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ტენდენციები 2013 წლის 
მაჩვენებლებთან 

მიმართებით

2014 წლის ძირითადი ტენდენციები

 აჭარის ა.რ. მოსახლეობა  - 396.6 (ათასი კაცი )

 სამუშაო ძალა - 193.5

(ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა)

 დასაქმებული - 162.8 

 უმუშევარი - 30.6

 უმუშევრობის დონე - 15.8%

მოსახლეობა

ზრდა - 0.6%

სამუშაო ძალა

ზრდა - 1.4%

დასაქმებული

ზრდა - 4.3%

უმუშევარი

შემცირება - 11.4%

უმუშევრობის დონე

- კლება 2.3 
პუნქტით



სამუშაო ძალა, დასაქმება და უმუშევრობა

სამუშაო ძალა  - 193.5 (ათასი კაცი)

 დასაქმებული - 162.8

 უმუშევარი - 30.6
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ათასი კაცი

დაქირავებულთა და თვითდასაქმებულთა დინამიკა

დაქირავებით დასაქმებული თვითდასაქმებული

დასაქმებული - 162.8 (ათასი კაცი)

 დაქირავებით დასაქმებული - 66.9

 თვითდასაქმებული - 95.5

 გაურკვეველი - 0.4
უმუშევარი

15.8%

დაქირავებული

34.6%

თვითდასაქმებული

49.4%გაურკვეველი

0.2%

დასაქმებული

84.2%

დასაქმება და უმუშევრობა

2014 წელი



დასაქმება ბიზნეს სექტორში

2014 წელი

 დასაქმებული, სულ - 162.8 (ათასი კაცი)

 ბიზნეს სექტორში დასაქმებული - 54.7
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ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა დინამიკა
34%

66%

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა წილი

ბიზნეს სექტორში 

დასაქმებულთა რაოდენობა

სხვა სექტორებში 

დასაქმებულთა რაოდენობა



ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა განაწილება

 ბიზნეს სექტორში დასაქმებული - 54.7 (ათასი კაცი)

 დაქირავებით დასაქმებული - 51.6

 თვითდასაქმებული - 3.1

 მსხვილ საწარმოში დასაქმებული - 25.2

 საშუალო საწარმოში დასაქმებული - 9.8 

 მცირე საწარმოში დასაქმებული - 19.6 
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მსხვილ საწარმოებში 

დასაქმებული

საშუალო საწარმოებში 

დასაქმებული

მცირე საწარმოებში დასაქმებული

დასაქმება საწარმოთა ზომის მიხედვით

94%
6%

დაქირავებულთა და თვითდასაქმებულთა თანაფარდობა 

ბიზნეს სექტორში

დაქირავებით დასაქმებული

თვითდასაქმებული

2014 წელი
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მრეწველობა

მშენებლობა

ვაჭრობა

სასტუმროები და რესტორნები

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

სხვა სექტორები

ბიზნეს სექტორში დასაქმების სექტორული სტრუქტურა
(2014 წ.)



სოფლის მეურნეობა. 

ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა

0.4%

სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა

0.4%
დამამუშავებელი მრეწველობა

14.2%

ელექტროენერგიის, აირისა და 

წყლის წარმოება და 

განაწილება

1.2%

მშენებლობა

18.6%

ვაჭრობა

19.8%

სასტუმროები და რესტორნები

11.0%

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

8.8%

ოპერაციები უძრავი ქონებით, 

იჯარა და მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა

6.4%

განათლება

3.6%

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება

10.1%

კომუნალური, სოციალური 

და პერსონალური 

მომსახურების გაწევა

5.4%

დასაქმების სტრუქტურა საქმიანობის სახეების მიხედვით
(2014 წ.)



