შემთხვევაში ფიქსირდება მოთხოვნა 
ბუღალტერის, სამედიცინო წარმომადგენელის, იურისტის, ექიმი-კარდიოლოგის ვაკანსიებზე.  რაც 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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7

1

16

3

-

-

14

87

9

31

9

3

-

12

52

9

35

6

2 

5

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს პერსონალი

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები

რეგიონი

ოფისის პერსონალი

სპეციალისტი

ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები

სამრეწველო დანადგარების და მანქანების

ოპერატორები და ამწყობები

- 2 -სოფლის მეურნეობის და მეთევზეობის დარგის

კვალიფიციური მუშაკები

- 1 -სამოქალაქო აქტივისტი

- - 4დამწყები კვალიფიკაციის მუშახელი

ხელოსანები და მონათესავე პროფესიის მუშაკები

ც
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რ
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5

ვაკანსიების განაწილება ძირითადი პროფესიული ჯგუფების მიხედვით

გურია კახეთი
ქვემო

ქართლი

33

შეეხება ქვემო ქართლს, ამ შემთხვევაშიც ფიქსირდება მოთხოვნა საბანკო სექტორის და 
სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებზე, ასევე, გამოქვეყნებულია ვაკანსია ბუღალტერის, 
პროგრამისტის პოზიციებზე. 

საინტერესოა, რომ გამოცხადებულ ვაკანსიათა უმრავლესობაში რომელიმე პიროვნული უნარი და 
ე.წ. „სოფთ სქილი“ (soft skill) მაინც არის დასახელებული, რომელთაც უნდა ფლობდეს აპლიკანტი. 
უმეტესად, აქცენტი კეთდება ისეთ უნარებზე, როგორებიცაა პასუხისმგებლობის გრძნობა, 
გუნდური მუშაობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა. ასევე, სახელდება დეტალებზე 
ორიენტირებულობა, გამართულად მეტყველების და კომუნიკაციის უნარი და სხვა. რიგ ვაკანსიებში 
ხაზგასმულია მოთხოვნა ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარებზე. 

ჩვენი „ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევის” შედეგები უჩვენებს, რომ გურიაში 
პრობლემებს დამსაქმებლები შემდეგი ადამიანური რესურსის მოძიებისას აწყდებიან 
განსაკუთრებით: მუშა, გამყიდველი, ფარმაცევტი, მცხობელი, შემდუღებელი, ელექტრიკოსი, 
აგრონომი.  კახეთში სირთულეებია შემდეგი კვალიფიკაციის პერსონალის მოძიებისას: მაღაზიის 
გამყიდველი, მუშა, აგრონომი, მცხობელი, ელექტრიკოსი, ინჟინერი, იურისტი, IT-სპეციალისტი. 
ქვემო ქართლში დეფიციტურია: იურისტი, კონსულტანტი-გამყიდველი, შემდუღებელი, 
საერთაშორისო გადაზიდვების კვალიფიკაციის მძღოლი, სხვადასხვა საგნის პედაგოგი. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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თანამშრომელთა მიღწეული 

განათლების დონე

უმაღლესი 79%

საშუალო 58%

პროფესიული 55%

სტაჟირების პროგრამის 

გამოცდილება

03. კვლევის შედეგები

ორგანიზაციების აღწერა

გურია

34

• კვლევაში მონაწილე კერძო ორგანიზაციებს საშუალოდ 10 მუდმივი, 15 - 
პროექტული/დროებითი და 43 სეზონური თანამშრომელი ჰყავთ. სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი საშუალოდ 49 მუდმივი, 12 - პროექტული/დროებითი და 50 - სეზონური 
თანამშრომელია. კვლევაში მონაწილე ყველა ორგანიზაციას ჰყავს მუდმივი თანამშრომელი.
 
• განათლების მიღწეული დონის მიხედვით, რეგიონში ორგანიზაციების უმრავლესობაში 
დასაქმებულთა დიდ ნაწილს უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები წარმოადგენენ (79%). 
ამასთან, ორგანიზაციების 58%-ში ასევე დასაქმებულები არიან საშუალო, 55%-ში კი - 
პროფესიული განათლების მქონე კადრები. 

• ორგანიზაციების მხოლოდ 18%-ს ჰყოლია სტაჟირებაზე/პრაქტიკაზე სხვადასხვა 
სასწავლებლის  სტუდენტი ან კურსდამთავრებული ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში. 
მათგან სტაჟიორების ნაწილი 46%-მა დაასაქმა. რაც შეეხება სამომავლო ან ყველა 
პერსპექტივას, რეგიონში ორგანიზაციები ძირითადად არ გეგმავენ/ალბათ არ აიყვანენ 
სტაჟიორებს/პრაქტიკანტებს  (კერძო - 63%, სახელმწიფო - 50%).

ძირითადი მიგნებები

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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35

დაასაქმა 46%

არ დაუსაქმებია 54%

სტაჟიორის დასაქმების

გამოცდილება

კერძო 63 %

სახელმწიფო 50%

სულ 62%

არ გეგმავს სტაჟიორის

აყვანას

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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• ძირითადი პროფესიული ჯგუფების მიხედვით, რეგიონში დამსაქმებელთა ნახევარი 
აცხადებს, რომ მათთან დასაქმებულების ძირითად ჯგუფს ხელმძღვანელი 
პირების/მენეჯერებისა (52%) და სპეციალისტების (52%) პროფესიულ ჯგუფებს 
წარმოადგენენ. დაახლოებით მესამედი დასაქმებულებისა მომსახურების და გაყიდვების 
სფეროს (32%) და ოფისის პერსონალის ჯგუფს (27%) შეადგენენ. კერძო ორგანიზაციათა 
ყველაზე დიდ ნაწილში, თითქმის იდენტური რაოდენობა აცხადებს, რომ მათთან 
დასაქმებულთა ძირითად ჯგუფს ხელმძღვანელი პირები/მენეჯერები (51%) და 
სპეციალისტები (49%) წარმოადგენენ. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი დასაქმებულთა 
ყველაზე დიდი ჯგუფი სპეციალისტებს განეკუთვნება (88%). 

• უახლოეს 2-3 წელიწადში ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროებას ათიდან ექვსი 
ორგანიზაცია (კერძო - 61%, სახელმწიფო - 58%) ხედავს. მიუხედავად ამისა, იმას, რომ ახალ 
კადრებს დაასაქმებენ, ორგანიზაციათა მხოლოდ ნაწილი აფიქსირებს (კერძო - 43%, 
სახელმწიფო - 35%) და არა ყველა, რაც მომავალთან დაკავშირებით არსებულ რისკებს 
შეიძლება დავუკავშიროთ. კოვიდრეალობის და მასთან დაკავშირებული არცთუ პოზიტიური 
ეფექტის გათვალისწინებით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ  ახალი კადრების დასაქმების 
თვალსაზრისით, ორგანიზაციები სიფრთხილეს იჩენენ. 

• იმ ორგანიზაციების ნახევარს, რომელთაც აღნიშნეს, რომ უახლოესი 2-3 წლის 
განმავლობაში ახალი კადრების მოზიდვა დასჭირდებათ, სპეციალისტების პროფესიული 
ჯგუფიდან დასჭირდებათ კადრების მოზიდვა (50%). 

03. კვლევის შედეგები

დამსაქმებელთა მახასიათებლები

გურია

ძირითადი მიგნებები

გრაფიკი #8 კადრების მოზიდვის საჭიროება 

კერძო 61 %

სახელმწიფო 58%

სულ 61%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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გრაფიკი #8 ახალი კადრების დასაქმება 

კერძო 43 %

სახელმწიფო 35%

სულ 41%

გრაფიკი #8 კონკრეტული კვალიფიკაციების საჭიროება 

სპეციალისტები 50%

ხელოსნები და 
მონათესავე სფეროს 
მუშაკები 18%

მომსახურებისა და 
გაყიდვების სფეროს 
პერსონალი 20%

გრაფიკი #8 დასაქმებულთა პროფესიული ჯგუფები 

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები 52 %

სპეციალისტები 52 %

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს
პერსონალი 32%

ოფისის პერსონალი 27%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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• კვალიფიციური კადრის მოსაძებნად კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობა 
არაფორმალურ გზას (სანაცნობო წრე) იყენებს. ისინი კადრებს ახლობლების/პირადი 
კონტაქტების საშუალებით (77%) ეძებენ, 36%-ის თქმით კი, სამსახურის მაძიებლები 
თავად მიმართავენ ორგანიზაციას. სახელმწიფო ორგანიზაციების ნახევარი აცხადებს, 
რომ სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ ორგანიზაციას (53%), 
ინტერნეტგვერდებზე განცხადების განთავსებას ასახელებს 43%, 
ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით კადრების მოძებნის პრაქტიკაზე კი 
სახელმწიფო ორგანიზაციათა 35% მიუთითებს. 

• როგორც აღმოჩნდა, ინტერნეტგვერდები ნაკლებად გამოყენებული მექანიზმია 
კვალიფიციური კადრის მოსაძებნად. მათ შორის კი, ვინც ამ პრაქტიკის არსებობას 
ადასტურებს, ყველაზე ხშირად თავად კომპანიის ვებგვერდს/სოციალურ ქსელს 
იყენებს (45%). 

• კერძო ორგანიზაციებში თანამშრომლის აყვანის ორ ყველაზე მეტად დასახელებულ 
კრიტერიუმად შესაბამისი გამოცდილება (50%) და ადგილზე გავლილი 
პრაქტიკა/სამუშაო გარემოში გამოცდა (45%), სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი - 
შესაბამისი განათლება (80%) და შესაბამისი გამოცდილება (70%) გამოიკვეთა.

• კერძო ორგანიზაციათა 43% და სახელმწიფო ორგანიზაციების 35% აცხადებს, რომ 
არ აქვს სირთულეები კადრების აყვანისას. ორი მთავარი სირთულე კი კერძო 
ორგანიზაციებისთვის რეგიონში შესაბამისი გამოცდილებისა (32%) და განათლების 
(30%) მქონე კადრების, სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის კი  - რეგიონში შესაბამისი 
განათლების მქონე კადრების სიმწირე (45%) და შესაბამისი გამოცდილების მქონე 
კადრების სიმწირე (33%) წარმოადგენს.

• როგორც აღმოჩნდა, რეგიონში ორგანიზაციები პროფესიული კადრების მოძიებისას 
აწყდებიან სირთულეებს (მუშა - 7%, გამყიდველი - 6%, ფარმაცევტი - 5% და 
მცხობელი- 5%). კერძო ორგანიზაციები სწორედ ამ კვალიფიკაციის კადრების 
მოძიებასთან დაკავშირებით აწყდებიან სირთულეებს. სახელმწიფო ორგანიზაციებში 
კი, ყველაზე მეტ სირთულეს აწყდებიან იურისტის კვალიფიკაციის მქონე კადრის 
მოძიებისას (სულ 4 ორგანიზაცია - 8%). 
 

03. კვლევის შედეგები

კადრების რეკრუტირების სტრატეგიები 

გურია

ძირითადი მიგნებები

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი

რეგიონში შესაბამისი გამოცდილების
მქონე კადრების სიმწირეა

რეგიონში შესაბამისი განათლების
მქონე კადრების სიმწირეა

გრაფიკი #9 სირთულეები კადრის აყვანისას
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შესაბამისი გამოცდილება

ადგილზე გავლილი პრაქტიკა

შესაბამისი განათლება

შესაბამისი გამოცდილება

გრაფიკი #9 მთავარი კრიტერიუმი თანამშრომლის აყვანისას

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



40

•  ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მესამედს 
აქვს აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება (27%). მათგან ყველაზე მეტ 
ორგანიზაციას აუთსორსინგზე ბუღალტრის სერვისით უსარგებლია (39%). 
ორგანიზაციების 17%-ს ასევე უსარგებლია IT-სპეციალისტის სერვისით. 

•  მომავალი 2-3 წლის პერსპექტივიდან იკვეთება, რომ რეგიონში ორგანიზაციათა 
მეტი წილი არ გეგმავს აუთსორსინგით სარგებლობას (60%). ამგვარი განზრახვის 
არსებობას აფიქსირებს ორგანიზაციების 37% (ვისარგებლებ - 14%, ალბათ 
ვისარგებლებ - 23%). აუცილებლად აპირებს აუთსორსინგით სარგებლობას კერძო 
ორგანზიაციების 14% და სახელმწიფო ორგანიზაციების 20%. კერძო ორგანიზაციები, 
ძირითადად, ბუღალტრის (16 ორგანიზაცია - 33%), სახელმწიფო ორგანიზაციები კი 
ძირითადად იურისტის (4 ორგანიზაცია - 24%) მომსახურებას შეიძენენ. 

• კვლევის მონაწილეთა შეფასებით, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ყველა ახალ 
თანამშრომელს სჭირდება გარკვეული შეგუება ახალ სამსახურთან, 
საგანმანათლებლო სასწავლებლის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულები, 
უმეტესად, კარგად ფლობენ პროფესიას და სჭირდებათ ტრენინგი გარკვეული 
დოზით (60%). უნარების საშუალო შეფასების მიხედვით კი სხვადასხვა უნარის 
ფლობის მიხედვით არსებული გამოწვევების მიუხედავად, ისინი ძალიან 
მწვავე/სერიოზულ გამოწვევებად არ ფასდება. ყველაზე მეტად გამოწვევა 
უკავშირდება უცხო ენების ფლობას, როგორც კერძო (საშუალო შეფასება - 3.2) 
ასევე სახელმწიფო (საშუალო შეფასება - 4.0) ორგანიზაციების შემთხვევაში. 
 
• როგორც აღმოჩნდა, თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად რეგიონში ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი 
სპეციალურ ღონისძიებებს არ ახორციელებს (59%). თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, რომ 
კერძო ორგანიზაციების შემთხვევაში ღონისძიებებს არ ახორციელებს 62%, 
სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი ამგვარი რეალობაა მხოლოდ 30%-ში. აქ 
ორგანიზაციათა 55% ტრენინგებს ატარებს. იგივე პრაქტიკას კი კერძო 
ორგანიზაციების 19% მიმართავს. გარდა ტრენინგებისა, რეგიონში დამსაქმებლები 
ასევე მიმართავენ ძველი კადრების ახლით ჩანაცვლებისა (13%) თუ სამუშაო 
პრაქტიკის შეცვლის (11%) გზასაც. საგულისხმოა, რომ მიუხედავად უცხო ენების 
ფლობასთან დაკავშირებით გამოკვეთილი ყველაზე მაღალი გამოწვევისა, კერძო 
ორგანიზაციებში ძირითადად თანამშრომლებს სპეციალობაში კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელი ტრენინგები ჩაუტარდათ (65%). სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი 
ყველაზე მეტმა ტრენინგები კომპიუტერულ უნარებში (32%) ჩაატარა. 

03. კვლევის შედეგები

არსებული კადრების შეფასება

გურია

ძირითადი მიგნებები

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კერძო სექტორი

სახელმწიფო სექტორი
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გრაფიკი #10 აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება
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გრაფიკი #10

 

აუთსორსინგით სარგებლობის 

სამომავლო განზრახვა

გრაფიკი #10 

უცხო ენის ფლობა,

როგორც გამოწვევა3.2

4

გრაფიკი #10 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები
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77%

გრაფიკი #10 

ტრენინგების ჩატარების 

გამოცდილება55%

19%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი

• გურიაში ორგანიზაციათა 17% თანამშრომლობს პროფესიულ სასწავლებლებთან 
(კერძო - 15%, სახელმწიფო - 40%). კერძო ორგანიზაციები პროფესიული 
სასწავლებლის სტუდენტებს ძირითადად საწარმოო პრაქტიკას სთავაზობენ, 
სახელმწიფო ორგანიზაციები  კი პროფესიული ორიენტაციის ღონისძიებებში 
მონაწილეობენ.

• ისინი, ვინც ამჟამად არ თანამშრომლობენ პროფესიულ სასწავლებლებთან, ამის 
მთავარ მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ ვერ ხედავენ სარგებელს (40%). ეს არის 
მთავარი მიზეზი როგორც კერძო (40%), ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციების (29%) 
შემთხვევაში. 

• იმის მიუხედავად, თანამშრომლობენ თუ არა ორგანიზაციები პროფესიულ 
სასწავლებლებთან ამჟამად, მათთან თანამშრომლობას ისინი საშუალოდ 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ (საშუალო ქულა - 4.6). ორგანიზაციათა ნახევარს, 
სავარაუდოდ, დასჭირდება პროფესიული კადრები უახლოესი 2-3 წლის 
განმავლობაში (51%). მეტიც, ორგანიზაციათა მეოთხედის თქმით, მათ პროფესიული 
განათლების მქონე კადრები ნამდვილად დასჭირდებათ (24%). იმ ორგანიზაციებმა, 
რომელთაც განაცხადეს, რომ უახლოეს მომავალში დასჭირდებათ პროფესიული 
განათლების მქონე კადრები, ასევე განაცხადეს, რომ ითანამშრომლებენ/სავარაუდოდ 
ითანამშრომლებენ პროფესიულ სასწავლებლებთან (80%). 

03. კვლევის შედეგები

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა

გურია

ძირითადი მიგნებები

10% 20%

24%

27%

30%

დასჭირდება

უფრო დასჭირდება, ვიდრე არა

გრაფიკი #11 

პროფესიული კადრების 

საჭიროება მომავალი 

2-3 წლის მანძილზე

გრაფიკი #11 

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა

15%

40%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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• გურიის რეგიონში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 40%-ს პანდემიის გამო არ 
შეუწყვეტია და კვლავაც განაგრძობს ფუნქციონირებას, მესამედს კი მოუწია 
პანდემიის გამო ფუნქციონირების შეჩერება/შეზღუდვა, თუმცა მუშაობა უკვე 
სრულადაა აღდგენილი (30%). 

• პანდემიის გავრცელების გამო ორგანიზაციების აბსოლუტურ უმრავლესობას 
არავითარი საკადრო ცვლილება არ განუხორციელებია (87%). ამასთან, პანდემიის 
პირობებში ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ დაუნერგავს მუშაობის დისტანციური 
ფორმატი (67%), რის მთავარ მიზეზადაც, სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, 
საჭიროების არარსებობა სახელდება. როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციათა 
უმრავლესობა არ აპირებს მომავალში დისტანციურ ფორმატში მუშაობის პრაქტიკის 
გამოყენებას (79%). 

• ზოგადად, პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე ძალიან ნეგატიურად ფასდება 
კვლევის მონაწილე ყოველი მეორე ორგანიზაციის (51%) მიერ. რაც შეეხება 
სამომავლო პერსპექტივას, ორგანიზაციების 35% მიიჩნევს, რომ მომავალი 12 თვის 
განმავლობაში გაიზრდება პროექტების რაოდენობა/საქმის მოცულობა, მესამედის 
მოლოდონით კი, არაფერი შეიცვლება (31%). 

• უახლოესი 12 თვის განმავლობაში, ორგანიზაციების დიდი ნაწილი მხარდაჭერას 
საგადასახადო შეღავათების (62%), მესამედი ორგანიზაციებისა კი - სესხებზე 
საპროცენტო განაკვეთების სუბსიდირების (28%) მიმართულებით ისურვებდა. 
კადრების გადამზადებაში მხარდაჭერას გურიაში ორგანიზაციათა 10% ასახელებს 
სასურველ მხარდაჭერად.

03. კვლევის შედეგები

COVID-19-ის გავლენა და სამომავლო პერსპექტივები 

გურია

ძირითადი მიგნებები

10% 20% 30% 40%

არ შეუწყვეტია

შეწყვიტა, თუმცა სრულად აღადგინა

გრაფიკი #12 პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

87%

67%

90%

არ შეუწყვეტია

შეწყვიტა, თუმცა სრულად აღადგინა

გრაფიკი #12 ცვლილებები პანდემიის დროს

10% 20% 30% 40% 50% 60%

62%

28%

10%

70% 80% 90%

საგადასახადო შეღავათებს

სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის 
სუბრისდირებას

კადრების გადამზადებაში მხარდაჭერას

გრაფიკი #12 სასურველი მხარდაჭერა მომავალში

10% 20% 30% 40%

35%

31%

50% 60% 70% 80% 90%

გაიზარდა პროექტების მოცულობა

არაფერი შეცვლილა

გრაფიკი #12 ცვლილებები პანდემიის დროს

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



გრაფიკი #13 ორგანიზაციების საკუთრების ფორმისა და 

საქმიანობის სექტორის მიხედვით (N=170)

45

კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი

03. კვლევის შედეგები

ორგანიზაციების ძირითადი მახასიათებლები

გურია

ორგანიზაციათა აღწერა

გურიაში კვლევის მონაწილე 170 ორგანიზაციიდან 90% საკუთრების ფორმის 
მიხედვით კერძო, 10% კი - სახელმწიფო ორგანიზაციას განეკუთვნება. 

90%

10%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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6

5

3

2

2

1

1

1

1

ადგილობრივი თვითმმართველობა

სამოქალაქო აქტივიზმი

საქმიანობის სფეროები

ადამიანის უფლებები

ბავშვთა უფლებები

ეთნიკური უმცირესობების საკითხები

მოხალისეთა საქმიანობა

2განათლება/არაფორმალური განათლება

2ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება

2შშმ საკითხები

რელიგიური უმცირესობების საკითხი

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

6

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა საქმიანობის ძირითადი სფერო

ქალთა უფლებები

სოფლად მცხოვრები ადამიანების გაძლიერება

კონსულტაციები ბიზნესის მიმართულებით

ორგანიზაციების რაოდენობა
ჯამში 9 ორგანიზაცია
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კვლევაში მონაწილეობა მიიღო არასამთავრობო სექტორის სულ 9 წარმომადგენელმა, 
რომლებიც საკუთრების ფორმის მიხედვით კერძო ორგანიზაციებს განეკუთვნებიან. 
ორგანიზაციები ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით მუშაობენ. მათი საქმიანობის 
მთავარი სფერო სამოქალაქო აქტივიზმს განეკუთვნება (8 ორგანიზაცია). ადგილობრივი 
თვითმმართველობისა და ადამიანის უფლებების საკითხებზე მუშაობა კი საკუთარი 
საქმიანობის ძირითად სფეროებად ორგანიზაციათა დიდმა ნაწილმა დაასახელა (შესაბამისად, 
6 და 5 ორგანიზაცია). 

რაც შეეხება კვლევის მონაწილე საჯარო სექტორის წარმომადგენელთა საქმიანობის 
ძირითად სფეროებს, მათი დიდი ნაწილი განათლების მიმართულებით საქმიანობს (35%). 
საჯარო ორგანიზაციების თანაბარი რაოდენობისთვის საქმიანობის ძირითადი სფერო 
კულტურა და მომსახურებაა (23%-23%). 13% ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მიმართულებას ასახელებს ძირითად სფეროდ, 10% კი - სპორტს. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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გურიის რეგიონში კვლევაში მონაწილე კერძო ორგანიზაციათა აბსოლუტური 
უმრავლესობა მცირე საწარმოებს განეკუთვნება (90%).

10%

35%

23%

23%

13%

10%

5%

5%

3%

3%

20% 30% 40%

განათლება

მომსახურება

კულტურა

ადგილობრივი თვითმმართველობა

სპორტი

სოფლის მეურნეობა

ტრანსპორტირება

ჯანდაცვა

ტურიზმი

გრაფიკი #14 საჯარო ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითადი სფერო

ჯამში - 40 მონაწილე

გრაფიკი #15 საწარმოთა ზომა, ჯამში 130 მონაწილე 

მცირე

საშუალო

არ მეხება

90%

6%

4%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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38%

16%

14%

10%

10%

6%

2%

2%

1%

1%

1%

დამამუშავებელი მრეწველობა

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და

პირადი მოხმარების საგნების რემონტი

საქმიანობის ძირითადი სფეროები

მშენებლობა

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

ოპერაციები უძრავი ქონების, იჯარა და მომხმარებლისთვის

მომსახურების გაწევა

5%ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

3%სასტუმროები და რესტორნები

2%ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება

დაკონკრეტების გარეშე

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

7

საქმიანობის ძირითადი სფერო კერძო სექტორისთვის

ჯართის მიღება/ჩაბარება

შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების საქმიანობა, 

დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებასთან 

საკუთარი მოხმარებისათვის

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა

სხვა

ორგანიზაციების რაოდენობა

ჯამში 121 ორგანიზაცია

კერძო სექტორის წარმომადგენელთა უმრავლესობა ვაჭრობის, ავტომობილების, 
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტის სფეროში 
საქმიანობს (38%). კერძო ორგანიზაციების 16%-ია წარმოდგენილი დამამუშავებელ 
მრეწველობაში, 14% კი - მშენებლობაში. ორგანიზაციების 12% სოფლის მეურნეობაში, 10% 
კი -  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების სფეროში საქმიანობს 
ძირითადად. 

კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების უმრავლესობას საქმიანობის 5 წელზე მეტი 
გამოცდილება აქვს (78%). ორგანიზაციების 55% საქმიანობის 10 წელს და მეტს ითვლის. 5 
წლამდე სამუშაო გამოცდილებას აფიქსირებს კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 22%. 
აღსანიშნავია, რომ კვლევის მონაწილეთა 2%-ის საქმიანობის გამოცდილება 1 წლამდე 
პერიოდს ითვლის. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



რაც შეეხება კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების სამართლებრივ ფორმას, მათი თითქმის ნახევარი 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა (47%), 38% კი - ინდმეწარმეა. კერძო 
ორგანიზაციების ნახევარი სწორედ შპს-ს წარმოადგენს (49%), სახელმწიფო ორგანიზაციების 
ყველაზე დიდი რაოდენობის სამართლებრივი ფორმა არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირია (35%). ასევე, მათი მესამედის სამართლებრივი ფორმა განეკუთვნება საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირსა (30%) და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას (30%). 
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გრაფიკი #16 საქმიანობის გამოცდილება (ჯამში 170 მონაწილე)

2%

1 წლამდე 1-3 წელი 3-5 წელი 5-7 წელი 7-10 წელი 10 წელზე მეტი

9%

22% 79%

11% 10%
13%

55%

გრაფიკი #17 ორგანიზაციების სამართლებრივი ფორმა (ჯამში 170)

ა(ა)იპ სს(სააქციო საზოგადოება) კოოპერატივი სხვაშპს ინდმეწარმე სსიპ
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100%
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 130

30%

0%

35%
30%

5%
0% 0%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40

47%

38%

10%

3% 0%1% 1%

ჯამი 170

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



ყველა ორგანიზაციას, რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს კვლევაში, ჰყავს მუდმივი 
თანამშრომლები. რაც შეხება პროექტულ თანამშრომლებს, ისინი ორგანიზციების 23%-ს, 
სეზონური თანამშრომლები კი - 7%-ს ჰყავს. კერძო ორგანიზაციებს საშუალოდ 10 მუდმივი, 15 
- პროექტული/დროებითი და 43 სეზონური თანამშრომელი ჰყავთ. სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი, საშუალოდ 49 მუდმივი, 12 - პროექტული/დროებითი და 50 - სეზონური 
თანამშრომელი ჰყავთ. 
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03. კვლევის შედეგები

დასაქმებულთა მახასიათებლები

გურია

ორგანიზაციათა აღწერა

გრაფიკი #18 თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობა (ჯამში 170 მონაწილე)

სეზონურიმუდმივი თანამშრომელი პროექტული/დროებითი
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 130

100%

20%

8%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40
სულ

რაოდენობა 170

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40
სულ

რაოდენობა 170
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ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



ყველა სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელმაც მიიღო კვლევაში მონაწილეობა, ამბობს, რომ 
მათთან დასაქმებულ ადამიანებს შორის არიან უმაღლესი განათლების მქონე თანამშრომლები. 
ასევე, სახელმწიფო ორგანიზაციების 80% ამბობს, რომ მათთან, ასევე, დასაქმებულები არაინ 
პროფესიული განათლების მქონე ადამიანები, 75%-ის თქმით კი - მათთან საშუალო განათლების 
მქონე ადამიანებიც არიან დასაქმებულები. რაც შეეხება კერძო ორგანიზაციებს, მათი 77%-ის თქმით, 
მათთან მუშაობენ უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები, 56%-ში საშუალო განათლების მქონე 
ადამიანები და 52%-ში - პროფესიული განათლების მქონე ადამიანებიც არიან დასაქმებულები. 

რაც შეეხება უმეტესად ორგანიზაციებში დასაქმებულთა განაწილებას, განათლების მიღწეული 
დონის მიხედვით, გურიაში ორგანიზაციების ნახევარში უმეტესად უმაღლესი განათლების მქონე 
ადამიანები არიან დასაქმებულები (49%). კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების ჭრილში 
აღსანიშნავია, რომ კერძო ორგანიზაციების 47%-ში და სახელმწიფო ორგანიზაციების 65%-ში 
უმეტესად უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულები. საშუალო განათლების 
ადამიანები უმეტესად დასაქმებული არიან უფრო მეტ კერძო ორგანიზაციაში (33%), ვიდრე 
სახელმწიფო ორგანიზაციაში (10%). პროფესიული განათლების მქონე ადამიანების უმეტესად 
დასაქმებას კი კერძო ორგანიზაციების 19% და სახელმწიფო ორგანიზაციების 25% მიუთითებს. 

გრაფიკი #19 დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული დონის მიხედვით
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 130
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40
ჯამი 170

პროფესიული განათლების მქონე ადამიანებიუმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები

საშუალო განათლების მქონე ადამიანები არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



კვლევაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების შემთხვევაში, ყველა მათგანი აფიქსირებს, 
რომ მათთან დასაქმებულები არიან ადამიანები როგორც უმაღლესი, ასევე საშუალო და 
პროფესიული განათლებით. უმეტესად კი ამ სექტორში დასაქმებულების განათლების მიღწეული 
დონე უმაღლესი განათლებაა. 

გურიაში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მხოლოდ 18% ადასტურებს, რომ ჰყოლია 
სტაჟირებაზე/პრაქტიკაზე სხვადასხვა სასწავლებლის  სტუდენტი ან კურსდამთავრებული ბოლო 
2-3 წლის განმავლობაში. ამ თვალსაზრისით განსხვავება კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებს 
შორის კვლევას არ გამოუვლენია. რაც შეეხება იმას, დაასაქმა თუ არა ორგანიზაციამ 
სტაჟირებაზე/პრაქტიკაზე მასთან მყოფი ადამიანი, ამას მხოლოდ 14 ორგანიზაცია ადასტურებს, 
რომელთაგან 12 კერძო და მხოლოდ 2 სახელმწიფო ორგანიზაციაა. ამათგან, ყველა სტაჟიორის 
დასაქმების შესახებ მხოლოდ სამმა კერძო ორგანიზაციამ განაცხადა. 
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გრაფიკი #21 სტაჟირების/პრაქტიკის გამოცდილება 

                 ბოლო 2-3 წლის მანძილზე 

ჯამში 170 მონაწილე

არადიახ

82%

18%

გრაფიკი #20 დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული დონის მიხედვით (უმეტესად)

პროფესიული განათლების მქონე ადამიანები

უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები

საშუალო განათლების მქონე ადამიანები

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 130
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40
ჯამი 170

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



იმის მიუხედავად, ჰქონდათ თუ არა ორგანიზაციებს სტაჟიორებთან/პრაქტიკანტებთან მუშაობის 
გამოცდილება ბოლო წლების განმავლობაში, ყველა მათგანს დაესვა კითხვა იმის თაობაზე, გეგმავენ 
თუ არა ორგანიზაციები სტაჟიორის/პრაქტიკანტის აყვანას უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე. 
როგორც აღმოჩნდა, უმრავლესობა (62%), როგორც კერძო (63%), ასევე სახელმწიფო (50%) 
ორგანიზაციებისა, არ გეგმავს/ალბათ არ გეგმავს სტაჟიორების/პრაქტიკანტების აყვანას. ამგვარ 
ცალსახა მზაობას აფიქსირებს კერძო ორგანიზაციების მხოლოდ 2% და სახელმწიფო 
ორგანიზაციების მხოლოდ 5%. ალბათ აიყვანს ორგანიზაციაში სტაჟიორებს/პრაქტიკანტებს ათიდან 
ორი კვლევის მონაწილე როგორც კერძო (20%), ასევე სახელმწიფო (20%) ორგანიზაცია. რაც 
შეეხება კვლევის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 9 მათგანიდან 
სტაჟიორის/პრაქტიკანტის ყოლას 4 ადასტურებს და არცერთ მათგანს სტაჟირების/პრაქტიკის 
შემდეგ ისინი თავიანთ ორგანიზაციაში არ დაუსაქმებია. რაც შეეხება უახლოეს გეგმებს, ასევე, 4 
ორგანიზაცია ადასტურებს, რომ აპირებს სტაჟიორის/პრაქტიკანტის ყოლას შემდეგი 2-3 წლის 
მანძილზე. 

კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების აბსოლუტურ უმრავლესობას ბოლო 2-3 წლის 
განმავლობაში არ ჰყოლია/ამჟამად არ ჰყავს შეზღუდული შესაძლებლობების ან სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  პირი დასაქმებული (90%). ათიდან ცხრა კერძო 
ორგანიზაციას (92%) და ათიდან დაახლოებით რვა სახელმწიფო ორგანიზაციას (75%) შშმ და/ან სსსმ 
პირები არ ჰყოლია დასაქმებული ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 9-დან 7 არასამთავრობო 
ორგანიზაციაც აცხადებს, რომ არ ჰქონია მსგავსი გამოცდილება. ამჟამად შშმ და/ან სსსმ პირი 
დასაქმებული ჰყავს სახელმწიფო ორგანიზაციების 18% და კერძო ორგანიზაციების 2%-ს. 
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გრაფიკი #22 სტაჟირებოს/პრაქტიკანტის აყვანის გამოცდილების განზრხვა 

უახლოესი 2-3 წლის მანძილძე

კერძო ორგანიზაცია

სულ 130

15% 20%

20%

20% 43% 2%

25% 20% 17% 33% 5%

16% 42% 2%

სულ 40

სულ 170

კერძო ორგანიზაცია

სულ

ალბათ არაგეგმავს ალბათ კი არ გეგმავს არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

20%
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გრაფიკი #23 შშმ/სსსმ პირების დასაქმების გამოცდილება ბოლო 2-3 წლის მანძილზე

გვყავდა და ახლაც გვყავსარასოდეს გვყოლია გვყავდა

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

90%

92%

6%
2%

75%

7%

18%

90%

6%
4%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40
ჯამი 170

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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ძირითადი პროფესიული ჯგუფების მიხედვით რეგიონში დასაქმებულთა ნახევარი 
წარმოდგენილია ხელმძღვანელი პირების/მენეჯერებისა და სპეციალისტების პროფესიულ 
ჯგუფებში (52%-52%). დაახლოებით მესამედი დასაქმებულებისა მომსახურებისა და 
გაყიდვების სფეროს (32%) და ოფისის პერსონალის ჯგუფს (27%) შეადგენს. 

03. კვლევის შედეგები

პროფესიული ჯგუფები

გურია

ორგანიზაციათა აღწერა

გრაფიკი #24 დასაქმებულთა რაოდენობა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით

52%

68%

88%

51%

49%

34%

24%
22%

18%

8%
5%

15%

2% 1%

58%

18%

43%

3% 3%
8%

0% 0%

8%

52%

32%
27%

22%
20%

7%
5% 5% 2% 1%

ოფისის პერსონალი
მომსახურებისა და გაყიდვების
სფეროს პერსონალი

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები სპეციალისტები

ტექნიკოსები და დამხმარე 
სპეციალისტები

დამწყები კვალიფიკაციის მქონე
მუშახელი

სოფლის მეურნეობისა და 
მეთევზეობის დარგის მუშაკები

ხელოსნები და მონათესავე
სფეროს მუშაკები

სამრეწველო დანადგარებისა
და მანქანების ოპერატორები 
და ამწყობები

სოფლის მეურნეობისა
არაკვალიფიციური მუშახელი

არ ვიცი/ მიჭირს 
პასუხის გაცემა

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40
სულ

რაოდენობა 170

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციების დიდ ნაწილს უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში ექნება 
ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროება. ჯამში ამის თაობაზე ათიდან ექვსი როგორც კერძო (61%), 
ასევე სახელმწიფო ორგანიზაცია (58%) აცხადებს. აქვე აღსანიშნავია, რომ ახალი კადრების 
დასაქმებას კერძო ორგანიზაციების 43% ფიქრობს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი იმავე 
მოსაზრებას 35% აფიქსირებს. აუთსორსისთვის უპირატესობის მინიჭებაზე ორგანიზაციათა 
უმნიშვნელო რაოდენობა მიუთითებს (კერძო - 2%, სახელმწიფო - 5%). ამასთან, მართალია, ახალი 
კადრების მოზიდვის საჭიროებას ხედავენ, მაგრამ არ არიან დარწმუნებულები, რომ შეძლებენ მათ 
დასაქმებას კერძო ორგანიზაციების 16% და სახელმწიფო ორგანიზაციების 18%. მართალია, 
აღნიშნულზე დამოუკიდებლად კითხვა კვლევის ფარგლებში არ დასმულა, თუმცა იმის გამო, რომ 
კოვიდრეალობის გათვალისწინებით, პანდემიის მოკლე თუ გრძელვადიანი ეფექტის ზუსტად 
განსაზღვრა არ არის მარტივი, შესაძლებელია საქმე გვქონდეს სიფრთხილესთან, რომელსაც 
დამსაქმებლები იჩენენ. სწორედ ამით შეიძლება იყოს განპირობებული ის ფაქტი, რომ 
დამსაქმებლები არ არიან დარწმუნებულები, რომ შეძლებენ ახალი კადრების დასაქმებას, 
მიუხედავად იმისა, რომ თავად ახალი კადრების საჭიროებას ხედავენ. ახალი კადრების დასაქმებას 
ფიქრობს კვლევის მონაწილე 5 არასამთავრობო ორგანიზაციაც, 3-მა კი არ იცის, რამდენად 
შეძლებს ახალი კადრების დასაქმებას. 

