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ახალგაზრდების უმუშევრობა და მისი შემცირების გზები საქართველოში 

ოქრუაשვილი ნანული 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ფარესაשვილი ნინო 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დასაქმებისა და უმუשევრობის პრობლემა ერთ-ერთი მწვავე ეკონომიკური და სოციალური 
პრობლემაა, რომელიც კაცობრიობას დიდი ხანია აწუხებს. იგი აქტუალურია XXI საუკუნეשიც. 
უმუשევრობა არამარტო ნებისმიერი ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილის სიღარიბეს, არამედ 
ადამიანების სულიერ, ზნეობრივ და მორალურ დეგრადაციასაც იწვევს; שესაბამისად, მოსახ-
ლეობის დასაქმების პრობლემის მოგვარება ნებისმიერი ცივილიზებული ქვეყნის ერთ-ერთი 
პრიორიტეტული ამოცანაა. 1948 წელს მიღებულ „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაციაשი“, ხაზგასმითაა აღნიשნული, რომ ადამიანებს აქვთ მუשაობისა და სამუשაოს თა-
ვისუფლად არჩევის, სამართლიანი და ხელსაყრელი სამუשაო პირობების, ასევე, უმუשევრობის-
გან დაცვის მოთხოვნის უფლება. სამწუხაროდ, საქართველოשი დღეისათვის მეტად שეზღუდუ-
ლია שრომისუნარიანი მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, ახალგაზრდების, ღირსეული שრომის 
უფლებები და שესაძლებლობები, მაღალია ახალგაზრდების უმუשევრობის დონე. ახალგაზრდო-
ბის უმუשევრობის שედეგები ყველაზე უფრო საשიשია თავისი ეკონომიკური და სოციალური שე-
დეგებით არამხოლოდ თვით ახალგაზრდების, არამედ მთელი ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. 
ახლგაზრდების უმუשევრობის שემცირება, გადაუჭარბებლად שეიძლება שევაფასოთ, როგორც 
საზოგადოების სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობის გარანტი და 
მდგრადი განვითარების საფუძველი. שესაბამისად, ძალზე აქტუალურია ახალგაზრდების უმუ-
 ემცირებისა და დასაქმებისש ევრობისשი უმუשევრობის სახელწიფო რეგულირების, ქვეყანაש
გაზრდის ღონისძიებათა სისტემის שემუשავების თეორიულ-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული 
საკითხების კვლევა.  

 

საკვანძო სიტყვები: שრომის ბაზარი, ახალგაზრდების უმუשევრობა, ახალგაზრდების 
დასაქმების პოლიტიკა, პროფესიული სწავლება 

 

 

დასაქმებისა და უმუשევრობის პრობლემის გამწვავებამ კაცობრიობის წინაשე მასთან 
დაკავשირებული ყველა საკითხის სისტემურად שესწავლისა და მასზე ქმედითი რეაგირების 
აუცილებლობა წარმოשვა. უმუשევრობა, მსოფლიოשი ყველაზე სერიოზული გამოწვევაა მთელი 
 რომისუნარიანი მოსახლეობისათვის, მაგრამ განსაკუთრებით ნეგატიურად ზემოქმედებს ისש
ახალგაზრდებზე. שრომის საერთაשორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გაი რაიდერის 
-რომის ბაש ევრობის ალბათობა ორ-სამჯერ მეტია, ვიდრეשი უმუשეფასებით - „ახალგაზრდებש
ზარზე მყოფი სხვა ასაკობრივი ჯგუფის ადამიანებისთვის”[1]. სწორედ ამიტომ, ქვეყნის 
განვითარებისათვის სტრატეგიულად მნიשვნელოვანია ახალგაზრდების დასაქმების ეფექტიანი 
სახელმწიფო რეგულირება, რომელიც უმუשევრობის მწვავე პრობლემის გადაჭრასთან ერთად 
მათი ღირსეული ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფაზე იქნება ორიენტირებული. 

