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უმუשევრობა ახალგაზრდებשი და  

პროფესიული ორიენტაციის მნიשვნელობა 

 
მანანა ლობჟანიძე 

ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი 

 
უმუשევრობა ახალგაზრდებשი მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემაა. ცხოვრების 

დონის დაქვეითებასთან ერთად უფასურდება ადამიანური კაპიტალი, რომელიც სახელმწი-
ფოს ან ოჯახის მიერ არის ინვესტირებული. ახალგაზრდა ადამიანი მორალურად ტრავმირე-
ბულია, საზოგადოება კი კარგავს იმ ეკონომიკურ დოვლათს, რისი მიღებაც שესაძლებელი 
იქნებოდა მათი שრომითი პოტენციალის ეფექტიანი გამოყენებით.  

ახალგაზრდები მოსახლეობის სხვა სოციალურ-დემოგრაფიული ჯგუფებისაგან გამოირ-
ჩევიან ჯანმრთელობით, განათლების დონით, პროფესიული მომზადებით, მობილურობით, 
სამუשაოსადმი წაყენებული მაღალი მოთხოვნებით და ა.ש. ყოველივე ეს განსაზღვრავს მათ 
ქცევას שრომის ბაზარზე. 

საკვანძო სიტყვები:  უმუשევრობა, ახალგაზრდები, სასწავლო მიგრაცია, განათლება.  

 
ნებისმიერი ერის წარმატებული მომავალი, დამოკიდებულია განათლების სისტემის სწორ 

მოწყობასა და ფუნქციონირების მაღალ ხარისხზე. იმ ქვეყნებשი, სადაც განათლების სისტემა 
ეფექტიანია, שესაბამისად ჯანსაღია სახელმწიფოს ყველა წამყვანი ინსტიტუტი. 

სახელმწიფოს კეთილდღეობა არსებითად დამოკიდებულია მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე 
განათლებულ ადამიანებზე, რომელთაც გაცნობიერებული აქვთ საკუთარი პროფესიული საქმია-
ნობის მნიשვნელობა ქვეყნისათვის. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებשი שეუძლებელია უმაღლესი განათლების მქონე სპეციალისტე-
ბის პროფესიულ-კვალიფიციური שემადგენლობის სრული שესაბამისობის მიღწევა ეკონომიკის 
მუდმივად ცვალებად მოთხოვნებთან, მაგრამ მიღებული განათლება שრომითი მოწყობისა და 
სრულფასოვანი ცხოვრების გარანტიას უნდა იძლეოდეს.  

განათლება და საგანმანათლებლო თანამשრომლობა გადამწყვეტი ფაქტორია სტაბილური, 
მשვიდობიანი და დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებისა და გაძლიერებისათვის. 

ბოლონიის პროცესი და მისი שედეგი, უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცე, უმაღლეს 
განათლებაשი რეგიონული და საერთაשორისო თანამשრომლობის უპრეცენდენტო მაგალითია. 

საქართველოשი  განათლების მიღების სურვილი, განსაკუთრებით ki უმაღლესი განათლების, 
ტრადიციულად მაღალია და რიგ שემთხვევაשი რაციონალურობის საზღვრებსაც სცილდება. თუმ-
ცა, ამ პროცესს საფუძვლად სრულიად ობიექტური გარემოება უდევს. საქართველოשი საზოგადო-
ება კვლავ სოციალურ სტატუსზეა ორიენტირებული,  რაც იმას ნიשნავს, რომ აღნიשნული  სტატუ-
სი არსებითად განსაზღვრავს პიროვნებისადმი დამოკიდებულებას, პიროვნებისა და ოჯახის მატე-
რიალურ კეთილდღეობას. 