გრაფიკი #25 უახლესი 2-3 წლის მანძილზე ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროება

დაგვჭირდება, თუმცა უპირატესობას აუთსორსს მივანიჭებთ

დიახ, დაგვჭირდება და ვფიქრობთ მათ დასაქმებას

დიახ, თუმცა არ ვიცი, რამდენად შევძლებთ დასაქმებას

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

43%

16%

2%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130

35%

18%

5%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40

41%

17%

3%

სულ

რაოდენობა 170

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

38%

1%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130

38%

1%

40%

2%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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იმ ორგანიზაციების ნახევარს, რომელთაც აღნიშნეს, რომ უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში ახალი 
კადრების მოზიდვა დასჭირდებათ, სპეციალისტების პროფესიული ჯგუფიდან დასჭირდებათ 
კადრების მოზიდვა (50%) (მაგ: ბუღალტრის, იურისტის და სხვა). რეგიონში ათიდან ორ 
ორგანიზაციას უახლოეს მომავალში დასჭირდება ახალი კადრები მომსახურებისა და გაყიდვების 
სფეროს პერსონალთა (20%) და ხელოსნებისა და მონათესავე სფეროს მუშაკების (18%) 
პროფესიული ჯგუფიდან. ასევე, ათიდან ერთ ორგანიზაციას დასჭირდება ტექნიკოსები და დამხმარე 
სპეციალისტები (11%). ყველაზე მეტ კერძო ორგანიზაციას უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში 
სპეციალისტები დასჭირდება (46%). ასევე, მოთხოვნა იქნება მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს 
პერსონალთა (22%) და ხელოსნებისა და მონათესავე სფეროს მუშაკების (19%) პროფესიულ 
ჯგუფებზე. რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იქ აბსოლუტური უმრავლესობა 
სპეციალისტების პროფესიული ჯგუფიდან კადრების მოზიდვის საჭიროებაზე მიუთითებს (91%). 

გრაფიკი #26 უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიული ჯგუფებიდან ახალი კადრების

                  საჭიროების შეფასება

სპეციალისტები

მომსახურებისა და გაყიდვების პერსონალი

ხელოსნები და მონათესავე სფეროს

მუშაკები

ტექნიკოსები და დამხმარე

სპეციალისტები

სამრეწველო დანადგარებისა და 

მანქანების ოპერატორები

ოფისის პერსონალი

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის

დარგის სპეციფიური მუშაკები

დამწყები კვალიფიკაციის მქონე

მუშახელი

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები

სოფლის მეურნეობის არაკვალიფიციური

მუშახელი

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

46% 50%91%

20%22%

7%8%

1%1%

1%1%

19% 18%4%

4%12% 11%

4%

4% 4% 4%

5% 4%

1% 2%

სულ (რაოდენობა 103)კერძო (რაოდენობა 80) სახელმწფიფო (რაოდენობა 23)

5% 5%

4%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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5

5

5
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4

მარკეტინგის მენეჯერი
გამყიდველი
ფარმაცევტი
ელექტრიკოსი
it სპეციალისტი
ბუღალტერი

იურისტი
მუშა
ინჟინერი
შემდუღებელი
სხვა

გამყიდველი

მარკეტინგის მენეჯერი

ფარმაცევტი

ელექტრიკოსი

it-სპეციალისტი

ბუღალტერი

4იურისტი

4შემდუღებელი

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

8

კვალიფიკაციების საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე (რაოდენობა, პროცენტი)

სულ

7%

7%

7%

5%

5%

5%

5%

5%

კვალიფიკაციები კერძო
რაოდენობა 80

მარკეტინგის მენეჯერი
ელექტრიკოსი
IT სპეციალისტი
მუშა

ფსიქოლოგი
სხვა

სახელმწიფო
რაოდენობა 23

58

66. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიაკციები, რომლებიც ჯამურად რეგიონში 123 დამსაქმებლიდან 5% და 
მეტმა დაასახელა

რაც შეეხება კონკრეტულ კვალიფიკაციებს, რომელთა საჭიროებასაც, პირველ რიგში,ხედავენ 
ორგანიზაციები უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში, აღმოჩნდა, რომ მარკეტინგის მენეჯერის (7%), 
გამყიდველის (7%) და ფარმაცევტის (7%) კვალიფიკაციაა ყველაზე მოთხოვნადი რეგიონში. 
აღსანიშნავია, რომ საჭიროებაზე სულ 103-მა ორგანიზაციამ მიუთითა (კერძო - 80, სახელმწიფო - 23).  
უნდა აღინიშნოს, რომ კერძო ორგანიზაციებში მარკეტინგის მენეჯერთან, გამყიდველსა და 
ფარმაცევტთან ერთად, ასევე, დასახელდა ელექტროკოსის, IT-სპეციალისტის, ბუღალტრის, 
იურისტის, შემდუღებლის და სხვა კვალიფიკაციები. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი მოთხოვნად 
კვალიფიკაციად დასახელდა მარკეტინგის მენეჯერის, ელექტროკოსის, IT-სპეციალისტის და სხვა 
კვალიფიკაციები. მარკეტინგის მენეჯერთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 
აღნიშნულში სახელმწიფო ორგანიზაციები უმეტესად კომუნიკაციისა და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის მიმართულების სპეციალისტებს მოიაზრებენ და არა უშუალოდ გაყიდვებსა და 
მარკეტინგზე კონცენტრირებულ კადრებს.66
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როგორც კვლევის შედეგები უჩვენებს, გურიაში დამსაქმებლები კვალიფიციურ პერსონალს 
დასაქმების მიზნით ყველაზე ხშირად და ყველაზე ეფექტიანად ახლობლების/პირადი 
კონტაქტების საშუალებით ეძებენ (ყველაზე ხშირად - 66%; ყველაზე ეფექტიანად - 65%). 
ამასთან, დამსაქმებლებმა, ასევე, მიუთითეს იმაზეც, რომ კვალიფიციური კადრები თავად 
მიმართავენ მათ დასაქმებისთვის (38%) და ამ გზას, როგორც ყველაზე ხშირ  (22%) და 
ყველაზე ეფექტიან (21%) მექანიზმად უკვე კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მეხუთედი 
აფასებს. რაც შეეხება ინტერნეტს, როგორც საშუალებას, რომლითაც ხდება 
კვალიფიციური კადრის მოძებნა, ორგანიზაციების 12% იყენებს. პროფესიულ 
სასწავლებლებთან ურთიერთობას, როგორც კვალიფიციური კადრის მოზიდვის გზას 
ასახელებს ორგანიზაციების 8%, დასაქმების ფორუმს კი - 5%. 

03. კვლევის შედეგები გურია

კადრების რეკრუტირების სტრატეგია

გრაფიკი #27 დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრის მოძიების გზები რეგიონში

65%
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22%

73%
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0%

7%

21%

8%
1% 1% 1% 3% 0%

ვურთიერთობ პროფესიულ
სასწავლებლებთან

ინტერნეტ გვერდებზე
განთავსებით

ახლობლის/პირადი კონტაქტების
მეშვეობით

თავად მოგმართავენ

ადგილობრილი ჟურნალ
-გაზეთების, ტალევიზიის და/ან
რადიოს საშუალებით

დასაქმების ფორუმების 
საშუალებით

სხვა
არ ვიცი/ მიჭირს 
პასუხის გაცემა
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 170

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 164
სულ

რაოდენობა 164

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



67. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.

კვალიფიციური კადრის მოსაძებნად გამოყენებული საშუალებების თვალსაზრისით 
კვლევამ გარკვეული განსხვავებები უჩვენა კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების 
შემთხვევაში.  ორივე ტიპის ორგანიზაცია კადრის მოსაძებნად ერთდროულად სხვადასხვა 
გზას იყენებს. კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობა კადრებს ეძებს ახლობლების/პირადი 
კონტაქტების საშუალებით (77%), 36% კი აცხადებს, რომ სამსახურის მაძიებლები თავად 
მიმართავენ ორგანიზაციას. ინტერნეტგვერდებზე განცხადების განთავსების გზას კერძო 
ორგანიზაციების მხოლოდ 9% მიმართავს, 8% კი ურთიერთობს პროფესიულ 
სასწავლებლებთან. რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მათი ნახევარი აცხადებს, 
რომ სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ ორგანიზაციას (53%), ახლობლების/პირადი 
კონტაქტების საშუალებით კადრების მოძებნის პრაქტიკაზე სახელმწიფო ორგანიზაციათა 
35% მიუთითებს. ინტერნეტგვერდებზე განცხადების განთავსების პრაქტიკაზე მიუთითებს 
სახელმწიფო ორგანიზაციათა 43%. ასევე აღსანიშნავია, რომ 10% დასაქმების ფორუმსაც 
იყენებს კადრების მოსაძებნად, 8% კი - ადგილობრივ მედიაში განცხადების გამოქვეყნების 
გზას მიმართავს. ინტერნეტგვერდებისა და ადგილობრივი მედიის გამოყენების მაღალი 
მაჩვენებელი იმ ვალდებულებით შეიძლება აიხსნას, რომელიც სახელმწიფო 
ორგანიზაციებს ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელებას ავალდებულებს 
მედიასაშუალებებითა თუ ინტერნეტპორტალებით. ამასთან, ისიც გასათვალისწინებელია, 
რომ კვლევის მონაწილე სახელმწიფო ორგანიზაციებს შორის იყო შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის ორგანიზაციებიც, რომლებზეც ეს ვალდებულება არ ვრცელდება. 
ასევე, შესაძლებელია სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების შემთხვევაში ვაკანტური პოზიციების შესახებ 
ინფორმაცია ცენტრალიზებულად ვრცელდებოდეს და ამაზე ადგილობრივი ორგანიზაცია 
არ იყოს პასუხისმგებელი. ამით შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი, რომ, მიუხედავად 
ინტერნეტგვერდებზე განცხადებების განთავსებისა, ყველა სახელმწიფო ორგანიზაცია 
როდი მიმართავს ამ პრაქტიკას.  

განსხვავებით სახელმწიფო ორგანიზაციებისაგან, ამგვარი ვალდებულება კერძო 
ორგანიზაციებს არ აქვთ, შესაბამისად, ინტერნეტპორტალებისა და ადგილობრივი მედიის 
გამოყენების პრაქტიკაც მათთან იშვიათია.  

ის, რომ შესაბამისი სანაცნობო წრე დასაქმებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია, 
გამოავლინა სამუშაოს მაძიებელთა კვლევამაც.67  როგორც გურიაში კვლევის მონაწილე 
სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ, დასაქმებას სხვადასხვა 
შიდა და გარე ბარიერი უშლის ხელს (მაგ: უცხო ენის არცოდნა, შესაბამისი გამოცდილების 
უქონლობა, დაბალი ანაზღაურება). თუმცა, ყველაზე სერიოზული დაბრკოლება მათთვის 
მაინც სოციალური კაპიტალის არარსებობას უკავშირდება. მეტიც, 
არადაბალანაზღაურებად პოზიციებზე, ასევე საჯარო სექტორში სანაცნობო წრის გარეშე 
დასაქმების ალბათობას კვლევის მონაწილე როგორც ახალგაზრდა, ასევე უფროსი ასაკის 
მონაწილეები ნაკლებ რეალისტურად აფასებენ.  

დამსაქმებელთა კვლევის შედეგების თანახმადაც დასტურდება, რომ სანაცნობო წრე 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ახალი კადრების მოსაძებნად ყველაზე ხშირი და ყველაზე 
ეფექტიანი საშუალების შეფასებისას აღმოჩნდა, რომ კერძო ორგანიზაციების შემთხვევაში 
კადრებს ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით ეძებენ ყველაზე ხშირად (70%) და 
ყველაზე ეფექტინად (69%). სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში კი, დასაქმების 
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გრაფიკი #28 დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრის მოძიების გზები კერძო და 

                  სახელმწიფო ორგანიზაციებში

ახლობლებით/პირადი კონტაქტებით

თავად მოგვმართავენ

ინტერნეტ გვერდზე განცხადების

განთავსებით

ვურთიერთობთ პროფესიულ 

სასწავლებლებთან

დასაქმების ფორუმების საშუალებით

სხვა

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

ადგილობრივი ჟურნალ-გაზეთების,

ტელევიზიის და/ან რადიოს საშუალებით

77% 35%

36% 53%

9% 43%
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სახელმწიფო (რაოდენობა 40)კერძო (რაოდენობა 130)
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მიზნით, ყველაზე ხშირად მათ თავად მიმართავენ (35%) და ასევე თავად სამსახურის 
მაძიებლის მიმართვა მიიჩნევა ყველაზე ეფექტიან (35%) საშუალებადაც. როგორც 
აღმოჩნდა, ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით ახალი კადრების მოძებნა ასევე 
გამოიყენება ყველაზე ხშირად და ყველაზე ეფექტიანად არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენელთა მიერაც. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



გრაფიკი #29  ინტერნეტგვერდები, რომლებზეც დამსაქმებლები ანთავსებენ განცხადებებს 

                  ვაკანსიების შესახებ 
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მართალია, ინტერნეტგვერდებს კადრების მოსაძებნად სულ რეგიონში კვლევის მონაწილე 
ორგანიზაციების 12% იყენებს, მაგრამ თავად სამუშაოს მაძიებელთა კვლევამ უჩვენა, რომ 
ინტერნეტრესურსების გამოყენება ვაკანტური პოზიციების მოსაძებნად ფართოდ 
გავრცელებული პრაქტიკაა. „დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის“ შედეგები უჩვენებს, რომ სამუშაოს მაძიებლები აქტიურად იყენებენ 
როგორც დასაქმების პორტალებს (ყველაზე ხშირად დასახელებული www.jobs.ge), ასევე 
სოციალურ ქსელებს, ძირითადად ფეისბუქგვერდებს.68 ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 
ინტერნეტით ვაკანტური პოზიციების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიმართ 

68. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.

იმ 30 კომპანიიდან, რომელიც ახალი კადრების მოსაძებნად ინტერნეტსაშუალებებს იყენებს, 
აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ხშირად თავად კომპანიის ვებგვერდს/სოციალურ ქსელს იყენებენ 
განცხადებების გასავრცელებლად (10 ორგანიზაცია). აღნიშნულზე მიუთითა 13 კერძო 
ორგანიზაციიდან 8-მ. რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, სულ ინტერნეტგვერდებს 
იყენებს 17 ორგანიზაცია, რომელთაგან 8-მ პორტალი www.hr.gov.ge, 5-მა კი - ვებგვერდი 
www.teacherjobs.ge მიუთითა.

www.teachjobs.ge 
რაოდენობა 5

www.hr.gov.ge 
რაოდენობა 8

ორგანიზაციის
წარმომადგენლის
პირადი გვერდი
რაოდენობა 8

კომპანიის ვებ გვერდი, სოც. ქსელები
რაოდენობა 10

www.hr.ge 
რაოდენობა 6

www.jobs.ge 
რაოდენობა 6
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 განცხადებების განთავსება ინტერნეტსივრცეში მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებს. 
ამასთან, სერიოზული დაბრკოლებაა ნეპოტიზმი. დასაქმებისთვის სწორედ სანაცნობო წრის 
მნიშვნელობის გამო ინტერნეტში გავრცელებული განცხადებების სანდოობის გადამოწმება  
ნაცნობებთან/ახლობლებთან ხდება. მიუხედავად ამგვარი სკეპტიციზმისა, ვაკანტურ 
პოზიციებს სამუშაოს მაძიებლები ინტერნეტის საშუალებით მაინც აქტიურად ეძებენ. 

როგორც დამსაქმებელთა კვლევის შედეგები უჩვენებს, მათი დიდი ნაწილი ნებისმიერი 
პოზიციისთვის პერსონალს ერთსა და იმავე წყაროს გამოყენებით ეძებს (66%) და მათი 
მხოლოდ ნაწილი აცხადებს, რომ სხვადასხვა პოზიციისთვის პერსონალის მოსაძიებლად 
განსხვავებულ წყაროებს იყენებს (18%). აღსანიშნავია, რომ კერძო ორგანიზაციების 
უმრავლესობა ნებისმიერი პოზიციისთვის პერსონალს ერთი და იმავე წყაროს გამოყენებით 
ეძებს (68%). აქ ახლობლების/ნაცნობების ფაქტორის მნიშვნელობაზე შეიძლება 
ვისაუბროთ, რადგან მანამდე კერძო ორგანიზაციებმა სწორედ ეს გზა დაასახელეს ყველაზე 
ხშირად და ეფექტიანად გამოყენებულ საშუალებად ახალი კადრის მოსაძებნად. რაც შეეხება 
სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მათი ნახევარზე ოდნავ მეტი აცხადებს, რომ ნებისმიერი 
პოზიციისთვის ერთსა და იმავე წყაროს იყენებს პერსონალის მოსაძებნად (55%), 43% კი 
აცხადებს, რომ სხვადასხვა პოზიციისთვის პერსონალის მოსაძებნად გამოყენებული 
წყაროებიც განსხვავებულია. მანამდე ყველაზე ხშირად და ყველაზე ეფექტიანად 
დასახელებული მექანიზმის გათვალისწინებით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სახელმწიფო 
ორგანიზაციები ერთსა და იმავე წყაროს გამოყენებაში თავად სამუშაოს მაძიებელთა 
მიმართვას გულისხმობენ და სწორედ ამ გზას იყენებენ სხვადასხვა პოზიციისთვის კადრის 
მოძებნის საშუალებად. 

გრაფიკი #30 პერსონალის მოსაძებნად მსგავსი/განსხვავებული წყაროების გამოყენება

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
ნებისმიერი პოზიციისთვის პერსონალს ვეძებთ
ერთი და იგივე წყაროების გამოყენებით

სხვადასხვა პოზიციისთვის პერსონალის
მოსაძიებლად განსხვავებულ წყაროს/
წყაროებს ვიყენებთ
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18%
16%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 124
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40
ჯამი 164

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



იმ 37 ორგანიზაციიდან, რომელმაც განაცხადა, რომ სხვადასხვა პოზიციისთვის პერსონალის 
მოსაძებნად განსხვავებულ წყაროებს იყენებს, უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ ამ ტაქტიკას 
მიმართავს იშვიათი კვალიფიკაციის მქონე კადრის მოსაძიებლად (68%). ამ თვალსაზრისით 
რეალობა მსგავსია  კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში. 

ორგანიზაციაში თანამშრომლის აყვანის კრიტერიუმებს შორის აღმოჩნდა, რომ შესაბამისი 
გამოცდილება არის მთავარი, რაზეც ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ მიუთითა (52%), 
როგორც სამსახურში კადრის აყვანის მთავარ კრიტერიუმად. ამასთან, ათიდან ოთხმა 
ორგანიზაციამ თანამშრომლის აყვანის კრიტერიუმად ადგილზე გავლილი 
პრაქტიკა/სამუშაო გარემოში გამოცდა (43%) და შესაბამისი განათლება (38%) მიუთითა. 
ზოგადად მუშაობის გამოცდილება კრიტერიუმად ათიდან დაახლოებით სამმა 
ორგანიზაციამ დაასახელა (27%). კერძო ორგანიზაციებში თანამშრომლის აყვანის ორ 
ყველაზე მეტად დასახელებულ კრიტერიუმად შესაბამისი გამოცდილება (50%) და ადგილზე 
გავლილი პრაქტიკა/სამუშაო გარემოში გამოცდა (45%) გამოიკვეთა. სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი ორი ყველაზე მეტად დასახელებული კრიტერიუმი: შესაბამისი 
განათლება (80%) და შესაბამისი გამოცდილებაა (70%). 
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გრაფიკი #31  პერსონალის მოსაძიებლად განსხვავებული წყაროების გამოყენება 

კადრების მოსაძიებლად 
სეზონური სამუშაოებისათვის, 1%

მაღალანაზღაურებადი
კადრების მოსაძიებლად, 5%

გამოცდილი კადრების 
მოსაძიებლად, 13%

იშვიათი კვალიფიკაციის 
მქონე კადრის მოსაძიებლად 68%

არ ვიცი მიჭირს პასუხის გაცემა 13%

რაოდენობა 37

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



69. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.
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კრიტერიუმი, რომლითაც ორგანიზაციები ყველაზე ხშირად ხელმძღვანელობენ 
თანამშრომლის აყვანისას, ყველაზე მეტი ორგანიზაციისთვის ადგილზე გავლილი 
პრაქტიკა/სამუშაო გარემოში გამოცდაა (37%). ეს კრიტერიუმი დაასახელა ყველაზე მეტმა 
კერძო ორგანიზაციამ. სახელმწიფო ორგანიზაციებიდან ყველაზე მეტმა თანამშრომლის 
სამსახურში აყვანის კრიტერიუმად, შესაბამისი განათლება მიუთითა (57%).
რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, მათთვის შესაბამისი განათლება და შესაბამისი 
გამოცდილებაა ის კრიტერიუმები, რომლითაც  ხელმძღვანელობენ სამსახურში 
თანამშრომლის აყვანისას. აღნიშნულზე კვლევის მონაწილე 9-დან 7-მა არასამთავრობო 
ორგანიზაციამ მიუთითა. 

აღსანიშნავია, რომ სამუშაო გამოცდილების სიმწირე გამოვლინდა დასაქმების ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს შიდა ბარიერად სამუშაოს მაძიებელთა კვლევაშიც. როგორც კვლევის 
მონაწილეები აღნიშნავენ, დამსაქმებლების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ სამუშაო 
გამოცდილებაა. აღნიშნულს სამუშაოს მაძიებლები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, 
უმეტესად ვერ აკმაყოფილებენ. გამოწვევაა ის, რომ არ არსებობს თავად სამუშაო 
გამოცდილების დაგროვების შესაძლებლობები, ისევე როგორც სტაჟირების 
შესაძლებლობა.69 
 
დამსაქმებელთა კვლევის შედეგების თანახმად, გურიაში ორგანიზაციების 43% კადრების 

გრაფიკი #32 კრიტერიუმები, რომლითაც დამსაქმებლები ხელმძღვანელობენ 

თანამშომლის სამსახურში აყვანისას 
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30%

ზოგადად მუშაობის 
გამოცდილება

შესაბამისი განათლებაშესაბამისი გამოცდილება
ადგილზე გავლილი პრაქტიკა/
სამუშაო გარემოში გამოცდა

მოტივაცია

ტესტირება სასწავლებლის რეკომენდაცია

ახლობლის მიერ გაწეული 
რეკომენდაცია

სხვა დამსაქმებლის და/ან 
ჩვენი თანამშრომლის მიერ 
გაწეული რეკომენდაცია

პიროვნული თვისებები

არ ვიცი/ მიჭირს 
პასუხის გაცემა
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რაოდენობა 130
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სულ
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აყვანისას სირთულეებს არ აწყდება. მესამედი ორგანიზაციებისა კი აღნიშნავს, რომ 
სირთულე, რომელთაც აწყდებიან, იმაში მდგომარეობს, რომ რეგიონში შესაბამისი 
გამოცდილების (31%) და შესაბამისი განათლების (31%) მქონე კადრების სიმწირეა. ათიდან 
ოთხი კერძო ორგანიზაცია ამბობს, რომ არ აქვს სირთულეები კადრების აყვანისას (43%). 
ორი მთავარი სირთულე კი რეგიონში შესაბამისი გამოცდილებისა (32%) და განათლების 
(30%) მქონე კადრების სიმწირეს უკავშირდება. სახელმწიფო ორგანიზაციების 35% ამბობს, 
რომ არ აწყდება სირთულეებს კადრების აყვანისას. ყველაზე მეტი ორგანიზაცია კი 
სირთულედ რეგიონში შესაბამისი განათლების მქონე კადრების სიმწირეზე მიუთითებს (45%). 
ყველა სხვასთან შედარებით, სირთულეს, რომელსაც ყველაზე ხშირად აწყდებიან 
ორგანიზაციები კადრის აყვანისას, რეგიონში შესაბამისი განათლების მქონე კადრების 
სიმწირეს უკავშირდება როგორც კერძო (50%), ასევე სახელმწიფო (69%) ორგანიზაციების 
შემთხვევაში. 

რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ ახალი კადრების 
აყვანისას სირთულედ შესაბამისი გამოცდილების მქონე კადრების სიმწირე აღნიშნა (6 
ორგანიზაცია). 

43%

გრაფიკი #33 სირთულეები, რომლებსაც აწყდებიან კადრების აყვანისას

35%

პოტენციურ კადრებს შეთავაზებულზე 
მაღალი ანაზღაურების მოლოდინი აქვთ

რეგიონში შესაბამისი განათლების
მქონე კადრების სიმწირეა

არ ვაწყდებით სირთულეებს
რეგიონში შესაბამისი გამოცდილების
მქონე კადრების სიმწირეა

სამუშაოს მაძიებლები არ ფლობენ ინფორმაციას
გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების შესახებ

არ ვიცი / მიჭირს პასუხის გაცემა
კონკურენტმა ორგანიზაციამ, სპეციალისტებს 
შეუზღუდა უფლება ჩვენთანაც დასაქმებულყვნენ

სამუშაოს მაძიებლები ნაკლებად 
მოტივირებულები არიან

სამუშაოს მაძიებლებს კონკურენტები 
უკეთეს პირობებს სთავაზობენ
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სულ

რაოდენობა 170

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



70. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.

71. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიკაციები, რომლებიც ჯამურად 102 დამსაქმებლიდან 5%-მა და მეტმა 
დაასახელა.  
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კვალიფიკაციები რომელთა მოძიებაც განსაკუთრებით რთულია დამსაქმებლისთვის

სულ
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იმ 102 ორგანიზაციიდან (კერძო - 76, სახელმწიფო - 26), რომელთაც აღნიშნეს, რომ რაღაც 
ტიპის სირთულეს ხვდებიან კადრების მოძიების დროს, ასევე, ვთხოვეთ დაესახელებინათ ის 
კვალიფიკაციები, რომელთა მოძიებასთან დაკავშირებითაც აწყდებიან სირთულეებს. 
აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციების 11%-ს გაუჭირდა კონკრეტული კვალიფიკაციის 
დასახელება. ყველაზე მეტ სირთულეს კი, როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციები შემდეგი 
კადრების მოძიებისას ხვდებიან რეგიონში: მუშა (7%), გამყიდველი (6%), ფარმაცევტი (5%) და 
მცხობელი (5%). კერძო ორგანიზაციები სწორედ ამ კვალიფიკაციის კადრების მოძიებასთან 
დაკავშირებით აწყდებიან სირთულეებს. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი ყველაზე მეტ 
სირთულეს იურისტის კვალიფიკაციის მქონე კადრის მოძიება წარმოადგენს (სულ 4 
ორგანიზაცია). მათთვის ასევე რთულია მუშის, ელექტრიკოსის  და მშენებლის  
კვალიფიკაციის მქონე კადრების მოძიება. ამ კონტექსტში საინტერესოა სამუშაოს 
მაძიებელთა კვლევა.70 როგორც მისმა მონაწილეებმა აღნიშნეს, რეგიონში გამოწვევაა 
დაბალი ანაზღაურება, რის გამოც ადამიანები, შეიძლება, არ თანხმდებოდნენ სამუშაოს. 
სწორედ ამით შეიძლება აიხსნას ისეთი კვალიფიკაციის კადრების მოძიების დეფიციტი, 
როგორიც მუშაა.71 

როგორც კვლევის შედეგები მოწმობს, ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში კვლევის მონაწილე 
ორგანიზაციების მეოთხედს აქვს აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება (27%). 
ხშირად სერვისით ორგანიზაციათა 11% და იშვიათად - 16% სარგებლობს. უმრავლესობა 
როგორც კერძო (73%), ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებისა (73%) აუთსორსინგით არ 
სარგებლობს. ამ სერვისით არ სარგებლობენ არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენლებიც (7 ორგანიზაცია). 

კერძო

ორგანიზაცია

სახელმწიფო

ორგანიზაცია



72. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიაკციები, რომლებიც ჯამურად რეგიონში 49 დამსაქმებლიდან 5% და 
მეტმა დაასახელა
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იმ 49 ორგანიზაციიდან (კერძო - 38, სახელმწიფო - 11), რომელსაც აქვს აუთსორსინგ 
სერვისით სარგებლობის გამოცდილება ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, აღმოჩნდა, რომ 
ყველაზე მეტ ორგანიზაციას აუთსორსინგზე ბუღალტრის სერვისით უსარგებლია (39%). 
17%-ს ორგანიზაციებისას, ასევე, უსარგებლიათ IT-სპეციალისტის სერვისით. აქვე 
აღსანიშნავია აუდიტორული მომსახურებით, იურისტის, აპარატურის 
ამწყობი-ინსტრუქტორისა და არქიტექტორის სერვისით სარგებლობის გამოცდილება. 
აღსანიშნავია, რომ იმ 38 კერძო ორგანიზაციიდან, რომელსაც აქვს აუთსორსინგით 
სარგებლობის გამოცდილება, ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ ბუღალტრის სერვისით 
ისარგებლა. 11 სახელმწიფო ორგანიზაციიდან უმრავლესობამ ასევე ისარგებლა 
ბუღალტრის სერვისით.72  
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აუთსორსინგით სრგებლობის გამოცდილება ბოლო 2-3 წლის მანძილზე
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აუთსორსინგით შესყიდული სერვისი ბოლო 2-3 წლის მანძილზე (რაოდ. და პროც.)

სულ
კერძო

ორგანიზაცია

სახელმწიფო

ორგანიზაცია

საერთოდ არ ვსარგებლობთ

კერძო ორგანიზაცია სულ 130 სახელმწიფო ორგანიზაცია სულ 40 სულ 170

იშვიათად ვსარგებლობთ ხშირად ვსარგებლობთ
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73. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიკაციები, რომლებიც ჯამურად 67 დამსაქმებლიდან 5%-მა და მეტმა 
დაასახელა.  
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კვლევის შედეგები მოწმობს, რომ უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში ორგანიზაციათა 
მეტი წილი არ გეგმავს აუთსორსინგით სარგებლობას (60%). უტყუარი განზრახვის 
არსებობას აფიქსირებს ორგანიზაციების 15% და სავარაუდოდ აუთსორსინგით 
სარგებლობაზე მიუთითებს ორგანიზაციათა თითქმის მეოთხედი (23%). კერძო 
ორგანიზაციების დიდი ნაწილი სავარაუდოდ არ ისარგებლებს აუთსორსინგ სერვისით 
უახლოეს მომავალში (61%), 14% კი - აუცილებლად ისარგებლებს. სახელმწიფო 
ორგანიზაციების ნახევარი აცხადებს, რომ, ალბათ, არ ისარგებლებს აუთსორსინგით 
შემდეგი 2-3 წლის განმავლობაში (53%), მეხუთედის თქმით კი, ისინი აუცილებლად 
ისარგებლებენ აღნიშნული სერვისით (20%). სავარაუდოდ, სერვისით სარგებლობაზე 
მიუთითა როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციების დაახლოებით მეოთხედმა 
(შესაბამისად, 23% და 22%). 

იმ 67 ორგანიზაციიდან (კერძო - 50, სახელმწიფო - 17), რომელმაც განაცხადა, რომ 
უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში აუცილებლად/ალბათ ისარგებლებს აუთსორსინგ 
სერვისით, 9%-ს უჭირს იმ სერვისის/კვალიფიკაციის იდენტიფიცირება, რომელიც შეიძლება 
შეისყიდოს. ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ ბუღალტრის მომსახურება დაასახელა იმ 
სერვისებს შორის, რომელსაც შეიძენს აუთსორსზე (31%). კერძო ორგანიზაციების ყველაზე 
მეტმა რაოდენობამ სწორედ ბუღალტრის სერვისი დაასახელა (16 ორგანიზაცია) იმ 
სერვისებს შორის, რომელსაც შეიძენს აუთსორსზე, სახელმწიფო ორგანიზაციებიდან 
ყველაზე მეტმა კი - იურისტის სერვისის შეძენის შესახებ მიუთითა (4 ორგანიზაცია).73  

გრაფიკი #35 უახლოეს 2-3 წელიწადში აუდთსორსიგნით საერგებლობის განზრახვა 

აუცილებლად ვისარგებლებალბათ, არა ალბათ ვისარგებლებ არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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61%
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2%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130
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22%
20%

5%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40

60%

23%

15%

2%

ჯამი 170
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მენეჯერი

მარკეტინგის
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ბუღალტერი

იურისტი

რეჟისორი

სხვა
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დასახელება

it-სპეციალისტი

აპარატურის ამწყობი-ინსტრუქტორი

აუდიტორული მომსახულება

ც
ხ
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ი
ლ

ი
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აუთსორსზე შესასყიდი სერვისები/კვალიფიკაცია (რაოდენობა და პროცენტი)

სულ
კერძო

ორგანიზაცია

სახელმწიფო

ორგანიზაცია
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კვლევის მონაწილეთა შეფასებით, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ყველა ახალ 
თანამშრომელს სჭირდება გარკვეული შეგუება სამსახურთან, საგანმანათლებლო 
სასწავლებლის (უმაღლესი/პროფესიული) დასრულების შედეგად 
კურსდამთავრებულები უმეტესად კარგად ფლობენ პროფესიას და სჭირდებათ 
ტრენინგი გარკვეული დოზით (60%). შეფასება უჭირს კვლევის მონაწილე 
ორგანიზაციების 24%-ს, 14% კი მიიჩნევს, რომ კურსდამთავრებულები ცუდად 
ფლობენ პროფესიას და სჭირდებათ ტრენინგი დიდი დოზით. კერძო ორგანიზაციების 
შემთხვევაში, ტრენინგის გარკვეული დოზით საჭიროებაზე მიუთითა უმრავლესობამ 
(58%), მეოთხედს უჭირს აღნიშნულის შეფასება (25%), 15%-ის აზრით კი, 
საგანმანათლებლო სასწავლების კურსდამთავრებულები ცუდად ფლობენ 
პროფესიას და სჭირდებათ ტრენინგი დიდი დოზით. რაც შეეხება სახელმწიფო 
ორგანიზაციებს, მათი დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კურსდამთავრებულები კარგად 
ფლობენ პროფესიას და სჭირდებათ ტრენინგი გარკვეული დოზით (73%). 

03. კვლევის შედეგები გურია

არსებული კადრების უნარ-ჩვევების შეფასება

გრაფიკი #36 საგანმანათლებლო სასწავლებლების (უმაღლესი/პროფესიული) 

                 კურსდამთავრებულთათვის ტრენინგის საჭიროების შეფასება 

სრულყოფილად ფლობს პროფესიას
არ სჭირდება დამატებითი ტრენინგები

კარგად ფლობს პროფესიას 
სჭირდება ტრენინგი გარკვეული დოზით

ცუდად ფლობს პროფესიას - სჭირდება
ტრენინგი დიდი დოზით

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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25%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130
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7% 7%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40

60%

14%

2%

24%

ჯამი 170
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კვლევის მონაწილეებმა შეაფასეს საკუთარი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ე.წ. „სოფთ 
სქილის“ ფლობა. დამსაქმებელთა მიერ თითოეული უნარი 10-ქულიან სკალაზე შეფასდა, 
სადაც „1“ ნიშნავდა, რომ აღნიშნული „საერთოდ არაა გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ კი - 
„სერიოზული გამოწვევაა/პრობლემაა“. უნარების საშუალო შეფასებებს თუ ვნახავთ, 
შეიძლება დავასკვნათ, რომ სხვადასხვა უნარის ფლობის მიხედვით არსებული გამოწვევების 
მიუხედავად, ისინი ძალიან მწვავე/სერიოზულ გამოწვევებად არ ფასდება. როგორც 
აღმოჩნდა, ყველაზე მეტად გამოწვევა უკავშირდება უცხო ენების ფლობას (საშუალო 
შეფასება - 3.3). ასევე გამოწვევაა თეორიული ცოდნის შესაბამისობის კუთხით პრაქტიკულ 
მოთხოვნებთან (2.3), საბაზისო კომპიუტერული უნარებისა (2.2) და პროფესიის შესაბამისი 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების (2.1) ფლობის თვალსაზრისით. ამასთან, შეიძლება ითქვას, რომ 
ყველაზე ნაკლებად პრობლემურად დამსაქმებლები აფასებენ ისეთი უნარების ფლობას, 
როგორიცაა საქმიანი ზეპირი კომუნიკაციისა (1.6) და გუნდური მუშაობის (1.6) უნარები. 
კერძო ორგანიზაციების კონტექსტში ყველაზე მეტად გამოწვევებს დამსაქმებლები ხედავენ 
უცხო ენების ფლობის (3.2), ყველაზე ნაკლებად კი - გუნდური მუშაობის უნარის (1.6) 
თვალსაზრისით. რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იქაც ყველაზე სერიოზულ 
გამოწვევად უცხო ენების ფლობა (4.0), ყველაზე ნაკლებად კი - საქმიანი ზეპირი 
კომუნიკაციის უნარი (1.4) გამოიკვეთა. 

აღსანიშნავია, რომ უცხო ენის არცოდნა დასაქმების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შიდა 
ბარიერად იდენტიფიცირდა სამუშაოს მაძიებელთა კვლევაშიც.74  თუ დამსაქმებელთა 
კვლევის შედეგებსაც გავითვალისწინებთ, შეიძლება ითქვას, რომ უცხო ენის 
არცოდნა/არასათანადო ცოდნა გამოწვევაა როგორც დასაქმებამდე, ასევე დასაქმების 
შემდგომ ეტაპზეც.

გრაფიკი #37 დასაქმებულთა სხვადასხვა უნარის შეფასება (10-ქულიანი სკალა, სადაც 
„1“ ნიშნავს „საერთოდ არაა გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ ნიშნავს - „სერიოზული გამოწვევა/პრობლემაა) 

74. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.  

პროფესიის შესაბამისი
პრაქტიკული უნარები

პრობლემის გადაჭრის
უნარი

საბაზისო კომპიუტერული უნარებიუცხო ენის ფლობა
თეორიული ცოდნის შესაბამისობა
პრაქტიკულ მოთხოვნებთან

დროის მენეჯმენტი
წერითი კომუნიკაციის
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მიღების უნარი

საქმიანი ზეპირი კომუნიკაციის
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1.6%

1.5%

ორგანიზაციებმა, უნარებთან ერთად, დასაქმებულთა თვისებებიც შეაფასეს. ლიდერულ თვისებებს, 
პასუხისმგებლობის გრძნობას, მოტივაციის ქონასა და ადეკვატურ ამბიციას შორის, აღმოჩნდა, რომ 
ყველაზე მეტ გამოწვევებს დამსაქმებლები სწორედ ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით ხედავენ 
(საშუალო შეფასება - 2.3 ქულა). ყველაზე ნაკლები გამოწვევებია პასუხისმგებლობის გრძნობის 
თვალსაზრისით (1.6). როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებშიც ხედვები ამ თვისებების 
პრობლემურობასთან დაკავშირებით თითქმის მსგავსია და კვლევას რაიმე განსხვავებები არ 
გამოუვლენია. 