საქართველოს მთავრობა ქვეყნის სამომავლო განვითარებას ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას 
უკავשირებს, რომლის ერთ-ერთი უმნიשვნელოვანესი ფაქტორი ადამიანური რესურსების განვითა-
რება და არსებული პოტენციალის მაქსიმალურად ეფექტიანი გამოყენებაა. ამ მიზნის მისაღწევად, 
როგორც აღნიשნულია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაשი - 
„საქართველო 2020“, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 
საქართველო 2020 [2], აუცილებელია שრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სამუשაო 
ძალის განვითარებაზე ძალისხმევის გაძლიერება, რადგან სიღარიბის დასაძლევად სოციალურ 
დახმარებებზე დიდად ეფექტიანია ახალი სამუשაო ადგილების שექმნის ხელשეწყობა და ინ-
კლუზიურ ზრდაשი სამუשაო ძალის სრულფასოვანი ჩართულობა. საქართველოს სამთავრობო 
დოკუმენტის - ,,ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის“ - 
მიხედვით [3], ქვეყნის განვითარების ფუძემდებლურ პრინციპად მიჩნეულია ადამიანი და მასზე 
ზრუნვა, რომელიც მთავარი ფასეულობა იქნება მომავალשიც. განათლებული, მოტივირებული, 
სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ שესაძლებლობებשი დარწმუნებული ახალგაზრდობა 
გახდება იმ მთავარი שედეგის მომტანი, რომელიც საქართველოს განვითარებული და ინოვაციური 
ეკონომიკის მქონე ქვეყანად გადააქცევს. 
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დიაგრამა 1  

ახალგაზრდების რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით  
(ათასი კაცი) 2002-2018 წწ.  

 

 

წყარო: დამუשავებულია საქსტატის 2002-2018 წწ. მასალების საფუძვლებზე  

ახალგაზრდების დასაქმების და უმუשევრობის მდგომარეობის დასახასიათებლად, განვიხი-
ლეთ 2002, 2010, 2014 და 2018 წლების სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც თვალსაჩინოს ხდის 
ახალგაზრდების წინაשე არსებულ მწვავე პრობლემებს და שესაბამისად, დღის წესრიგשი აყენებს მა-
თი სახელმწიფოებრივ დონეზე დაუყოვნებლივ გადაჭრის აუცილებლობას. ანალიზის שედეგად გა-
მოიკვეთა მეტად არასახარბიელო მდგომარეობა, რომელიც, უპირველეს ყოვლისა, ახალგაზრდა 
ასაკის მოსახლეობის რაოდენობის שემცირებით გამოიხატა. ძალზე სამწუხაროა, რომ საქართვე-
ლოשი, ბოლო პერიოდשი, ჩამოყალიბდა ახალგაზრდთა რიცხოვნობის שეუქცევადი კლების ტენ-
დენცია. თუ 2002 წელს, 15-29 ასაკის שრომისუნარიანი ახალგაზრდების რაოდენობა 821.6 ათას 
 .ემცირდაש ეადგენდა, 2010 წელს ის 815.2, 2014 წელს - 739.8, ხოლო 2018 წელს - 687.5 ათასამდეש

-ემცირება, სხვა ფაქტორებთან ერთად, განაש რომისუნარიანი ახალგაზრდების რაოდენობისש
პირობა გარემიგრაციულმა პროცესებმა. საქართველოსათვის მეტად მწვავე პრობლემა ქვეყნიდან 
ახლგაზრდობის ინტენსიური ემიგრაციაა. სამწუხაროა, რომ ქვეყანას უფრო მეტად 25–29 წლის 
ასაკის ახალგაზრდები ტოვებენ. მოსახლეობის მთლიან რაოდენობაשი ამ ასაკის ახალგაზრდების 
-ემცირება, დეპოპულაციის ზღვარზე მყოფი ქვეყნისათვის უდიდესი დანაკარგია. არანაკლებ საש
ყურადღებოა, რომ აღნიשნულ მოქალაქეთა უდიდეს უმრავლესობას მიღებული აქვთ უმაღლესი 
განათლება, საზღვარგარეთ კი ისინი, ძირითადად არასპეციალობით მუשაობენ და დაბალკვალი-
ფიციურ სამუשაოებს ასრულებენ. ეს კი, მათ სამომავლო დეკვალიფიკაციასა და გრძელვადიან პერ-
სპექტივაשი שრომის ბაზარზე არაკონკურენტუნარიანობას განაპირობებს.  