შრომის ანაზღაურება ბიზნეს სექტორში

ბიზნეს 

სექტორი

მსხვილი 

საწარმოები

საშუალო 

საწარმოები

მცირე 

საწარმოები

644.9

906.3

512.8

328.1

ლარი

საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება
(2014 წელი)
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საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურების დინამიკა
(2010 -2014)



ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა

მშენებლობა მრეწველობა ვაჭრობა სასტუმროები და 

რესტორნები

სოფლის მეურნეობა

951.6
933.6

516.7
467.4

362.3
308.1

ლარი

შრომის ანაზღაურება სექტორულად
(2014 წ.)



ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი კომპანიები რეგიონში

*შენიშვნა: წყაროდ გამოყენებულია კომპანიებისაგან მიღებული მონაცემები (2015 წლის ოქტომბრის  თვის  მიხედვით).

№ ორგანიზაცია საქმიანობა
დასაქმებულთა 

რაოდენობა *
(კაცი)

1 შპს ,,აჭარა ტექსტილი’’ ტექსტილის წარმოება 1 800

2 შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯია’’/ შპს “AGE BATUM” ჰესის მშენებლობა 1 417

4 შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგური’’ საერთაშორისო ტვირთების გადაზიდვა 748

5 შპს ,,ბათუმის ნავთობ ტერმინალი’’ ტრანზიტული ნავთობპროდუქტების გადატვირთვა 725

3 სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია’’ ენერგო მომსახურება 622



ტერმინთა 
განმარტება

 ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა (სამუშაო ძალა) – 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი,
რომელიც მუშაობს ან სთავაზობს თავის შრომას იმ საქონლისა და მომსახურების საწარმოებლად,
რომელიც გაეროს ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში ეროვნული პროდუქტის განსაზღვრის ჩარჩოებში
ხვდება (დასაქმებული და უმუშევარი პირები).

 დასაქმებული - (დაქირავებული ან თვითდასაქმებული) – 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც
გამოკითხვის მომენტის წინა 7 დღის განმავლობაში მუშაობდა (სულ მცირე, ერთი საათი მაინც)
შემოსავლის (ხელფასის, ნატურალური შემოსავლის, მოგების და ა.შ.) მიღების მიზნით, ეხმარებოდა
უსასყიდლოდ სხვა შინამეურნეობის წევრებს, ან რაიმე მიზეზით არ იმყოფებოდა სამუშაოზე, თუმცა
ფორმალურად ირიცხებოდა მომუშავედ.

 დაქირავებული – 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში
ასრულებდა განსაზღვრულ სამუშაოს ხელფასის ან სხვა სახის ანაზღაურების (ფულით ან ნატურით)
მიღების მიზნით. აგრეთვე, პირი, რომელსაც აქვს სამუშაო ადგილი, მაგრამ დროებით არ მუშაობს
შვებულების, ავადმყოფობის, წარმოების დროებით გაჩერების, სამუშაოდან დროებით დათხოვნის ან
მსგავსი მიზეზების გამო.

 თვითდასაქმებული – მესაკუთრის საქმიანობა საანგარიშო პერიოდში, მოგების ან ოჯახური
შემოსავლის (ფულით ან ნატურით) მიღების მიზნით, აგრეთვე ოჯახურ საწარმოში/მეურნეობაში
უსასყიდლოდ მომუშავე პირი.

 უმუშევარი – 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც არ მუშაობდა (ერთი საათითაც კი)
გამოკითხვის მომენტის წინა 7 დღის განმავლობაში, ეძებდა სამუშაოს ბოლო 4 კვირაში და მზად იყო
მუშაობის დასაწყებად მომავალი 2 კვირის განმავლობაში.

 უმუშევრობის დონე – უმუშევართა პროცენტული წილი ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაში.

 მსხვილი საწარმო - საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა აღემატება 100
კაცს ან საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 1.5 მლნ ლარს.

 საშუალო საწარმო - საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა მერყეობს 20-
დან 100 კაცამდე, ხოლო საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 0.5 მლნ ლარიდან 1.5 მლნ ლარამდე.

 მცირე საწარმო - საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 20
კაცს და საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 0.5 მლნ ლარს.