პასუხისმგებლობის 

გრძნობა

მოტივაციის ქონა

გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

3
8
 

დასაქმებულთა სხვადასხვა თვისებების პრობლემურობის შეფასება 
(10-ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს „საერთოდ არაა გამოწვევა“, „10“ ნიშნავს - „სერიოზული გამოწვევაა)
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ლიდერული

თვისებები
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ამბიცია
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73

სახელმწიფო

სულ
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თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად 
ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ აქტივობებთან დაკავშირებით კვლევამ უჩვენა, რომ 
ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი სპეციალურ ღონისძიებებს არ ახორციელებს (59%). თითქმის 
მეოთხედი ატარებს დამატებით ტრენინგებს (23%), 13% კი - ძველ კადრებს ანაცვლებს ახლით. 
ორგანიზაციათა 11%-ის შემთხვევაში იცვლება სამუშაო პრაქტიკა. კერძო ორგანიზაციების დიდი 
ნაწილი აღმოჩნდა, რომ არ ატარებს არანაირ სპეციალურ ღონისძიებას საკუთარი თანამშრომლების 
უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად (62%), მეხუთედი კი - 
ტრენინგებს ატარებს (19%). აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციების ნახევარზე მეტი ატარებს 
დამატებით ტრენინგებს (55%), მესამედი კი არანაირ სპეციალურ ღონისძიებას არ ახორციელებს 
(30%). 

იმ 49 კომპანიიდან, რომელთაც თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად ტრენინგების ჩატარების გამოცდილება აქვთ, უმრავლესობამ 
ბოლო 2-3 წლის გათვალისწინებით სპეციალობაში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები 
ჩაატარა (68%). ორგანიზაციების მეოთხედმა კომუნიკაციისა და თვითპრეზენტაციის უნარებთან 
დაკავშირებული  (25%), მეხუთედმა კი - დროის მენეჯმენტის (21%) საკითხებზე ჩაუტარა ტრენინგები 
საკუთარ თანამშრომლებს. კერძო ორგანიზაციებში ყველაზე მეტმა კვლევის მონაწილემ ბოლო 2-3 
წლის გათვალისწინებით, საკუთარ თანამშრომლებს სპეციალობაში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 
ტრენინგები ჩაუტარა (65%). იგივე ტრენინგი ჩაატარა ყველაზე მეტმა სახელმწიფო 
ორგანიზაციამაც (77%). მათმა მესამედმა ტრენინგები ჩაატარა, ასევე, კომპიუტერულ უნარებში 
(32%).

74

62%

19%

13%

11%

4%

სპეციალური ღონისძიებები
არ ხორციელდება

ტარდება დამატებითი ტრენინგები

ხდება ძველის ახლით ჩანაცვლება

იცვლება სამუშაო პრაქტიკა

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

30%

55%

10%

13%

5%

59%

23%

13%

11%

4%

გრაფიკი #39 თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებული გამოწვევების 

აღმოსაფხვრელად განხორციელებული ღონისძიებები

სახელმწიფო(N 40) სულ(N 170)კერძო(N 130) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა ტრენინგები სპეციალისტებს ჩაუტარა (82%). საშუალო რგოლის 
მენეჯერებისთვის ტრენინგების ჩატარებაზე კვლევის მონაწილე ორგანიზაციათა ნახევარმა 
მიუთითა (50%), მაღალი რანგის მენეჯერებისთვის კი ტრენინგები ორგანიზაციათა 37%-ში ჩატარდა. 
ამ თვალსაზრისით რეალობა მსგავსია კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში. 

რაც შეეხება ორგანიზაციების მიერ თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად გამოყენებულ მოტივაციის 
მექანიზმებს, როგორც შედეგები უჩვენებს, ყველაზე მეტი ორგანიზაცია მოტივაციისთვის ფულადი 
ჯილდოს გაცემის მექანიზმს იყენებს (43%). ორგანიზაციათა მესამედი არ იყენებს არანაირ მექანიზმს 
(31%) და, ასევე, მესამედი მადლობას უცხადებს (29%) თანამშრომლებს. კერძო ორგანიზაციების 
მესამედი არ იყენებს თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად მოტივაციის არანაირ მექანიზმს (33%), 
ყველაზე დიდი ნაწილი კი იყენებს ფულად ჯილდოს (43%). რაც შეეხება სახელმწიფო 
ორგანიზაციას, მათი ყველაზე დიდი ნაწილი მადლობის გამოცხადების მექანიზმს მიმართვას (58%). 
38%-ის შემთხვევაში სახელდება ფულადი ჯილდო, 23%-ის შემთხვევაში კი - ფასიანი საჩუქარი. 

გრაფიკი #40 ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში თანამშრომლებისთვის ჩატარებული 

                  ტრენინგები უნარების გასაუმჯობესებლად

სპეციალობაში კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსები

კომუნიკაციის და თვითპრეზენტაციის 

უნარები

დროის მენეჯმენტი

შრომის უსაფრთხოება

კომპიუტერული უნარები

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

სტრატეგიული დაგეგმვა და 

გაუთვალისწინებელი საქმეების მართვა

65% 77% 68%

24% 27% 25%

24% 14% 21%

15% 11%

32% 7%

3% 3%

5% 1%

სახელმწიფო (რაოდენობა 22) სულ (რაოდენობა 49)კერძო (რაოდენობა 27)

75
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გრაფიკი #41 თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად მოტივაციისთვის გამოყენებული 

                 მექანიზმები

ფულადი ჯილდო

არ ვიყენებთ არანაირ მექანიზმს

მადლობის გამოცხადება

ფასიანი საჩუქარი

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების

შეთავაზება

თიმბილდინგ-აქტივობების ორგანიზება

დაწინაურება

43% 38% 43%

13% 31%

26% 29%

12%

3%

1% 1%

2% 2%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

სერთიფიკატი/სიგელის გაცემა 0.5%

სახელმწიფო (რაოდენობა 40) სულ (რაოდენობა 170)კერძო (რაოდენობა 130)

33%

58%

23% 13%

6% 18% 7%

5% 20% 6%

5%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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გრაფიკი #42 სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გამოცდილება

არ ვთანამშრომლობთ არცერთთან

ვთანამშრომლობთ პროფ. სასწავლებლებთან

ვთანამშრომლობთ პროფესიულ და 

უმაღლეს სასწავლებლებთან

ვთანამშრომლობთ უმაღლესებთან

83% 53% 80%

15% 13%

4%

2%

სახელმწიფო (რაოდენობა 40) სულ (რაოდენობა 170)კერძო (რაოდენობა 130)

13%

25%

7% 3%

კვლევის შედეგები უჩვენებს, რომ გურიაში ორგანიზაციათა უმრავლესობა არ 
თანამშრომლობს სასწავლებლებთან (უმაღლესი თუ პროფესიული) (80%). ათიდან რვა 
კერძო ორგანიზაცია არ თანამშრომლობს არც პროფესიულ და არც სახელმწიფო 
ორგანიზაციასთან. 15% ორგანიზაციებისა კი თანამშრომლობს პროფესიულ 
სასწავლებელთან (13% მხოლოდ პროფესიულთან). სახელმწიფო ორგანიზაციების ნახევარი 
არ თანამშრომლობს სასწავლებლებთან (53%), მეოთხედზე მეტი კი თანამშრომლობს 
პროფესიულ და/ან უმაღლეს სასწავლებელთან. 

იმ 37 ორგანიზაციიდან, რომელიც თანამშრომლობს პროფესიულ სასწავლებელთან, 
უმრავლესობა პროფესიულ სტუდენტებს სთავაზობს საწარმოო პრაქტიკას (64%), 24% კი 
მონაწილეობს პროფესიული ორიენტაციის ღონისძიებებში. პროფესიულ სასწავლებელთან 
თანამშრომლობის გამოცდილების მქონე 21 კერძო ორგანიზაციიდან უმრავლესობა 
პროფესიულ სტუდენტებს საწარმოო პრაქტიკას სთავაზობს (68%). 16 სახელმწიფო 
ორგანიზაციიდან უმრავლესობა კი, რომელიც პროფესიულ სასწავლებელთან 
თანამშრომლობს, მონაწილეობს პროფესიული ორიენტაციის ღონისძიებებში (69%), ნახევარი 
კი პროფესიულ სტუდენტებს საწარმოო პრაქტიკას სთავაზობს (50%). 

იმის მიუხედავად, თანამშრომლობენ თუ არა ორგანიზაციები პროფესიულ 
სასწავლებლებთან, ყველამ უპასუხა კითხვას იმის თაობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

03. კვლევის შედეგები გურია

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის მნიშვნელოვნების შეფასება

4.4%

6.2%

4.6%

სახელმწიფო სულ (რაოდენობა 170)კერძო
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მათი ორგანიზაციისთვის პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა. როგორც შედეგები 
უჩვენებს, ორგანიზაციები ამ თანამშრომლობას საშუალოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ (საშუალო 
ქულა - 4.6). კერძო ორგანიზაციები პროფესიულ სასწავლებლებთან თანაშრომლობის 
მნიშვნელობას 4.4 ქულად აფასებენ, სახელმწიფო ორგანიზაციები კი - უფრო მნიშვნელოვნად 
მიიჩნევენ, რამდენადაც მათი შეფასება 6.2 ქულაა (მნიშვნელოვნება  შეფასდა 10-ქულიან სკალაზე, 
სადაც „1“ ნიშნავდა - „სრულებით არ არის მნიშვნელოვანი“, „10“ – „ძალიან მნიშვნელოვანია“). 

იმ ორგანიზაციათა აზრით, რომელთა შეფასებითაც მათთვის პროფესიულ სასწავლებლებთან 
თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია/ძალიან მნიშვნელოვანია, მთავარი მიზეზი იმაში მდგომარეობს, 
რომ აღნიშნული ამარტივებს შესაბამისი კადრების მოზიდვას (65%). ასევე, ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, 
რომ ეს უზრუნველყოფს პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებას (55%). კერძო ორგანიზაციების 
უმრავლესობის აზრით, პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა ამარტივებს შესაბამისი 
კადრების მოზიდვას (70%). სახელმწიფო ორგანიზაციათა ყველაზე დიდი ნაწილის აზრით კი, 
თანამშრომლობა პროფესიულ სასწავლებლებთან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს უზრუნველყოფს 
პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებას (65%). 

როგორც აღმოჩნდა, კვლევის მონაწილე არასამთავრობო სექტორის 9 წარმომადგენლიდან, 
პროფესიულ სასწავლებელთან ამჟამად 6 თანამშრომლობს. სექტორის წარმომადგენელთაგან 5 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამ სასწავლებლებთან თანამშრომლობას და ამის მიზეზებად კადრების 
მოზიდვის გამარტივებასა და პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლების უზრუნველყოფას ასახელებს. 
რაც შეეხება იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამჟამად არ თანამშრომლობენ პროფესიულ 
სასწავლებლებთან, ამის მთავარ მიზეზად ის დასახელდა, რომ ისინი საკუთარი ორგანიზაციისთვის 
სარგებელს ვერ ხედავენ (40%). ეს არის მთავარი მიზეზი როგორც კერძო (40%), ასევე სახელმწიფო 
ორგანიზაციების (29%) შემთხვევაში. აქვე აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციების 
თითქმის მეხუთედი მიუთითებს იმაზე, რომ პროფესიულ სასწავლებლებთან არ თანამშრომლობს 
მათი არახელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობისა (17%) და ორგანიზაციის მიერ 
აღნიშნულისთვის დამატებითი რესურსის საჭიროების (17%) გამო. 
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გრაფიკი #44 პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობის მიზეზები

პროფესიულ სასწავებლებთან 

თანამშრომლობა ამარტივებს შესაბამისი

კადრების მოზიდვას

39% 65%

პროფესიულ სასწავლებლებთან

თანამშრომლობა უზრუნველყოფს

პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებას

54% 65% 55%

პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებს/

კურსდამთავრებულებს ადეკვატური 

მოლოდინები აქვთ სამუშაო პროცესთან

დაკავშირებით

14% 17% 14%

პროფესიულ სასწავებლის სტუდენტებს/

კურსდამთავრებულებს ადეკვატური

მოლოდინები აქვთ ანაზღაურებასთან 

დაკავშირებით

10% 8%

მეტი მოსწავლე ინტერესდება პროფესიული

სასწავლებლისთვის/ვუწევთ 

პოპულარიზაციას

4% 1%

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 1%

სახელმწიფო სულ კერძო 

9%

70%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



41%

16%

14%

12%

6%

4%

1%

-

-

3%

4%

29%

13%

13%

17%

4%

17%

-

-

40%

15%

14%

12%

6%

5%

1%

4%

4%

-

4% 3%

- 4%

არ ვსაჭიროებთ მსგავსი ტიპის თანამშრომლობას/

სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე

ვერ ვხედავ ვერანაირ სარგებელს ორგანიზაციისთვის

მიზეზები

პროფესიული სასწავლებლები არ ამზადებენ ჩვენი

ორგანიზაციის საჭიროებებისთის შესაბამის კადრს

სასწავლებლის/სასწავლებლების გეორგრაფიული 

მდებარეობა არახელსაყრელია

ეს ორგანიზაციისთვის ზედმეტი ხარჯია

ორგანიზაციას ამისთვის სჭირდება დამატებითი

რესურსი

3% 8% 4%
ჩვენს ორგანიზაციას ძირითადად უმაღლესი 

სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა კომპეტენცია

სჭირდება

3% 8% 3%
უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდიანარე, 

არასრულწლოვან სტუდენტებს ვერ ვიღებთ პრაქტიკაზე

2% - 2%
არ გვყავს პედაგოგიური/შესაბამისი უნარების მქონე

კადრი, რომელიც უზრუნველყოფს პრაქტიკული კურსის

ზედამხედველობას

არ შემოუთავაზებიათ თანამშრომლობა

ორგანიზაციის თანამშრომლებს ემატებათ დატვირთვა

სტუდენტების ჩართვა ანელებს წარმოების პროცესს

არ მსმენი მსგავსი შესაძლებლობის შესახებ

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

12

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის უქონლობის მიზეზები

კერძო

n 109

საჯარო

n 24

სულ

n133

80

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გამოცდილების ქონა-არქონის მიუხედავად, 
ყველამ უპასუხა კითხვას იმის თაობაზე, დასჭირდებათ თუ არა პროფესიული განათლების მქონე 
კადრები უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში. როგორც შედეგები უჩვენებს, ორგანიზაციათა 
ნახევარს, სავარაუდოდ, დასჭირდება ასეთი კადრები (51%). მეტიც, ორგანიზაციათა მეოთხედის 
თქმით, მათ პროფესიული განათლების მქონე კადრები ნამდვილად დასჭირდებათ (24%). კერძო 
ორგანიზაციების ნახევარი ასევე ფიქრობს, რომ დასჭირდება პროფესიული განათლების მქონე 
კადრები (50%). ამგვარი კადრების საჭიროებაზე მიუთითებენ ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციები 
(53%).
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გრაფიკი #46 უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიულ სასწავლებლებთან შესაძლო 

                 თანამშრომლობის პერსპექტივა

დიახ, ვითანამშრომლებთ

უფრო კი, ვიდრე არა

უფრო არა, ვიდრე კი

არა, არ ვითანამშრომლებთ

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

სახელმწიფო (რაოდენობა 21) სულ (რაოდენობა 88)კერძო (რაოდენობა 67)

71% 42%

24% 38%

3%

7%

5% 10%

39%

40%

3%

8%

10%

იმ ორგანიზაციებმა, რომელთაც განაცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში დასჭირდებათ 
პროფესიული განათლების მქონე კადრები, ასევე განაცხადეს, რომ ითანამშრომლებენ პროფესიულ 
სასწავლებლებთან (80%). ამათგან 42% აცხადებს, რომ ითანამშრომლებს, 38% კი ამბობს, რომ 
უფრო ითანამშრომლებს სასწავლებლებთან. ცალსახად აპირებს თანამშრომლობას პროფესიულ 
სასწავლებლებთან სახელმწიფო ორგანიზაციების 71%. 

გრაფიკი #45 პროფესიული განათლების მქონე კადრების საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე

კერძო ორგანიზაცია

სულ 130

23% 27% 11% 37% 2%

33% 20% 15% 22% 10%

24% 11% 35% 3%

სულ 40

სულ 170

სახელმწიფო

სულ

უფრო არა, ვიდრე კიდიახ, დასჭირდება უფრო კი, ვიდრე არა არა, არ დასჭირდება არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

27%
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კვლევის მონაწილეებს კითხვები დაესვათ სხვადასხვა მიმართულებით პანდემიის გავლენაზე. 
როგორც აღმოჩნდა, გურიის რეგიონში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 40%-ს არ 
შეუწყვეტია და კვლავაც განაგრძობს ფუნქციონირებას. ორგანიზაციათა მესამედს მოუწია 
პანდემიის გამო ფუნქციონირების შეჩერება/შეზღუდვა, თუმცა მუშაობა უკვე სრულადაა 
აღდგენილი (30%), ორგანიზაციათა მეხუთედმა კი ნაწილობრივ მოახერხა მუშაობის აღდგენა 
(22%). იმ ორგანიზაციათა ნაწილმა, რომელთაც მოუწიათ ფუნქციონირების 
შეჩერება/შეზღუდვა და ამ დრომდე არ ფუნქციონირებენ, 8% შეადგინა. კერძო და 
სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში რეალობა თითქმის მსგავსია. ერთადერთი 
განსხვავება ისაა, რომ, სახელმწიფო ორგანიზაციებიდან ყველა ფუნქციონირებს და მათ 
შორის არცერთია ისეთი, რომელსაც ფუნქციონირება არ აღუდგენია. 

აღმოჩნდა, რომ პანდემიის გავრცელების გამო ორგანიზაციების აბსოლუტურ 
უმრავლესობას არავითარი საკადრო ცვლილება არ განუხორციელებია (87%). აღნიშნული 
ვრცელდება როგორც კერძო (87%), ასევე სახელმწიფო (90%) ორგანიზაციებზე. იმ 15 
ორგანიზაციიდან კი, რომელმაც პანდემიის გამო გარკვეული საკადრო გადაწყვეტილება 
მიიღო, უმრავლესობას მოუწია თანამშრომლების (ნაწილი ან ყველა) უფასო შვებულებაში 
გაშვება ან ხელფასების შემცირება. 

03. კვლევის შედეგები გურია

COVID-19-ის გავლენა ორგანიზაციებზე

40%

30%

21%

9%

ორგანიზაციას არ შეუწყვეტიამუშაობა
და განაგრძობს ფუნქციონირებას

მოგვიწია დროებით შეზღუდვა,
თუმცა მუშაობა სრულად აღდგენილია

მოგვიწია დროებით შეზღუდვა,
თუმცა ნაწილობრივ აღდგენილია

მოგვიწია ფუნქციონირების შეერება
და ამ დრომდე არ ფუნქციონირებს

40%

27%

33%

40%

30%

22%

8%

გრაფიკი #47 პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე

სახელმწიფო(N 40) სულ(N 170)კერძო(N 130) 
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პანდემიის პირობებში მუშაობის დისტანციური ფორმატის დანერგვის თვალსაზრისით აღმოჩნდა, 
რომ ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ დაუნერგავს მუშაობის ეს ფორმატი (67%). დისტანციური 
ფორმატი დანერგა ორგანიზაციების 24%-მა პანდემიის გავრცელების პირველივე ტალღის დროს. 
კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობას მუშაობის დისტანციური ფორმატი არ დაუნერგავს (72%), 
მეხუთედმა კი დანერგა პირველი ტალღის დროს (19%). რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, 
მათმა უმრავლესობამ მუშაობის დისტანციური ფორმატი დანერგა პირველივე ტალღის დროს 
(70%), 18%-ს კი - არ დაუნერგავს. იმ ორგანიზაციების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, რომელთაც 
არ დაუნერგავთ მუშაობის დისტანციური ფორმატი, ამის მიზეზად, სამუშაოს სპეციფიკიდან 
გამომდინარე, საჭიროების არარსებობა დაასახელეს (96%) და ეს მიზეზი აქტუალურია როგორც 
კერძო (96%), ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციების (100%) შემთხვევაში. 

იმის მიუხედავად, დანერგა ორგანიზაციამ მუშაობის დისტანციური ფორმატი თუ არა, ყველას 
დაესვა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, აპირებენ თუ არა დისტანციურ ფორმატში მუშაობის 
პრაქტიკის გამოყენებას მომავალში. როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციათა უმრავლესობა არ აპირებს 
მომავალში დისტანციური ფორმატში მუშაობის პრაქტიკის გამოყენებას (79%). ამგვარ 
დამოკიდებულებას აფიქსირებს როგორც კერძო (80%), ასევე სახელმწიფო (70%) ორგანიზაციების 
უმრავლესობა. 

72%

19%

4%

2%

არ დაგვინერგავს

დიახ, დავნერგეთ პანდემიის 
გავრცელების პირველივე ტალღის დროს

ჩვენმა ორგანიზაციამ პანდემიიის
პირობებში დაიწყო ფუნქციონირება

თავიდანვე დისტანციურად

პანდემიამდეც მუშაობის ჰიბრიდულ
მოდელს იყენებდა

18%

70%

10%

2%

67%

24%

5%

2%

2%
დიახ, დავნერგეთ პანდემიის

გავრცელების მეორე ტალღის დროს
2%

1%
პანდემიამდეც დისტანციურ ფორმატში

მუშაობდა

გრაფიკი #48 პანდემიის შედეგად მუშაობის დისტანციური ფორმატის დანერგვის 

                  გამოცდილება 

სახელმწიფო(N 40) სულ(N 170)კერძო(N 130) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



84

ზოგადად პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე ძალიან ნეგატიურად ფასდება კვლევის მონაწილე 
ყოველი მეორე ორგანიზაციის (51%) მიერ. ძალიან ნეგატიურია პანდემიის გავლენის შეფასება 
როგორც კერძო (51%), ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციების (45%) დიდი ნაწილის მიერ. აქვე 
აღსანიშნავია, რომ პანდემიის ორგანიზაციაზე გავლენას ნეიტრალურად აფასებს კვლევის მონაწილე 
ორგანიზაციების მესამედი (32%). 

45%

1-2 3-4
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ა
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კ
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 #

5
0
 

ძალიან უარყოფითი ძალიან დადებითი

პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე

51%

51%

12%

10%

11%

5-6

32%

33%

32%

7-8

4%

10%

5%

არ ვიცი

2%

9-10

1%
1%

80%

8%

8%

3%

არ გამოვიყენებთ

უპირატესობას მივანიჭებთ მუშაობის
ჰიბრიდულ მოდელს

გამოვიყენებთ, თუმცა ძირითადად
არადისტანციურ ფორმატს

გამოვიყენებთ ძირითადად დისტანციურ
ფორმატს

70%

15%

15%

79%

9%

8%

3%

1%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 1%

გრაფიკი #49 მომავალში მუშაობის დისტანციური ფორმატის პრაქტიკის შესაძლო 

                  გამოყენება 

სახელმწიფო(N 40) სულ(N 170)კერძო(N 130) 

სახელმწიფო(N 40) სულ(N 170)კერძო(N 130) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



13%

5%

5%

10%

8%

23%

18%

საქმის მოცულობა არ შემცირებულა, თუმცა შემცირდა

შემოსავლები 

შეგვიმცირდა შეკვეთების/გაყიდვების მოცულობა, 

ვინაიდან ჩვენმა მომხმარებლებმა შეამცირეს ხარჯვა 

ან ბიზნესაქტივობა

სირთულეები

ჩვენი მომწოდებლების ან მომმარაგებლების 

საქმიანობაში ხარვეზები შეიქმნა

პრობლემა შეიქმნა ჩვენი პროდუქტების მიწოდებისას

მოგვიხდა ჩვენი ფილიალების ნაწილის  (ან ყველაფრის) 

დახურვა

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვამ ჩვენი 

თანამშრომლებისათვის სამსახურში სიარული 

შეუძლებელი გახადა 

-არსებულ კრიზისში ვერ ვახერხებთ სესხების დროულად 

და სრულად დაფარვას

-ჩვენი მყიდველები / კონტრაქტორები ვერ გვიხდიან

დროულად

18%
თანამშრომელთა ნაწილს გაუჭირდა დისტანციურ 

ფორმატში მუშაობა

რთულია თანამშრომლების პროდუქტიულობის 

გაკონტროლება დისტანციურ ფორმატში

ინტერნეტთან დაკავშირებული ტექნიკური ხარვეზი

სხვა

არანაირი პრობლემა არ შეგვქმნია

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

13

პანდემიით გამოწვეული სირთულეები

სახელმწიფო n40

51%

19%

19%

18%

11%

9%

2%

8%-

8%14%

8%6%

25%7%

8%

6%

2%

კერძო n130
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მართალია, 11-მა ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ მათზე პანდემიის გავლენა დადებითი/ძალიან დადებით 
იყო, თუმცა მათ ნახევარს გაუჭირდა კონკრეტულად ეთქვა, რა დადებით გავლენაზეა საუბარი. 
ოთხმა მათგანმა აღნიშნა, რომ არ ჰქონდა და დანერგა დისტანციურ ფორმატში მუშაობის პრაქტიკა 
და ესაა პანდემიის დადებითი ეფექტი, სამმა ორგანიზაციამ კი მიუთითა, რომ დაინახა განვითარების 
ახალი პერსპექტივები, რითიც აიხსნება პანდემიის დადებითი გავლენა კონკრეტულად მათ 
ორგანიზაციაზე. 

რაც შეეხება სირთულეებს, რომლებიც შეექმნათ ორგანიზაციებს პანდემიის გამო, მთავარი 
სირთულე კერძო ორგანიზაციების შემთხვევაში ის არის, რომ მათ შეუმცირდათ 
შეკვეთების/გაყიდვების მოცულობა, რადგანაც მომხმარებლებმა შეამცირეს ხარჯვა ან 
ბიზნესაქტივობა (51%). სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის კი მთავარი სირთულე, რომელიც 
წარმოშვა პანდემიამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვით, თანამშროლებისათვის შექმნილი 
დისკომფორტია (23%). 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კვლევის მონაწილე ორგანიზაციებმა შეაფასეს სამომავლო პერსპექტივებიც. როგორც 
შედეგები მოწმობს, ორგანიზაციების 35% მიიჩნევს, რომ მომავალი 12 თვის განმავლობაში 
გაიზრდება პროექტების რაოდენობა/საქმის მოცულობა, მესამედის მოლოდონით კი, 
არაფერი შეიცვლება (31%). კერძო ორგანიზაციების შემთხვევაში მათი თითქმის თანაბარი 
რაოდენობა ვარაუდობს, რომ გაიზრდება პროექტების რაოდენობა/საქმის მოცულობა 
(33%) და რომ არაფერი შეიცვლება (30%). ორგანიზაციათა 10%-ს აქვს პროექტების 
რაოდენობის/საქმის მოცულობის შემცირების მოლოდინი. აქვე საგულისხმოა, რომ კერძო 
ორგანიზაციების მეოთხედს უჭირს ივარაუდოს, რა იქნება მომავალი 12 თვის განმავლობაში 
(26%). რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მათი დიდი ნაწილის შეფასებით 
პროექტების რაოდენობა/საქმის მოცულობა გაიზრდება (60%). აქვე აღსანიშნავია, რომ 
კვლევის მონაწილე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთაგან 5 მიიჩნევს, რომ 
საქმის მოცულობა/პროექტების რაოდენობა გაიზრდება. ამ მიმართულებით შემცირებას კი 
2 ორგანიზაცია ვარაუდობს. 

03. კვლევის შედეგები გურია

სამომავლო პერსპექტივების შეფასება

33%

30%

10%

2%

გაიზრდება პროექტის რაოდენობა
საქმის მოცულობა

არაფერი შეიცვლება

შემცირდება პროექტების რაოდენობა/
საქმის მოცულობა

მოგვიწევს საკადრო პოლიტიკის
გადახედვა

60%

35%

5%

35%

31%

9%

2%

1%უბრალოდ, განვაახლებთ მუშაობას 1%

24%26%არ ვიცი/ მიჭირს პასუხის გაცემა

გრაფიკი #51 მომავალი 12 თვის პერსპექტივის შეფასება 

სახელმწიფო(N 40) სულ(N 170)კერძო(N 130) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



უახლოეს მომავალში საკადრო პოლიტიკის გადახედვაზე მხოლოდ 4-მა ორგანიზაციამ მიუთითა, 
საიდანაც კერძო ორგანიზაციებმა ახალი კადრების სავარაუდო მოზიდვაზე (2 ორგანიზაცია), 
სახელმწიფომ კი - არსებული კადრების შემცირებაზე (2 ორგანიზაცია) მიუთითეს. 

პანდემიის გავლენის კონტექსტში აღსანიშნავია, რომ კერძო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ამბობს, 
რომ მათი ბრუნვა 2020 წელს კოვიდრეალობის გამო გაუარესდა (35%) ან მნიშვნელოვნად 
გაუარესდა (33%). მომავალთან დაკავშირებით კი საგულისხმოა, რომ კერძო ორგანიზაციების 
დაახლოებით მესამედს უჭირს ივარაუდოს, როგორ შეიცვლება მათი ბრუნვა უახლოესი 12 თვის 
განმავლობაში (28%), მესამედის შეფასებით კი, ბრუნვა გაიზრდება (33%). კერძო ორგანიზაციათა 14% 
ამ მიმართულებით ცვლილებებს არ ელოდება, მნიშვნელოვან შემცირებას კი - 17% პროგნოზირებს.  

უახლოეს მომავალში ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ აღადგენს პანდემიამდელ, 
ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას მომავალი 12 თვის განმავლობაში (43%), 36% კი არ ფიქრობს, რომ 
საქმიანობაში რაიმე შეიცვლება. საქმიანობის გაფართოებას ვარაუდობს ორგანიზაციათა 16%. 
ანალოგიურად ფიქრობენ კვლევის მონაწილე კერძო ოგანიზაციებიც. მათი უმრავლესობა 
გაფართოებაში წარმოების ზრდას გულისხმობს. 

41%

36%

16%

7%

ვფიქრობ, რომ აღვადგენთ ჩვეულ
რეჟიმში მუშაობას

არ ვფიქრობ, რომ ჩვენს საქმიანობაში
რამე შეიცვლება

ვფიქრობთ საქმიანობის გაფართოებას

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

65%

30%

10%

43%

36%

16%

6%

გრაფიკი #53 საქმიანობასთან დაკავშირებული ვარაუდები მომავალი 12 თვის 

                  გათვალისწინებით

სახელმწიფო(N 40) სულ(N 170)კერძო(N 130) 
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კერძო ორგანიზაციების მიერ მომავალი 12 თვის მანძილზე ბრუნვის შესაძლო 

ცვლილების შეფასება (n 130)

გაიზრდება

33%

მნიშვნელოვანად
შემცირდება

17%

მცირედით
გაიზრდება

8%

არ შეიცვლება

14%

არ ვიცი/
მიჭირს პასუხის გაცემა

28%
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უახლოესი 12 თვის განმავლობაში, როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციების დიდი ნაწილი 
მხარდაჭერას საგადასახადო შეღავათების მიმართულებით ისურვებდა (62%). მესამედი 
ორგანიზაციებისა სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების სუბსიდირებას (28%), კადრების 
გადამზადებაში კი მხარდაჭერას რეგიონში ორგანიზაციათა 10% ისურვებდა. კერძო 
ორგანიზაციებისთვის ყველაზე აქტუალურია მხარდაჭერა საგადასახადო შეღავათების (66%), ასევე, 
სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების სუბსიდირების მხრივ (31%). რაც შეეხება სახელმწიფო 
ორგანიზაციებს, მათი დიდი ნაწილის შეფასებით, უახლოეს მომავალში სასურველია მხარდაჭერა 
კადრების გადამზადების მიმართულებით (43%). აღსანიშნავია, რომ თანამშრომელთა ხელფასების 
სუბსიდირების მიმართულებით მხარდაჭერას სახელმწიფო ორგანიზაციების მეოთხედი (25%), 
მეხუთედი კი - საგადასახადო შეღავათებს ისურვებდა (18%). 

66%

31%

6%

6%

საგადასახადო შეღავათებს

სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების
სუბსიდირებას

კადრების გადამზადებაში 
მხარდაჭერას

თანამშრომელთა ხელფასების
სუბსიდირებას

18%

8%

43%

62%

28%

10%

8%

7%
საკრედიტო შენატანების გარკვეული

ვადით გადატანა 25% 6%

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 5% 1%

7%სხვა 15% 8%

4%ამ ეტაპზე/არაფერი არ გვჭირდება 3%

8%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 13% 9%

გრაფიკი #54 მომავალი 12 თვის მანძილზე სასურველი მხარდაჭერა

სახელმწიფო(N 40) სულ(N 170)კერძო(N 130) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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03. კვლევის შედეგები

კახეთი

ჰყოლია 16%

არ ჰყოლია 84%გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

5
5

თანამშრომელთა მიღწეული 

განათლების დონე

უმაღლესი 73%

საშუალო 63%

პროფესიული 58%

სტაჟირების ყოლის

გამოცდილება

ორგანიზაციების აღწერა

• კვლევაში მონაწილე კერძო ორგანიზაციებს საშუალოდ 7 მუდმივი, 14 - 
პროექტული/დროებითი და 33 სეზონური თანამშრომელი ჰყავთ. სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი, საშუალოდ 53 მუდმივი, 15 - პროექტული/დროებითი და 19 - სეზონური 
თანამშრომელი. კვლევაში მონაწილე ყველა ორგანიზაციას ჰყავს მუდმივი თანამშრომელი. 

• განათლების მიღწეული დონის მიხედვით, რეგიონში ორგანიზაციების უმრავლესობაში 
დასაქმებულთა დიდ ნაწილს უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები წარმოადგენენ (73%). 
ამასთან, ორგანიზაციების 63%-ში ასევე დასაქმებულები არიან საშუალო, 58%-ში კი - 
პროფესიული განათლების მქონე კადრები. 

• ორგანიზაციების მხოლოდ 16%-ს ჰყოლია სტაჟირებაზე/პრაქტიკაზე სხვადასხვა 
სასწავლებლის  სტუდენტი ან კურსდამთავრებული ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში. მათგან 
სტაჟიორების ნაწილი ან ყველა ორგანიზაციების 52%-მა დაასაქმა. რაც შეეხება სამომავლო 
პერსპექტივას, რეგიონში კერძო ორგანიზაციების მხოლოდ 9% და სახელმწიფო 
ორგანიზაციების 20% გეგმავს სტაჟიორების აყვანას უახლოეს მომავალში. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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5
5

დაასაქმა 52%

არ დაუსაქმებია 42%

სტაჟიორის დასაქმების

გამოცდილება

კერძო 9%

სახელმწიფო 20 %

სულ 10%

გეგმავს სტაჟიორის

აყვანას

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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03. კვლევის შედეგები

კახეთი

• ძირითადი პროფესიული ჯგუფების მიხედვით რეგიონში დასაქმებულთა ნახევარი 
ხელმძღვანელი პირების/მენეჯერებისა (56%) და სპეციალისტების (51%) პროფესიულ 
ჯგუფებს წარმოადგენს, ხოლო მომსახურების და გაყიდვების სფეროს - 
დასაქმებულთა 43%. კერძო ორგანიზაციებში დასაქმებულები შემდეგ სამ ჯგუფში 
არიან წარმოდგენილები: ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები (54%), 
სპეციალისტები (48%), მომსახურების და გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები (45%). 
სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი შემდეგ სამ ჯგუფში ერთიანდებიან 
დასაქმებულები: სპეციალისტები (96%), ხელმძღვანელები და მენეჯერები (87%) და 
ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები (47%). 

• უახლოეს 2-3 წელიწადში ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროებას ორგანიზაციების 
ნახევარი ხედავს (კერძო - 47%, სახელწმიფო 49%). აქვე აღსანიშნავია, რომ ახალი 
კადრების დასაქმებას კერძო ორგანიზაციების 38% ფიქრობს, სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი იგივე მოსაზრებას 45% აფიქსირებს.

• იმ ორგანიზაციების ნახევარს, რომელთაც აღნიშნეს, რომ უახლოესი 2-3 წლის 
განმავლობაში ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროება ექნებათ, სპეციალისტების 
პროფესიული ჯგუფიდან დასჭირდებათ კადრების მოზიდვა (52%). რეგიონში ათიდან 
სამ ორგანიზაციას უახლოეს მომავალში დასჭირდება ახალი კადრები მომსახურებისა 
და გაყიდვების სფეროს პერსონალთა (33%) პროფესიული ჯგუფებიდან. 
კონკრეტული კვალიფიკაციებიდან კი ორგანიზაციებს, პირველ რიგში, გამყიდველის 
(11%), ბუღალტრის (8%), მუშახელის (8%) და მარკეტინგის მენეჯერის (7%) 
კვალიფიკაციის მქონე კადრები დასჭირდებათ. სწორედ ეს კვალიფიკაციები იქნება 
ყველაზე მოთხოვნადი კერძო ორგანიზაციებში. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი 
ყველაზე მოთხოვნადად ბუღალტრის კვალიფიკაცია გამოვლინდა.  