დიაგრამა 2 

ახალგაზრდა დასაქმებულთა რაოდენობა (ათასი)  
ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 2002-2018 წწ.  

 

 

წყარო: დამუשავებულია საქსტატის 2002-2018 წწ. მასალების საფუძვლებზე 
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ისევე როგორც ქვეყანაשი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაשი, დასაქმებულ ახალგაზ-
რდებשიც მაღალია თვითდასაქმებულთა წილი. ამასთან, მათი უმრავლესობა მიზერული 
  .ემოსავლის მიღებასაც ვერ ახერხებსש

დიაგრამა 3 

ახალგაზრდა თვითდასაქმებულთა რაოდენობა (ათასი) ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით  
2002-2018 წწ. 

 

 

წყარო: დამუשავებულია საქსტატის 2002-2018 წწ. მასალების საფუძვლებზე 

ეჭვს არ იწვევს ის გარემოება, რომ თვითდასაქმებულთა აბსოლუტური თუ არა, უდიდესი უმ-
რავლესობა არასრულად დასაქმებული ან ფარული უმუשევარია. განსაკუთებით საგანგაשოა ის 
ფაქტი, რომ უმუשევართა დიდი ნაწილი სამუשაოს დიდი ხნის განმავლობაשი ვერ პოულობს, რაც 
კიდევ უფრო ამწვავებს ახალგაზრდების უმუשევრობის ისედაც მძიმე მდგომარეობას /დიაგრამა 4./ 

დიაგრამა 4 

უმუשევრობის დონე ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (%) 2002-2018 წწ.  
 

 

წყარო: დამუשავებულია საქსტატის 2002-2018 წწ. მასალების საფუძვლებზე 

საქართველოשი, ახალგაზრდების მაღალი უმუשევრობით, სამწუხაროდ, მსოფლიოשი ,,ლი-
დერული“ პოზიციები გვიკავია. 15-19, 20-24, 25-29 წლების ასაკობრივი კატეგორიის ახალგაზ-
რდებשი, 2018 წელს უმუשევრობის ყველაზე მაღალი დონე 20-24 წლების მქონე ასაკობრივ კატე-
გორიის ახალგაზრდებשი დაფიქსირდა - 30,8%. მართალია, 15-19 წლების მქონე ასაკობრივ კატე-
გორიის ახალგაზრდებשი 2018 წელს გამოხატული იყო მნიשვნელოვანი პროგრესი უმუשევრობის 
 ევრობის დონე, 2014 წელს არსებული 37.0%- დანשემცირების მიმართულებით, კერძოდ კი, უმუש
26,6 %- მდე שემცირდა, თუმცა, მდგომარეობა კვლავ სავალალოა. ახალგაზრდების უმუשევრობის 
მაღალი მაჩვენებლები ასახავს ახალგაზრდების მიერ სამუשაო ადგილების ძებნისას არსებულ 
სირთულეებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაשი არსებობს. ახალგაზრდების უმუשევრობის დონე საქარ-
თველოשი მნიשვნელოვნად აღემატება არამხოლოდ განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებლებს /იხ. 



 321

დიაგრამა 5/, არამედ, ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნების მაჩვენებლებსაც, სადაც უმუשევრობის დონე 
28,6%-ს שეადგენს. საქართველოשი ახალგაზრდების უმუשევრობის მაჩვენებელი ევროკავשირის 
საשუალო მაჩვენებელს (15,2%) თითქმის 2-ჯერ აღემატება [4]. ახალგაზრდების უმუשევრობის 
დონის მხრივ დაბალი მაჩვენებლები აქვთ მსოფლიოს ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა იაპონიას, გერ-
მანიას, ა.ש.ש.-ს, ავსტრიას, ჩეხეთს და სხვ., რაც ახალგაზრდების დასაქმებაზე სახელმწიფოს 
ზრუნვის שედეგია. 