საქართველოს დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, უმუשევრობა ახალგაზრდებשი მწვავე 
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემაა. ცხოვრების დონის დაქვეითებასთან ერთად უფასურდება 
ადამიანური კაპიტალი, რომელიც სახელმწიფოს ან ოჯახის მიერ არის ინვესტირებული. ახალგაზ-
რდა ადამიანი მორალურად ტრავმირებულია, საზოგადოება კი კარგავს იმ ეკონომიკურ დოვ-
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ლათს, რომლის მიღებაც שესაძლებელი იქნებოდა მათი שრომითი პოტენციალის ეფექტიანი გამო-
ყენებით.  

ახალგაზრდები მოსახლეობის სხვა სოციალურ-დემოგრაფიული ჯგუფებისაგან გამოირჩევიან 
ჯანმრთელობით, განათლების დონით, პროფესიული მომზადებით, მობილურობით, სამუשაოსად-
მი წაყენებული მაღალი მოთხოვნებით და ა.ש. ყოველივე ეს განსაზღვრავს მათ ქცევას שრომის ბა-
ზარზე. 

ახალგაზრდები დამოუკიდებლები არიან და שეიცვალა პრიორიტეტები გადაწყვეტილებების 
მიღებაשიც. ოჯახური ტრადიცია ნაკლებად განმსაზღვრელი გახდა და ისინი დიდ მნიשვნელობას 
ანიჭებენ კარიერის שექმნის პერსპექტივას და שრომის მაღალ ანაზღაურებას.  

ახალგაზრდებს שორის უმუשევრობის ზრდის განმაპირობებელი ერთ-ერთი ფაქტორია, მათი 
მხრიდან სამუשაოს ძიების ხანგრძლივი პროცესი.  ვინაიდან საשუალო (20-24 წელი) და უფროსი 
(25-29 წელი) ასაკობრივი ჯგუფის ახალგაზრდების მოთხოვნები საკმაოდ მაღალია სამუשაოს მი-
მართ, ვიდრე უმცროსი (20 წლამდე) ასაკის. 

ახალგაზრდების ეკონომიკური აქტიურობის שედარებით დაბალი დონე იმითაც არის განპირო-
ბებული, რომ მათი მნიשვნელოვანი ნაწილი სწავლითაა დაკავებული. არასწორი პროფესიული 
ორიენტაცია, რაც გამოიხატება ძირითადად უმაღლესი განათლების მიღებაשი, მნიשვნელოვნად 
ართულებს მათ დასაქმებას. ბოლო ათწლეულის განმავლობაשი שრომის ბაზარზე მხოლოდ უმაღ-
ლესი სასწავლებლის კურსდამთავრებულები გამოდიან. 

ახალგაზრდების უმუשევრობის ნებისმიერი ასპექტით שესწავლისას აუცილებელია ეკონომი-
კური, სოციალური და დემოგრაფიული მახასიათებლების ურთიერთკავשირשი განხილვა, განათ-
ლებისა და პროფესიული მომზადების სახელმწიფო რეგულირების პოლიტიკის გათვალისწინება. 

-ნავენ, რომ პრობლემის გადასაჭრეשვნელოვნად აღნიשრომის ბაზრის მკვლევარები ერთმნიש
ლად მნიשვნელოვანია ახალგაზრდების სწორი პროფესიული ორიენტაცია და კადრების მომზადე-
ბა, რეფორმები განათლების სფეროשი.   

სწორედ განათლების რეფორმის שედეგია სახელმწიფო პოლიტიკის გააქტიურება, პროფესიუ-
ლი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სა-
მინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა: პროფესიული სწავლების პოპულარიზა-
ცია და უმაღლესი პროფესიული პროგრამების განხორციელება.  

პროფესიული განათლების რეფორმის მიზანია:  שრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებუ-
ლი ახალი პროფესიული განათლების სისტემის שექმნა, რომელიც გავლენას იქონიებს ქვეყნის 
ეკონომიკურ განვითარებაზე, თავსებადი იქნება საერთო ევროპულ და საერთაשორისო საგანმა-
ნათლებლო სივრცესთან და ხელს שეუწყობს პიროვნების თვითრეალიზაციას. პროფესიული ორი-
ენტაციის არქონის გამო ახალგაზრდები ძირითადად უმაღლეს განათლებას იღებენ.  