დამსაქმებელთა მახასიათებლები

ძირითადი მიგნებები

გრაფიკი #56 ახალი კადრების დასაქმება 

კერძო 38 %

სახელმწიფო 45%

სულ 38%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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გრაფიკი #56 კადრების მოზიდვის საჭიროება 

კერძო 47 %

სახელმწიფო 49%

სულ 47%

გრაფიკი #56 კონკრეტული კვალიფიკაციების საჭიროება 

სპეციალისტები 52%

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს 
პერსონალი 33%

გრაფიკი #56 დასაქმებულთა პროფესიული ჯგუფები 

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები 53 %

სპეციალისტები 51 %

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს
პერსონალი 43%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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03. კვლევის შედეგები

კახეთი

• კვალიფიციური კადრის მოსაძებნად კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობა 
არაფორმალურ მეთოდს (სანაცნობო წრე) იყენებს. ისინი კადრებს 
ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით (87%) ეძებენ, 42%-ის თქმით კი 
სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ ორგანიზაციას. სახელმწიფო 
ორგანიზაციების 40% ასევე ახლობლებს/პირად კონტაქტებს იყენებს კადრების 
მოსაძებნად, 36%-ის შემთხვევაში კი სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ 
ორგანიზაციას. ინტერნეტგვერდებზე განცხადების განთავსებას ასახელებს 40%, 
დასაქმების ფორუმზე კი  16%-მა მიუთითა.  

• როგორც აღმოჩნდა, რეგიონში ინტერნეტგვერდები ნაკლებად გამოყენებული 
მექანიზმია კვალიფიციური კადრის მოსაძებნად (13%). მათ შორის კი, ვინც ამ 
პრაქტიკის არსებობას ადასტურებს, ყველაზე ხშირად ორგანიზაციის 
წარმომადგენლის პირად გვერდს (32%) და/ან დასაქმების პორტალ www.jobs.ge-ს 
(32%) იყენებენ. 

• კერძო ორგანიზაციებში თანამშრომლის აყვანის ორ ყველაზე მეტად დასახელებულ 
კრიტერიუმად შესაბამისი გამოცდილება (61%) და ადგილზე გავლილი 
პრაქტიკა/სამუშაო გარემოში გამოცდა (40%), სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი  
შესაბამისი განათლება (89%) და შესაბამი გამოცდილება (84%) გამოიკვეთა.

• კერძო ორგანიზაციათა 41% და სახელმწიფო ორგანიზაციების 49% აცხადებს, რომ 
არ აქვს სირთულეები კადრების აყვანისას. ორი მთავარი სირთულე კი კერძო 
ორგანიზაციებისთვის, რეგიონში შესაბამისი გამოცდილების მქონე კადრების სიმწირე 
(19%) და პოტენციური კადრების მაღალი მოლოდინია ანაზღაურებასთან 
დაკავშირებით (18%). ეს უკანასკნელია მთავარი სირთულე, რომელსაც სახელმწიფო 
ორგანიზაციები აწყდებიან კადრების შერჩევისას (27%).  

• მართალია, ორგანიზაციების ნახევარმა, რომელთაც აღნიშნეს, რომ აწყდებიან 
სირულეებს კადრების მოძიებისას, კონკრეტული კვალიფიკაციები ვერ დაასახელეს, 
რომელთა მოძიებაც რთულია მათთვის (52%), თუმცა კერძო ორგანიზაციების 
შემთხვევაში ყველაზე ხშირად გამყიდველისა და მუშის, სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი - IT-სპეციალისტის, ელექტრიკოსის, ინჟინრისა და იურისტის 
კვალიფიკაციის მქონე კადრების მოძიების სირთულე გამოიკვეთა.

კადრების რეკრუტირების სტრატეგიები 

ძირითადი მიგნებები

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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• ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მხოლოდ 
10%-ს აქვს აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება. მათგან ყველაზე მეტ 
ორგანიზაციას აუთსორსზე IT-სპეციალისტისა და ბუღალტრის სერვისით 
უსარგებლია.
 
• მომავალი 2-3 წლის პერსპექტივიდან იკვეთება, რომ რეგიონში ორგანიზაციათა მეტი 
წილი არ გეგმავს აუთსორსინგით სარგებლობას (კერძო - 71%, სახელმწიფო - 60%). იმ 
31 ორგანიზაციიდან, რომელმაც განაცხადა, რომ ისარგებლებს აუთსორსინგ 
სერვისით, უმეტესად მითითებაა ბუღალტრის, IT-სპეციალისტისა და აგრონომის 
სერვისის შესყიდვაზე.

• კვლევის მონაწილეთა შეფასებით, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ყველა ახალ 
თანამშრომელს სჭირდება გარკვეული შეგუება ახალ სამსახურთან, 
საგანმანათლებლო სასწავლებლის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულები 
უმეტესად კარგად ფლობენ პროფესიას და სჭირდებათ ტრენინგი გარკვეული დოზით 
(82%). უნარების საშუალო შეფასების თვალსაზრისით კი, სხვადასხვა უნარის ფლობის 
მიხედვით არსებული გამოწვევების მიუხედავად, ისინი ძალიან მწვავე/სერიოზულ 
გამოწვევებად არ ფასდება. ყველაზე მეტად გამოწვევა უკავშირდება უცხო ენების 
ფლობას, როგორც კერძო (საშუალო შეფასება - 4.3), ასევე სახელმწიფო (საშუალო 
შეფასება - 3.4) ორგანიზაციების შემთხვევაში.  

• როგორც აღმოჩნდა, თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად რეგიონში ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი 
სპეციალურ ღონისძიებებს ახორციელებს (56%). აღნიშნულისთვის სამუშაო 
პრაქტიკის ცვლილებას, დამატებით ტრენინგებსა და ძველი კადრების ახლით 
ჩანაცვლებას მიმართავს კერძო ორგანიზაციების დაახლოებით თანაბარი რაოდენობა 
- მეხუთედი. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი ყველაზე მეტი ორგანიზაცია 
დამატებითი ტრენინგების ორგანიზებაზე მიუთითებს (53%). საგულისხმოა, რომ, 
მიუხედავად უცხო ენების ფლობასთან დაკავშირებით გამოკვეთილი ყველაზე მაღალი 
გამოწვევისა,  ძირითადად თანამშრომლებს სპეციალობაში კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელი ტრენინგები ჩაუტარდათ როგორც კერძო (64%), ასევე სახელმწიფო 
(88%) ორგანიზაციებში.

არსებული კადრების შეფასება

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კახეთი

კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი

• კახეთში ორგანიზაციათა 12% თანამშრომლობს პროფესიულ სასწავლებლებთან (კერძო - 
10%, სახელმწიფო - 44%). ორგანიზაციები პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებს 
ძირითადად საწარმოო პრაქტიკას სთავაზობენ. 

• მათ მნიშვნელოვან ნაწილს, ვინც ამჟამად არ თანამშრომლობს პროფესიულ 
სასწავლებლებთან, უჭირს აღნიშნულის მიზეზის დასახელება (39%). ყველაზე მეტმა კი 
მთავარ მიზეზად ის დაასახელა, რომ ვერ ხედავს პროფესიულ სასწავლებლებთან 
თანამშრომლობის სარგებელს (27%). ეს არის მთავარი მიზეზი როგორც კერძო (27%), ასევე 
სახელწმიფო ორგანიზაციების (13%) შემთხვევაში. საგულისხმოა, რომ კერძო 
ორგანიზაციების 22% მიზეზად ასევე ასახელებს იმ ფაქტს, რომ არ სმენია მსგავსი 
შესაძლებლობის თაობაზე. 

• იმის მიუხედავად, თანამშრომლობენ თუ არა ორგანიზაციები პროფესიულ 
სასწავლებლებთან ამჟამად, მათთან თანამშრომლობას ისინი მეტნაკლებად მნიშვნელოვნად 
მიიჩნევენ (საშუალო ქულა - 5.6). ორგანიზაციათა 44%-ს, სავარაუდოდ, დასჭირდება 
პროფესიული კადრები უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში (კერძო - 43%, სახელმწიფო - 
49%). მეტიც, ორგანიზაციათა მეხუთედის თქმით, მათ პროფესიული განათლების მქონე 
კადრები ნამდვილად დასჭირდებათ (19%). იმ ორგანიზაციებმა, რომელთაც განაცხადებს, 
რომ უახლოეს მომავალში დასჭირდებათ პროფესიული განათლების მქონე კადრები, ასევე 
განაცხადეს, რომ ითანამშრომლებენ/სავარაუდოდ ითანამშრომლებენ პროფესიულ 
სასწავლებლებთან (85%). 

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა

ძირითადი მიგნებები
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კახეთი

• კახეთის რეგიონში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 44%-ს პანდემიის გამო არ 
შეუწყვეტია და კვლავაც განაგრძობს ფუნქციონირებას, მეოთხედს კი მოუწია 
პანდემიის გამო ფუნქციონირების შეჩერება/შეზღუდვა, თუმცა მუშაობა უკვე 
სრულადაა აღდგენილი (24%). 

• პანდემიის გავრცელების გამო ორგანიზაციების აბსოლუტურ უმრავლესობას 
არავითარი საკადრო ცვლილება არ განუხორციელებია (89%). ამასთან, პანდემიის 
პირობებში ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ დაუნერგავს მუშაობის დისტანციური 
ფორმატი (73%), რის მთავარ მიზეზადაც სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე 
საჭიროების არარსებობა სახელდება. როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციათა 
უმრავლესობა არ აპირებს მომავალში დისტანციურ ფორმატში მუშაობის პრაქტიკის 
გამოყენებას (79%). 

• ზოგადად პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე ძალიან ნეგატიურად ფასდება კვლევის 
მონაწილე კერძო ორგანიზაციების 45%-ის მიერ. სახელმწიფო ორგანიზაციების 
ყველაზე დიდმა წილმა კი ეს გავლენა ნეიტრალურად შეაფასა (42%). რაც შეეხება 
სამომავლო პერსპექტივას, კერძო ორგანიზაციების 42% და სახელმწიფო 
ორგანიზაციების 62% მიიჩნევს, რომ მომავალი 12 თვის განმავლობაში გაიზრდება 
პროექტების რაოდენობა/საქმის მოცულობა. იმის მოლოდონი, რომ არაფერი 
შეიცვლება რეგიონში ორგანიზაციათა 35%-ს აქვს (კერძო - 35%, სახელმწიფო - 33%). 

• უახლოესი 12 თვის განმავლობაში, კერძო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი 
მხარდაჭერას საგადასახადო შეღავათების (61%), სახელმწიფო ორგანიზაციების დიდი 
ნაწილი კი -  კადრების გადამზადების (49%) მიმართულებით ისურვებდა. 

COVID-19-ის გავლენა და სამომავლო პერსპექტივები 

ძირითადი მიგნებები
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გრაფიკი #60 პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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განუხორციელებია 

არ დაუნერგავს მუშაობის დისტანციური
ფორმატი

გრაფიკი #60 ცვლილებები პანდემიის დროს

10% 20%

61%

49%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

საგადასახადო შეღავათებს(კერძო)

კადრების გადამზადებაში მხარდაჭერას
(სახელმწიფო)

გრაფიკი #60 სასურველი მხარდაჭერა მომავალში

10% 20%

43%

35%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

გაიზარდა პროექტების მოცულობა

არაფერი შეცვლილა

გრაფიკი #60 სამომავლო პერსპექტივის შეფასება

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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03. კვლევის შედეგები

კახეთი

გრაფიკი #61 ორგანიზაციების საკუთრების ფორმისა და 

საქმიანობის სექტორის მიხედვით (N=210)

კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი

ორგანიზაციების ძირითადი მახასიათებლები

ორგანიზაციათა აღწერა

კახეთის რეგიონში კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 210-მა ორგანიზაციამ, რომელთა 
94% საკუთრების ფორმის მიხედვით კერძო, 6% კი  სახელმწიფო ორგანიზაციას 
წარმოადგენს. 

94%

6%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



101

10
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1

2

2

1

1

ადგილობრივი თვითმმართველობა

სამოქალაქო აქტივიზმი

საქმიანობის სფეროები

ადამიანის უფლებები

ბავშვთა უფლებები

ეთნიკური უმცირესობების საკითხები

გარემოს დაცვა/ეკოლოგია

1განათლება/არაფორმალური განათლება

1ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება

5შშმ საკითხები

მედია

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

14

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა საქმიანობის ძირითადი სფერო

ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა

მეწარმე ქალების ხელშეწყობა

1ინფრასტრუქტურა

გენდერული თანასწორობა

ორგანიზაციების რაოდენობა
ჯამში 15 ორგანიზაცია

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო არასამთავრობო სექტორის 15-მა წარმომადგენელმა. ისინი 
საკუთრების ფორმის მიხედვით კერძო ორგანიზაციებს განეკუთვნებიან და ერთდროულად 
რამდენიმე მიმართულებით მუშაობენ. მათი საქმიანობის მთავარი სფერო ადამინის 
უფლებებია (12 ორგანიზაცია). ქალთა უფლებებისა და ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმის 
მიმართულება, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ბავშვთა უფლებების საკითხებთან 
ერთად, ორგანიზაციათა დიდი ნაწილისთვისაა მნიშვნელოვანი. 

კვლევის მონაწილე საჯარო სექტორის წარმომადგენელთა საქმიანობის ძირითად სფეროს 
განათლება (53%) წარმოადგენს. ორგანიზაციათა 16% მუშაობს კულტურის, 13% კი - 
მომსახურების მიმართულებით. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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10%

53%

13%

16%

2%

9%

5%

4%

4%

2%

20% 30% 40% 50%

განათლება

მომსახურება

კულტურა

ადგილობრივი თვითმმართველობა

სპორტი

წარმოება, მრეწველობა

საგზაო ინფრასტრუქტურა

ჯანდაცვა

მედია

2%კომუნალური ინფრასტრუქტურა

გრაფიკი #62 საჯარო ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითადი სფერო

ჯამში - 45 მონაწილე

გრაფიკი #63 საწარმოთა ზომა, ჯამში 130 მონაწილე 

მცირე

საშუალო

არ მეხება

მსხვილი

84.2%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

8%

7.4%

0.4%
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52%

14%

9%

9%

4%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეო

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების რემონტი

საქმიანობის ძირითადი სფეროები

მშენებლობა

დამამუშავებელი მრეწველობა

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

სასტუმროები და რესტორნები

3%ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

2%საფინანსო საქმიანობა

1%დისტრიბუცია

შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობა

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

15

საქმიანობის ძირითადი სფერო კერძო სექტორისთვის

გეოლოგია; ბურღვითი სამუშაოები

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარე

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურება

ორგანიზაციების რაოდენობა
ჯამში 150 ორგანიზაცია

კვლევის მონაწილე კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ყველაზე დიდი ნაწილი 
ვაჭრობის,ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების 
რემონტის სფეროში საქმიანობს (52%). კერძო ორგანიზაციების 14%-ია წარმოდგენილი 
სოფლის მეურნეობის, ნადირობისა და სატყეო მეურნეობის სფეროში. მშენებლობასა და 
დამამუშავებელ მრეწველობაში კერძო ორგანიზაციების 9%-9%-ია წარმოდგენილი. 

კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მესამედს 10 და მეტი წლის საქმიანობის გამოცდილება 
აქვს (33%). ორგანიზაციების მეხუთედის საქმიანობა 7-10 წელს ითვლის (18%). აღსანიშნავია, 
რომ კახეთის რეგიონში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მეოთხედს საქმიანობის 1-დან 
3 წლამდე გამოცდილება აქვს. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების თანაბარი რაოდენობა შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოება (43%) ან ინდმეწარმეა (42%). კერძო ორგანიზაციების ნახევარი შპს-ს წარმოადგენს 
(49%), სახელმწიფო ორგანიზაციების ყველაზე დიდი რაოდენობის სამართლებრივი ფორმა 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია (56%). ორგანიზაციების მესამედის 
სამართლებრივი ფორმა განეკუთვნება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს (33%).

გრაფიკი #64 საქმიანობის გამოცდილება (ჯამში 210 მონაწილე)

24%

15%
10%

18%

33%

1-3 წელი 3-5 წელი 5-7 წელი 7-10 წელი 10 წელზე მეტი

გრაფიკი #65 ორგანიზაციების სამართლებრივი ფორმა (ჯამში 170)

ა(ა)იპ სს(სააქციო საზოგადოება) კოოპერატივი სხვაშპს ინდმეწარმე სსიპ

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

45%

45%

3%

4% 1%0% 2%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 165

9%

0%

56%
0%

0%
33%2%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 45

43%

42%

7%

4% 0%2% 2%

ჯამი 210

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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ყველა ორგანიზაციას, რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს კვლევაში, ჰყავს მუდმივი 
თანამშრომლები. რაც შეხება პროექტულ თანამშრომლებს, ისინი ორგანიზციების 23%-ს, 
სეზონური თანამშრომლები კი 20%-ს ჰყავს. კერძო ორგანიზაციებს საშუალოდ 7 მუდმივი, 14 
- პროექტული/დროებითი და 33 სეზონური თანამშრომელი ჰყავთ. სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი  საშუალოდ 53 მუდმივი, 15 - პროექტული/დროებითი და 19 - სეზონური 
თანამშრომელი ჰყავთ ორგანიზაციებს. 

დასაქმებულთა მახასიათებლები

ორგანიზაციათა აღწერა

გრაფიკი #66 თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობა (ჯამში 210 მონაწილე)

სეზონურიმუდმივი თანამშრომელი პროექტული/დროებითი

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

22%21%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 165

100%

42%

13%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 45

100%

23%
20%

სულ

რაოდენობა 210

კერძო სექტორი

რაოდენობა 165
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 45
სულ

რაოდენობა 210
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15
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კვლევაში მონაწილე ყველა სახელმწიფო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მათთან უმაღლესი 
განათლების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულები. იმავეს აფიქსირებს კერძო ორგანიზაციების 
71% . ამასთან, რეგიონში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 63% ამბობს, რომ მათთან, ასევე, 
დაქმებულები არიან საშუალო განათლების, 58%-ის შემთხვევაში კი -  პროფესიული განათლების 
მქონე კადრები. ათიდან შვიდი კერძო ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ მათთან უმაღლესი 
განათლების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულები (71%), ათიდან დაახლოებით ექვს შემთხვევაში 
კი მითითებაა იმაზე, რომ მათთან საშუალო (64%) და პროფესიული (57%) განათლების მქონე 
ადამიანები არიან დასაქმებულები. სახელმწიფო ორგანიზაციების 60% ამბობს, რომ მათთან 
საშუალო განათლების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულები, 73% კი  პროფესიული განათლების 
მქონე დასაქმებულებზე მიუთითებს. 

რაც შეეხება უმეტესად ორგანიზაციებში დასაქმებულთა განაწილებას განათლების მიღწეული 
დონის მიხედვით, აღმოჩნდა, რომ კახეთში ათიდან ოთხ ორგანიზაციაში უმეტესად დასაქმებულთა 
განათლება უმაღლესი (42%) ან საშუალოა (39%).  უმეტესად პროფესიული განათლების მქონე 
ადამიანები დასაქმებულები არიან ორგანიზაციათა 14%-ში.

გრაფიკი #67 დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული დონის მიხედვით

პროფესიული განათლების 
მქონე ადამიანები

უმაღლესი განათლების 
მქონე ადამიანები

საშუალო განათლების 
მქონე ადამიანები

არ ვიცი / 
მიჭირს პასუხის გაცემა
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40%
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70%

80%

90%

100%

71%

64%

57%

1%

100%

60%

73%

0%

73%

63%
58%

1%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 165
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 45
ჯამი 210

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კახეთში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მხოლოდ 16% ჰყოლია/ჰყავს 
სტაჟირებაზე/პრაქტიკაზე სხვადასხვა სასწავლებლის  სტუდენტი ან კურსდამთავრებული ბოლო 
2-3 წლის განმავლობაში. ამ თვალსაზრისით განსხვავება გამოიკვეთა კერძო და სახელმწიფო 
ორგანიზაციებს შორის. კერძოდ, სტაჟიორები/პრაქტიკანტები ჰყოლია კერძო ორგანიზაციების 15% 
და სახელმწიფო ორგანიზაციების 33%-ს.  რაც შეეხება იმას, დაასაქმა თუ არა ორგანიზაციამ 
სტაჟირებაზე/პრაქტიკაზე მასთან მყოფი ადამიანი, ამას ორგანიზაციათა 52% ადასტურებს. 41%-მა 
სტაჟიორების/პრაქტიკანტების ნაწილი, 11%-მა კი ყველა მათგანი დაასაქმა.

გრაფიკი #69 სტაჟირების/პრაქტიკის გამოცდილება 

                 ბოლო 2-3 წლის მანძილზე 

არადიახ
84%

16%

გრაფიკი #68 დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული დონის მიხედვით

პროფესიული განათლების 
მქონე ადამიანები

უმაღლესი განათლების 
მქონე ადამიანები

საშუალო განათლების 
მქონე ადამიანები

არ ვიცი / 
მიჭირს პასუხის გაცემა
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39%
41%

15%

5%

78%

9%
11%

2%

42%
39%

14%

5%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 125
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 36
ჯამი 161
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108

მიუხედავად  იმისა, ჰქონდათ თუ არა ორგანიზაციებს სტაჟიორებთან/პრაქტიკანტებთან მუშაობის 
გამოცდილება ბოლო წლების კითხვაზე გეგმავენ თუ არა ორგანიზაციები მათ აყვანას უახლოესი 
2-3 წლის მანძილზე, ყველამ გასცა პასუხი. აღმოჩნდა, რომ ორგანიზაციების უფრო დიდი ნაწილი არ 
გეგმავს სტაჟიორის/პრაქტიკანტის აყვანას 56% (12% - ალბათ არა, 44% - არა). მესამედი 
ორგანიზაციებისა აპირებს აიყვანოს სტაჟიორი/პრაქტიკანტი (10% - გეგმავს, 22% - ალბათ კი).  12%-ს 
კი უჭირს აღნიშნულზე პასუხის გაცემა. აღსანიშნავია, რომ კერძო კომპანიების 45% არ გეგმავს 
სტაჟიორების/პრაქტიკანტებს აყვანას უახლოეს 2-3 წელიწადში, მაშინ როდესაც იმავეს 
სახელმწიფო ორგანიზაციების 22% აცხადებს. სტაჟიორებთან/პრაქტიკანტებთან მუშაობის 
მზაობაც მეტად ფიქსირდება სახელმწიფო ორგანიზაციებს შორის (20% - დიახ, 36% - ალბათ კი). რაც 
შეეხება კვლევის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 15 მათგანიდან 
სტაჟიორის/პრაქტიკანტის აყვანის განზრახვას 8 ადასტურებს, 4 კი იხრება იმისკენ, რომ ალბათ 
აიყვანს მათ უახლოეს წლებში.

კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებიდან თითქმის არცერთს ჰყოლია/ამჟამად არ ჰყავს 
შეზღუდული შესაძლებლობების ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  პირი 
დასაქმებული ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში (97%). ამჟამად შშმ და/ან სსსმ პირი დასაქმებული 
ჰყავს სახელმწიფო ორგანიზაციების 9%-ს.

გრაფიკი #70 სტაჟიორის/პრაქტიკანტის აყვანის განზრახვა უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე

კერძო ორგანიზაცია

სულ 165

9% 22% 12% 45% 12%

20% 36% 15% 22% 7%

10% 22% 12% 44% 12%

სულ 45

სულ 210

სახელმწიფო

სულ

ალბათ არაგეგმავს ალბათ კი არ გეგმავს არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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გრაფიკი #71 შშმ/სსსმ პირების დასაქმების გამოცდილება ბოლო 2-3 წლის მანძილზე

გვყავდა და ახლაც გვყავსარასოდეს გვყოლია გვყავდა

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%
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2% 1%

87%

4%
9%

97%

2% 1%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 165
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 45
ჯამი 210
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ძირითადი პროფესიული ჯგუფების მიხედვით, რეგიონში დამსაქმებელთა 56% აცხადებს, რომ 
მათთან დასაქმებულთა ძირითად ჯგუფი ხელმძღვანელი პირების/მენეჯერების პროფესიულ 
ჯგუფს განეკუთვნება. დამსაქმებელთა 51%-ის თქმით, მათთან დასაქმებულები ძირითადად 
სპეციალისტების, 43%-ის თქმით კი, ძირითადად მომსახურების და გაყიდვების სფეროს 
პროფესიულ ჯგუფს განეკუთვნებიან, დაახლოებით მეხუთედი კი - ტექნიკოსებისა და 
დამხმარე სპეციალისტების პროფესიულ ჯგუფს (18%). კერძო ორგანიზაციებში 
დასაქმებულები ყველაზე მეტად სამ ჯგუფში - ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები (54%), 
სპეციალისტები (48%), მომსახურების და გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები (45%) 
ერთიანდებიან. სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა სამი მთავარი ჯგუფი: 
სპეციალისტები (96%), ხელმძღვანელები და მენეჯერები (87%) და ტექნიკოსები და დამხმარე 
სპეციალისტები (47%) არიან. აქვე აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციათა თითქმის 
მეხუთედში წარმოდგენილები არიან ოფისის პერსონალი (22%) და მომსახურებისა და 
გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები (18%). 

პროფესიული ჯგუფები

ორგანიზაციათა აღწერა

გრაფიკი #72 დასაქმებულთა რაოდენობა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით
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87%

88%

54%

48%
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5% 3% 1%
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18%

43%
3%

3%

8% 0% 0%

8%

52%

32%
27%

22%
20%

7%
5% 5% 2% 1%

ოფისის პერსონალი
მომსახურებისა და გაყიდვების
სფეროს პერსონალი

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები სპეციალისტები

ტექნიკოსები და დამხმარე 
სპეციალისტები

დამწყები კვალიფიკაციის მქონე
მუშახელი

სოფლის მეურნეობისა და 
მეთევზეობის დარგის მუშაკები

ხელოსნები და მონათესავე
სფეროს მუშაკები

სამრეწველო დანადგარებისა
და მანქანების ოპერატორები 
და ამწყობები

სოფლის მეურნეობისა
არაკვალიფიციური მუშახელი

არ ვიცი/ მიჭირს 
პასუხის გაცემა
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 130

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40
სულ

რაოდენობა 170
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როგორც კვლევის შედეგები მოწმობს, ორგანიზაციების თითქმის ნახევარს უახლოესი 2-3 წლის 
განმავლობაში ექნება ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროება (47%). აქვე საგულისხმოა, რომ 38% 
ფიქრობს, რომ შეძლებს მათ დასაქმებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ორგანიზაციათა 36% არ ფიქრობს, 
რომ ახალი კადრების მოზიდვა დასჭირდება უახლოესი რამდენიმე წლის მანძილზე, 17% კი უჭირს 
აღნიშნულის პროგნოზირება. რაც შეეხება კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებს, კერძო 
ორგანიზაციების, ასევე, 47% ხედავს ახალი კადრების საჭიროებას და 38% ფიქრობს, რომ დაასაქმებს 
კიდეც მათ. სახელმწიფო ორგანიზაციებში ამგვარი ორგანიზაციების წილი 45%-ია. ასევე, 
აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო სექტორის 15 წარმომადგენლიდან 13 ფიქრობს, რომ 
დასჭირდება ახალი კადრები და 10 მათგანი ასევე ფიქრობს, რომ შეძლებს კიდეც მათ დასაქმებას. 

იმ ორგანიზაციების 52%-ს, რომელთაც უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე ახალი კადრების მოზიდვა 
მოუწევთ, სპეციალისტების პროფესიული ჯგუფიდან დასჭირდებათ კადრები. ორგანიზაციათა 
მესამედი ფიქრობს, რომ უახლოეს მომავალში ახალი კადრები მომსახურებისა და გაყიდვების 
სფეროს პერსონალიდან (33%) დასჭირდება. კერძო ორგანიზაციების ნახევარს სპეციალისტების 
მოზიდვა დასჭირდება (50%). იმ 22 სახელმწიფო ორგანიზაციიდან კი, რომელმაც აღნიშნა, რომ 
ფიქრობს ახალი კადრების უახლოესი რამდენიმე წლის მანძილზე მოზიდვას, უმრავლესობა, ასევე, 
სპეციალისტების პროფესიულ ჯგუფზე მიუთითებს (96%). 

გრაფიკი #73 უახლესი 2-3 წლის მანძილზე ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროება

სეზონურიკერძო ორგანიზაცია პროექტული/დროებითი

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

24%

7%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130

100%

20%

8%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40

7% 8% 7%

სულ

რაოდენობა 170
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ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



75. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიაკციები, რომლებიც ჯამურად რეგიონში 99 დამსაქმებლიდან 5% და 
მეტმა დაასახელა

112

კონკრეტული კვალიფიკაციებიდან კი, რომელთა საჭიროებაზეც სულ 99-მა ორგანიზაციამ 
მიუთითა (კერძო - 77, სახელმწიფო - 22), მეოთხედს უჭირს აღნიშნული კვალიფიკაციების 
დასახელება (25%), ყველაზე მეტად კი ორგანიზაციები გამყიდველის (11%), ბუღალტრისა (8%) და 
მუშის  (8%) კვალიფიკაციის საჭიროებას ხედავენ. მარკეტინგის მენეჯერის კვალიფიკაციის 
საჭიროებაზე, ასევე, მიუთითა 7%-მა (4ორგანიზაცია). კერძო ორგანიზაციებში ყველაზე მოთხოვნად 
კვალიფიკაციად უახლოეს 2-3 წლის მანძილზე იგივე კვალიფიკაციები დასახელდა. რაც შეეხება 
სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იქ მოთხოვნად კვალიფიკაციებს შორის ბუღალტრის (2 ორგანიზაცია) 
კვალიფიკაცია გამოიკვეთა. რეგიონის თავისებურებების გათვალისწინებით, ასევე, დაფიქსირდა 
მოთხოვნა აგრონომისა და მეღვინის კვალიფიკაციაზე.75  

გრაფიკი #74 უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიული ჯგუფებიდან ახალი კადრების

                  საჭიროების შეფასება

სპეციალისტები

მომსახურებისა და გაყიდვების პერსონალი

დამწყები კვალიფიკაციის მქონე

მუშახელი

ტექნიკოსები და დამხმარე

სპეციალისტები

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის

დარგის სპეციფიური მუშაკები

ხელოსნები და მონათესავე სფეროს 

მუშკები

სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების

ოპერატორები და ამწყობები

ოფისის პერსონალი

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები

50% 52%96%

33%9%

7%7%

7%7%

14% 13%5%

9%11% 11%

1% 1%5%

1%

1%

1%

1%

სულ (რაოდენობა 99)კერძო (რაოდენობა 77) სახელმწფიფო (რაოდენობა 22)

35%
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8

7

6

4

5

5

გამყიდველი, ბუღალტერი, მუშა, 
მარკეტინგის მენეჯერი, აგრონომი,
მეღვინე, მძღოლი, მემონტაჟე,
მექანიზატორი, მკერავი, გრაფიკული 
დიზაინერი, კონსულტანტი, ტექნიკოსი, 
ფარმაცევტი, მზარეული, სხვა.

ბუღალტერი

გამყიდველი

მუშა

მარკეტინგის მენეჯერი

აგრომენი

მეღვინე

3მძღოლი

19არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

16
კვალიფიკაციების საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე (რაოდენობა და პროცენტი)

სულ

11%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

25%

კვალიფიკაციები კერძო
რაოდენობა 77

ბუღალტერი, მუშა, მძღოლი,  
მზარეული, დაწყებითი განათლების
პედაგოგი, ეკონომისტი, ინჟინერი,
ექიმი-ლაბორანტი, სხვა.

სახელმწიფო
რაოდენობა 22

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კვლევის შედეგები უჩვენებს, რომ კახეთში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 
უმრავლესობა ახლობლებს/პირად კონტაქტებს იყენებს კადრების მოსაძებნად. მეტიც, 
სწორედ აღნიშნული სახელდება დამსაქმებლების მიერ კვალიფიციური პერსონალის 
დასაქმების მიზნით ყველაზე ხშირად გამოყენებულ (67%) და ყველაზე ეფექტიან (70%) 
საშუალებად. ამ საშუალებასთან ერთად, ასევე. დამსაქმებლებმა მიუთითეს იმაზეც, რომ 
კვალიფიციური კადრები თავად მიმართავენ მათ დასაქმებისთვის (41%) და ამ გზას, როგორც 
ყველაზე ხშირ და ყველაზე ეფექტიანად უკვე კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 
მეხუთედი აფასებს (შესაბამისად, 22% და 20%). რაც შეეხება ინტერნეტს, როგორც 
საშუალებას, რომლითაც ხდება კვალიფიციური კადრის მოძებნა,  ორგანიზაციების 
მხოლოდ 13% იყენებს. 

კადრების რეკრუტირების სტრატეგია

გრაფიკი #75 დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრის მოძიების გზები რეგიონში

65%

66%

22%

73%
38%

12%

8%
5%

2%

5%
5%

1%

0%

1%

3% 0%
7%

21%

8%
1%

1%
1%

3%
0%

ვურთიერთობ პროფესიულ
სასწავლებლებთან

ინტერნეტ გვერდებზე
განთავსებით

ახლობლის/პირადი კონტაქტების
მეშვეობით.

თავად მოგმართავენ

ადგილობრილი ჟურნალ
-გაზეთების, ტალევიზიის და/ან
რადიოს საშუალებით

დასაქმების ფორუმების 
საშუალებით

სხვა
არ ვიცი/ მიჭირს 
პასუხის გაცემა
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 130

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40
სულ

რაოდენობა 170

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

03. კვლევის შედეგები

კახეთი
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76. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.

აღსანიშნავია, რომ სოციალური კაპიტალის მნიშვნელობა სამსახურის ძებნის და, მითუმეტეს, 
დასაქმებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია სამუშაოს მაძიებელთა შეფასებითაც.76 „დასაქმების 
აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს მაძიებელთა შორის“ უჩვენებს, რომ კახეთში სამუშაოს 
მაძიებლები, ინტერნეტთან ერთად, აქტიურად იყენებენ სანაცნობო წრეს სამსახურის მოსაძებნად. 
მთავარი არგუმენტის თანახმად, დასაქმების უმნიშვნელოვანეს გარე ბარიერს ნეპოტიზმი 
წარმოადგენს. შესაბამისად, ახლობლების/პირადი კონტაქტების გარეშე, განსაკუთრებით 
მაღალანაზღაურებად სამსახურებში დასაქმება ნაკლებად რეალისტურია. სამუშაოს მაძიებელთა 
შეფასებით, აღნიშნული განსაკუთრებით საჯარო სექტორში დასაქმებას ეხება.

კვლევამ გარკვეული განსხვავებები უჩვენა კვალიფიციური კადრის მოსაძებნად გამოყენებული 
საშუალებების თვალსაზრისით  კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში.  აღმოჩნდა, რომ ორივე 
ტიპის ორგანიზაცია კადრის მოსაძებნად ერთდროულად სხვადასხვა გზას იყენებს. კერძო 
ორგანიზაციების უმრავლესობა ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით ეძებს კადრებს 
(87%) ათიდან ოთხი აცხადებს, რომ სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ ორგანიზაციას 
(42%). ინტერნეტგვერდებზე განცხადების განთავსებას კერძო ორგანიზაციების მხოლოდ 11% 
მიმართავს, 5% კი ურთიერთობს პროფესიულ სასწავლებლებთან. სახელმწიფო ორგანიზაციების 
შემთხვევაში კი მათი 44% კადრებს ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით ეძებს, 40% 
აღნიშნულისთვის ინტერნეტგვერდებზე განცხადების განთავსების გზას მიმართავს, 36%-ის თქმით კი, 
სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ ორგანიზაციას. ასევე, აღსანიშნავია, რომ 16% 
დასაქმების ფორუმსაც იყენებს კადრების მოსაძებნად, ორგანიზაციათა 11%-11% კი კადრებს 
პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობისა და ადგილობრივ მედიაში განცხადების 
გავრცელებითაც ეძებს.  ის, რომ ინტერნეტგვერდებს ვაკანტური პოზიციების შესახებ განცხადების 
გასავრცელებლად კერძოზე მეტად სახელმწიფო ორგანიზაციები იყენებენ იმ ვალდებულებით 
აიხსნება, რომელიც საჯარო უწყებებს აქვთ. ის ფაქტი, რომ, მიუხედავად ინტერნეტპორტალებზე 
განცხადებების გავრცელებელის ვალდებულებისა, ყველა სახელმწიფო უწყება აღნიშნულ გზას არ 
მიმართავს, იმით შეიძლება აიხსნას, რომ ეს ვალდებულება არ ვრცელდება ყველა სახელმწიფო 
ორგანიზაციაზე (მაგ: შპს). 

რაც შეეხება ახალი კადრების მოსაძებნად გამოყენებულ ყველაზე ხშირ და ყველაზე ეფექტიან 
საშუალებას, კერძო ორგანიზაციების შემთხვევაში კადრებს ახლობლების/პირადი კონტაქტების 
საშუალებით ეძებენ ყველაზე ხშირად (70%) და ყველაზე ეფექტიანად (73%). სახელმწიფო 
ორგანიზაციების შემთხვევაში კი, დასაქმების მიზნით, ინტერნეტგვერდებზე განცხადებების 
განთავსება სახელდება ყველაზე ხშირად (34%) და, ასევე, ყველაზე ეფექტიან (34%) მექანიზმად. 
როგორც აღმოჩნდა, ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით ახალი კადრების მოძებნა, 
ასევე, გამოიყენება ყველაზე ხშირად და ყველაზე ეფექტიანად არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენელთა მიერაც. 
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77. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.