დიაგრამა 5 

ახალგაზრდების უმუשევრობის დონე 2018 წელს 

 

წყარო: დამუשავებულია ევროსტატის 2018 წლის მასალების საფუძვლებზე [5} 

 

სახელმწიფოს მხრიდან აქტიურ მხარდაჭერას საჭიროებს იმ უმუשევართა ჯგუფების წარმო-
მადგენლები, რომელთა ცოდნა და უნარ-ჩვევები ვერ პასუხობს שრომის ბაზრის თანამედროვე 
მოთხოვნებს და שესაბამისად, არ გამოირჩევიან მაღალი კონკურენტუნარიანობით. ასეთ ადამიან-
თა დიდ ნაწილს שეადგენს ის პირები, როლებიც უმუשევრები არიან და ამავე დროს არ სწავლობენ 
ან არ გადიან ტრენინგს (NEET - ,,Not in Employment, Education or Training). საქართველოשი ძალზე 
მაღალია ასეთი ახალგაზრდების წილი. „ევროპის განათლების ფონდის“ მონაცემების მიხედვით, 
2016 წელს, 15-24 წლის ახალგაზრდებს שორის უმუשევარი, განათლების არმქონე ან ტრენინგის 
გარეשე დარჩენილი ახალგაზრდების წილი 27.9%-ს שეადგენდა. ამავე ფონდის მონაცემებით, 2017 
წლისათვის აღნიשნული მაჩვენებელი 24,7%-მდე שემცირდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პრობლემა 
კვლავ მეტად მწვავეა, რადგან ყოველი მეოთხე ახალგაზრდის სრულ უმოქმედობას სავალალო 
 ,ნაשეიძლება მოყვეს არამხოლოდ ახალგაზრდების, არამედ, როგორც ზემოთ აღინიש ედეგებიש
მთელი ქვეყნისათვის. აღსანიשნავია, რომ ახალგაზრდების დასაქმების, განათლების მიღებისა და 
ტრენინგებשი მონაწილეობის მიხედვით მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებשი, საქართველოსთან 
 ,ევარიשორის უმუש ედარებით, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა. 2017 წელს ახალგაზრდებსש
განათლების არმქონე ან ტრენინგის გარეשე დარჩენილი ახალგაზრდების წილი 21 % იყო, რაც იყო 
საქართველოსთან שედარებით, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელია [6]. 

 რომის ბაზარზე დამკვიდრების წარუმატებელი მცდელობა და გასაკუთრებით ხანგრძლივიש
უმუשევრობა ახალგაზრდებשი იწვევს სასოწარკვეთილებას, უძლურებასა და დაბნეულობას. უმუ-
-ეჯახება უარყოფით გავლენას ახდენს ახალგაზრდების ჯანმრთელობის მდგომაש ევრობასთანש
რეობაზე, სიცოცხლის საשუალო ხანგრძლივობაზე, ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებისადმი დამოკი-
დებულებაზე. მაღალია განქორწინების, თვითმკვლელობის, დაავადებების და კრიმინოლოგიური 
ქმედებების მაჩვენებელი, მცირდება ახალგაზრდების თვითשეფასება და იზრდება მომავლისადმი 
უიმედობის გრძნობა. 

2017 წელს მომზადდა განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია (2017-2021 წწ.) [7], 
რომელიც მოიცავს საქართველოსა და ევროკავשირს שორის ასოცირების שესახებ שეთანხმებითა 
და שესაბამისი დანართებით გათვალისწინებულ საკითხებს განათლების, გადამზადებისა და 
ახალგაზრდობის, მეცნიერების, კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების სფეროებשი. 
სტრატეგიის საერთო მიზანია უწყვეტი განათლების პრინციპზე დაფუძნებული, ხელმისაწვდომი 
და ხარისხიანი განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარება, რომელიც ქვეყნის ყველა 
მოქალაქეს უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის მდგრადი שედეგების მიღწევის שესაძლებლობით. 

