დასაქმების ინდიკატორები
აჭარის რეგიონში

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

წყარო: საქსტატი

2018 წლის ძირითადი ტენდენციები

სულ 15+ მოსახლეობა - 273.0 (ათასი კაცი)




სამუშაო ძალა (ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა) - 186.3
▪

დასაქმებული - 169.4

▪

უმუშევარი - 16.9

ტენდენციები 2017 წლის
მაჩვენებლებთან
მიმართებით

უმუშევრობის დონე - 9.1%

15+ მოსახლეობა

სამუშაო ძალა

დასაქმებული

უმუშევარი

ზრდა - 2%

კლება - 0.3%

ზრდა - 2%

კლება - 17%

უმუშევრობის დონე
- კლება 3.5
პუნქტით

სამუშაო ძალა, დასაქმება და უმუშევრობა

დაქირავებული
47%

2018 წელი
სამუშაო ძალა - 186.3 (ათასი კაცი)


დასაქმებული - 169.4



უმუშევარი - 16.9

დასაქმებული
91%

უმუშევარი
9%

თვითდასაქმებული
44%

200

ათასი კაცი

დასაქმებული - 169.4 (ათასი კაცი)


დაქირავებით დასაქმებული - 86.7



თვითდასაქმებული - 82.6



გაურკვეველი - 0.2
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დასაქმება ბიზნეს სექტორში

2018 წელი

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა წილი



დასაქმებული, სულ - 169.4 (ათასი კაცი)



ბიზნეს სექტორში დასაქმებული - 70.3
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41%

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა დინამიკა
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ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა
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სხვა სექტორებში დასაქმებულთა რაოდენობა

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა განაწილება

2018 წელი


დაქირავებულთა და თვითდასაქმებულთა თანაფარდობა
ბიზნეს სექტორში

ბიზნეს სექტორში დასაქმებული - 70.3 (ათასი კაცი)
▪

დაქირავებით დასაქმებული - 63.5

▪

თვითდასაქმებული - 6.8

10%
დაქირავებით დასაქმებული

90%
თვითდასაქმებული

დასაქმება საწარმოთა ზომის მიხედვით


მსხვილ საწარმოში დასაქმებული - 13.9



საშუალო საწარმოში დასაქმებული - 16.3



მცირე საწარმოში დასაქმებული - 40.1

მსხვილ საწარმოებში დასაქმებული

23%

20%

57%

საშუალო საწარმოებში დასაქმებული
მცირე საწარმოებში დასაქმებული

ბიზნეს სექტორში დასაქმების სექტორული სტრუქტურა
(2018 წ.)

ვაჭრობა
მშენებლობა
15%

21%

დამამუშავებელი მრეწველობა

5%

ტრანსპორტი და დასაწყობება

10%
14%

სასტუმროები და რესტორნები
11%
11%

13%

ჯანდაცვა და სოც. მომსახურება
ხელოვნება, გართობა და დასვენება
სხვა სექტორები

შრომის ანაზღაურება ბიზნეს სექტორში

საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება
(2018 წელი)

საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურების დინამიკა
(2014 -2018)
₾

1 153

₾

1 224
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შრომის ანაზღაურება სექტორულად
(2018 წ.)
₾
ელ.ენერგიის, აირის, ორთქლის მიწოდება

1 856

მშენებლობა

1 527

ხელოვნება, გართობა და დასვენება

1 268

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები

1 254

ტრანსპორტირება და დასაწყობება

1 134

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება

1 039

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

928

ინფორმაცია და კომუნიკაცია

906

ჯანდაცვა და სოც. მომსახურება

823

წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა

754

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები

753

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები

711

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი

677

დამამუშავებელი მრეწველობა

667

განათლება
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა
სხვა სახის მომსახურება

472
304
490

 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.

ტერმინთა
განმარტება

 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 249 კაცს
ან საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა - 60 მლნ ლარს.

 საშუალო

საწარმო - საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა მერყეობს 50-დან
250 კაცამდე, ხოლო საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა - 12 მლნ ლარიდან 60 მლნ ლარამდე.

 მცირე

საწარმო - საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 50 კაცს
და საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა - 12 მლნ ლარს.