გრაფიკი #76 დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრის მოძიების გზები კერძო და 

                  სახელმწიფო ორგანიზაციებში

ახლობლებით/პირადი კონტაქტებით

თავად მოგვმართავენ

ინტერნეტ გვერდზე განცხადების

განთავსებით

ვურთიერთობთ პროფესიულ 

სასწავლებლებთან

ვურთიერთობთ უმაღლეს 

სასწავლებლებთან

დასაქმების ფორუმების საშუალებით

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

ადგილობრივი ჟურნალ-გაზეთების,

ტელევიზიის და/ან რადიოს საშუალებით

87% 44%

36%

11% 40%

11%5%

16%

3% 11%

2% 7%

1% 2%

სახელმწიფო (რაოდენობა 45)კერძო (რაოდენობა 165)

42%

ახალი კადრების მოსაძებნად ინტერნეტსაშუალებებს 43 ორგანიზაცია იყენებს. აღმოჩნდა, 
რომ მათი მესამედი ამისათვის საკუთარი წარმომადგენლის პირად გვერდსა (32%) და 
დასაქმების პორტალ www.jobs.ge-ს (32%) იყენებს. ორგანიზაციათა 26% კი განცხადებებს 
კომპანიის ვებგვერდის/სოციალური ქსელის საშუალებით ავრცელებს.  25 კერძო 
ორგანიზაციიდან ყველაზე მეტი საკუთარი წარმომადგენლის პირად გვერდს სოციალურ 
ქსელში (9 ორგანიზაცია) და www.jobs.ge-ს იყენებს (9 ორგანიზაცია). რაც შეეხება 
სახელმწიფო ორგანიზაციებს, სულ ინტერნეტგვერდებს იყენებს 18 ორგანიზაცია, 
რომელთაგან ყველაზე მეტი ასახელებს www.hr.gov.ge-სა (6 ორგანიზაცია) და www.teacher-
jobs.ge-ს (6 ორგანიზაცია). 

მართალია, ზოგადად ინტერნეტსივრცეში ვაკანტური პოზიციების შესახებ განცხადებების 
განთავსება და ამ გზით კადრის ძებნის პრაქტიკა არაა ძალიან გავრცელებული და მას 
კახეთში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მხოლოდ 13% ადასტურებს, მაგრამ ეს გზა 
ფართოდ გამოიყენება თავად სამუშაოს მაძიებლების მიერ.77 „დასაქმების აღქმული 
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გრაფიკი #77  ინტერნეტგვერდები, რომლებზეც დამსაქმებლები ანთავსებენ განცხადებებს 

                  ვაკანსიების შესახებ 

ბარიერების კვლევა სამუშაოს მაძიებელთა შორის“ შედეგები უჩვენებს, რომ მიუხედავად 
სანაცნობო წრის მნიშვნელობისა დასაქმებისთვის, ასევე, სკეპტიკური დამოკიდებულებისა 
ინტერნეტსივრცეში გავრცელებული განცხადებების მიმართ, ინტერნეტში ვაკანტურ 
პოზიციებს მაინც ეძებენ. კვლევის მონაწილეთა შეფასებით, ხშირად ინტერნეტში 
განცხადებებს ორგანიზაციები მხოლოდ ფორმალურად ათავსებენ და წინასწარაა 
განსაზღვრული, თუ ვინ რა პოზიცია უნდა დაიკავოს. პირველ რიგში, აღნიშნული ეხება 
მაღალანაზღაურებად პოზიციებს; ასევე, პოზიციებს საჯარო სექტორში. სწორედ ამას 
უკვაშირდება დაბალი ნდობა ინტერნეტში გავრცელებული განცხადებების მიმართ. ამის 
მიუხედავად, ინტერნეტსივრცეში განცხადებების მოძიება-ნახვის პრაქტიკა გავრცელებელია, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდების ასაკობრივ ჯგუფში. 

დამსაქმებელთა კვლევის შედეგები უჩვენებს, რომ მათი დიდი ნაწილი ნებისმიერი 
პოზიციისთვის პერსონალს ერთსა და იმავე წყაროს გამოყენებით ეძებს (63%). 35%-ის თქმით 
კი, სხვადასხვა პოზიციისთვის პერსონალის მოსაძიებლად ისინი განსხვავებულ წყაროებს 
იყენებენ. კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებს შორის განსხვავება კვლევას არ 
გამოუვლენია. 

www.teachjobs.ge 
რაოდენობა 5

www.hr.gov.ge 
რაოდენობა 8

ორგანიზაციის
წარმომადგენლის
პირადი გვერდი
რაოდენობა 32%

კომპანიის ვებ გვერდი, 
სოც. ქსელები 26%

www.hr.ge 
რაოდენობა 6

www.jobs.ge 
რაოდენობა 32%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



გრაფიკი #79  პერსონალის მოსაძიებლად განსხვავებული წყაროების გამოყენება 

მაღალანაზღაურებადი
კადრების მოსაძიებლად, 5%

იშვიათი კვალიფიკაციის 
მქონე კადრის მოსაძიებლად 68%

არ ვიცი, მიჭირს პასუხის გაცემა

რაოდენობა 37
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უმრავლესობა იმ 69 ორგანიზაციიდან, რომელმაც განაცხადა, რომ სხვადასხვა 
პოზიციისთვის პერსონალის მოსაძებნად განსხვავებულ წყაროებს იყენებს, ამ ტაქტიკას 
მიმართავს იშვიათი კვალიფიკაციის მქონე კადრის მოსაძიებლად (68%). ეს რეალობა 
არსებითად არ განსხვავდება კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში. 

გრაფიკი #78 პერსონალის მოსაძებნად მსგავსი/განსხვავებული წყაროების გამოყენება

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
ნებისმიერი პოზიციისთვის პერსონალს ვეძებთ
ერთი და იგივე წყაროების გამოყენებით

სხვადასხვა პოზიციისთვის პერსონალის
მოსაძიებლად განსხვავებულ წყაროს/
წყაროებს ვიყენებთ

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

90%

63%

35%

2%

63%

35%

2%

64%

36%

კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი სულ
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ორგანიზაციაში თანამშრომლის დასაქმებისთვის აუცილებელი კრიტერიუმებიდან 
გამოიკვეთა, რომ შესაბამისი გამოცდილება არის ის მთავარი კრიტერიუმი, რომელიც 
ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ დაასახელა (62%). ათიდან ოთხმა ორგანიზაციამ 
თანამშრომლის აყვანის კრიტერიუმად ადგილზე გავლილი პრაქტიკა/სამუშაო გარემოში 
გამოცდა (40%) დაასახელა. ორგანიზაციათა მესამედმა დაასახელა ზოგადად მუშაობის 
გამოცდილება (34%), შესაბამისი განათლება (32%) და მოტივაცია (28%), როგორც 
სამსახურში კადრის აყვანის კრიტერიუმი. შესაბამისი გამოცდილება (61%) და ადგილზე 
გავლილი პრაქტიკა/სამუშაო გარემოში გამოცდა (40%) გამოიკვეთა, როგორც ორი ყველაზე 
მეტად დასახელებული კრიტერიუმი თანამშრომლის ასაყვანად კერძო ორგანიზაციებში. 
რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იქ ორი ყველაზე მეტად დასახელებული 
კრიტერიუმი შესაბამისი განათლება (89%) და შესატყვისი გამოცდილებაა (84%). 

რაც შეეხება კრიტერიუმს, რომლითაც ორგანიზაციები ყველაზე ხშირად 
ხელმძღვანელობენ თანამშრომლის აყვანისას, აქ ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ 
კრიტერიუმად ადგილზე გავლილი პრაქტიკა/სამუშაო გარემოში გამოცდა დაასახელა (25%). 
ეს კრიტერიუმი დაასახელა, ასევე, ყველაზე მეტმა კერძო ორგანიზაციამ (27%). სახელმწიფო 
ორგანიზაციებიდან კი ყველაზე მეტმა კრიტერიუმად, რომლითაც ისინი ყველაზე ხშირად 
ხელმძღვანელობენ თანამშრომლის სამსახურში აყვანის დროს, შესაბამისი განათლება 
დაასახელა (59%). რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, მათთვის შესაბამისი განათლება 

გრაფიკი #80 კრიტერიუმები, რომლითაც დამსაქმებლები ხელმძღვანელობენ 

თანამშომლის სამსახურში აყვანისას 

2%

30%

ზოგადად მუშაოის 
გამოცდილება

შესაბამისი განათლებაშესაბამისი გამოცდილება
ადგილზე გავლილი პრაქტიკა/
სამუშაო გარემოში გამოცდა

მოტივაცია

ტესტირება სასწავლებლის რეკომენდაცია

ახლობლის მიერ გაწეული 
რეკომენდაცია

სხვა დამსაქებლის და/ან 
ჩვენი თანამშრომლის მიერ 
გაწეული რეკომენდაცია

პიროვნული თვისებები

არ ვიცი/ მიჭირს 
პასუხის გაცემა

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

61%

40%

34%

26%

16%14%13%

3% 2%

5%

0% 0%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 130

70%

20%

80%

13%13%15%
20%

10%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 40

52%

43%
38%

27%

16% 14%13%

5% 3%
1%

5%

სულ

რაოდენობა 170

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



გრაფიკი #81 სირთულეები, რომლებსაც აწყდებიან კადრების აყვანისას

78. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.

120

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

რეგიონში შესაბამისი გამოცდილების
მქონე კადრების სიმწირეა

არ ვაწყდებით სირთულეებს
რეგიონში შესაბამისი განათლების
მქონე კადრების სიმწირეა

სამუშაო მაძიებლები ნაკლებად მოტივირებულები
არიან

პოტენციურ კადრებს შეთავაზებულზე
მაღალი ანაზღაურება სურთ

სამუშაოს მაძიებლებს კონკურენტები 
უკეთეს პირობებს სთავაზობენ

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

41%

19% 18%

27%

18%
13% 14%

2%

18%

9%

49%

16%
20%

2% 4%

41%

19%

13% 13%

2% 1%

17%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 165

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 45
სულ

რაოდენობა 210

და შესატყვისი გამოცდილებაა ის კრიტერიუმები, რომლითაც ისინი ხელმძღვანელობენ 
სამსახურში თანამშრომლის აყვანისას. 

სამუშაო გამოცდილება რომ მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ამაზე განსაკუთრებით გამახვილდა 
ყურადღება სამუშაოს მაძიებელთა კვლევაშიც.78  კახეთში სამუშაო გამოცდილების სიმწირე 
დასაქმების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შიდა ბარიერად იდენტიფიცირდა. კვლევის 
მონაწილეთა შეფასებით, იმის პარალელურად, რომ დამსაქმებლები ითხოვენ სამუშაო 
გამოცდილებას, არავინ სთავაზობს მათ ამგვარი გამოცდილების დაგროვების 
შესაძლებლობას. მეტიც, თითქმის შეუძლებელია სტაჟირების გავლაც, რაც, მათი აზრით,  
ასევე მნიშვნელოვანი იქნებოდა დასაქმებისთვის. 

დამსაქმებელთა კვლევის შედეგები უჩვენებს, რომ კახეთში ორგანიზაციების 41% კადრების 
აყვანისას სირთულეებს არ აწყდება. თანაბარი რაოდენობა ორგანიზაციებისა კი აცხადებს, 
რომ სირთულეა რეგიონში შესაბამისი გამოცდილების მქონე კადრების სიმწირე (19%) და 
შეთავაზებულზე მაღალი ანაზღაურების მოლოდინი (18%). იგივე რეალობაა კერძო 
ორგანიზაციების შემთხვევაში. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი, ნახევარი აცხადებს, რომ 
არ აწყდება სირთულეებს (49%), ყველაზე მეტი ორგანიზაციის თქმით კი, სირთულე სწორედ 
შეთავაზებულზე მაღალი ანაზღაურების მოლოდინია (27%). 



79. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.

80. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიაკციები, რომლებიც ჯამურად რეგიონში 113 დამსაქმებლიდან 3% და 
მეტმა დაასახელა
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იმ 113 ორგანიზაციიდან (კერძო - 90, სახელმწიფო - 23), რომელთაც აღნიშნეს, რომ რაღაც 
ტიპის სირთულეს აწყდებიან კადრების მოძიების დროს, ასევე, დაასახელეს ის 
კვალიფიკაციები, რომელთა მოძიებასთან დაკავშირებითაც აწყდებიან სირთულეებს. 
აღსანიშნავია, რომ ამ ორგანიზაციების ნახევარს უჭირს დაასახელოს კვალიფიკაციები, 
რომელთა მოძიებაც რთულია (52%). ყველაზე მეტ სირთულეს კი, როგორც აღმოჩნდა, 
ორგანიზაციები გამყიდველისა (8%) და მუშის (6%) მოძიებისას აწყდებიან. თუ სამუშაოს 
მაძიებელთა კვლევის შედეგებს გავითვალისწინებთ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ 
კვალიფიკაციების მოძიებისთვის მთავარი ბარიერი დაბალი ანაზღაურებაა.79 კერძო 
ორგანიზაციები სწორედ ამ კვალიფიკაციის (გამყიდველი, მუშა) კადრების მოძიებასთან 
დაკავშირებით ხვდებიან სირთულეებს. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი ყველაზე მეტ 
სირთულეს IT-სპეციალისტის, ელექტრიკოსის, ინჟინრისა და იურისტის კვალიფიკაციის 
მქონე კადრების მოძიება წარმოადგენს.80  

კვლევის შედეგები უჩვენებს, რომ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში კვლევის მონაწილე 
ორგანიზაციების მხოლოდ 10%-ს აქვს აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება. ხშირად 
სერვისით ორგანიზაციათა 2%, იშვიათად კი - 8% სარგებლობს. კერძო ორგანიზაციებში 
მაჩვენებლები თითქმის რეგიონის მაჩვენებლის იდენტურია. სახელმწიფო ორგანიზაციებში 
კი აუთსორსინგით 73% საერთოდ არ სარგებლობს, იშვიათად კი ამგვარი სერვისით 
სარგებლობის პრაქტიკაზე 22% მიუთითებს. ამ სერვისით არ სარგებლობენ არასამთავრობო 
სექტორის წარმომადგენლებიც (11 ორგანიზაცია). 
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გრაფიკი #82 აუთსორსიგნით საერგებლობის გამოცდილება ბოლო 2-3 წლის მანძილზე 

ხშირად ვსარგებლობსაერთოდ არ ვსარგებლობ იშვიათად ვსარგებლობ არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 165
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0%
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სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 45
ჯამი 210

81. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიაკციები, რომლებიც ჯამურად რეგიონში 28 დამსაქმებლიდან 4% და მეტმა 
დაასახელა
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იმ 28 ორგანიზაციიდან (კერძო - 18, სახელმწიფო - 10),  რომელთაც აქვთ აუთსორსინგ 
სერვისით სარგებლობის გამოცდილება ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, უმრავლესობას IT 
სპეციალისტისა და ბუღალტრის სერვისით უსარგებლია.81  
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გრაფიკი #83 უახლოეს 2-3 წელიწადში აუთსორსიგნით საერგებლობის განზრახვა 

აუცილებლად ვისარგებლებალბათ, არა ალბათ ვისარგებლებ არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 165
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13%

20%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 45
ჯამი 210

კვლევის შედეგების თანახმად, უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში, ორგანიზაციათა დიდი 
ნაწილი არ გეგმავს აუთსორსინგით სარგებლობას (71%). ამგვარი განზრახვის არსებობას 
აფიქსირებს ორგანიზაციების 6% და იგივე რაოდენობა ორგანიზაციებისა სავარაუდოდ 
ისარგებლებს ამგვარი სერვისით (6%). 17%-ს კი უჭირს აღნიშნულზე პასუხის გაცემა.  

იმ ორგანიზაციებიდან (სულ 31), რომელთაც განაცხადეს, რომ უახლოესი 2-3 წლის 
განმავლობაში აუცილებლად/ალბათ ისარგებლებენ აუთსორსინგ სერვისით, უმეტსად 
მითითებაა ბუღალტრის, IT-სპეციალისტისა და აგრონომის მომსახურების შესყიდვაზე.  

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კვლევის მონაწილეთა უმრავლესობის შეფასებით, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ 
ყველა ახალ თანამშრომელს სჭირდება გარკვეული შეგუება ახალ სამსახურთან, 
საგანმანათლებლო სასწავლებლის (უმაღლესი/პროფესიული) დასრულების 
შედეგად კურსდამთავრებულები უმეტესად კარგად ფლობენ პროფესიას და 
სჭირდებათ ტრენინგი გარკვეული დოზით (82%). ამ თვალსაზრისით კერძო და 
სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში არსებითი განსხვავებები კვლევას არ 
გამოუვლენია, რადგან აბსოლუტური უმრავლესობა როგორც ერთ, ასევე მეორე 
შემთხვევაში ამ მოსაზრებას იზიარებს. 

კვლევის მონაწილეებმა საკუთარი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ე.წ. „სოფთ 
სქილის“ ფლობა 10-ქულიან სკალაზე შეაფასეს, სადაც „1“ ნიშნავდა, რომ აღნიშნული 
„საერთოდ არაა გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ კი - „სერიოზული 
გამოწვევაა/პრობლემაა“. უნარების საშუალო შეფასებების გათვალისწინებით 
შეიძლება დავასკვნათ, რომ სხვადასხვა უნარის ფლობის მიხედვით არსებული 
გამოწვევების მიუხედავად, დამსაქმებლების მიერ ისინი ძალიან მწვავე/სერიოზულ 
გამოწვევად არ ფასდება. როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე მეტად გამოწვევა 
უკავშირდება უცხო ენების ფლობას (საშუალო შეფასება - 4.3). ასევე გამოწვევაა 

არსებული კადრების უნარ-ჩვევების შეფასება

გრაფიკი #84 საგანმანათლებლო სასწავლებლების (უმაღლესი/პროფესიული) 

                 კურსდამთავრებულთათვის ტრენინგის საჭიროების შეფასება 

სრულყოფილად ფლობს პროფესიას
არ სჭირდება დამატებითი ტრენინგები

კარგად ფლობს პროფესიას 
სჭირდება ტრენინგი გარკვეული დოზით

ცუდად ფლობს პროფესიას - სჭირდება
ტრენინგი დიდი დოზით

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
82%

8%
2%

8%

82%

8%
3% 7%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 165

93%

0%

7%
0%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 45
ჯამი 210

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

03. კვლევის შედეგები

კახეთი
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პროფესიის შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების (3.3), საბაზისო კომპიუტერული 
უნარებისა (3.2) და თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის (3.1) 
თვალსაზრისით. კერძო ორგანიზაციების შემთხვევაში ყველაზე მეტად გამოწვევებს 
დამსაქმებლები ხედავენ უცხო ენების ფლობის (4.3), ყველაზე ნაკლებად კი - 
ორგანიზებულობის (2.7). სახელმწიფო ორგანიზაციებში ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად 
უცხო ენების ფლობა (3.4), ყველაზე ნაკლებად კი - ორგანიზებულობა (1.8) და წერითი 
კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები (1.8) იკვეთება. 
 
უნდა აღინიშნოს, რომ უცხო ენის არცოდნა დასაქმების მნიშვნელოვან შიდა ბარიერად 
გამოიკვეთა სამუშაოს მაძიებელთა კვლევაშიც.82 როგორც კვლევის მონაწილეები 
აღნიშნავდნენ, დამსაქმებელი ხშირად ისეთ პოზიციებზეც ითხოვს უცხო ენის ცოდნას, 
სადაც რეალურად ამის საჭიროება შეიძლება არც იყოს ან ანაზღაურება იმდენად დაბალია, 
რომ უცხო ენის შესასწავლად ფინანსური რესურსის დახარჯვა არ იყოს რაციონალური 
სამუშაოს მაძიებლის მხრიდან (მაგ: სასტუმროს დაცვა, დამლაგებელი).

გრაფიკი #85 დასაქმებულთა სხვადასხვა უნარის შეფასება (10-ქულიანი სკალა, სადაც 
„1“ ნიშნავს „საერთოდ არაა გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ ნიშნავს - „სერიოზული გამოწვევა/პრობლემაა) 

თეორიული ცოდნის 
შესაბამისობა პრაქტიკულ
 მოთხოვნებთან

საბაზისო კომპიუტერული უნარებიუცხო ენის ფლობა პროფესიის შესაბამისი პრაქტიკული 
უნარ-ჩვევების ფლობა 

გადაწყვეტილების მიღების უნარი
წერითი კომუნიკაციის
უნარ-ჩვევები

საქმიანი ზეპირი კომუნიკაციის
უნარი

პრობლემის გადაჭრის
უნარი

გუნდური მუშობის 
უნარი

დროის მენეჯმენტი ორგანიზებულობა

82. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.  
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კვლევის ფარგლებში, ორგანიზაციებმა, უნარებთან ერთად, დასაქმებულთა თვისებებიც 
შეაფასეს. ლიდერულ თვისებებს, პასუხისმგებლობის გრძნობას, მოტივაციის ქონასა და 
ადეკვატურ ამბიციას შორის, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტ გამოწვევებს დამსაქმებლები 
სწორედ ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით ხედავენ (საშუალო შეფასება - 3.1 ქულა). 
ყველაზე ნაკლები გამოწვევებია პასუხისმგებლობის გრძნობის თვალსაზრისით (2.7). 
ადეკვატური ამბიციაა ყველაზე პრობლემური როგორც კერძო (3.1 ქულა), ასევე 
სახელმწიფო (2.6 ქულა) ორგანიზაციებში. შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვისებებს, როგორც 
მეტად პრობლემურს, კერძო ორგანიზაციები აფასებენ. 

2.7%

1.6%

პასუხისმგებლობის 

გრძნობა

მოტივაციის ქონა

გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

8
6
 

დასაქმებულთა სხვადასხვა თვისებების პრობლემურობის შეფასება 
(10-ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს „საერთოდ არაა გამოწვევა“, „10“ ნიშნავს - „სერიოზული გამოწვევაა)

2.8%

2.8%

1.9%

2.9%

ლიდერული

თვისებები

ადეკვატური

ამბიცია

2%

3.1%2.9%

2.6%

სახელმწიფო

სულ

კერძო 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

2.9% 3.1%



127

35%

20%

17%

18%

20%

სპეციალური ღონისძიებები
არ ხორციელდება

იცვლება სამუშაო პრაქტიკა

ტარდება დამატებითი ტრენინგები

ხდება ძველი კადრების ახლით 
ჩანაცვლება

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

36%

18%

53%

13%

2%

35%

20%

19%

17%

19%

გრაფიკი #87 თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებული გამოწვევების 

აღმოსაფხვრელად განხორციელებული ღონისძიებები

სახელმწიფო(N 45) სულ(N 210)კერძო(N 165) 

იმ აქტივობებთან დაკავშირებით, რომელთაც ორგანიზაციები თანამშრომელთა 
უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად 
ახორციელებენ, კვლევამ უჩვენა, რომ ორგანიზაციათა მეტი წილი სხვადასხვა სახის 
სპეციალურ ღონისძიებას ატარებს (56%). კერძოდ, ორგანიზაციათა მეოთხედი ცვლის 
სამუშაო პრაქტიკას (20%) და/ან ატარებს ტრენინგებს (19%). 17%-ის შემთხვევაში ძველ 
კადრებს ანაცვლებს ახლით. კერძო ორგანიზაციების 45% ატარებს სპეციალურ 
ღონისძიებებს თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებული გამოწვევების 
აღმოსაფხვრელად. აღნიშნულისთვის სამუშაო პრაქტიკის ცვლილებას, დამატებით 
ტრენინგებსა და ძველი კადრების ახლით ჩანაცვლებას დაახლოებით ორგანიზაციების 
თანაბარი რაოდენობა მიმართავს. სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში კი, 
სხვადასხვა ღონისძიებას ახორციელებს დიდი ნაწილი. მათი ნახევარი ატარებს დამატებით 
ტრენინგებს (53%), მეოთხედი ცვლის სამუშო პრაქტიკას (18%), 13% კი - ძველ კადრებს 
ახლით ანაცვლებს.  

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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გრაფიკი #88 ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში თანამშრომლებისთვის ჩატარებული 

                  ტრენინგები უნარების გასაუმჯობესებლად

სპეციალობაში კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსები

კომუნიკაციის და თვითპრეზენტაციის 

უნარები

დროის მენეჯმენტი

კომპიუტერული უნარები

შრომის უსაფრთხოება

სტრატეგიული დაგეგმვა და 

გაუთვალისწინებელი საქმეების მართვა

უცხო ენები

64% 68%

25% 32%

13% 17% 14%

4% 7%

10%

6% 5%

3% 3%

2% 1%

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

სახელმწიფო (რაოდენობა 24) სულ (რაოდენობა 54)კერძო (რაოდენობა 30)

7% 25%

88%

34%

8%

იმ კომპანიებიდან, რომელთაც თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად ტრენინგების ჩატარების გამოცდილება აქვთ, 
უმრავლესობამ ბოლო 2-3 წლის გათვალისწინებით სპეციალობაში კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელი ტრენინგები ჩაატარა (68%). ორგანიზაციების მესამედმა კომუნიკაციისა და 
თვითპრეზენტაციის უნარებთან დაკავშირებული ტრენინგები (32%) ჩაუტარა საკუთარ 
თანამშრომლებს. დროის მენეჯმენტის საკითხებზე ტრენინგები ჩატარდა ორგანიზაციათა 
14%-ში, 10%-ში კი - ტრენინგები კომპიუტერულ უნარებში. კერძო ორგანიზაციებში 
ყველაზე მეტმა კვლევის მონაწილემ ბოლო 2-3 წლის გათვალისწინებით, საკუთარ 
თანამშრომლებს სპეციალობაში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები ჩაუტარა 
(64%). იგივე ტრენინგი ჩაატარა ყველაზე მეტმა სახელმწიფო ორგანიზაციამაც (88%). მათმა 
მეოთხედმა ასევე კომუნიკაციისა და თვითპრეზენტაციის უნარებისა (25%) და 
კომპიუტერული უნარების (25%) ტრენინგები ჩაუტარა თანამშრომლებს. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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გრაფიკი #89 თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად მოტივაციისთვის გამოყენებული 

                 მექანიზმები

მადლობის გამოცხადება

ფულადი ჯილდო

ფასიანი საჩუქარი

არ ვიყენებთ არანაირ მექანიზმს

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების

შეთავაზება

თიმბილდინგ-აქტივობების ორგანიზება

დაწინაურება

63% 89% 65%

49% 54%

19% 18%

3%

1%

2%

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 5%

სახელმწიფო (რაოდენობა 45) სულ (რაოდენობა 210)კერძო (რაოდენობა 165)

54%

4%

2% 9%

6% 18% 6%

5% 16% 6%

5%

1%

9%

ამ ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა ტრენინგები სპეციალისტებს (87%), საშუალო რგოლის 
მენეჯერებს ორგანიზაციათა 33%-მა, მაღალი რანგის მენეჯერების კი ორგანიზაციათა 
27%-მა ჩაუტარა. ამ თვალსაზრისით რეალობა მსგავსია კერძო და სახელწმიფო 
ორგანიზაციებში. 

რაც შეეხება მოტივაციის მექანიზმებს, რომელთაც იყენებენ ორგანიზაციები 
თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი ორგანიზაცია 
მოტივაციისთვის მადლობის გამოცხადების მექანიზმს იყენებს (65%). ორგანიზაციათა 
ნახევარი თანამშრომელთა მოტივაციას ფულადი ჯილდოს გაცემით ზრდის (54%). არ 
იყენებს არანაირ მექანიზმს ორგანიზაციათა მხოლოდ 9% რეგიონში. იგივეა სურათი კერძო 
ორგანიზაციების შემთხვევაში.  რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მათი ყველაზე 
დიდი ნაწილი მადლობის გამოცხადების მექანიზმს იყენებს (89%), ნახევარი კი - ფულად 
ჯილდოს გასცემს (49%). კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს სთავაზობს 
თანამშრომლებს სახელმწიფო ორგანიზაციათა 18%, დაწინაურების მექანიზმის გამოყენებას 
კი  16% აფიქსირებს.  

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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გრაფიკი #90 სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გამოცდილება

არ ვთანამშრომლობთ არცერთთან

ვთანამშრომლობთ პროფ. სასწავლებლებთან

ვთანამშრომლობთ პროფესიულ და 

უმაღლეს სასწავლებლებთან

ვთანამშრომლობთ უმაღლესებთან

47% 84%

24% 8%

4%

2%

სახელმწიფო (რაოდენობა 45) სულ (რაოდენობა 210)კერძო (რაოდენობა 165)

6%

20%

7% 3%

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 1% 2% 1%

კვლევის შედეგების თანახმად, კახეთში ორგანიზაციათა უმრავლესობა არ თანამშრომლობს 
არც უმაღლეს და არც პროფესიულ სასწავლებლებთან (84%). კერძო ორგანიზაციების 
შემთხვევაში სასწავლებელთან არ თანამშრომლობს ათიდან დაახლოებით ცხრა 
ორგანიზაცია (87%). სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში კი, იმავეზე ორგანიზაციათა 
დაახლოებით ნახევარი მიუთითებს (47%). აქვე აღსანიშნავია, რომ 44% თანამშრომლობს 
პროფესიულ სასწავლებლებთან, 27% კი - უმაღლეს სასწავლებლებთან. 

იმ ორგანიზაციებიდან (სულ 42), რომლებიც თანამშრომლობენ პროფესიულ 
სასწავლებელთან, უმრავლესობა პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებს სთავაზობს 
საწარმოო პრაქტიკას (72%), მეოთხედი კი მონაწილეობს პროფესიული ორიენტაციის 
ღონისძიებებში (25%). პროფესიულ სასწავლებელთან თანამშრომლობის გამოცდილების 
მქონე 22 კერძო ორგანიზაციიდან უმრავლესობა პროფესიულ სტუდენტებს საწარმოო 
პრაქტიკას სთავაზობს (81%). 20 სახელმწიფო ორგანიზაციიდან კი, რომელიც პროფესიულ 
სასწავლებელთან თანამშრომლობს, უმრავლესობა, გარდა იმისა, რომ სტუდენტებს 
საწარმოო პრაქტიკას სთავაზობს (40%), ასევე, მონაწილეობს პროფესიული ორიენტაციის 
ღონისძიებებში (35%).

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კახეთი

87%
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გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

9
1 

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის მნიშვნელოვნების შეფასება

5.5%

7.6%

5.6%

სულ (რაოდენობა 210)

მიუხედავად იმისა, თანამშრომლობენ თუ არა ორგანიზაციები პროფესიულ სასწავლებლებთან, 
ყველამ შეაფასა მათი ორგანიზაციისთვის პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
მნიშვნელოვნება. ორგანიზაციათა 5%-ს გაუჭირდა აღნიშნულის შეფასება. სხვების შემთხვევაში კი 
აღმოჩნდა, რომ ორგანიზაციები პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობას მეტნაკლებად 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ (საშუალო ქულა - 5.6). კერძო ორგანიზაციები პროფესიულ 
სასწავლებლებთან თანაშრომლობის მნიშვნელობას 5.5 ქულად აფასებენ, სახელმწიფო 
ორგანიზაციები კი  უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ, რამდენადაც მათი შეფასება 7.6 ქულაა 
(მნიშვნელოვნება  შეფასდა 10-ქულიან სკალაზე, სადაც „1“ ნიშნავდა - „სრულებით არ არის 
მნიშვნელოვანი“, „10“ – „ძალიან მნიშვნელოვანია“). 

რომ აღნიშნული უზრუნველყოფს პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებას (69%). ის, რომ 
პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა ამარტივებს შესაბამისი კადრების მოზიდვას, 
აღინიშნა 44%-ის მიერ. აღსანიშნავია, რომ როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო 
ორგანიზაციებისთვის სასწავლებლებთან თანამშრომლობის მნიშვნელოვნება სწორედ ამ ორი 
მიზეზით აიხსნება. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციების 37% ასევე 
მნიშვნელოვნების მიზეზად იმას მიიჩნევს, რომ პროფესიული სასწავლებლის 
სტუდენტებს/კურსდამთავრებულებს ადეკვატური მოლოდინი აქვთ სამუშაო პროცესთან 
დაკავშირებით. 
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გრაფიკი #92 პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობის მიზეზები

პროფესიულ სასწავებლებთან 

თანამშრომლობა ამარტივებს შესაბამისი

კადრების მოზიდვას

67% 69%

პროფესიულ სასწავლებლებთან

თანამშრომლობა უზრუნველყოფს

პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებას

43% 47% 44%

პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებს/

კურსდამთავრებულებს ადეკვატური 

მოლოდინები აქვთ სამუშაო პროცესთან

დაკავშირებით

15% 37% 17%

8% 7%

8% 3% 8%

პროფესიულ სასწავებლის სტუდენტებს/

კურსდამთავრებულებს ადეკვატური

მოლოდინები აქვთ ანაზღაურებასთან 

დაკავშირებით

მეტი მოსწავლე ინტერესდება პროფესიული

სასწავლებლისთვის/ვუწევთ 

პოპულარიზაციას

10% 1%

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

სახელმწიფო (რაოდენობა 30) სულ (რაოდენობა 107)კერძო (რაოდენობა 77)

70%

კახეთში კვლევის მონაწილე არასამთავრობო სექტორის 15 წარმომადგენლიდან პროფესიულ 
სასწავლებელთან ამჟამად 8 თანამშრომლობს. სექტორის ყველა წარმომადგენელი 
მნიშვნელოვნად აფასებს ამ სასწავლებლებთან თანამშრომლობას. აღნიშნულის ორ მთავარ 
მიზეზად პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლების უზრუნველყოფა და კადრების მოზიდვის 
გამარტივება დასახელდა. 

იმ ორგანიზაციების 39%-ს, რომლებიც ამჟამად არ თანამშრომლობენ პროფესიულ 
სასწავლებლებთან, უჭირს მიზეზის დასახელება. სხვების მიერ კი მთავარ მიზეზად ის დასახელდა, 
რომ ისინი პროფესიულ სასწავლებელთან თანამშრომლობით საკუთარი ორგანიზაციისთვის 
სარგებელს ვერ ხედავენ (27%). ეს არის მთავარი მიზეზი როგორც კერძო (27%), ასევე სახელწმიფო 
ორგანიზაციების (13%) შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ კერძო ორგანიზაციების 22% აცხადებს, რომ 
არ სმენია მსგავსი შესაძლებლობის შესახებ და ესაა პროფესიულ სასწავლებელთან 
თანამშრომლობის უქონლობის მიზეზი. 
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27%

22%

5%

4%

2%

2%

1%

9%

1%

13%

4%

-

-

-

8%

-

1%

27%

21%

4%

4%

2%

2%

1%

4%

-

9%

არ მსმენია მსგავსი შესაძლებლობის შესახებ

ვერ ვხედავ ვერანაირ სარგებელს ორგანიზაციისთვის

მიზეზები

პროფესიული სასწავლებლები არ ამზადებენ ჩვენი

ორგანიზაციის საჭიროებებისთის შესაბამის კადრს

ორგანიზაციის თანამშრომლებს ემატებათ დატვირთვა

არ ვსაჭიროებთ მსგავსი ტიპის თანამშრომლობას 

სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე

სასწავლებლის/სასწავლებლების გეოგრაფიული 

მდებარეობა არახელსაყრელია 

1% - 1%
ორგანიზაციას ამისთვის სჭირდება დამატებითი 

რესურსი (კომპიუტერი, სამუშაო ადგილი, ა.შ.)

1% -
1%უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე 

არასრულწლოვან სტუდენტებს ვერ ვიღებთ პრაქტიკაზე

1% - 1%
ჩვენს ორგანიზაციას  ძირითადად უმაღლესი 

სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა კომპეტენცია 

სჭირდება 

სტუდენტების ჩართვა ანელებს წარმოების პროცესს

არ შემოუთავაზებიათ თანამშრომლობა

ეს ორგანიზაციისთვის ზედმეტი ხარჯია

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

19
პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის უქონლობის მიზეზები

1% 67% 166არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

კერძო

n 142

საჯარო

n 24

სულ

n166

ყველას დაესვა კითხვა იმის თაობაზე, დასჭირდებათ თუ არა პროფესიული განათლების მქონე 
კადრები უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის 
გამოცდილების ქონა/არქონის მიუხედავად. როგორც შედეგები უჩვენებს, ორგანიზაციათა 44%-ს, 
სავარაუდოდ, დასჭირდება ასეთი კადრები. მეტიც, ორგანიზაციათა მეხუთედის თქმით, მათ 
პროფესიული განათლების მქონე კადრები ნამდვილად დასჭირდებათ (19%). კერძო ორგანიზაციების 
43% ასევე, ფიქრობს, რომ დასჭირდება პროფესიული განათლების მქონე კადრები (დიახ - 19%, 
უფრო კი - 24%). ამგვარი კადრების საჭიროებაზე მიუთითებენ, ასევე, სახელმწიფო ორგანიზაციების 
49% (დიახ - 16%, უფრო კი - 33%).
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გრაფიკი #94 უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიულ სასწავლებლებთან შესაძლო 

                 თანამშრომლობის პერსპექტივა

დიახ, ვითანამშრომლებთ

უფრო კი, ვიდრე არა

უფრო არა, ვიდრე კი

არა, არ ვითანამშრომლებთ

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

სახელმწიფო (რაოდენობა 22) სულ (რაოდენობა 105)კერძო (რაოდენობა 83)

50% 8%

46% 47%

4%

3%

4% 8%

37%

47%

4%

4%

8%

ორგანიზაციებმა, რომელთაც განაცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში დასჭირდებათ პროფესიული 
განათლების მქონე კადრები, ასევე განაცხადეს, რომ ითანამშრომლებენ პროფესიულ 
სასწავლებლებთან (85%). ამათგან 38% აცხადებს, რომ ითანამშრომლებს, 47% კი ამბობს, რომ 
უფრო ითანამშრომლებს სასწავლებლებთან, ვიდრე არა. 

გრაფიკი #93 პროფესიული განათლების მქონე კადრების საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე

კერძო ორგანიზაცია

სულ 165

19% 24% 11% 10%

16% 33% 2% 40% 9%

19% 10% 36% 10%

სულ 45

სულ 210

სახელმწიფო

სულ

უფრო არა, ვიდრე კიდიახ, დასჭირდება უფრო კი, ვიდრე არა არა, არ დასჭირდება არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

25%
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36%



კვლევის მონაწილეებმა შეაფასეს სხვადასხვა მიმართულებით პანდემიის გავლენა. აღმოჩნდა, 
რომ კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 44%-ს არ შეუწყვეტია და კვლავაც განაგრძობს 
ფუნქციონირებას. ორგანიზაციათა მეოთხედს მოუწია პანდემიის გამო ფუნქციონირების 
შეჩერება/შეზღუდვა, თუმცა მუშაობა უკვე სრულადაა აღდგენილი (24%), ორგანიზაციათა 
23%-მა კი ნაწილობრივ მოახერხა მუშაობის აღდგენა. ორგანიზაციათა 8%-ს მოუწია 
ფუნქციონირების შეჩერება/შეზღუდვა და ამ დრომდე არ ფუნქციონირებს. კერძო 
ორგანიზაციების 43%-ს არ შეუწყვეტია მუშაობა და განაგრძობს ფუნქციონირებას. თითქმის 
იდენტურია რაოდენობა ორგანიზაციებისა, რომელთაც დროებით შეაჩერეს/შეზღუდეს 
ფუნქციონირება, მაგრამ სრულად (25%) ან ნაწილობრივ (23%) აღადგინეს მუშაობა. კერძო 
ორგანიზაციებს შორის 8%-ია მათი წილი, ვისაც ამ დრომდე არ აღუდგენია ფუნქციონირება. 
რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იქ ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს ფუნქციონირებას 
49%. 13%-მა სრულად აღადგინა მუშაობა, 20%-მა - ნაწილობრივ. მათი წილი კი, ვინც ამ 
დრომდე არ ფუნქციონირებს, 16%-ია. 