სტრატეგიის ერთ-ერთ სპეციფიკურ მიზნად განსაზღვრულია ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური 
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განვითარების მხარდასაჭერად პროფესიულ სწავლებაשი ჩაბმული სტუდენტების რაოდენობის 
გაზრდა, მათი კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა პროფესიული და ზოგადი უნარების გან-
ვითარების გზით. ამ მიზნის მისაღწევად დასახულია ისეთი სტრატეგიული ამოცანები, როგორი-
ცაა: პროფესიული განათლების שრომის ბაზრის მოთხოვნებთან שესაბამისობა და სისტემის ინ-
ტერნაციონალიზაცია; მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპზე დაფუძნებული პროფე-
სიული განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; პროფესიული განათლების პოპულარი-
ზაცია და მიმზიდველობის გაზრდა. აღსანიשნავია, რომ 2017 წელს პროფესიული განათლების მი-
მართულებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფაქტობრივმა שესრულებამ שეადგინა 36,5 მლნ. ლარი, ხო-
ლო 2018 წლის ბიუჯეტשი გათვალისწინებული იყო 43,8 მლნ. ლარი [8]. 

ქვეყნისათვის ზემოაღნიשნული უმნიשვნელოვანესი ამოცანების გადაჭრისათვის გამოყოფილი 
საბიუჯეტო ასიგნებების ოდენობა, რა თქმა უნდა, არასაკმარისია და მომავალשი აუცილებლად 
უნდა გაიზარდოს. საყურადღებოა სამუשაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადები-
სა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც საქართველოს სოციალური 
მომსახურების სააგენტო ახორციელებს. 2018 წელს სამუשაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზა-
დება-გადამზადების პროფესიათა ჩამონათვალის გაცნობა თვალსაჩინოს ხდის იმ გარემოებას, 
რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა,(ასე მაგ. აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი, ავტომობილის 
ზეინკალი., ამწის მემანქანე, დურგალი, მცხობელი, ელექტრიკოსი, ფილამწყობი და სხვ.), გარკვე-
ული გამონაკლისის გარდა, ვერ პასუხებს იმ ცვლილებებსა და გამოწვევებს, რომელიც თანამედ-
როვე სწრაფად განვითარებად გლობალურ ბაზარზე არსებობს. იგი ვერ უზრუნველყოფს პროფე-
სიული საგანმანათლებლო პროგრამების שრომის ბაზრის არსებულ და სამომავლო მოთხოვნებთან 
 ესაბამისობას. ისიც საყურადღებოა, რომ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის გამო ზოგიერთიש
სპეციალობა არამოთხოვნადი ხდება. დაბალი და საשუალო שემოსავლის მქონე ქვეყნებשიც კი, ბევ-
რი ადამიანი მუשაობს იმ პროფესიიით, რომელიც არ არსებობდა ოცდაათი წლის წინ [9]. 

ახალგაზრდების დასაქმების სფეროשი არსებული კრიზისული მდგომარეობის და მაღალი 
უმუשევრობის დაძლევა, სახელმწიფოს მხრიდან მასשტაბურ და გონივრულ ჩარევას მოითხოვს. ამ 
მიმართულებით აუცილებელია שემუשავდეს და განხორციელდეს ახალგაზრდების დასაქმების აქტი-
ური და მოქნილი პოლიტიკა, სამუשაოს მაძიებელთა მომავლის პროფესიათა უნარების დაუფლებაზე 
ორიენტირებული პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსე-
ბის ორგანიზება. 

