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შრომის ბაზრის სტატისტიკური ანალიზი

თბილისი 2019 წ

შრომის ბაზრის სტატისტიკური ანალიზი

შრომის ბაზრის შესწავლა მეტად მნიშვნელოვანია, მაგრამ აღნიშნული საკითხი დღემდე
არ არის ძირეულად შესწავლილი. შრომის ბაზრის სტატისტიკური ანალიზისთვის, საჭიროა
მთელი რიგი კვლევების ჩატარება და ინფორმაციის მოძიება.
კვლევის ჩასატარებლად

სამ განსხვავებულ დასაქმების საიტზე (hr.ge, jobber.ge,

jobs.ge)იქნა მოძიებული ინფორმაცია, სულ 8674 ვაკანსია. აქედან გადაირჩა ოთხი
კონკრეტული მიმართულების განცხადებები, ოფისის მენეჯერი, საბაჟო საქმე, საფინანსო
სერვისები და ბუღალტერია, ჯამში ამ მიმართულებებზე მოძიებულია 626 ვაკანსია.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დადებულ
საქართველოს შრომის ბაზრის სტატისტიკურ ანალიზში საქართველოოს ეკონომიკაში
არსებული მდგომარეობს და მომავლის ტენდენციების შეფასებით შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ
შემდეგი დასკვნები:
წინ წამოიწევს ისეთი დარგები, როგორებიცაა: საფინანსო მომსახურება, ტრანსპორტი და
კავშირგაბმულობა, ტურიზმი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საფინანსო შუამავლობა.
განსაკუთრებული შესაძლებლობა იკვეთება ახალგაზრდებისათვის , რომლებსაც
უმუშევრობის მაჩვენებელში მაღლი წილი უჭირავთ. ისეთი სამუშაო ადგილები, როგორიცაა
სასტუმროების

მომსახურე

პერსონალი, ქოლ ცენტრის თნამშრომლები,

მიმტანები,

მზარეული, სარეკლამოაგენტი, დაცვის თანამშრომელი, კურიერი და IT სპეციალისტიმაღალი
მოთხოვნით ხასიათდება.
იქნება

მაღალკვალიფიციური

კადრების

საჭიროება

ენერგეტიკის

სფეროში,

გადამამუშავებელ მრეწველობაში, სატრანსპორტო ქსელის მშენებლობაში, მათ შორის
მოთხოვნა იქნება ინჟინრებსა და არქიტექტორებზე.
რაც

შეეხება

სოფლის

მეუნეობას,

აგრონომებსა და ვეტერინარებზე გვესახება.

ძირითადად

მოთხოვნა

მაღალკვალიფიციურ

საბაზრო მოთხოვნა
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ზოგადი
სტატისტიკა
2%

ოფისის მენეჯერი
საბაჟო საქმე

1%

ბუღალტერი

1%

საფინანსო სერვისები

6%

სხვა

90%

შერჩეული ვაკანსიებიდან კიდევ ერთხელ მოხდა მათი

გადარჩევა პროფესიული

განათლების მოთხოვნის კუთხით , რამაც შემდეგ შედეგებამდე მიგვიყვანა:
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საერთო დასკვნა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დადებულ
სტატისტიკური ანალიზის დასკვნაში მითითებულია, რომ იგეგმება პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით
კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობა პროფესიული განათლების სასწავლო პროგრამების
შემუშავების პროცესში, რაც დადებითად იმოქმედებს შრომის ბაზრის საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებზე და გაზრდის პროფესიული განათლების მქონე მოქალაქეების დასაქმების
მაჩვენებელს.

ასევე ჩატარდა კვლევა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ და დამტკიცებული
მოთხოვნადი პროფესიები მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების მიზნებისათვის,
პროგრამების ჩამონათვალში არის ბუღალტრული აღრიცხვა, საბაჟო საქმე და ოფისის
მენეჯერი, რაც ამ პროფესიების მოთხოვნაზე მეტყველებს.