პანდემიის გავრცელების გამო ორგანიზაციების აბსოლუტურ უმრავლესობას არავითარი 
საკადრო ცვლილება არ განუხორციელებია (89%). ეს ვრცელდება როგორც კერძო (88%), 
ასევე სახელმწიფო (98%) ორგანიზაციებზე. იმ ორგანიზაციებიდან (სულ 20), რომელთაც 
პანდემიის გამო გარკვეული საკადრო გადაწყვეტილებები მიიღეს, უმრავლესობას მოუწია 
თანამშრომლების (ნაწილი ან ყველა) უფასო შვებულებაში გაშვება. 

COVID-19-ის გავლენა ორგანიზაციებზე

43%

25%

23%

8%

ორგანიზაციას არ შეუწყვეტიამუშაობა
და განაგრძობს ფუნქციონირებას

მოგვიწია დროებით შეზღუდვა,
თუმცა მუშაობა სრულად აღდგენილია

მოგვიწია დროებით შეზღუდვა,
თუმცა ნაწილობრივ აღდგენილია

მოგვიწია ფუნქციონირების შეერება
და ამ დრომდე არ ფუნქციონირებს

49%

13%

20%

16%

44%

24%

23%

8%

1%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 2% 1%

გრაფიკი #95 პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე
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03. კვლევის შედეგები

კახეთი



მუშაობის დისტანციური ფორმატის პანდემიის პირობებში დანერგვის თვალსაზრისით, აღმოჩნდა, 
რომ ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ დაუნერგავს მუშაობის ეს ფორმატი (73%). დისტანციური 
ფორმატი დანერგა ათიდან ერთმა ორგანიზაციამ (12%) პანდემიის გავრცელების პირველივე 
ტალღის დროს. კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობას მუშაობის დისტანციური ფორმატი არ 
დაუნერგავს (76%). რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, თითქმის ყოველმა მეორემ მუშაობის 
დისტანციური ფორმატი დანერგა პირველივე ტალღის დროს (47%), 22%-ს კი არ დაუნერგავს. იმ 
ორგანიზაციების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, რომელთაც არ დაუნერგავთ მუშაობის 
დისტანციური ფორმატი, ამის მიზეზად, სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, საჭიროების 
არარსებობა დაასახელა (82%). ეს მიზეზი დასახელდა როგორც კერძო (82%), ასევე სახელმწიფო 
ორგანიზაციების (100%) შემთხვევაში. 

პანდემიის პირობებში მუშაობის დისტანციური ფორმატის დანერგვის თვალსაზრისით აღმოჩნდა, 
რომ ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ დაუნერგავს მუშაობის ეს ფორმატი (67%). დისტანციური 
ფორმატი დანერგა ორგანიზაციების 24%-მა პანდემიის გავრცელების პირველივე ტალღის დროს. 
კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობას მუშაობის დისტანციური ფორმატი არ დაუნერგავს (72%), 
მეხუთედმა კი დანერგა პირველი ტალღის დროს (19%). რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, 
მათმა უმრავლესობამ მუშაობის დისტანციური ფორმატი დანერგა პირველივე ტალღის დროს 
(70%), 18%-ს კი - არ დაუნერგავს. იმ ორგანიზაციების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, რომელთაც 
არ დაუნერგავთ მუშაობის დისტანციური ფორმატი, ამის მიზეზად, სამუშაოს სპეციფიკიდან 
გამომდინარე, საჭიროების არარსებობა დაასახელეს (96%) და ეს მიზეზი აქტუალურია როგორც 
კერძო (96%), ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციების (100%) შემთხვევაში. 

76%

10%

6%

5%

არ დაგვნერგავს

დავნერგეთ პანდემიის გავრცელების
პირველივე ტალღის დროს

ჩვენმა ორგანიზაციამ პანდემიის
პირობებში დაიწყო ფუნქციონირება

დავნერგეთ პანდემიის მეორე 
ტალღის დროს

22%

47%

20%

2%

9%

73%

12%

6%

5%

2%პანდემიამდეც მუშაობის ჰუბრიდულ
მოდელს იყენებდა

3%

1%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 1%

გრაფიკი #96 პანდემიის შედეგად მუშაობის დისტანციური ფორმატის დანერგვის 

                  გამოცდილება 
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ყველა ორგანიზაციას, იმის მიუხედავად, მუშაობის დისტანციური ფორმატი დანერგილია თუ არა, 
დაესვა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, აპირებენ თუ არა დისტანციურ ფორმატში მუშაობის 
პრაქტიკის გამოყენებას მომავალში. აღმოჩნდა, რომ ორგანიზაციათა უმრავლესობა არ აპირებს 
მომავალში დისტანციურ ფორმატში მუშაობის პრაქტიკა გამოიყენოს (79%) და ამგვარ 
დამოკიდებულებას აფიქსირებს კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობაც (80%). რაც შეეხება 
სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იქ ამგვარი პრაქტიკის დანერგვის განზრახვის უქონლობას 38% 
აფიქსირებს, 36%-ის თქმით კი, გამოიყენებენ ონლაინ ფორმატს, თუმცა უმეტესად არადისტანციურ 
ფორმატს მიანიჭებენ უპირატესობას. 22% ორგანიზაციაში ჰიბრიდული მოდელის დანერგვას 
ფიქრობს. 

82%

9%

5%

2%

არ გამოვიყენებთ

უპირატესობას მივანიჭებთ მუშაობის
ჰიბრიდულ მოდელს

გამოვიყენებთ, თუმცა ძირითადად
არადისტანციურ ფორმატს

გამოვიყენებთ ძირითადად დისტანციურ
ფორმატსს

38%

36%

22%

4%

79%

11%

6%

2%

2%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 2%

გრაფიკი #97 მომავალში მუშაობის დისტანციური ფორმატის პრაქტიკის შესაძლო 
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4%

-

24%

-

36%

4%

2%

პრობლემა შეიქმნა ჩვენი პროდუქტების მიწოდებისას 

შეგვიმცირდა შეკვეთების/გაყიდვების მოცულობა, 

ვინაიდან ჩვენმა მომხმარებლებმა შეამცირეს ხარჯვა 

ან ბიზნესაქტივობა

სირთულეები

მოგვიხდა ჩვენი ფილიალების ნაწილის  (ან ყველაფრის)

დახურვა

ჩვენი მყიდველები / კონტრაქტორები ვერ გვიხდიან 

დროულად

თანამშრომელთა ნაწილს გაუჭირდა დისტანციურ 

ფორმატში მუშაობა

საქმის მოცულობა არ შემცირებულა, თუმცა შემცირდა

შემოსავლები 

2%

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვამ ჩვენი 

თანამშრომლებისათვის სამსახურში სიარული შეუძლებელი 

გახადა

13%რთულია თანამშრომლების პროდუქტიულობის გაკონტროლება

დისტანციურ ფორმატში

-
არსებულ კრიზისში ვერ ვახერხებთ სესხების დროულად

და სრულად დაფარვას

გადაადგილებაზე შეზღუდვის გამო ჩვენს კონტრაქტორებთან 

დოკუმენტების მიმოცვლა გართულდა

მომგებიანობის შემცირების გამო, არ გვაქვს საკმარისი 

სახსრები, რომ თანამშრომლებს ხელფასები გადავუხადოთ

ბენეფიციარებს გაუჭირდათ დისტანციურ ფორმატში მუშაობა

არანაირი პრობლემა არ შეგვქმნია

კომენდანტის საათმა გაართულა მუშაობა

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

2
0

პანდემიით გამოწვეული სირთულეები

სახელმწიფო n45

51%

24%

17%

16%

7%

9%

2%

2%2%

4%1%

18%7%

 -1%

მოგვიწია საკადრო ცვლილებების გატარება -1%

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 16%7%

7%

3%

3%

კერძო n165

კერძო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ მათი ბრუნვა 2020 წელს, კოვიდრეალობის 
გამო, გაუარესდა (51%) ან მნიშვნელოვნად გაუარესდა (14%). რაც შეეხება სირთულეებს, რომლებიც 
შეექმნათ ორგანიზაციებს პანდემიის გამო, კერძო ორგანიზაციების შემთხვევაში მთავარი სირთულე  
ის არის, რომ მათ შეუმცირდათ შეკვეთების/გაყიდვების მოცულობა, რადგანაც მომხმარებლებმა 
შეამცირეს ხარჯვა ან ბიზნესაქტივობა (51%). სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის კი მთავარი 
სირთულე, რომელიც წარმოშვა პანდემიამ, ის არის, რომ თანამშრომლებს გაუჭირდათ დისტანციურ 
ფორმატში მუშაობა (36%).  
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ორგანიზაციაზე ზოგადად პანდემიის გავლენა ძალიან ნეგატიურად ფასდება კვლევის მონაწილე 
ორგანიზაციების თითქმის ნახევრის მიერ (45%). ძალიან ნეგატიურია პანდემიის გავლენა კერძო 
ორგანიზაციების ყველაზე დიდი ნაწილისთვის (45%). სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში კი 
მათი ყველაზე დიდი წილი პანდემიის გავლენას ნეიტრალურად აფასებს (42%). 
12-მა ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ მათზე პანდემიის გავლენა დადებითი/ძალიან დადებით იყო. 4 
მათგანს გაუჭირდა კონკრეტულად იმის თქმა, თუ რა დადებით გავლენაზეა საუბარი. ყველაზე მეტმა 
ორგანიზაციამ კი აღნიშნა, რომ არ ჰქონდა და დანერგა დისტანციურ ფორმატში მუშაობის 
პრაქტიკა, რაშიც გამოიხატება მათთვის პანდემიის დადებითი ეფექტი (7 ორგანიზაცია). 

33%

1-2 3-4

გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

9
8
 

ძალიან უარყოფითი ძალიან დადებითი

პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე

45%

45%

23%

14%

23%

5-6

27%

42%

27%

7-8

4%

11%

4%

9-10

1%
1%

სახელმწიფო(N 45) სულ(N 210)კერძო(N 165) 
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ორგანიზაციებმა შეაფასეს სამომავლო პერსპექტივები. ორგანიზაციების 43%-ის  მიიჩნევს, 
რომ მომავალი 12 თვის განმავლობაში გაიზრდება პროექტების რაოდენობა/საქმის 
მოცულობა, 35%-ის მოლოდონით კი არაფერი შეიცვლება. კერძო ორგანიზაციების 
შემთხვევაში შეფასებები მსგავსია. აქვე საგულისხმოა, რომ კერძო ორგანიზაციების 
მეხუთედს უჭირს ივარაუდოს, რა იქნება მომავალი 12 თვის განმავლობაში (20%). რაც 
შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მათი დიდი ნაწილის შეფასებით პროექტების 
რაოდენობა/საქმის მოცულობა გაიზრდება (62%). მესამედის პროგნოზით კი არაფერი 
შეცვლება (33%). უახლოეს მომავალში საკადრო პოლიტიკის გადახედვაზე მხოლოდ 3-მა 
ორგანიზაციამ მიუთითა. კვლევის მონაწილე არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენელთაგან 9 მიიჩნევს, რომ საქმის მოცულობა,პროექტების რაოდენობა 
გაიზრდება. ამ მიმართულებით შემცირებას მხოლოდ 1 ორგანიზაცია პროგნოზირებს.

03. კვლევის შედეგები გურია

სამომავლო პერსპექტივების შეფასება

42%

35%

4%

გაიზრდება პროექტის რაოდენობა
საქმის მოცულობა

არაფერი შეიცვლება

შემცირდება პროექტების რაოდენობა/
საქმის მოცულობა

მოგვიწევს საკადრო პოლიტიკის
გადახედვა

62%

33%

4%

2%

4%

43%

35%

4%

1%

19%20%არ ვიცი/ მიჭირს პასუხის გაცემა

გრაფიკი #99 მომავლი 12 თვის პერსპექტივის შეფასება 

სახელმწიფო(N 45) სულ(N 210)კერძო(N 165) 
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კერძო ორგანიზაციების მეხუთედს უჭირს ივარაუდოს, როგორ შეიცვლება მათი ბრუნვა უახლოესი 
12 თვის განმავლობაში (22%), 39%-ის შეფასებით კი ბრუნვა გაიზრდება. კერძო ორგანიზაციათა 23% 
ვარაუდობს, რომ მათი ბრუნვა არ შეიცვლება, შემცირებას კი - 16% პროგნოზირებს (მცირედით 
შემცირდება - 8%, მნიშვნელოვნად შემცირდება - 8%). 

ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ მომავალი 12 თვის განმავლობაში დაუბრუნდება 
პანდემიამდელ ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას (57%), მესამედი კი რაიმე ცვლილებებს არ ელოდება 
(32%). მათგან, ვინც საქმიანობის გაფართოებას ფიქრობს (9%), დიდ ნაწილს უჭირს დააკონკრეტოს 
გაფართოების მიმართულება. აქვე, გაფართოების თვალსაზრისით, დასახელდა ვებმომსახურების 
დამატება, დისტრიბუციის გაზრდა, დანადგარების დამატება და სხვა. 

56%

33%

9%

6%

ვფიქრობ, რომ აღვადგენთ ჩვეულ
რეჟიმში მუშაობას

არ ვფიქრობ, რომ ჩვენს საქმიანობაში
რამე შეიცვლება

ვფიქრობთ საქმიანობის გაფართოებას

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

60%

24%

13%

9%

57%

33%

9%

6%

გრაფიკი #101 საქმიანობასთან დაკავშირებული ვარაუდები მომავალი 12 თვის 

                  გათვალისწინებით

სახელმწიფო(N 45) სულ(N 210)კერძო(N 165) 

გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

10
0
 

კერძო ორგანიზაციების მიერ მომავალი 12 თვის მანძილზე ბრუნვის შესაძლო 

ცვლილების შეფასება (n 165)

გაიზრდება

39%

მნიშვნელოვანად
შემცირდება

8%

მცირედით
გაიზრდება

8%

არ შეიცვლება

23%

არ ვიცი/
მიჭირს პასუხის გაცემა

22%
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როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციების დიდი ნაწილი მხარდაჭერას საგადასახადო შეღავათების 
მიმართულებით ისურვებდა უახლოესი 12 თვის განმავლობაში (58%), მეხუთედი ორგანიზაციებისა 
კი - სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების სუბსიდირებას (18%). კადრების გადამზადებაში 
მხარდაჭერას რეგიონში ორგანიზაციათა 14% ისურვებდა. კერძო ორგანიზაციებისთვის ყველაზე 
აქტუალურია მხარდაჭერა საგადასახადო შეღავათების (61%) მიმართულებით, ასევე, სესხებზე 
საპროცენტო განაკვეთების სუბსიდირების მხრივ (20%). რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, 
მათი დიდი ნაწილის შეფასებით, უახლოეს მომავალში სასურველია მხარდაჭერა კადრების 
გადამზადების მიმართულებით (49%). აღსანიშნავია, რომ თანამშრომელთა ხელფასების 
სუბსიდირების მიმართულებით მხარდაჭერას ისურვებდა სახელმწიფო ორგანიზაციების მესამედი 
(33%). 

61%

20%

11%

7%

საგადასახადო შეღავათებო

სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების
სუბსიდირებას

კადრების გადამზადებაში 
მხარდაჭერას

თანამშრომლების ხელფასების 
სუბსიდირებას

11%

13%

49%

58%

18%

14%

9%

9%
საკრედიტო შენატანების გარკვეული

ვადით გადატანა

1%

33%

8%

ფინანსურ მხარდაჭერას/დაფინანსებას 9% 2%

1%ამ ეტაპზე/არაფერი არ გვჭირდება 4% 1%

4%სხვა 4%

18%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 16% 18%

გრაფიკი #102 მომავალი 12 თვის მანძილზე სასურველი მხარდაჭერა

სახელმწიფო(N 45) სულ(N 210)კერძო(N 165) 
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თანამშრომელთა მიღწეული 

განათლების დონე

უმაღლესი 64%

საშუალო 66%

პროფესიული 37%

სტაჟირების პროგრამის 

გამოცდილება

ორგანიზაციების აღწერა
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• კვლევაში მონაწილე კერძო ორგანიზაციებს საშუალოდ 9 მუდმივი, 49 - 
პროექტული/დროებითი და 16 სეზონური თანამშრომელი ჰყავთ. სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი საშუალოდ 54 მუდმივი, 11 - პროექტული/დროებითი და 14 - სეზონური 
თანამშრომელი ჰყავთ. კვლევაში მონაწილე ყველა ორგანიზაციას ჰყავს მუდმივი 
თანამშრომელი. 
• განათლების მიღწეული დონის მიხედვით, რეგიონში ორგანიზაციების უმრავლესობაში 
დასაქმებულთა დიდ ნაწილს როგორც საშუალო (66%), ისე უმაღლესი განათლების მქონე 
ადამიანები წარმოადგენენ (64%); 37%-ში კი - პროფესიული განათლების მქონე კადრები. 
•ორგანიზაციების მხოლოდ 7%-ს ჰყოლია სტაჟირებაზე/პრაქტიკაზე სხვადასხვა 
სასწავლებლის  სტუდენტი ან კურსდამთავრებული ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში. მათგან 
სტაჟიორების ნაწილი ან ყველა 42%-მა დაასაქმა. რაც შეეხება სამომავლო პერსპექტივას, 
რეგიონში ორგანიზაციები ძირითადად არ გეგმავენ/ალბათ არ აიყვანენ 
სტაჟიორებს/პრაქტიკანტებს  (კერძო - 85%, სახელმწიფო - 60%).

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

03. კვლევის შედეგები
ქვემო ქართლი

ძირითადი მიგნებები
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დაასაქმა 42%

არ დაუსაქმებია 58%

სტაჟიორის დასაქმების

გამოცდილება

კერძო 85 %

სახელმწიფო 60%

სულ 83%

არ გეგმავს სტაჟიორის

აყვანას

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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• ძირითადი პროფესიული ჯგუფების მიხედვით, რეგიონში ათიდან ოთხი 
დამსაქმებელი აცხადებს, რომ მათთან დასაქმებულები ძირითადად ხელმძღვანელი 
პირების/მენეჯერებისა (42%) და სპეციალისტების (41%) პროფესიულ ჯგუფებს 
წარმოადგენენ. დაახლოებით მესამედი დასაქმებულებისა მომსახურების და 
გაყიდვების სფეროს (34%) შეადგენს. კერძო ორგანიზაციათა ყველაზე დიდ ნაწილში, 
თითქმის იდენტური რაოდენობა აცხადებს, რომ მათთან დასაქმებულთა ძირითად 
ჯგუფს ხელმძღვანელი პირები/მენეჯერები (39%) და სპეციალისტები (38%) 
წარმოადგენენ. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი დასაქმებულთა ყველაზე დიდი 
ჯგუფი ასევე ხელმძღვანელ პირებს/მენეჯერებსა (82%) და სპეციალისტებს 
განეკუთვნება (80%).
 
• უახლოეს 2-3 წელიწადში ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროებას ორგანიზაციათა 
მეხუთედი (რეგიონი - 20%, კერძო - 18%, სახელმწიფო - 44%) ხედავს. აქვე 
აღსანიშნავია, რომ ახალი კადრების დასაქმებას კერძო ორგანიზაციების 14% 
ფიქრობს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი იმავე მოსაზრებას 28% აფიქსირებს.

• იმ ორგანიზაციების ნახევარს, რომელთაც აღნიშნეს, რომ უახლოესი 2-3 წლის 
განმავლობაში ახალი კადრების მოზიდვა დასჭირდებათ, სპეციალისტების 
პროფესიული ჯგუფიდან დასჭირდებათ კადრების მოზიდვა (67%). რეგიონში ათიდან 
ერთ ორგანიზაციას უახლოეს მომავალში დასჭირდება ახალი კადრები 
მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს პერსონალთა (12%), ტექნიკოსებისა და 
დამხმარე სპეციალისტების (9%), ასევე, ხელმძღვანელი პირებისა და მენეჯერთა 
ჯგუფიდან (9%). კონკრეტულ კვალიფიკაციებიდან კი, ორგანიზაციებს, პირველ 
რიგში, სოციალური მედიის მენეჯერის (24%) და ბუღალტრის (11%) კვალიფიკაციის 
მქონე კადრები დასჭირდებათ.  

დამსაქმებელთა მახასიათებლები

გრაფიკი #104 კადრების მოზიდვის საჭიროება 

კერძო 18 %

სახელმწიფო 44%

სულ 20%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

03. კვლევის შედეგები
ქვემო ქართლი

ძირითადი მიგნებები



გრაფიკი #104 ახალი კადრების დასაქმება 

კერძო 14 %

სახელმწიფო 28%

სულ 15%

გრაფიკი #104 კონკრეტული კვალიფიკაციების საჭიროება 

სპეციალისტები 67%

ტექნიკოსები და დამხმარე 
სპეციალისტები 9%

ხელმძღვანელი პირები და 
მენეჯერები 9%

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს 
პერსონალი 12%

გრაფიკი #104 დასაქმებულთა პროფესიული ჯგუფები 

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები 42 %

სპეციალისტები 41 %

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს
პერსონალი 34%



• კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობა კვალიფიციური კადრის მოსაძებნად 
არაფორმალურ მეთოდს (სანაცნობო წრე) იყენებს. ისინი კადრებს 
ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით (78%) ეძებენ, 47%-ის თქმით კი 
სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ ორგანიზაციას. სახელმწიფო 
ორგანიზაციების 56% ამბობს, რომ სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ 
ორგანიზაციას, 40% კი ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით კადრების 
მოძებნის პრაქტიკაზე მიუთითებს.

• ინტერნეტგვერდები ნაკლებად გამოყენებული მექანიზმია კვალიფიციური კადრის 
მოსაძებნად. მათ შორის კი, ვინც ამ პრაქტიკის არსებობას ადასტურებს, ყველაზე 
ხშირად თავად კომპანიის ვებგვერდს/სოციალურ ქსელს იყენებს (78%). 

• კერძო ორგანიზაციებში თანამშრომლის აყვანის ორ მთავარ კრიტერიუმად 
შესაბამისი გამოცდილება (52%) და ზოგადად მუშაობის გამოცდილება (48%), 
სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი - შესაბამისი განათლება (64%) და ზოგადად 
მუშაობის გამოცდილება (60%) გამოიკვეთა.

• კერძო ორგანიზაციათა 85% და სახელმწიფო ორგანიზაციების 48% აცხადებს, რომ 
არ აქვს სირთულეები კადრების აყვანისას. მთავარ სირთულედ სახელმწიფო 
ორგანიზაციების მიერ შესაბამისი განათლებისა (24%) და გამოცდილების (20%) 
კადრების სიმწირე და კადრების მიერ მაღალი ანაზღაურების მოლოდინი იკვეთება 
(24%). 

• ორგანიზაციები შემდეგი კვალიფიკაციის კადრების მოძიებისას აწყდებიან 
სირთულეებს: უცხო ენის მცოდნე სპეციალისტი - 5%, იურისტი - 5%, 
კონსულტანტი/გამყიდველი - 5%, შემდუღებელი - 5% და ზოგადად ქართულენოვანი 
კადრი - 5%. 

კადრების რეკრუტირების სტრატეგიები 
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კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი

შესაბამისი გამოცდილება

ზოგადი მუშაობის გამოცდილება

შესაბამისი განათლება

ზოგადი მუშაობის გამოცდილება

გრაფიკი #105 მთავარი კრიტერიუმი თანამშრომლის აყვანისას
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უცხო ენის მცოდნე

იურისტი

კონსულტანტი/გამყიდველი

შემდუღებელი

ქართულენოვანი კადრი

გრაფიკი #105 რთულად მოსაძიებელი კვალიფიკაციები
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მქონე კადრების სიმწირეა

ზოგადი მუშაობის გამოცდილება

გრაფიკი #105 სირთულეები კადრის აყვანის დროს

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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• ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მეხუთედს აქვს 
აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება (23%). მათგან ყველაზე მეტ 
ორგანიზაციას აუთსორსინგზე ბუღალტრის სერვისით უსარგებლია (85%). 
ორგანიზაციების 12%-ს, ასევე, უსარგებლია მარკეტინგის მენეჯერის სერვისით. 

• მომავალი 2-3 წლის პერსპექტივიდან იკვეთება, რომ რეგიონში ორგანიზაციათა მეტი 
წილი არ გეგმავს აუთსორსინგით სარგებლობას (70%). ამგვარი განზრახვის 
არსებობას აფიქსირებს ორგანიზაციების 19% (ვისარგებლებ - 6%, ალბათ 
ვისარგებლებ - 13%). აუცილებლად აპირებს აუთსორსინგით სარგებლობას როგორც 
კერძო, ასევე სახელმწიფო ორგანზიაციების 6%. კერძო ორგანიზაციები ძირითადად 
ბუღალტრის, სახელმწიფო ორგანიზაციები კი ძირითადად გრაფიკული დიზაინერის  
მომსახურებას შეიძენენ. 

• კვლევის მონაწილეთა შეფასებით, საგანმანათლებლო სასწავლებლის დასრულების 
შედეგად კურსდამთავრებულები უმეტესად კარგად ფლობენ პროფესიას და 
სჭირდებათ ტრენინგი გარკვეული დოზით (35%). უნარების საშუალო შეფასების 
მიხედვით კი, სხვადასხვა უნარის ფლობასთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევების 
მიუხედავად, ისინი ძალიან მწვავე/სერიოზულ გამოწვევებად არ ფასდება. ყველაზე 
მეტად გამოწვევა უკავშირდება უცხო ენების ფლობას კერძო ორგანიზაციებისთვის 
(საშუალო შეფასება - 4.2) და დროის მენეჯმენტს - სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის 
(საშუალო შეფასება - 5.2). 

• როგორც აღმოჩნდა, თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად რეგიონში ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი 
სპეციალურ ღონისძიებებს არ ატარებს (68%). თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ კერძო 
ორგანიზაციების შემთხვევაში ღონისძიებებს არ ახორციელებს 69%, სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი ამგვარი რეალობაა 50%-ში. სახელმწიფო ორგანიზაციების 
შემთხვევაში, მათი მეოთხედი დამატებით ტრენინგებს ატარებს (24%), მეხუთედი კი 
ცვლის სამუშაო პრაქტიკას (22%) ან/და ძველ კადრებს ახლით ანაცვლებს (20%).  
კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებში ძირითადად თანამშრომლებს სპეციალობაში 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები ჩაუტარდათ (78%) როგორც კერძო 
(76%), ისე სახელმწიფო ორგანიზაციებში (92%). 

არსებული კადრების შეფასება

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კერძო სექტორი

სახელმწიფო სექტორი
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აქვს გამოცდილება

არ აქვს გამოცდილება

80%

გრაფიკი #106 აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება
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ალბათ/აუცილებლად ვისარგებლებ

არა, არ ვისარგებლებ

გრაფიკი #106

 

აუთსორსინგით სარგებლობის 

სამომავლო განზრახვა

გრაფიკი #106

უცხო ენების ფლობა,

როგორ გამოწვევა4.2

4.5

გრაფიკი #106

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები

76%

92%

გრაფიკი #106 

ტრენინგების ჩატარების 

გამოცდილება9%

24%
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კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი

• ქვემო ქართლში ორგანიზაციათა მხოლოდ 5% თანამშრომლობს პროფესიულ 
სასწავლებლებთან (კერძო - 4%, სახელმწიფო - 12%). კერძო ორგანიზაციები 
პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებს საწარმოო პრაქტიკას სთავაზობენ, 
სახელმწიფო ორგანიზაციები  კი მონაწილეობენ პროფესიული სტანდარტების 
შემუშავებაში/გადახედვაში.

• ისინი, ვინც ამჟამად არ თანამშრომლობს პროფესიულ სასწავლებლებთან, ამის 
მთავარ მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ ვერ ხედავენ სარგებელს (33%). ეს არის 
მთავარი მიზეზი როგორც კერძო (33%), ასევე სახელწმიფო ორგანიზაციების (23%) 
შემთხვევაში. 

• იმის მიუხედავად, თანამშრომლობენ თუ არა ორგანიზაციები პროფესიულ 
სასწავლებლებთან ამჟამად, მათთან თანამშრომლობას ისინი ნაკლებ 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ (საშუალო ქულა - 2.6). ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი 
(76%) ამბობს, რომ სავარაუდოდ, არ დასჭირდება პროფესიული კადრები უახლოესი 
რამდენიმე წლის მანძილზე (კერძო - 76%, სახელმწიფო - 70%). ამგვარ საჭიროებაზე 
მხოლოდ ორგანიზაციათა 11% მიუთითებს. იმ ორგანიზაციებმა, რომელთაც 
განაცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში დასჭირდებათ პროფესიული განათლების 
მქონე კადრები, ასევე განაცხადეს, რომ ითანამშრომლებენ/სავარუდოდ, 
ითანამშრომლებენ პროფესიულ სასწავლებლებთან (64%). 

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა

ძირითადი მიგნებები

10% 20% 70%

76%

11%
დასჭირდება

უფრო დასჭირდება, ვიდრე არა

გრაფიკი #107 

პროფესიული კადრების 

საჭიროება მომავალი 

2-3 წლის მანძიზე

გრაფიკი #107 

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა

4%

12%
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• ქვემო ქართლის რეგიონში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 38%-ს 
პანდემიის გამო არ შეუწყვეტია და კვლავაც განაგრძობს ფუნქციონირებას, თანაბარია 
იმ ორგანიზაციების წილი, ვისაც მოუწია პანდემიის გამო ფუნქციონირების 
შეჩერება/შეზღუდვა, თუმცა მუშაობა უკვე სრულად (24%) ან ნაწილობრივ (25%) 
აღადგინა. 
• პანდემიის გავრცელების გამო ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არავითარი 
საკადრო ცვლილება არ განუხორციელებია (64%). ამასთან, პანდემიის პირობებში 
ორგანიზაციების ასევე დიდ ნაწილს არ დაუნერგავს მუშაობის დისტანციური 
ფორმატი (78%), რის მთავარ მიზეზადაც, სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, 
საჭიროების არარსებობა სახელდება (92%). როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციათა 
უმრავლესობა არ აპირებს მომავალში დისტანციურ ფორმატში მუშაობის პრაქტიკის 
გამოყენებას (76%). 
• ზოგადად პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე ძალიან ნეგატიურად ფასდება 
კვლევის მონაწილე ათიდან ოთხი ორგანიზაციის (41%) მიერ. რაც შეეხება სამომავლო 
პერსპექტივას, ორგანიზაციების 35% მიიჩნევს, რომ მომავალი 12 თვის განმავლობაში 
გაიზრდება პროექტების რაოდენობა/საქმის მოცულობა, მესამედის მოლოდონით კი 
არაფერი შეიცვლება (33%). 
• უახლოესი 12 თვის განმავლობაში, ორგანიზაციების დიდი ნაწილი მხარდაჭერას 
საგადასახადო შეღავათების (54%), მესამედი ორგანიზაციებისა კი - სესხებზე 
საპროცენტო განაკვეთების სუბსიდირების (29%) მიმართულებით ისურვებდა. 
თანამშრომლების ხელფასების სუბსიდირებას ორგანიზაციათა 18% ასახელებს 
სასურველ მხარდაჭერად. 

COVID-19-ის გავლენა და სამომავლო პერსპექტივები 

ძირითადი მიგნებები

10% 20% 30% 40%

არ შეუწყვეტია

შეწყვიტა, თუმცა სრულად აღადგინა

შეწყვიტა, თუმცა ნაწილობრივ აღადგინა

გრაფიკი #108 პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე
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არ დაუნერგავს დისტანციური მუშაობა

გრაფიკი #108 ცვლილებები პანდემიის დროს
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საგადასახადო შეღავათებს

სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის 
სუბრისდირებას

თანამშრომლების ხელფასების
სუბსიდირება

გრაფიკი #108 სასურველი მხარდაჭერა მომავალში

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

გაიზარდა პროექტების მოცულობა

არაფერი შეცვლილა

გრაფიკი #108 სამომავლო პერსპექტივის შეფასება
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ორგანიზაციების ძირითადი მახასიათებლები

ორგანიზაციათა აღწერა

ქვემო ქართლში კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 227-მა ორგანიზაციამ. საკუთრების 
ფორმის მიხედვით მათი 94% კერძო, 6% კი - სახელმწიფო ორგანიზაციაა. 

94%

6%
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არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა საქმიანობის ძირითადი სფერო

მედია

ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა

ორგანიზაციების რაოდენობა
ჯამში 13 ორგანიზაცია
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კვლევაში მონაწილეობა არასამთავრობო სექტორის 13-მა წარმომადგენელმა მიიღო და 
მათი საქმიანობა ერთდროულად რამდენიმე სფეროს ფარავს.  კვლევის მონაწილე 
ორგანიზაციების ყველაზე დიდი ნაწილისთვის საქმიანობის მთავარი სფერო სამოქალაქო 
აქტივიზმს განეკუთვნება (10 ორგანიზაცია). ქალთა უფლებების, ეთნიკური უმცირესობებისა 
და ადამიანის უფლებების საკითხებზე მუშაობა კი საკუთარი საქმიანობის მთავარ 
სფეროებად ორგანიზაციათა, ასევე, დიდმა ნაწილმა დაასახელა (შესაბამისად, 7, 7 და 6 
ორგანიზაცია). 

რაც შეეხება კვლევაში მონაწილე საჯარო სექტორის წარმომადგენელთა საქმიანობის 
ძირითადი სფეროების მიხედვით განაწილებას, მათი დიდი ნაწილი განათლების 
მიმართულებით საქმიანობს (34%). საჯარო ორგანიზაციების 18%-სთვის საქმიანობის 
ძირითადი სფერო ჯანდაცვაა, 16%-სთვის - მომსახურება. 10% ტრანსპორტს ასახელებს 
ძირითად სფეროდ, 8% კი - ადგილობრივ თვითმმართველობას. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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ქვემო ქართლში კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციათა აბსოლუტური უმრავლესობა მცირე 
საწარმოებს განეკუთვნება (86.9%).

10%

34%

18%

16%

10%

8%

4%

4%

4%

2%

20% 30% 40%

განათლება

ჯანდაცვა

მომსახურება

ტრანსპორტი

ადგილობრივი თვითმმართველობა

მშენებლობა

კომუნალური ინფრასტრუქტურა

სპორტი

წარმოება, მრეწველობა

2%სოფლის მეურნეობა

2%კულტურა

გრაფიკი #110 საჯარო ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითადი სფერო

ჯამში - 50 მონაწილე

გრაფიკი #111 საწარმოთა ზომა, ჯამში 130 მონაწილე 

მცირე

მსხვილი

საშუალო

არ მეხება/არ ვიცი/

მიჭირს პასუხის გაცემა

86.9%

10.1%

0.3%
2.7%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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54%

10%

8%

5%

4%

4%

1%

1%

1%

1%

0,4%

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და

პირადი მოხმარების საგნების რემონტი

საქმიანობის ძირითადი სფეროები

მშენებლობა

დამამუშავებელი მრეწველობა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა

3%სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა

3%საფინანსო საქმიანობა

2%სამთომოპოვებითი მრეწველობა

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების 

გაწევა

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

2
2

საქმიანობის ძირითადი სფერო კერძო სექტორისთვის

სასტუმროები და რესტორნები

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება

შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების საქმიანობა, 

დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებასთან 

საკუთარი მოხმარებისათვის

განათლება

4%სხვა

ორგანიზაციების რაოდენობა

ჯამში 121 ორგანიზაცია

კერძო სექტორის წარმომადგენელთა უმრავლესობა ვაჭრობის, ავტომობილების, 
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტის სფეროში 
საქმიანობს (54%). კერძო ორგანიზაციების 10% ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის 
მიმართულებით საქმიანობს, 8% კი - მშენებლობაში. 

კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების დიდ ნაწილს საქმიანობის 5 წელზე მეტი გამოცდილება 
აქვს (67%). ორგანიზაციების 30% 10 წელი და მეტია საქმიანობენ. 5 წლამდე სამუშაო 
გამოცდილება აქვს კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მესამედს (33%). 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



რაც შეეხება კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების სამართლებრივ ფორმას, მათი ნახევარი 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა (53%), 36% კი - ინდმეწარმეა. 
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გრაფიკი #112 საქმიანობის გამოცდილება (ჯამში 227 მონაწილე)

14%

19%
20%

17%

30%

1-3 წელი 3-5 წელი 5-7 წელი 7-10 წელი 10 წელზე მეტი

33% 67%

გრაფიკი #113 ორგანიზაციების სამართლებრივი ფორმა 

ა(ა)იპ სს(სააქციო საზოგადოება) სახელმწიფო სამსახური

ტერიტორიული ორგანო

შპს ინდმეწარმე სსიპ

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

54%

38%

7%

1%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 177

42%

26%
28%

2%2%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 50

53%

36%

8%

2% 1%

ჯამი 227



ყველა ორგანიზაციას, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა კვლევაში, ჰყავს მუდმივი 
თანამშრომლები. რაც შეხება პროექტულ თანამშრომლებს, ისინი ორგანიზციების 10%-ს, 
სეზონური თანამშრომლები კი - 7%-ს ჰყავს. კერძო ორგანიზაციებს საშუალოდ 9 მუდმივი, 49 
- პროექტული/დროებითი და 16 სეზონური თანამშრომელი ჰყავთ. სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში კი - საშუალოდ 54 მუდმივი, 11 - პროექტული/დროებითი და 14  სეზონური 
თანამშრომელი ჰყავს. 
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დასაქმებულთა მახასიათებლები

გრაფიკი #114 თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობა (ჯამში 227 მონაწილე)

სეზონურიმუდმივი თანამშრომელი პროექტული/დროებითი

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

10%
6%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 177

100%

10%
14%

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 50

100%

10%
7%

სულ

რაოდენობა 227

კერძო სექტორი

რაოდენობა 177
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 50
სულ

რაოდენობა 227
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60%
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11 14 11
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ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

03. კვლევის შედეგები
ქვემო ქართლი

ორგანიზაციათა აღწერა



განათლების მიღწეული დონის მიხედვით, რეგიონში დასაქმებულთა დიდ ნაწილს როგორც 
უმაღლესი, ასევე საშუალო განათლების მქონე ადამიანები წარმოადგენენ (შესაბამისად, 64% და 
66%). სახელმწიფო ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა აცხადებს, რომ მათთან 
უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულები (96%), მაშინ როდესაც იგივეს 
კერძო ორგანიზაციების 63% აფიქსირებს. ამასთან, რეგიონში კვლევის მონაწილე 37% აფიქსირებს, 
რომ ჰყავს პროფესიული განათლების მქონე კადრები. მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება საშუალო 
განათლების მქონე ადამიანების დასაქმების პროცენტული წილი კერძო და სახელმწიფო 
ორგანიზაციებს შორის (კერძო - 66%, სახელმწიფო - 70%). რაც შეეხება პროფესიული განათლების 
მქონე ადამიანების დასაქმებას, სახელმწიფო ორგანიზაციათა უფრო დიდი ნაწილი მიუთითებს 
მათთან აღნიშნული დონის განათლების მქონე ადამიანების დასაქმებაზე (სახელმწიფო - 48%, კერძო 
- 36%).

რაც შეეხება უმეტესად ორგანიზაციებში დასაქმებულთა განაწილებას განათლების მიღწეული 
დონის მიხედვით, ქვემო ქართლში კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მესამედში უმეტესად 
უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულები (33%). მათ ნახევარში უმეტესად 
საშუალო განათლების ადამიანები არიან დასაქმებულები (46%), ათიდან ორ ორგანიზაციაში კი 
უმეტესად დასაქმებულთა განათლების მიღწეული დონე პროფესიულია (21%). 

კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების ჭრილში უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანების 
დასაქმების მაჩვენებელი სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის უფრო მაღალია (სახელმწიფო - 68%, 
კერძო - 31%). საშუალო განათლების ადამიანები კი უმეტესად  დასაქმებული არიან კერძო 
ორგანიზაციაში (47%), ვიდრე - სახელმწიფოში (20%). პროფესიული განათლების მქონე ადამიანების 
დასაქმებაზე კი კერძო  ორგანიზაციების 22% და სახელმწიფო ორგანიზაციების 10% მიუთითებს. 
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გრაფიკი #115 დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული დონის მიხედვით

პროფესიული განათლების 
მქონე ადამიანები

უმაღლესი განათლების 
მქონე ადამიანები

საშუალო განათლების 
მქონე ადამიანები

10%

20%

30%

40%
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60%

70%

80%

90%

100%

63%
66%

36%

96%

70%

48%

64%
66%

37%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 177
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 50
ჯამი 227

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



კვლევაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ყველა აფიქსირებს, რომ მათთან 
დასაქმებულები არიან ადამიანები როგორც უმაღლესი, ასევე, საშუალო და პროფესიული 
განათლებით. უმეტესად კი ამ სექტორში დასაქმებულების განათლების მიღწეული დონე 
უმაღლესია. 

კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების მხოლოდ 7% ადასტურებს, რომ ბოლო 2-3 წლის 
განმავლობაში ჰყოლია სხვადასხვა სასწავლებლის სტუდენტი ან კურსდამთავრებული 
სტაჟირებაზე/პრაქტიკაზე. რაც შეეხება მათთან სტაჟირებაზე მყოფი ადამიანების დასაქმებას, ამას 
მხოლოდ 9 ორგანიზაცია ადასტურებს, რომელთაგან 8 კერძო და 1 სახელმწიფო ორგანიზაციაა. 
ამათგან, ყველა სტაჟიორის დასაქმების შესახებ მხოლოდ ერთმა კერძო ორგანიზაციამ განაცხადა. 
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გრაფიკი #117 სტაჟირების/პრაქტიკის გამოცდილება 

                 ბოლო 2-3 წლის მანძილზე 

ჯამში 227 მონაწილე

არადიახ

93%

7%

გრაფიკი #116 დასაქმებულთა განაწილება განათლების მიღწეული დონის მიხედვით 

პროფესიული განათლების 
მქონე ადამიანები

უმაღლესი განათლების 
მქონე ადამიანები

საშუალო განათლების 
მქონე ადამიანები

არ ვიცი / 
მიჭირს პასუხის გაცემა
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 177
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 50
ჯამი 227
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ის ფაქტი, რომ სტაჟირებაზე ხელმისაწვდომობა თითქმის არ არსებობას ერთ-ერთ სერიოზულ 
გამოწვევად იდენტიფიცირდა სამუშაოს მაძიებელთა კვლევაშიც.  როგორც ქვემო ქართლში 
კვლევის მონაწილე, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკის წარმომადგენლები მიუთითებენ, სამუშაო 
გამოცდილების დაგროვების, ასევე, სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა რეგიონში ძალიან 
შეზღუდულია. აღნიშნული ხელს უშლის სამუშაოს მაძიებლებს იმ თვალსაზრისითაც, რომ მათ არ 
აქვთ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავების შესაძლებლობა. მათი შეფასებით, სამუშაო 
გამოცდილების არარსებობის პარალელურად, სტაჟირების გამოცდილების არარსებობაც 
სერიოზული ბარიერია დასაქმებისთვის. 

იმის მიუხედავად, ჰქონდათ თუ არა ორგანიზაციებს სტაჟიორებთან/პრაქტიკანტებთან მუშაობის 
გამოცდილება ბოლო წლების განმავლობაში, ყველამ უპასუხა კითხვას, გეგმავენ თუ არა 
ორგანიზაციები სტაჟიორის/პრაქტიკანტის აყვანას უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში. 
ორგანიზაციების უმრავლესობა (83%), როგორც კერძო (85%), ასევე სახელმწიფო (60%) არ 
გეგმავს/ალბათ არ გეგმავს სტაჟიორების/პრაქტიკანტების აყვანას. ცალსახა მზაობას აფიქსირებს 
კერძო ორგანიზაციების მხოლოდ 3% და სახელმწიფო ორგანიზაციების მხოლოდ 8%. ალბათ, 
აიყვანს ორგანიზაციაში სტაჟიორებს/პრაქტიკანტებს კვლევის მონაწილე კერძო ორგანიზაციათა 
6%. სახელმწიფო ორგანიზაციათა მეოთხედი ამბობს იმავეს (26%). 
 
რაც შეეხება კვლევის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 13 მათგანიდან 
სტაჟიორის/პრაქტიკანტის ყოლას 6 ადასტურებს და 2 მათგანი მიუთითებს მათი მხოლოდ ნაწილის 
თავიანთ ორგანიზაციაში დასაქმებაზე. რაც შეეხება უახლოეს გეგმებს, ასევე 6 ორგანიზაცია 
ადასტურებს, რომ აპირებს სტაჟიორის/პრაქტიკანტის ყოლას შემდეგი 2-3 წლის განმავლობაში. 
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გრაფიკი #118 სტაჟიორის/პრაქტიკანტის აყვანის განზრახვა უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე

კერძო ორგანიზაცია

სულ 177

3% 6% 25% 60% 6%

8% 26% 28% 32% 6%

3% 7% 25% 58% 7%

სულ 50

სულ227

სახელმწიფო

სულ

ალბათ არაგეგმავს ალბათ კი არ გეგმავს არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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გრაფიკი #119 შშმ/სსსმ პირების დასაქმების გამოცდილება ბოლო 2-3 წლის მანძილზე

გვყავდა და ახლაც გვყავსარასოდეს გვყოლია გვყავდა

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

90%

99%

1%

86%

6% 8%

98%

1% 1%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 177
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 50
ჯამი 227
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03. კვლევის შედეგები
ქვემო ქართლი
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ძირითადი პროფესიული ჯგუფების მიხედვით რეგიონში ათიდან ოთხი დასაქმებული 
წარმოდგენილია ხელმძღვანელი პირების/მენეჯერებისა და სპეციალისტების პროფესიულ 
ჯგუფებში (შესაბამისად, 42% და 41%). დასაქმებულთა მესამედი მომსახურებისა და გაყიდვების 
სფეროს პერსონალს წარმოადგენს (34%). ტექნიკოსებისა და დამხმარე სპეციალისტების 
ჯგუფს დასაქმებულთა 14% შეადგენს, ოფისის პერსონალის ჯგუფს - 13%. სახელმწიფო 
ორგანიზაციებში დასაქმებულთა ორი ყველაზე დიდი ჯგუფი ასევე ხელმძღვანელ 
პირებს/მენეჯერებსა და სპეციალისტებს განეკუთვნება (შესაბამისად, 82% და 80%). ოფისის 
პერსონალის ჯგუფი ორგანიზაციათა 36%-შია დასაქმებულთა ძირითადი ჯგუფი. ათიდან 
ოთხი კერძო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მათთან დასაქმებულთა ძირითად ჯგუფს 
ხელმძღვანელი პირები/მენეჯერები (39%), სპეციალისტები (38%) და მომსახურებისა და 
გაყიდვების სფეროს პერსონალი (36%) წარმოადგენენ. 

პროფესიული ჯგუფები

ორგანიზაციათა აღწერა

გრაფიკი #120 დასაქმებულთა რაოდენობა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით
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11% 9%
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12%
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8%
4% 2%

12%

41%

34%

14%13%
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ტექნიკოსები და 
დამხმარე სპეციალისტები

მომსახურებისა და გაყიდვების
სფეროს პერსონალი

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები სპეციალისტები

ხელოსნები და მონათესავე
სფეროს მუშაკები

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის
დარგის კვალიფიციური მუშაკებიოფისის პერსონალი

დამწყები კვალიფიკაციის
მუშახელი

სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების 
ოპერატორები და ამწყობები
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 177

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 50
სულ

რაოდენობა 227
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ორგანიზაციების მეხუთედს (20%) უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში ექნება ახალი კადრების 
მოზიდვის საჭიროება. ამის თაობაზე ათიდან ორი კერძო (18%) და ოთხი სახელმწიფო ორგანიზაცია 
(44%) აცხადებს. აღსანიშნავია, რომ ახალი კადრების დასაქმებას კერძო ორგანიზაციების 14% 
გეგმავს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი იმავე მოსაზრებას 28% აფიქსირებს. აუთსორსისთვის 
უპირატესობის მინიჭებაზე ორგანიზაციათა უმნიშვნელო რაოდენობა მიუთითებს (სახელმწიფო - 
2%). ამასთან, მართალია, ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროებას ხედავენ, მაგრამ არ არიან 
დარწმუნებულები, რომ შეძლებენ მათ დასაქმებას კერძო ორგანიზაციების 4% და სახელმწიფო 
ორგანიზაციების 14%. ახალი კადრების მოზიდვას ფიქრობს კვლევის მონაწილე 6 არასამთავრობო 
ორგანიზაციაც, 2-მა კი არ იცის, რამდენად შეძლებს ახალი კადრების დასაქმებას. 

გრაფიკი #121 უახლესი 2-3 წლის მანძილზე ახალი კადრების მოზიდვის საჭიროება

დიახ დაგვჭირდება ახალი კადრები, თუმცა
უპირატესობას აუთსორსს მივანიჭებთ

დიახ, დაგვჭირდება ახალი კადრები
და ვფიქრობთ მათ დასაქმებას

დიახ, დაგვჭირდება ახალი კადრები, თუმცა
არ ვიცი, რამდენად შევძლებთ მათ დასაქმებას

არ ვფიქრობ, რომ დაგჭირდება ახალი
კადრების მოზიდვა

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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იმ ორგანიზაციების დიდ ნაწილს, რომელთაც აღნიშნეს, რომ უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში 
ახალი კადრების მოზიდვა დასჭირდებათ, სპეციალისტების პროფესიული ჯგუფიდან დასჭირდებათ 
კადრები (67%). რეგიონში ათიდან ერთ ორგანიზაციას უახლოეს მომავალში დასჭირდება ახალი 
კადრები მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს პერსონალთა (12%), ტექნიკოსებისა და დამხმარე 
სპეციალისტების (9%) და ხელმძღვანელი პირებისა და მენეჯერთა ჯგუფიდან (9%). ყველაზე მეტ 
კერძო ორგანიზაციას უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში სპეციალისტები დასჭირდება (68%). რაც 
შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, აქაც დიდი ნაწილი სპეციალისტების პროფესიული 
ჯგუფიდან კადრების მოზიდვის საჭიროებაზე მიუთითებს (59%). 

გრაფიკი #122 უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე პროფესიული ჯგუფებიდან ახალი კადრების

                  საჭიროების შეფასება

სპეციალისტები

მომსახურებისა და გაყიდვების პერსონალი

ხელოსნები და მონათესავე სფეროს

მუშაკები

ტექნიკოსები და დამხმარე

სპეციალისტები

სამრეწველო დანადგარებისა და 

მანქანების ოპერატორები

ოფისის პერსონალი

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის

დარგის სპეციფიური მუშაკები

დამწყები კვალიფიკაციის მქონე

მუშახელი

ხელმძღვანელი პირები და მენეჯერები

სოფლის მეურნეობის არაკვალიფიციური

მუშახელი

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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სულ (რაოდენობა 58)კერძო (რაოდენობა 36) სახელმწფიფო (რაოდენობა 22)
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სოციალური მედია მენეჯერი
ბუღალტერი
გრაფიკული დიზაინერი
მარკეტინგის მენეჯერი
აუდიტი
მძღოლი
სხვა 

ბუღალტერი

სოციალური მედია მენეჯერი

გრაფიკული დიზაინერი

მარკეტინიგის მენეჯერი

აუდიტი

მძღოლი

ც
ხ
რ
ი
ლ

ი
 #

2
3

კვალიფიკაციების საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე

სულ

24%

11%

6%

6%

6%

5%

კვალიფიკაციები კერძო
რაოდენობა 36

გრაფიკული დიზაინერი
IT სპეციალისტი
მძღოლი
მუშა
პედაგოგი

ფსიქოლოგი
სხვა

სახელმწიფო
რაოდენობა 22
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84. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიაკციები, რომლებიც ჯამურად რეგიონში 58 დამსაქმებლიდან 5% და 
მეტმა დაასახელა

რაც შეეხება კონკრეტულ კვალიფიკაციებს, რომელთა საჭიროებასაც, პირველ რიგში, ხედავენ 
ორგანიზაციები უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში, სულ აღნიშნულზე 58-მა ორგანიზაციამ 
(კერძო - 36, სახელმწიფო - 22) მიუთითა. მათ მიერ დასახელებული კვალიფიკაციებიდან რეგიონში 
ყველაზე მაღალი მოთხოვნა სოციალური მედიის მენეჯერის (24%) და ბუღალტრის (11%) 
კვალიფიკაციებზეა. ამასთან სახელმწიფო ორგანიზაციებში ყველაზე მეტი მოთხოვნაა მძღოლის 
კვალიფიკაციაზე. ასევე, მოთხოვნაა გრაფიკული დიზაინერის , IT-სპეციალისტისა  და მუშის  
კვალიფიკაციებზე. რაც შეეხება კერძო ორგანიზაციებს, ამ შემთხვევაში სოციალური მედიის 
მენეჯერთან და ბუღალტერთან  ერთად, მოთხოვნა იქნება გრაფიკული დიზაინერის, მარკეტინგის 
მენეჯერის, აუდიტორის და სხვა კვალიფიკაციებზე.84  
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კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ქვემო ქართლში დამსაქმებლები დასაქმების მიზნით 
კვალიფიციურ პერსონალს ყველაზე ხშირად და ყველაზე ეფექტიანად ახლობლების/პირადი 
კონტაქტების საშუალებით ეძებენ (შესაბამისად, 61% და 62%). ასევე, დამსაქმებლებმა 
მიუთითეს იმაზეც, რომ კვალიფიციური კადრები თავად მიმართავენ მათ დასაქმებისთვის 
(48%). რაც შეეხება ინტერნეტს, როგორც საშუალებას, რომლითაც ხდება კვალიფიციური 
კადრის მოძებნა, მას ორგანიზაციების მხოლოდ 12% იყენებს, დასაქმების ფორუმს კი 
ორგანიზაციების 4% ასახელებს. . 

კვლევის შედეგები გურია

გრაფიკი #123 დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრის მოძიების გზები რეგიონში

62%61%

31%

76%

48%

12%

4% 2% 1% 1%
10%

1%

7%

25%

7%
1% 1% 4%

დასაქმების ფორუმის საშუალებითინტერნეტ გვერდებზე
განთავსებით

ახლობლის/პირადი კონტაქტების
მეშვეობით.

თავად მოგმართავენ

ვურთიერთობთ უმაღლეს
სასწავლებლებთან

ვურთიერთობთ პროფესიულ 
სასწავლებლებთან

ადგილობრივი ჟურნალ-გაზეთების,
ტელევიზიის და/ან რადიოს საშუალებით

არ ვიცი/ მიჭირს 
პასუხის გაცემა

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ყველა

რაოდენობა 227

ყველაზე ხშირად

რაოდენობა 212
ყველაზე ეფექტიანად

რაოდენობა 212

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

03. კვლევის შედეგები
ქვემო ქართლი

კადრების რეკრუტირების სტრატეგია



85. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.

86. იქვე

აღსანიშნავია, რომ სანაცნობო წრის განსაკუთრებული მნიშვნელობა დასაქმებისთვის 
გამოიკვეთა სამუშაოს მაძიებელთა კვლევაშიც.85  „დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა 
სამუშაოს მაძიებელთა შორის“ შედეგების თანახმად, ნეპოტიზმი ერთ-ერთი ყველაზე 
სერიოზული გარე ბარიერია დასაქმებისთვის. ზოგადად, სხვა გარე და შიდა ბარიერებთან 
შედარებითაც, სანაცნობო წრის განსაკუთრებული როლი ხაზგასმული იყო სამუშაოს 
მაძიებლების მიერ ახალგაზრდა და უფროსი ასაკის მონაწილეთა მიერ როგორც ეთნიკურად 
ქართველი, ასევე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებში. ხაზგასასმელია რომ 
სანაცნობო წრის მნიშვნელობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად ფასდება შედარებით 
მაღალანაზღაურებად პოზიციებზე, ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებისთვის. სწორედ იმის 
გამო, რომ სანაცნობი წრე ასეთი მნიშვნელოვანია, სამუშაოს მაძიებლებთან ისიც 
გამოიკვეთა, რომ ვაკანტური პოზიციების შესახებ ინფორმაციის მოძიების ერთ-ერთი 
უმთავრესი წყაროც ახლობლები/ნაცნობები არიან. ამასთან, კვლევამ ისიც უჩვენა, რომ 
ინტერნეტრესურსების (დასაქმების პორტალები და ფეისბუქგვერდები) გამოყენებაც 
გავრცელებული პრაქტიკაა იმის მიუხედავად, რომ კვლევის მონაწილეთა შეფასებით, 
ხშირად განცხადებებს კომპანიები ინტერნეტსივრცეში მხოლოდ ფორმალურად ათავსებენ. 
სანდოობის თვალსაზრისით, უფრო მაღალია ნდობა კონკრეტული ადამიანების (მაგ: 
კომპანიის წარმომადგენელი) მიერ საკუთარ ფეისბუქგვერდზე ვაკანსიების  შესახებ 
გავრცელებული ინფორმაციის მიმართ, ვიდრე დასაქმების პორტალების მიმართ.

კვალიფიციური კადრის მოსაძებნად გამოყენებული გზები გარკვეულწილად განსხვავდება 
კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში.  კერძო ორგანიზაციების 
უმრავლესობა კადრებს ეძებს ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით (78%), 47% 
კი აცხადებს, რომ სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ ორგანიზაციას. 
ინტერნეტგვერდებზე განცხადების განთავსების გზას კერძო ორგანიზაციების მხოლოდ 10% 
მიმართავს. რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მათი ნახევარზე მეტი აცხადებს, რომ 
სამსახურის მაძიებლები თავად მიმართავენ ორგანიზაციას (56%), ახლობლების/პირადი 
კონტაქტების საშუალებით კადრების მოძებნის პრაქტიკაზე სახელმწიფო ორგანიზაციათა 
40% მიუთითებს, ინტერნეტგვერდებზე განცხადების განთავსებას კი ასახელებს 30%. ასევე, 
აღსანიშნავია, რომ 24% დასაქმების ფორუმსაც იყენებს კადრების მოსაძებნად. რაც შეეხება 
ახალი კადრების მოძიებას,  კერძო ორგანიზაციები  კადრებს ახლობლების/პირადი 
კონტაქტების საშუალებით ეძებენ ყველაზე ხშირად (63%) და ყველაზე ეფექტიანად (64%). 
სახელმწიფო ორგანიზაციების შემთხვევაში კი, დასაქმების მიზნით ყველაზე ხშირად მათ 
მსურველები თავად მიმართავენ (35%) და, ასევე, ახლობლები/პირადი კონტაქტები მიიჩნევა 
ყველაზე ეფექტიან (29%) საშუალებად. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, შეიძლება 
დავასკვნათ, რომ სამუშაოს მაძიებელთა შეფასებები86  იმასთან დაკავშირებით, რომ საჯარო 
სექტორში დასაქმება სანაცნობი წრის გარეშე თითქმის შეუძლებელია, რეალობას 
მოწყვეტილი არ არის. თუ ვივარაუდებთ, რომ საჯარო სექტორს დასაქმებისთვის თავად ის 
ადამიანები მიმართავენ, ვისაც შესაბამისი სანაცნობი წრე ჰყავს, ამასთან, გავითვალისწინებთ 
თავად სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ ახლობლების/პირადი კონტაქტების 
საშუალებით კადრების ყველაზე ხშირ და ყველაზე ეფექტიანად შეფასებასაც, ნეპოტიზმის 
ფაქტორის აქტუალურობა ნათელია. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ახლობლების/პირადი კონტაქტების საშუალებით ახალი კადრების 
მოძებნა, ასევე, გამოიყენება ყველაზე ხშირად და ყველაზე ეფექტიანად არასამთავრობო 
სექტორის წარმომადგენელთა მიერაც.
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გრაფიკი #124 დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრის მოძიების გზები კერძო და 

                  სახელმწიფო ორგანიზაციებში

თავად მოგვმართავენ

ახლობლების/პირადი კონტაქტებით

ინტერნეტ გვერდზე განცხადების

განთავსებით

დასაქმების ფორუმების საშუალებით

ვურთიერთობთ უმაღლეს სასწავლებლებთან

სამინისტრო აგზავნის

ვურთიერთობთ პროფესიულ სასწავლებლებთან

ადგილობრივი ჟურნალ-გაზეთების,

ტელევიზიის და/ან რადიოს საშუალებით

47% 56%

78% 40%

10% 30%

3% 24%

6%2%

1% 4%

2%

1% 2%

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 10% 4%

სახელმწიფო (რაოდენობა 50)კერძო (რაოდენობა 177)
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ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



გრაფიკი #125  ინტერნეტგვერდები, რომლებზეც დამსაქმებლები ანთავსებენ განცხადებებს 

                  ვაკანსიების შესახებ 
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კვლევის შედეგების თანახმად, დამსაქმებელთა დიდი ნაწილი ნებისმიერი პოზიციისთვის 
პერსონალს ერთსა და იმავე წყაროს გამოყენებით ეძებს (80%) და მათი მხოლოდ მცირე 
ნაწილი ამბობს, რომ სხვადასხვა პოზიციისთვის პერსონალის მოსაძიებლად განსხვავებულ 
წყაროებს იყენებს (8%). აღსანიშნავია, რომ როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო 
ორგანიზაციების უმრავლესობა ნებისმიერი პოზიციისთვის პერსონალს ერთსა და იმავე 
წყაროს გამოყენებით ეძებს (შესაბამისად, 82% და 60%). ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ 
სახელმწიფო ორგანიზაციათა მეოთხედი აცხადებს, რომ სხვადასხვა პოზიციისთვის 
პერსონალის მოსაძებნად გამოყენებული წყაროები განსხვავებულია (25%). 

ახალი კადრების მოსაძიებლად ინტერნეტსაშუალებებს მხოლოდ 35 კომპანია იყენებს. 
როგორც აღმოჩნდა, ისინი ყველაზე ხშირად თავად კომპანიის ვებგვერდს/სოციალური 
ქსელს იყენებენ განცხადებების გასავრცელებლად (78%). აღნიშნულზე მიუთითა 20 კერძო 
კომპანიიდან 15-მა. რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, სულ ინტერნეტგვერდებს 
იყენებს 15 ორგანიზაცია, რომელთაგან 11-მა, ასევე, ორგანიზაციის ვებგვერდი დაასახელა. 

www.teachjobs.ge - 1%

www.worknet.gov.ge - 4%

ორგანიზაციის
წარმომადგენლის
პირადი გვერდი - 15%

კომპანიის ვებ გვერდი, 
სოც. ქსელები 78%

www.hr.ge 14%

www.jobs.ge 19%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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იმ 27 ორგანიზაციიდან, რომელმაც განაცხადა, რომ სხვადასხვა პოზიციისთვის პერსონალის 
მოსაძებნად განსხვავებულ წყაროებს იყენებს, აბსოლუტური უმრავლესობისთვის 
აღნიშნული ტაქტიკა მხოლოდ იშვიათი კვალიფიკაციის მქონე კადრის მოსაძიებლად 
გამოიყენება (96%). ამ თვალსაზრისით მსგავსია  სურათი კერძო და სახელმწიფო 
ორგანიზაციების ჭრილში. 
ორგანიზაციაში თანამშრომლის აყვანის კრიტერიუმებს შორის აღმოჩნდა, რომ შესაბამისი 
გამოცდილება და ზოგადად მუშაობის გამოცდილება არის ის მთავარი კრიტერიუმები, 
რომელიც ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ დაასახელა (შესაბამისად 52% და 48%). ამასთან, 
ათიდან ორმა ორგანიზაციამ თანამშრომლის აყვანის კრიტერიუმად შესაბამისი განათლება 
(22%) და ადგილზე გავლილი პრაქტიკა/სამუშაო გარემოში გამოცდა (21%) მიუთითა. 
ახლობლის მიერ გაწეული რეკომენდაცია კრიტერიუმად კვლევაში მონაწილეთა 18%-მა 
ახსენა. კერძო ორგანიზაციებში თანამშრომლის აყვანის ორ ყველაზე მეტად დასახელებულ 
კრიტერიუმად შესაბამისი გამოცდილება (52%) და ზოგადად მუშაობის გამოცდილება (48%) 
გამოიკვეთა. სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი ორი ყველაზე მეტად დასახელებული 
კრიტერიუმი შესაბამისი განათლება (64%) და ზოგადად მუშაობის გამოცდილება აღმოჩნდა 
(60%). 

გრაფიკი #126 პერსონალის მოსაძებნად მსგავსი/განსხვავებული წყაროების გამოყენება

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
ნებისმიერი პოზიციისთვის პერსონალს ვეძებთ
ერთი და იმავე წყაროების გამოყენებით

სხვადასხვა პოზიციისთვის პერსონალის
მოსაძიებლად განსხვავებულ წყაროს/
წყაროებს ვიყენებთ

10%

20%
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100%

90%
82%

7%
11%

60%

25%

15%

80%

8%

12%

კერძო სექტორი

რაოდენობა 164
სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 48
ჯამი 212

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



87. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2021. დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს 
მაძიებელთა შორის.

ორგანიზაციათა უმეტესობამ თანამშრომლების აყვანისას ყველაზე ხშირად გამოყენებულ 
კრიტერიუმად შესაბამისი გამოცდილება დაასახელა (32%). აღნიშნული ასევე დასახელდა 
ყველაზე მეტი კერძო ორგანიზაციის მიერ (34%). სახელმწიფო ორგანიზაციებიდან კი 
უმრავლესობამ კრიტერიუმად, რომლითაც ისინი ყველაზე ხშირად ხელმძღვანელობენ 
თანამშრომლის სამსახურში აყვანის დროს, ზოგადად მუშაობის გამოცდილება მიუთითა 
(57%). არასამთავრობო სექტორისთვის კი შესაბამისი განათლება (10 ორგანიზაცია) და 
მოტივაციაა (10 ორგანიზაცია) ის კრიტერიუმები, რომლითაც ისინი ხელმძღვანელობენ 
სამსახურში თანამშრომლის აყვანისას. 

ის, რომ სამუშაო გამოცდილება მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია დამსაქმებლისთვის და 
ამგვარი გამოცდილების უქონლობა სერიოზული შიდა ბარიერია, გამოიკვეთა სამუშაოს 
მაძიებელთა კვლევაშიც.87  უცხო ენის არცოდნის, ცოდნისა და უნარების განახლების 
შესაძლებლობისა და სტაჟირების შესაძლებლობის არარსებობის პარალელურად, სამუშაო 
გამოცდილების უქონლობა გამოიკვეთა დასაქმების ერთ-ერთ უმთავრეს შიდა ბარიერად 
ქვემო ქართლში. კვლევის მონაწილეთა შეფასებით, დამსაქმებლების ამ მოთხოვნას 
სამუშაოს მაძიებელთა მცირე ნაწილი თუ აკმაყოფილებს. სამუშაო გამოცდილების 
უქონლობა განსაკუთრებული გამოწვევაა ახალგაზრდებისთვის. ამას, ასევე, ემატება 
სტაჟირების შესაძლებლობის არარსებობაც, რაც პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე 
კადრების სერიოზულ დეფიციტს ქმნის.
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გრაფიკი #127 კრიტერიუმები, რომლითაც დამსაქმებლები ხელმძღვანელობენ 

თანამშომლის სამსახურში აყვანისას 

ადგილზე გავლილი
პრაქტიკაშესაბამისი განათლებაშესაბამისი გამოცდილება ზოგადი მუშაობის გამოცდილება

მოტივაცია
ტესტირება

სასწავლებლის რეკომენდაცია

ახლობლის მიერ გაწეული 
რეკომენდაცია

სხვა დამსაქმებლის და/ან 
ჩვენი თანამშრომლის მიერ 
გაწეული რეკომენდაცია

პიროვნული თვისებები
არ ვიცი/ მიჭირს 
პასუხის გაცემა

კერძო სექტორი

რაოდენობა 177

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 50
სულ

რაოდენობა 227
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48%
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გრაფიკი #128 სირთულეები, რომლებსაც აწყდებიან კადრების აყვანისას
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დამსაქმებელთა კვლევის შედეგების თანახმად, ქვემო ქართლში ორგანიზაციების 82% 
კადრების აყვანისას სირთულეებს არ აწყდება. ათიდან ცხრა კერძო ორგანიზაცია ამბობს, 
რომ არ აქვს სირთულეები კადრების აყვანისას (85%), იმავეზე სახელმწიფო ორგანიზაციების 
ნახევარი საუბრობს (48%). ყველაზე მეტი სახელმწიფო ორგანიზაცია სირთულედ რეგიონში 
შესაბამისი განათლების მქონე კადრების სიმწირესა და პოტენციური კადრების მიერ 
შეთავაზებულზე მაღალი ანაზღაურების მოლოდინზე მიუთითებს (24%-24%). სირთულეს, 
რომელსაც ყველაზე ხშირად აწყდებიან ორგანიზაციები კადრის აყვანისას, რეგიონში 
შესაბამისი გამოცდილების მქონე კადრების სიმწირეს უკავშირდება როგორც კერძო (39%), 
ასევე სახელმწიფო (29%) ორგანიზაციების შემთხვევაში. 

რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ ახალი კადრების 
აყვანისას სირთულედ კადრების მხრიდან შეთავაზებულზე მაღალი ანაზღაურების 
მოლოდინი დაასახელა (4 ორგანიზაცია). 

ტერიტორიული მდებარეობა/არ არიან
რეგიონის მაცხოვრებლები

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

რეგიონში შესაბამისი გამოცდილების
მქონე კადრების სიმწირეა

არ ვაწყდებით სირთულეებს
რეგიონში შესაბამისი განათლების
მქონე კადრების სიმწირეა

სამუშაო მაძიებლები ნაკლებად მოტივირებულები
არიან

არ ფლობენ ინფორმაციას 
გამოცხადებული ვაკანტური 
პოზიციების შესახებ

რეგიონში, ქართული ენის მცოდნე კადრების 
დეფიციტია

პოტენციურ კადრებს შეთავაზებულზე
მაღალი ანაზღაურება სურთ

სამუშაოს მაძიებლებს კონკურენტები 
უკეთეს პირობებს სთავაზობენ
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კერძო სექტორი

რაოდენობა 177

სახელმწიფო სექტორი

რაოდენობა 50
სულ

რაოდენობა 227

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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იმ 50 ორგანიზაციიდან, რომელსაც აქვს აუთსორსინგ სერვისით სარგებლობის 
გამოცდილება ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტ 
ორგანიზაციას აუთსორსინგზე ბუღალტრის სერვისით უსარგებლია (85%). ორგანიზაციების 
12%-ს ასევე უსარგებლია მარკეტინგის მენეჯერის მომსახურებით. აქვე აღსანიშნავია 
IT-სპეციალისტისა და გრაფიკული დიზაინერის სერვისით სარგებლობის გამოცდილება. იმ 
47 კერძო ორგანიზაციიდან, რომელსაც აქვს აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება, 
ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ ბუღალტრის სერვისით ისარგებლა (86%). 3 სახელმწიფო 
ორგანიზაციიდან თითომ ისარგებლა ბუღალტრის, მარკეტინგის მენეჯერის, 
IT-სპეციალისტის და გრაფიკული დიზაინერის სერვისით.88 

ის ორგანიზაციები, რომელთაც აღნიშნეს, რომ რაღაც ტიპის სირთულეს მაინც აწყდებიან 
კადრების მოძიების დროს, ასევე, ასახელებდნენ იმ კვალიფიკაციებს, რომელთა 
მოძიებასთან დაკავშირებითაც ისინი სირთულეებს აწყდებიან. მართალია, ორგანიზაციებმა 
თქვეს, რომ აქვთ სირთულეები კადრების აყვანისას, მაგრამ მათმა ნახევარმა ვერ დაასახელა 
კონკრეტული კვალიფიკაციები, რომელთა მოძიებაც უჭირს (48%). 

როგორც კვლევის შედეგები მოწმობს, ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში კვლევის მონაწილე 
ორგანიზაციების მეხუთედს აქვს აუთსორსინგით სარგებლობის გამოცდილება (23%). 
ხშირად სერვისით ორგანიზაციათა 12% და იშვიათად - 11% სარგებლობს. უმრავლესობა 
როგორც კერძო (76%), ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებისა (92%) აუთსორსინგით არ 
სარგებლობს. ამ სერვისით არ სარგებლობენ არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენლებიც (10 ორგანიზაცია). 
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აუთსორსინგით სრგებლობის გამოცდილება ბოლო 2-3 წლის მანძილზე

საერთოდ არ ვსარგებლობთ

კერძო ორგანიზაცია სახელმწიფო ორგანიზაცია სულ

იშვიათად ვსარგებლობთ ხშირად ვსარგებლობთ

76% 92% 77%

11% 11%

13% 12%6%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



88. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიკაციები, რომლებიც ჯამურად 102 დამსაქმებლიდან 5%-მა და მეტმა 
დაასახელა.  
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უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში ორგანიზაციათა მეტი წილი არ გეგმავს აუთსორსინგით 
სარგებლობას (70%). ამგვარი განზრახვის არსებობას აფიქსირებს ორგანიზაციების 6% და 
სავარაუდოდ აუთსორსინგით სარგებლობაზე მიუთითებს 13%. კერძო ორგანიზაციების 
დიდი ნაწილი ამბობს, რომ სავარაუდოდ არ ისარგებლებს აუთსორსინგ- სერვისით 
უახლოეს მომავალში (70%), 13% კი - ალბათ, ისარგებლებს. სახელმწიფო ორგანიზაციების 
78% აცხადებს, რომ, სავარაუდოდ, არ ისარგებლებს აუთსორსინგით შემდეგი 2-3 წლის 
განმავლობაში, 8%-ის თქმით კი, ალბათ ისარგებლებენ აღნიშნული მომსახურებით. 
აუცილებლად, სერვისით სარგებლობაზე მიუთითა როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო 
ორგანიზაციების 6%-6%-მა. 

გრაფიკი #130 უახლოეს2-3 წელიწადში აუდთსორსიგნით საერგებლობის განზრახვა 

აუცილებლად ვისარგებლებალბათ, არა ალბათ ვისარგებლებ არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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აუთსორსინგით შესყიდული სერვისი ბოლო 2-3 წლის მანძილზე (რაოდ. და პროც.)