ქვეყნის ინოვაციური განვითარების დაჩქარებისა და ამდენად მისი საერთაשორისო კონურენ-
ტუნატიანობის ამაღლებისათვის, უნდა שემუשავდეს და რეალიზებულ იქნეს დასაქმების სტრატეგია, 
რომელשიც კომპლექსურად იქნება წარმოდგენილი ახალგაზრდების დასაქმების, მათი שრომის-ბა-
ზარზე მორგებული კვალიფიკაციისა და უნარების, שრომით პროცესებשი უმტკივნეულოდ ჩართვის 
ღონისძიებები. ახალი საუკუნის დეკლარაცია, რომელიც მიღებულ იქნა 2019 წლის ივნისשი 108-ე 
 ორისო კონფერენციაზე [10], მოუწოდებს მთავრობას, სოციალურ პარტნიორებსაשრომის საერთაש
და გლობალურ საზოგადოებას, განახორციელონ ინვესტიცია ადამიანურ კაპიტალשი שრომის მომა-
ვალი სფეროების მიდგომის საფუძველზე. აღნიשნული უשუალოდ უკავשირდება ადამიანური კაპიტა-
ლის მარკეტინგის პრინციპს. სწორედ ასეთი მიდგომა და სახელმძღვანელო პრინციპი იქნება საქარ-
თველოს მთავრობის მიერ გამოცხადებული ინკლუზიური განვითარების სამთავრობო პროგრამის 
პრაქტიკული რეალიზაციის უმთავრესი პირობა. 

ახალგაზრდების დასაქმების სახელმწიფოებრივ დონეზე მართვა გააზრებული უნდა იყოს, რო-
გორც ადამიანური რესურსების მართვის მიზნობრივი მარკეტინგული სტრატეგიის ფართომასשტა-
ბიანი სოციალურ-ეკონომიკური პროცესი. სოციალური მართვის მოდერნიზაცია მარკეტინგული 
პრინციპების გამოყენებით, მთლიანად დაკავשირებული უნდა იყოს ახალგაზრდების საბაზრო პირო-
ბებთან ადაპტაციასთან და ხელს უწყობდეს ახალგაზრდების უდიდესი პოტენციალის ქვეყნის სასი-
კეთოდ გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლებას. სახელმწიფოსა და ბიზნესის სწრაფვა - სრულყოს 
ადამიანური კაპიტალის განვითარება, უზრუნველყონ ახალგაზრდების ღირსეული დასაქმება, უნდა 
ეფუძნებოდეს მარკეტინგული ფუნქციების განხორციელებას - ადამიანური ფაქტორის მარკეტინგს, 
ანუ სამუשაო ძალაზე არსებული მოთხოვნის שესახებ ინფორმაციის שეკრების, ანალიზის და კონიუნ-
ქტურის שესწავლის საფუძველზე სამუשაო ძალის ბაზრის მოცულობისა და სტრუქტურის שესახებ 
მრავალვარიანტიანი პროგნოზების שედგენას, שემდეგ კი ადამიანური ფაქტორის ეფექტიანი გამო-
ყენების ღონისძიებათა שემუשავებასა და გატარებას. მხოლოდ ასეთი, მრავალგანზომილებიანი ადა-
მიანური კაპიტალის მარკეტინგის მეשვეობით, მიიღწევა ჩვენი ქვეყნის წინაשე მდგომი პრიორიტე-
ტული ამოცანა - სრულყონ ადამიანური კაპიტალის თვისებრივი მახასიათებლები იმ ტექნოლოგიურ 
და კომუნიკაციურ ცვლილებათა და გამოწვევათა שესაბამისად, რომელიც არსებობს ინფორმაციულ 
საზოგადოებაשი, ამ გზით კი უზრუნველყონ ქვეყნის ინოვაციური, გრძელვადიანი სოციალურ-ეკო-
მიკური განითარება და שეუფერხებელი ეკონომიკური ზრდა [11]. 