2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო שედეგების მიხედვით, უმაღლეს საგან-
მანათლებლო დაწესებულებებשი სწავლის გაგრძელების უფლება 29 362 აბიტურიენტმა მოიპოვა1. 

-ეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით, 2022 წელს, ერთიან ეროვნულ გაש
მოცდებზე რეგისტრირებული აბიტურიენტებისႰ 76% უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი გახ-
და. აბიტურიენტთა პირველი არჩევნის მიხედვით, სხვა წლების მსგავსად, სამართალი, ბიზნესის 
ადმინისტრირება, ფსიქოლოგია და ჯანდაცვის მიმართულება ლიდერობს. წელს გამოიკვეთა გან-
სხვავებული ტენდენციაც. მოთხოვნად მიმართულებებს שორის ასევე שეიძლება აღინიשნოს გრა-
ფიკული დიზაინი, საשემსრულებლო-שემოქმედებითი ხელოვნება, ვეტერინარია, კომპიუტერული 
მეცნიერებები.  

                                                            
1 naec.ge 
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პროფორიენტაციული სამუשაოების ჩატარება სტუდენტებთან, სამეცნიერო სამუשაოების კო-
ორდინაცია שრომითი მოწყობის ხელשეწყობის მიზნით, ინფორმირებულობა שრომის ბაზარზე არ-
სებული მდგომარეობის שესახებ, რეკომენდაციების שემუשავება და სასწავლო პროგრამებשი კო-
რექტივების שეტანა და სპეციალისტებზე მოთხოვნის ცვლილებების გათვალისწინებით.  

როგორც ახალგაზრდები, ასევე დამსაქმებლები ფიქრობენ, რომ ძალიან მნიשვნელოვანია ზო-
გადი კომპეტენციები: ცოდნის გამოყენების უნარი, ახალ პირობებשი ადაპტაციის שესაძლებლობა, 
დამოუკიდებლად მუשაობის უნარი, ჯგუფשი მუשაობა, ორგანიზებისა და დაგეგმის უნარი, ზეპირი 
და წერილობითი კომუნიკაცია მשობლიურ ენაზე, რომელთა კავשირი ტრადიციულ აკადემიურ გა-
ნათლებასთან აუცილებელია.  

ახალგაზრდების მნიשვნელოვანი ნაწილი שრომითი გამოცდილების უქონლობის, სამუשაოსად-
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მომზადების  სახელმწიფო რეგულირების პოლიტიკის გათვალისწინება.  

ახალგაზრდების უმუשევრობა უმწვავესი პრობლემაა ნებისმიერი ქვეყნისათვის და მათ שორის 
გამონაკლისი არც საქართველოა. საქართველოשი მკვეთრი დისბალანსია שრომის ბაზრის მოთხ-
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რიცხვის განახლებული მეთოდოლოგია, რომელიც თვითდასაქმებულებს ავტომატურად დასაქმე-
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უმუשევრობის მაღალი დონე ახალგაზრდებשი, გამოწვეულია שრომის ბაზარზე  დამკვიდრების 
სირთულით და ნახევარ განაკვეთზე დასაქმების שესაძლებლობის არ ქონა, ერთ-ერთი ხელისשემ-
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დაუცველს ხდის. ამასთან, ახალგაზრდები, ხשირად იცვლიან სამუשაო ადგილებს. რაც, დამატები-
თი მიზეზია მათი უმუשევრობის שედარებით მაღალი დონის. 
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SUMMARY 

 
Unemployment among young people is an acute socio-economic problem. As the standard of living 

decreases, the human capital invested by the state or the family depreciates. A young person is morally 
traumatized, and society loses the economic wealth that could be obtained by effective use of their labor 
potential. 

Young people are distinguished from other socio-demographic groups of the population by their health, 
level of education, professional training, mobility, high demands placed on work, etc. All this determines their 
behavior in the labor market. 
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