სულ
კერძო

ორგანიზაცია

სახელმწიფო

ორგანიზაცია



89. შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის კვალიფიაკციები, რომლებიც ჯამურად რეგიონში 48 დამსაქმებლიდან 5% და 
მეტმა დაასახელა
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იმ 48 ორგანიზაციიდან (კერძო - 41, სახელმწიფო - 7), რომელმაც განაცხადა, რომ უახლოესი 
2-3 წლის განმავლობაში აუცილებლად/ალბათ ისარგებლებს აუთსორსინგ- სერვისით, 
ყველაზე მეტმა ორგანიზაციამ ბუღალტრის სერვისი დაასახელა იმ სერვისებს შორის, 
რომელსაც შეიძენს აუთსორსზე (76%). კერძო კომპანიების ყველაზე მეტმა რაოდენობამ 
სწორედ ბუღალტრის სერვისი დაასახელა (32 ორგანიზაცია%), სახელმწიფო 
ორგანიზაციებიდან ყველაზე მეტმა კი - გრაფიკული დიზაინერის სერვისის შეძენის შესახებ 
მიუთითა (3 ორგანიზაცია). 5%-ს უჭირს იმ სერვისების/კვალიფიკაციის იდენტიფიცირება, 
რომელიც შეიძლება შეისყიდოს უახლოეს მომავალში.89 
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აუთსორსზე შესასყიდი სერვისები/კვალიფიკაცია (რაოდენობა და პროცენტი)

სულ
კერძო

ორგანიზაცია

სახელმწიფო

ორგანიზაცია



03. კვლევის შედეგები
ქვემო ქართლი
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კვლევის მონაწილეთა მესამედის შეფასებით, საგანმანათლებლო სასწავლებლის 
დასრულების შედეგად სასწავლებლების (უმაღლესი/პროფესიული) 
კურსდამთავრებულები კარგად ფლობენ პროფესიას და სჭირდებათ ტრენინგი 
გარკვეული დოზით (35%), გამოკითხულთა თითქმის იგივე პროცენტული წილი 
ამბობს, რომ კურსდამთავრებულები სრულყოფილად ფლობენ პროფესიას და 
დამატებით ტრენინგს არ საჭიროებენ (32%). შეფასება უჭირს კვლევის მონაწილე 
ორგანიზაციების 21%-ს, 12% კი მიიჩნევს, რომ კურსდამთავრებულები ცუდად 
ფლობენ პროფესიას და სჭირდებათ ტრენინგი დიდი დოზით. კერძო ორგანიზაციების 
შემთხვევაში, თანაბარი რაოდენობა (34-34%) ტრენინგის გარკვეული დოზით 
საჭიროებასა და, პირიქით, აღნიშნულის საჭიროების არარსებობაზე მიუთითებს, 
მეხუთედს უჭირს აღნიშნულის შეფასება (21%), 11%-ის აზრით კი, საგანმანათლებლო 
სასწავლების კურსდამთავრებულები ცუდად ფლობენ პროფესიას და სჭირდებათ 
ტრენინგი დიდი დოზით. რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იქ დაახლოებით 
ნახევარი (46%) მიიჩნევს, რომ კურსდამთავრებულები კარგად ფლობენ პროფესიას 
და სჭირდებათ ტრენინგი გარკვეული დოზით, მეხუთედის შეფასებით, ცუდად 
ფლობენ პროფესიას და ტრენინგის საჭიროება დიდი დოზით არსებობს (22%). 

არსებული კადრების უნარ-ჩვევების შეფასება

გრაფიკი #131 საგანმანათლებლო სასწავლებლების (უმაღლესი/პროფესიული) 

                 კურსდამთავრებულთათვის ტრენინგის საჭიროების შეფასება 

სრულყოფილად ფლობს პროფესიას
არ სჭირდება დამატებითი ტრენინგები

კარგად ფლობს პროფესიას 
სჭირდება ტრენინგი გარკვეული დოზით

ცუდად ფლობს პროფესიას - სჭირდება
ტრენინგი დიდი დოზით

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კვლევის მონაწილეებმა შეაფასეს საკუთარი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ე.წ. „სოფთ 
სქილის“ ფლობა. დამსაქმებლებმა თითოეული უნარი 10-ქულიან სკალაზე შეაფასეს, სადაც 
„1“ ნიშნავდა, რომ აღნიშნული „საერთოდ არაა გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ კი - „სერიოზული 
გამოწვევაა/პრობლემაა“. უნარების საშუალო შეფასებების მიხედვით, ისინი ძალიან 
მწვავე/სერიოზულ გამოწვევად არ ფასდება. როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე მეტად 
პრობლემად ფასდება უცხო ენების ცოდნა (საშუალო შეფასება - 4.2). ასევე, გამოწვევაა 
საბაზისო კომპიუტერული უნარების (3.8) ფლობის თვალსაზრისით. ამასთან, შეიძლება 
ითქვას, რომ სხვებთან შედარებით ნაკლებად პრობლემურად დამსაქმებლები აფასებენ 
ისეთი უნარების ფლობას, როგორიცაა გუნდური მუშაობის უნარი (3.1), პროფესიის 
შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ქონა (3.2) და საქმიანი ზეპირი კომუნიკაციის უნარი 
(3.2). კერძო ორგანიზაციებისთვის, როგორც დამსაქმებლებისთვის, ყველაზე მეტ გამოწვევას 
უცხო ენების ცოდნა წარმოადგენს,(4.2), ხოლო ყველაზე ნაკლებს კი - გუნდური მუშაობის 
უნარი (3). რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, აქ ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად 
დროის მენეჯმენტი (5.2), ყველაზე ნაკლებად კი - უცხო ენების ცოდნა (4.5) იკვეთება.  ასევე, 
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თითოეული უნარი სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ 
საშუალოდ უფრო მეტად პრობლემურად აღიქმება, ვიდრე კერძო ორგანიზაციების მიერ. 

გრაფიკი #132 დასაქმებულთა სხვადასხვა უნარის შეფასება (10-ქულიანი სკალა, სადაც 
„1“ ნიშნავს „საერთოდ არაა გამოწვევა/პრობლემა“, „10“ ნიშნავს - „სერიოზული გამოწვევა/პრობლემაა) 

დროის მენეჯმენტი

თეორიული ცოდნის
შესაბამისობა
პრაქტიკულ მოთხოვნებთან

წერითი კომუნიკაციის უნარებიუცხო ენის ფლობა
საბაზისო კომპოუტერული
უნარები

პრობლემების გადაჭრის უნარიორგანიზებულობა
გადაწყვეტილებების 
მიღების უნარი

პროფესიის შესაბამისი პრაქტიკული
უნარ-ჩვევების ფლობა

საქმიანი ზეპირი 
კომუნიკაციის უნარი

გუნდური მუშაობის 
უნარი

4
.2

3
.7

3
.3

3
.3

3
.3

3
.3

3
.2

3
.2

3
.1

3

კერძო სექტორი სახელმწიფო სექტორი სულ

3
.1

4
.2

3
.8

3
.4 3
.4

3
.4

3
.4

3
.3

3
.3

3
.2

3
.13

.2

4
.5

4
.7

5 5
.1

4
.7

5
.2

4
.8

4
.8

4
.8

3
.1

5
.1

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



3.4%

5%

ორგანიზაციებმა, უნარებთან ერთად, დასაქმებულთა თვისებებიც შეაფასეს. ლიდერულ თვისებებს, 
პასუხისმგებლობის გრძნობას, ადეკვატურ ამბიციასა და მოტივაციას შორის, აღმოჩნდა, რომ 
ყველაზე მეტ გამოწვევას დამსაქმებლები ლიდერულ თვისებებში ხედავენ (საშუალო შეფასება - 3.7 
ქულა). ყველაზე ნაკლები გამოწვევებია პასუხისმგებლობის გრძნობის თვალსაზრისით (3.3). 
სახელმწიფო ორგანიზაციების შეფასებით თითოეული თვისება უფრო მეტად პრობლემურია, 
ვიდრე ამას კერძო ორგანიზაციები აფასებენ. 

მოტივაციის ქონა ადეკვატური

ამბიცია

გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
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13
3
 

დასაქმებულთა სხვადასხვა თვისებების პრობლემურობის შეფასება 
(10-ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს „საერთოდ არაა გამოწვევა“, „10“ ნიშნავს - „სერიოზული გამოწვევაა)

3.3%

3.4%

4.4%

3.3%

პასუხისმგებლობის

გრძნობა

ლიდერული

თვისებები

3.3%

5.1%

3.6%

3.7%

3.1%

4.7%

180

სახელმწიფო

სულ

კერძო 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად 
ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ აქტივობებთან დაკავშირებით კვლევამ უჩვენა, რომ 
ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი არანაირ ღონისძიებას არ ახორციელებს (68%). 14% ძველი კადრების 
ახლით ჩანაცვლებას მიმართავს. ორგანიზაციათა 11%-ის შემთხვევაში კი იცვლება სამუშაო 
პრაქტიკა. აღმოჩნდა, რომ კერძო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი არ ატარებს არანაირ სპეციალურ 
ღონისძიებას საკუთარი თანამშრომლების უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევების 
აღმოსაფრხვრელად (69%). ასევე, სახელმწიფო ორგანიზაციების ნახევარი მიუთითებს იმავეზე (50%). 
მეოთხედი ატარებს დამატებით ტრენინგებს (24%), მეხუთედი კი ახალი კადრებით ანაცვლებს ძველს 
(20%) და ცვლის სამუშაო პრაქტიკას (22%). 

იმ 30 კომპანიიდან, რომელსაც თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით არსებული 
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად ტრენინგების ჩატარების გამოცდილება აქვს, უმრავლესობამ 
ბოლო 2-3 წლის გამოცდილებით სპეციალობაში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები 
(78%) ჩაატარა. ორგანიზაციების მეოთხედმა კომუნიკაციისა და თვითპრეზენტაციის უნარებთან 
დაკავშირებული ტრენინგები (25%) ჩაუტარა საკუთარ თანამშრომლებს. კერძო ორგანიზაციებში 
ყველაზე მეტმა კვლევის მონაწილემ ბოლო 2-3 წლის გათვალისწინებით, საკუთარ თანამშრომლებს 
სპეციალობაში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები ჩაუტარა (79%). იგივე ტრენინგი 
ჩაატარა ყველაზე მეტმა სახელმწიფო ორგანიზაციამაც (92%). 42%-მა, ასევე, კომპიუტერულ 
უნარებში ჩაუტარა ტრენინგები თანამშრომლებს. 
ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა ტრენინგები სპეციალისტებს ჩაუტარა (84%). საშუალო რგოლის 
მენეჯერებისთვის ტრენინგების ჩატარებაზე კვლევის მონაწილე ორგანიზაციათა 27%-მა მიუთითა, 
მაღალი რანგის მენეჯერებისთვის კი ტრენინგები ორგანიზაციათა 15%-ში ჩატარდა. 
რაც შეეხება ორგანიზაციების მიერ თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად გამოყენებულ მოტივაციის 
მექანიზმებს, ყველაზე მეტი ორგანიზაცია არ იყენებს არანაირ მექანიზმს (41%). ორგანიზაციათა 38% 

181

69%

13%

11%

9%

1%

სპეციალური ღონისძიებები
არ ხორციელდება

ძველი კადრების ახლით ჩანაცვლება

იცვლება სამუშაო პრაქტიკა

ტარდება დამატებითი ტრენინგები

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

50%

20%

22%

24%

4%

68%

14%

11%

10%

1%

გრაფიკი #134 თანამშრომელთა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებული გამოწვევების 

აღმოსაფხვრელად განხორციელებული ღონისძიებები

სახელმწიფო(N 50) სულ(N 227)კერძო(N 177) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



გრაფიკი #135 თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად მოტივაციისთვის გამოყენებული 

                 მექანიზმები

არ ვიყენებთ არანაირ მექანიზმს

ფულადი ჯილდო

მადლობის გამოცხადება

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები

ფასიანი საჩუქარი

დაწინაურება

41% 46% 41%

16% 38%

30% 31%

4%

3%

სახელმწიფო (რაოდენობა 50) სულ (რაოდენობა 227)კერძო (რაოდენობა 177)

39%

42%

16% 4%

3% 4%

2% 2%
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03. კვლევის შედეგები
ქვემო ქართლი

183

გრაფიკი #136 სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გამოცდილება

არ ვთანამშრომლობთ არცერთთან

ვთანამშრომლობთ პროფ. სასწავლებლებთან

ვთანამშრომლობთ პროფესიულ და 

უმაღლეს სასწავლებლებთან

ვთანამშრომლობთ უმაღლესებთან

93% 68% 91%

2% 3%

2%

3%

სახელმწიფო (რაოდენობა 50) სულ (რაოდენობა 227)კერძო (რაოდენობა 177)

10%

18% 4%

კვლევის შედეგები უჩვენებს, რომ ქვემო ქართლში ორგანიზაციათა უმრავლესობა არ 
თანამშრომლობს არანაირი ტიპის სასწავლებლებთან (91%). ათიდან ცხრა კერძო 
ორგანიზაცია არ თანამშრომლობს არც პროფესიულ და არც სახელმწიფო 
ორგანიზაციასთან, 4% ორგანიზაციებისა კი თანამშრომლობს პროფესიულ სასწავლებელთან 
(3% მხოლოდ პროფესიულთან). სახელმწიფო ორგანიზაციების 68% არ თანამშრომლობს 
სასწავლებლებთან, მეხუთედი კი თანამშრომლობს პროფესიულ ან უმაღლეს 
სასწავლებელთან. 

იმ 15 ორგანიზაციიდან, რომელიც თანამშრომლობს პროფესიულ სასწავლებელთან, 
უმრავლესობა მონაწილეობს სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში (53%), 51% პროფესიულ 
სტუდენტებს სთავაზობს საწარმოო პრაქტიკას. პროფესიულ სასწავლებელთან 
თანამშრომლობის გამოცდილების მქონე 9 კერძო ორგანიზაციიდან 5 პროფესიულ 
სტუდენტებს საწარმოო პრაქტიკას სთავაზობს. 6 სახელმწიფო ორგანიზაციიდან 4 კი 
მონაწილეობს პროფესიული სტანდარტების შემუშავებაში/გადახედვაში.
 
იმის მიუხედავად, თანამშრომლობენ თუ არა ორგანიზაციები პროფესიულ 
სასწავლებლებთან, ყველას დაესვა კითხვა იმის თაობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 
მათი ორგანიზაციისთვის პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა. როგორც 
შედეგები უჩვენებს, ორგანიზაციები ამ თანამშრომლობას ნაკლებ მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ 

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

1%
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პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის მნიშვნელოვნების შეფასება

2.4%

4.6%

2.6%

184

სახელმწიფო სულ (რაოდენობა 170)კერძო 

(საშუალო ქულა - 2.6). კერძო ორგანიზაციები პროფესიულ სასწავლებლებთან თანაშრომლობის 
მნიშვნელობას საშუალოზე ნაკლებ მნიშვნელოვნად აფასებენ (2.4 ქულა), სახელმწიფო 
ორგანიზაციები კი ამ თანამშრომლობას საშუალოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ (4.6 ქულა) 
(მნიშვნელოვნება  შეფასდა 10-ქულიან სკალაზე, სადაც „1“ ნიშნავდა - „სრულებით არ არის 
მნიშვნელოვანი“, „10“ – „ძალიან მნიშვნელოვანია“).  

იმ ორგანიზაციათა აზრით, რომელთა შეფასებითაც მათთვის პროფესიულ სასწავლებლებთან 
თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია/ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვნების მთავარი მიზეზი 
პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებაში მდგომარეობს, რის გამოც კადრები მეტ-ნაკლებად მზად 
არიან სამუშაო პროცესისთვის (64%). ასევე, მესამედი მიიჩნევს, რომ ეს ამარტივებს შესაბამისი 
კადრების მოზიდვას (33%). კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობის აზრით, პროფესიულ 
სასწავლებლებთან თანამშრომლობის უპირატესობა ის არის, რომ აღნიშნული უზრუნველყოფს 
პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებას (69%). სახელმწიფო ორგანიზაციათა ყველაზე დიდი ნაწილის 
აზრით კი თანამშრომლობა პროფესიულ სასწავლებლებთან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს 
ამარტივებს შესაბამისი კადრების მოზიდვას (71%). 

კვლევის მონაწილე არასამთავრობო სექტორის 13 წარმომადგენლიდან, პროფესიულ 
სასწავლებელთან ამჟამად 5 თანამშრომლობს. ამ 13 ორგანიზაციიდან 7 მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 
პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობას და ამის მიზეზებად კადრების მოზიდვის 
გამარტივებას, კადრების სამუშაო პროცესისთვის მეტნაკლებად მზაობას და სამუშაო პროცესისგან 
ადეკვატურ მოლოდინებს ასახელებს. 

რაც შეეხება იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამჟამად არ თანამშრომლობენ პროფესიულ 
სასწავლებლებთან, ამის მთავარ მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ ამით ისინი საკუთარი 
ორგანიზაციისთვის სარგებელს ვერ ხედავენ (33%). ეს არის მთავარი მიზეზი როგორც კერძო (33%), 
ასევე სახელწმიფო ორგანიზაციების (23%) შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ კერძო ორგანიზაციების 
მეხუთედი აღნიშნულს ორგანიზაციისთვის ზედმეტ ხარჯად მიიჩნევს, სახელმწიფო ორგანიზაციების 
ასევე მეხუთედს კი არ სმენია მსგავსი შესაძლებლობის შესახებ. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



33%

20%

14%

6%

5%

5%

2%

1%

-

16%

22%

7%

21%

2%

9%

9%

-

1%

33%

19%

14%

6%

5%

5%

2%

2%

2% -

9% 16%

ეს ორგანიზაციისთვის ზედმეტი ხარჯია

ვერ ვხედავ ვერანაირ სარგებელს ორგანიზაციისთვის

მიზეზები

არ მსმენია მსგავსი შესაძლებლობის შესახებ

არ ვსაჭიროებთ მსგავსი ტიპის თანამშრომლობას/

სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე

სასწავლებლის/ების გეოგრაფიული მდებარეობა

არახელსაყრელია

პროფესიული სასწავლებლები არ ამზადებენ ჩვენი 

ორგანიზაციის საჭიროებებისთვის შესაბამისი 

კომპეტენციის მქონე კადრებს (ხარისხი დაბალია)

4% 16% 5%
ჩვენს ორგანიზაციას ძირითადად უმაღლესი 

სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა კომპეტენცია

სჭირდება

3% 7% 3%

უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდიანარე, 

არასრულწლოვან სტუდენტებს ვერ ვიღებთ პრაქტიკაზე
3% - 3%

ორგანიზაციის თანამშრომლებს ემატებათ დატვირთვა

ორგანიზაციას ამისთვის სჭირდება დამატებითი 

რესურსი (კომპიუტერი, სამუშაო ადგილი, ა.შ.)

სტუდენტების ჩართვა ანელებს წარმოების პროცესს

არ გვყავს პედაგოგიური/შესაბამისი უნარების მქონე 

კადრი, რომელიც უზრუნველყოფს პრაქტიკული კურსის 

ზედამხედველობას

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა
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პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის უქონლობის მიზეზები

კერძო

n 168

საჯარო

n 43

სულ

n 211

185

პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გამოცდილების ქონა/არქონის მიუხედავად, 
ყველას დაესვა კითხვა იმის თაობაზე, დასჭირდებათ თუ არა პროფესიული განათლების მქონე 
კადრები უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში. ორგანიზაციათა 76% ამბობს, რომ, სავარაუდოდ, არ 
დასჭირდება ასეთი კადრები. კერძო ორგანიზაციების 76% ასევე ფიქრობს, რომ არ დასჭირდება 
პროფესიული განათლების მქონე კადრები. ამგვარი კადრების საჭიროების უქონლობაზე 
მიუთითებენ ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი (70%).

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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იმ 31 ორგანიზაციიდან, რომელთაც განაცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში დასჭირდებათ 
პროფესიული განათლების მქონე კადრები (11%), ასევე, განაცხადეს, რომ ითანამშრომლებენ 
პროფესიულ სასწავლებლებთან (64%). ამათგან 24% აცხადებს, რომ ითანამშრომლებს, 40% კი 
ამბობს, რომ უფრო ითანამშრომლებს სასწავლებლებთან. 

გრაფიკი #138 პროფესიული განათლების მქონე კადრების საჭიროება უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე

კერძო ორგანიზაცია

სულ 177

5% 6% 12% 64% 14%

8% 12% 34% 36% 10%

5% 14% 62% 13%

სულ 50

სულ 227

სახელმწიფო

სულ

უფრო არა, ვიდრე კიდიახ, დასჭირდება უფრო კი, ვიდრე არა არა, არ დასჭირდება არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

6%

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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კვლევის მონაწილეებმა ასევე შეაფასეს პანდემიის გავლენა. აღმოჩნდა, რომ რეგიონში 
კვლევის მონაწილე ორგანიზაციების 38%-ს არ შეუწყვეტია და კვლავაც განაგრძობს 
ფუნქციონირებას. ორგანიზაციათა მეოთხედს მოუწია პანდემიის გამო ფუნქციონირების 
შეჩერება/შეზღუდვა, თუმცა მოახერხა მუშაობის ნაწილობრივ აღდგენა (25%), ასევე, 
ორგანიზაციათა მეოთხედმა სრულად მოახერხა მუშაობის აღდგენა (24%). იმ ორგანიზაციათა 
წილმა, რომელთაც მოუწიათ ფუნქციონირების შეჩერება/შეზღუდვა და ამ დრომდე არ 
ფუნქციონირებენ, 13% შეადგინა. კერძო ორგანიზაციების 37%-ს არ შეუწყვეტია მუშაობა 
პანდემიის პირობებში, იმავეს ამბობს სახელმწიფო ორგანიზაციათა 56%. მათ შორის, ვისაც 
დროებით მოუწიათ ფუნქციონირების შეჩერება, თუმცა მუშაობა ნაწილობრივ აღდგა, კერძო 
ორგანიზაციებში 26%, სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი 16% შეადგინა. საკუთრების ფორმის 
ჭრილში იდენტურია მათი წილი, ვინც სრულად აღადგინა ფუნქციონირება (24-24%). ამ 
დრომდე არ ფუნქციონირებს კერძო ორგანიზაციების 13% და სახელმწიფო ორგანიზაციების 
4%.

პანდემიის გავრცელების შედეგად განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ ორგანიზაციების დიდ ნაწილს ამ მიმართულებით ცვლილება არ 
განუხორციელებია (64%). აღნიშნული ვრცელდება როგორც კერძო (64%), ასევე 
სახელმწიფო (68%) ორგანიზაციებზე. კერძო ორგანიზაციების 13%-მა მსგავსი ტიპის 
ცვლილებები პანდემიის გავრცელების პირველი ტალღის დროს განახორციელა, ხოლო 
სახელმწიფო ორგანიზაციების 14%-მა საკადრო გადაწყვეტილებები როგორც პირველი, 
ასევე მეორე ტალღის პირობებში მიიღო. 

37%

26%

24%

13%

ორგანიზაციას არ შეუწყვეტიამუშაობა
და განაგრძობს ფუნქციონირებას

მოგვიწია დროებით შეზღუდვა,
თუმცა მუშაობა სრულად აღდგენილია

მოგვიწია დროებით შეზღუდვა,
თუმცა ნაწილობრივ აღდგენილია

მოგვიწია ფუნქციონირების შეერება
და ამ დრომდე არ ფუნქციონირებს

56%

16%

24%

4%

38%

25%

24%

13%

გრაფიკი #139 პანდემიის გავლენა ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე

სახელმწიფო(N 50) სულ(N 227)კერძო(N 177) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

კვლევის შედეგები გურია03. კვლევის შედეგები
ქვემო ქართლი

COVID-19-ის გავლენა ორგანიზაციებზე
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იმ 58 ორგანიზაციიდან, რომელმაც პანდემიის გამო გარკვეული საკადრო გადაწყვეტილება მიიღო, 
უმრავლესობას მოუწია თანამშრომლების (ნაწილი ან ყველა) უფასო შვებულებაში გაშვება ან 
ხელფასების შემცირება. 

პანდემიის პირობებში მუშაობის დისტანციური ფორმატის დანერგვის თვალსაზრისით აღმოჩნდა, 
რომ ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ დაუნერგავს მუშაობის ეს ფორმატი (78%). დისტანციური 
ფორმატი დანერგა ორგანიზაციების 13%-მა პანდემიის გავრცელების პირველივე ტალღის დროს. 
კერძო ორგანიზაციების უმრავლესობას მუშაობის დისტანციური ფორმატი არ დაუნერგავს (80%). 
აღნიშნული ფორმატი კერძო ორგანიზაციების მეათედმა დანერგა პირველი ტალღის დროს (11%). 
რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მათ ნახევარს არ დაუნერგავს დისტანციური ფორმატი 
(48%), მესამედმა კი პირველივე ტალღის დროს დანერგა (36%). 

იმ ორგანიზაციების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, რომელთაც არ დაუნერგავთ მუშაობის 
დისტანციური ფორმატი, ამის მიზეზად, სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, საჭიროების 
არარსებობა დაასახელეს (92%) და ეს მიზეზი აქტუალურია როგორც კერძო (92%), ასევე 
სახელმწიფო ორგანიზაციების (96%) შემთხვევაში. 

64%

13%

9%

5%

არავითარი ცვლილება არ
განგვიხორციელებია

ცვლილებები განვახორციელეთ
პანდემიის პირველი ტალღის დროს

ცვლილებები განვახორციელეთ
პირველი და მეორე ტალღის დროს

ცვლილებები განვახორციელეთ
პანდემიის მეორე ტალღის დროს

68%

8%

14%

4%

6%

64%

12%

9%

6%

9%არ მეხება 9%

გრაფიკი #140 პანდემიის შედეგად მუშაობის დისტანციური ფორმატის დანერგვის 

                  გამოცდილება 

სახელმწიფო(N 50) სულ(N 227)კერძო(N 177) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



189

ორგანიზაციის მიერ მუშაობის დისტანციური ფორმატის დანერგვა/არდანერგვის მიუხედავად, 
ყველას დაესვა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, აპირებენ თუ არა დისტანციურ ფორმატში მუშაობის 
პრაქტიკის გამოყენებას მომავალში. როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციათა უმრავლესობა არ აპირებს 
მომავალში დისტანციურ ფორმატში მუშაობის პრაქტიკის გამოყენებას (76%) და ამგვარ 
დამოკიდებულებას აფიქსირებს როგორც კერძო (77%), ასევე სახელმწიფო (58%) ორგანიზაციების 
უმრავლესობა. სახელმწიფო ორგანიზაციათა მეხუთედი უპირატესობას მიანიჭებს მუშაობის 
ჰიბრიდულ მოდელს (20%).

77%

7%

2%

2%

არ გამოვიყენებთ

გამოვიყენებთ, თუმცა ძირითადად
არადისტანციურ ფორმატს

უპირატესობას მივანიჭებთ მუშაობის
ჰიბრიდულ მოდელს

გამოვიყენებთ ძირითადად დისტანციურ
ფორმატსს

58%

10%

20%

2%

10%

76%

7%

3%

2%

12%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 12%

გრაფიკი #142 მომავალში მუშაობის დისტანციური ფორმატის პრაქტიკის შესაძლო 

                  გამოყენება 

სახელმწიფო(N 50) სულ(N 227)კერძო(N 177) 

80%

11%

7%

2%

არ დაგვნერგავს

დავნერგეთ პანდემიის გავრცელების
პირველივე ტალღის დროს

დავნერგეთ პანდემიის გავრცელების
მეორე ტალღის დროს

პანდემიამდეც ვიყენებდით მუშაობის
ჰიბრიდულ მოდელს

48%

36%

4%

6%

4%

2%

78%

13%

7%

2%

პანდემიის პირობებში დავიწყეთ 
მუშაობა, თავიდანვე დისტანციურად

პანდემიამდეც დისტანციურად
ვმუშაობდით

გრაფიკი #141 პანდემიის შედეგად მუშაობის დისტანციური ფორმატის დანერგვის 

                  გამოცდილება 

სახელმწიფო(N 50) სულ(N 227)კერძო(N 177) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



20%

8%

16%

2%

10%

14%

2%

მოგვიხდა ჩვენი ფილიალების ნაწილის დახურვა

არანაირი პრობლემა არ შეგვიქმნია

სირთულეები

შეგვიმცირდა შეკვეთების/გაყიდვების მოცულობა, 

ვინაიდან ჩვენმა მომხმარებლებმა შეამცირეს ხარჯვა ან 

ბიზნეს აქტივობა

ჩვენი მომწოდებლების ან მომმარაგებლების 

საქმიანობაში ხარვეზები შეიქმნა

პრობლემა შეიქმნა ჩვენი პროდუქტების მიწოდებისას 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვამ ჩვენი 

თანამშრომლებისათვის სამსახურში სიარული 

შეუძლებელი გახადა  

16%თანამშრომელთა ნაწილს გაუჭირდა დისტანციურ 

ფორმატში მუშაობა

6%რთულია თანამშრომლების პროდუქტიულობის 

გაკონტროლება დისტანციურ ფორმატში

2%
ჩვენი ფილიალები / ოფისები დაიხურა, მაგრამ ქირის 

გადახდა მაინც გვიწევს 

საქმიანობის შეზღუდვის გამო, არ გვაქვს საკმარისი 

სახსრები, რომ თანამშრომლებს ხელფასები გადავუხადოთ

გადაადგილებაზე შეზღუდვის გამო ჩვენს 

კონტრაქტორებთან დოკუმენტების მიმოცვლა გართულდა

არსებულ კრიზისში ვერ ვახერხებთ სესხების დროულად 

და სრულად დაფარვას

ჩვენი მყიდველები / კონტრაქტორები ვერ გვიხდიან 

დროულად

მოგვიწია საკადრო ცვლილებების გატარება

საქმის მოცულობა არ შემცირებულა, თუმცა შემცირდა 

შემოსავლები 

სხვა
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პანდემიით გამოწვეული სირთულეები

სახელმწიფო n50

2%

15%

46%

21%

25%

17%

4%

5%

5%

2%

8%

6%

6%

14%

6%4%

1%

1%

1%

კერძო n177

190

კერძო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ კოვიდრეალობის გამო 2020 წელს მათი ბრუნვა 
გაუარესდა (37%) ან მნიშვნელოვნად გაუარესდა (25%). რაც შეეხება სირთულეებს, რომლებიც 
შეექმნათ ორგანიზაციებს პანდემიის გამო, მთავარი სირთულე კერძო ორგანიზაციების შემთხვევაში 
შეკვეთების/გაყიდვების მოცულობის შემცირება დასახელდა, რადგანაც მომხმარებლებმა 
შეამცირეს ხარჯვა ან ბიზნესაქტივობა (46%). სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის კი მთავარი 
სირთულე, რომელიც წარმოშვა პანდემიამ თანამშრომელთათვის დისტანციურ ფორმატში 
მუშაობის გაძნელება (16%) და შეკვეთების/გაყიდვების მოცულობის კლება (16%) აღმოჩნდა. 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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ზოგადად პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე ძალიან ნეგატიურად ფასდება კვლევის მონაწილე 
ათიდან ოთხი ორგანიზაციის (41%) მიერ. ძალიან ნეგატიურია პანდემიის გავლენა კერძო 
ორგანიზაციების უფრო დიდი წილისთვის (43%), ვიდრე სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის (14%). 
აქვე აღსანიშნავია, რომ პანდემიის ორგანიზაციაზე გავლენას ნეიტრალურად აფასებს კვლევის 
მონაწილე სახელმწიფო ორგანიზაციების ნახევარი (46%). 

18-მა ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ მათზე პანდემიის გავლენა დადებითი/ძალიან დადებით იყო. მათი 
მესამედი ამბობს, რომ ამ პერიოდში განვითარების ახალი პერსპექტივები დაინახეს (33%) და უკეთ 
შეაფასეს მათი სუსტი და ძლიერი მხარეები (33%). ორგანიზაციათა მეხუთედმა მეტი დრო დაუთმო 
სამომავლო სტრატეგიაზე მუშაობას (23%).
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ძალიან უარყოფითი ძალიან დადებითი

პანდემიის გავლენა ორგანიზაციაზე

43%

41%

24%

28%

24%

5-6

25%

46%

26%

7-8

8%

10%

9%

9-10

სახელმწიფო(N 45) სულ(N 210)კერძო(N 165) 
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03. კვლევის შედეგები
ქვემო ქართლი
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კვლევის მონაწილე ორგანიზაციებმა შეაფასეს სამომავლო პერსპექტივებიც. როგორც 
შედეგები მოწმობს, ორგანიზაციების 35% მიიჩნევს, რომ მომავალი 12 თვის განმავლობაში 
გაიზრდება პროექტების რაოდენობა/საქმის მოცულობა, მესამედის მოლოდონით კი, 
არაფერი შეიცვლება (31%). კერძო ორგანიზაციების შემთხვევაში მათი თითქმის თანაბარი 
რაოდენობა ვარაუდობს, რომ გაიზრდება პროექტების რაოდენობა/საქმის მოცულობა 
(33%) და რომ არაფერი შეიცვლება (30%). ორგანიზაციათა 10%-ს აქვს პროექტების 
რაოდენობის/საქმის მოცულობის შემცირების მოლოდინი. აქვე საგულისხმოა, რომ კერძო 
ორგანიზაციების მეოთხედს უჭირს ივარაუდოს, რა იქნება მომავალი 12 თვის განმავლობაში 
(26%). რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მათი დიდი ნაწილის შეფასებით 
პროექტების რაოდენობა/საქმის მოცულობა გაიზრდება (60%). აქვე აღსანიშნავია, რომ 
კვლევის მონაწილე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთაგან 5 მიიჩნევს, რომ 
საქმის მოცულობა/პროექტების რაოდენობა გაიზრდება. ამ მიმართულებით შემცირებას კი 
2 ორგანიზაცია ვარაუდობს. 

სამომავლო პერსპექტივების შეფასება

36%

32%

5%

1%

გაიზრდება პროექტის რაოდენობა
საქმის მოცულობა

არაფერი შეიცვლება

შემცირდება პროექტების რაოდენობა/
საქმის მოცულობა

მოგვიწევს საკადრო პოლიტიკის
გადახედვა

32%

46%

8%

8%

8%

35%

33%

5%

1%

26%არ ვიცი/ მიჭირს პასუხის გაცემა 26%

გრაფიკი #144 მომავლი 12 თვის პერსპექტივის შეფასება

სახელმწიფო(N 40) სულ(N 170)კერძო(N 130) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა



უახლოეს მომავალში საკადრო პოლიტიკის გადახედვაზე მხოლოდ 4-მა ორგანიზაციამ მიუთითა, 
საიდანაც კერძო ორგანიზაციებმა ახალი კადრების სავარაუდო მოზიდვაზე (2 ორგანიზაცია), 
სახელმწიფომ კი - არსებული კადრების შემცირებაზე (2 ორგანიზაცია) მიუთითეს. 

პანდემიის გავლენის კონტექსტში აღსანიშნავია, რომ კერძო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ამბობს, 
რომ მათი ბრუნვა 2020 წელს კოვიდრეალობის გამო გაუარესდა (35%) ან მნიშვნელოვნად 
გაუარესდა (33%). მომავალთან დაკავშირებით კი საგულისხმოა, რომ კერძო ორგანიზაციების 
დაახლოებით მესამედს უჭირს ივარაუდოს, როგორ შეიცვლება მათი ბრუნვა უახლოესი 12 თვის 
განმავლობაში (28%), მესამედის შეფასებით კი, ბრუნვა გაიზრდება (33%). კერძო ორგანიზაციათა 14% 
ამ მიმართულებით ცვლილებებს არ ელოდება, მნიშვნელოვან შემცირებას კი - 17% პროგნოზირებს.  

გ
რ
ა
ფ
ი
კ
ი
 #

14
5

კერძო ორგანიზაციების მიერ მომავალი 12 თვის მანძილზე ბრუნვის შესაძლო 

ცვლილების შეფასება (n 130)

გაიზრდება

34%

მნიშვნელოვანად
შემცირდება

12%

მცირედით
გაიზრდება

11%

არ ეხება არ შეიცვლება

14%

არ ვიცი/
მიჭირს პასუხის გაცემა

20%

193ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

8%
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უახლოეს მომავალში ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ აღადგენს პანდემიამდელ, 
ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას მომავალი 12 თვის განმავლობაში (43%), 36% კი არ ფიქრობს, რომ 
საქმიანობაში რაიმე შეიცვლება. საქმიანობის გაფართოებას ვარაუდობს ორგანიზაციათა 16%. 
ანალოგიურად ფიქრობენ კვლევის მონაწილე კერძო ოგანიზაციებიც. მათი უმრავლესობა 
გაფართოებაში წარმოების ზრდას გულისხმობს. 

41%

2%

2%

ვფიქრობ, რომ აღვადგენთ ჩვეულ
რეჟიმში მუშაობას

არ ვფიქრობ, რომ ჩვენს საქმიანობაში
რამე შეიცვლება

ვფიქრობთ საქმიანობის გაფართოებას

სხვა

20%

30%

13%

43%

41%

2%

2%

5%არ გვეხება 46% 7%

8%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 8%

45%

გრაფიკი #146 საქმიანობასთან დაკავშირებული ვარაუდები მომავალი 12 თვის 

                  გათვალისწინებით

სახელმწიფო(N 50) სულ(N 227)კერძო(N 77) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა
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57%

31%

18%

საგადასახადო შეღავათებს

სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების
სუბსიდირებას

თანამშრომელთა ხელფასების
სუბსიდირებას

საკრედიტო შენატანების გარკვეული
ვადით გადავადებას

10%

26%

24%

54%

29%

18%

13%

3%
კადრების გადამზადებაში

მხარდაჭერას

11%

2%

4%

სხვა 24%

22%

12%

3%ამ ეტაპზე/არაფერი არ გვჭირდება 10% 4%

15%არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 15%

გრაფიკი #147 მომავალი 12 თვის მანძილზე სასურველი მხრდაჭერა

სახელმწიფო(N 50) სულ(N 227)კერძო(N 177) 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

უახლოესი 12 თვის განმავლობაში, ორგანიზაციების დიდი ნაწილი მხარდაჭერას საგადასახადო 
შეღავათების მიმართულებით ისაურვებდა (54%). მესამედი ორგანიზაციებისა კი - სესხებზე 
საპროცენტო განაკვეთების სუბსიდირებას (29%). თანამშრომლების ხელფასების სუბსიდირებას 
ორგანიზაციათა 18% ისურვებდა. კერძო ორგანიზაციებისთვის ყველაზე აქტუალურია მხარდაჭერა 
საგადასახადო შეღავათების (57%) მიმართულებით, ასევე, სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების 
სუბსიდირების მხრივ (31%). რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მათი მეოთხედის შეფასებით, 
უახლოეს მომავალში სასურველია მხარდაჭერა თანამშრომელთა ხელფასების სუბსიდირების (24%), 
მეხუთედი კი კადრების გადამზადებაში  (22%) მხარდაჭერის მიმართულებით. 
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