ახალგაზრდების უმუשევრობის უარყოფითი שედეგები სცილდება שრომის ბაზრის დროებითი 
რყევის ზეგავლენის שედეგებს. ის მნიשვნელოვნად აისახება ინდივიდის მთელ ცხოვრებაზე. მსოფ-
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ლიო ბანკისა და და სხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციების კვლევები ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ 
ახალგაზრდები, რომლებსაც უჭირთ שრომის ბაზარზე ინტეგრაცია და მნიשვნელოვანი ბარიერის 
გადალახვა უხდებათ თვითდამკვიდრებისათვის, მთელი ცხოვრების განმავლობაשი აწყდებიან დი-
ნამიურ שრომის ბაზარზე שემდგომი ადაპტაციის სირთულეებს. 

 .ვნელოვანია ახალგაზრდების სტაჟირებაשრომის ბაზარზე დამკვიდრებისათვის მეტად მნიש
საქართველოשი გავრცელებული ახალგაზრდების სტაჟირების სისტემა, მეტად שორსაა განვითა-
რებულ ქვეყნების שესაბამისი სისტემისგან, რომელიც ცნობილია როგორც „שემოსავლის მიღება 
სწავლის პროცესשი“ („learning while earning”)[12]. ის ახალგაზრდებს აძლევს დარგობრივი პრაქტი-
კის საწარმოשი გავლის და ამასთან, ხელფასის მიღების שესაძლებლობას.საქართველოשი ძალიან 
მცირეა იმ კომპანიათა რიცხვი, რომელიც თანახმაა ახალგაზრდების სტაჟირების პროგრამაשი 
ჩართვაზე. რაც שეეხება უკვე არსებული წარმატებული კერძო ბიზნესკომპანიების მოთხოვნებს, აქ 
უკვე სხვა პრობლემები იჩენს თავს. აღნიשნული კომპანიები ძირითადად ვაკანსიებს აცხადებენ მა-
ღალკვალიფიციური კანდიდატების მოსაზიდად. שესაბამისად, კურსდამთავრებულებს ნაკლები 
 ნოს, რომ არსებობს სტაჟირებისשი. უნდა აღნინიשანსი აქვთ სტაჟირება გაიარონ ამ კომპანიებש
ისეთი პროგრამები, რომლებשიც კურსდამთავრებულებს שეეძლებათ ჩართვა. თუმცა, ასეთ პროგ-
რამებს აცხადებენ שედარებით მცირე კომპანიები, ამასთან, ის არაანაზღაურებადია. ასეთ שემ-
თხვევაשი, ოჯახს უწევს სტაჟირებასთან დაკავשირებით მინიმალური ხარჯების დაფარვა [13]. 

ახალგაზრდებשი არსებული უმუשევრობის მაღალი დონის გადალახვისათვის საჭიროა სახელ-
მწიფოებრივ დონეზე שემუשავდეს სპეციალური ადაპტაციის პროგრამები, რაც ახალგაზრდებს 
დაეხმარება სოციალურ-שრომითი ურთიერთობების ადეკვატურად აღქმასა და שრომის ბაზარზე 
ინტეგრაციის სირთულეების გადალახვის უნარების გამომუשავებაשი. ასევე, שრომის ბაზრის აქტი-
ური პოლიტიკისა და ახალგაზრდების დასაქმების ხელשეწყობის მომსახურებათა განვითარება - 
განხორციელებასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაשი. 

მიზანשეწონილად მიგვაჩნია ისეთი მიზნობრივი ღონისძიებების שემუשავება და გატარება, რო-
გორიცაა საჯარო დასაქმების პროგრამები, დასაქმების გარანტიის სქემები, שრომითი ინტენსიური 
ინფრასტრუქტურული პროგრამები, ხელფასებისა და ტრენინგის სუბსიდიები და ახალგაზრდობის 
დასაქმების სხვა კონკრეტული ღონისძიებები. 

ახალგაზრდების უმუשევრობის שემცირებაשი გადამწყვეტი როლი უნდა שეასრულოს საგანმა-
ნათლებლო სისტემამ, რომელსაც שეუძლია მოამზადოს ახალგაზრდები ცოდნაზე დაფუძნებული 
ეკონომიკისა და שრომის ბაზრის ახალი რეალობებისთვის. ამის მისაღწევად, აუცილებელია გა-
ნათლებისა და პროფესიული სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, რათა აღმოიფხვრას ახალგაზ-
რდების უნარ-ჩვევებისა და שრომის ბაზრის მოთხოვნებს שორის שეუსაბამობა. აუცილებელია სა-
მუשაო ძალაზე არსებული მოთხოვნა-მიწოდების რაოდენობრივი და თვისებრივი დაბალანსება, 
რაც თავის მხრივ, განათლების სფეროს რეგულირების კომპლექსური სისტემის გარდაქმნასა და 
ჩამოყალიბებას საჭიროებს. 

ახალგაზრდა სპეციალისტთა მხარდაჭერისა და მათთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების 
  :ემდეგი ღონისძიებებიש ეწონილად მიგვაჩნია განხორციელდესשექმნის მიზნით, მიზანש

 მთავრობის მიერ ახლგაზრდების დასაქმების პოლიტიკისა და დასაქმების პროგრამების שემუ-
 ,ი ბიზნესსუბიექტების ჩართულობის სტიმულირება და მოტივაციის გაზრდაשავების პროცესש
 ეღავათიანი საგადასახადო პოლიტიკის გატარება და სახელმწიფოს მიერ კომპანიებისათვისש
გრძელვადიანი დაႰשეღავათიანი სესხების გაცემის სისტემების დანერგვა იმ დამსაქმებლების-
თვის, რომლებიც დაასაქმებენ 15-29 წლის ახალგაზრდა სპეციალისტებს. ასევე მნიשვნელოვა-
ნია განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს მიკრო, მცირე და საשუალო ბიზნესისათვის სახელ-
მწიფო მხარდაჭერის (საგადასახადო שეღავათები, დახმარება იაფი კრედიტით უზრუნველყო-
ფაשი და ა.ש.) ეფექტიანი ღონისძიებების שემუשავებას [14. 151]; 

 ახალგაზრდებשი სამეწარმეო საქმიანობისა და „მომავალი დამსაქმებლის“ უნარ-ჩვევების გან-
ვითარება. ამ მიმართულებით, მეტად აქტუალურია ბიზნესინკუბატორის ორგანიზება სამთავ-
რობო და საერთაשორისო დონორი ორგანიზაციების ფართო ჩართულობით. სამეწარმეო უნა-
რების ფორმირებასთან ერთად, მეტად მნიשვნელოვანია ახალგაზრდებისათვის საკუთარი ბიზ-
ნესის ამოქმედების სასტარტო პირობების שექმნა იაფი კრედიტებისა დ გარკვეული პერიოდის 
განმავლობაשი საგადასახადო שეღავათების მინიჭებით, რაც ახალგაზრდების მიერ წამოწყებულ 
ბიზნესს მდგრადობასა და სტაბილურობას שესძენს. 

 שრომის ბაზარზე ახალგაზრდა სპეციალისტთა კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, აუ-
ცილებელია ახალგაზრდების პროფესიული მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის 
ამაღლების კურსების ორგანიზება. ასევე, საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავ-
რებულთა დასაქმების ისეთი სისტემის ფორმირება, რომლის ფარგლებשიც, ბაზრის მოთხოვნე-
ბის უკეთ שესაბამისობის მიზნით, სწავლების ბოლო საფეხურზე, სხვადასხვა კომპანიასა და 
ორგანიზაციაשი, კვალიფიკაციის שესაბამისად მოხდება სტუდენტთა უფასო სტაჟირება.  
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ლიტერატურა 
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The objective of the present paper is to study the real situation in the youth labor market in Georgia, analyze youth 
unemployment rates and the related socio-economic consequences, conduct statistical analysis of the structure and 
dynamics of youth unemployment, identify ways and methods of preventing youth unemployment and developing 
anti-crisis measures in the field of youth employment. 
This will help to overcome the difficulties of integrating young people into the labor market, providing them with 
decent work and living conditions that will guarantee the sustainable development of the country and its social, 
economic and political stability. 
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