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შრო მის ბაზ რის ფორ მი რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის მიმ დი ნა რე 
ეტაპ ზე სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლე ო ბის ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბის უზ რუნ
ველ ყო ფა სა ხელ მწი ფოს მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის უმ თავ რე სი 
ამო ცა ნა ა. აღ ნიშ ნუ ლი გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ ქვე ყა ნა ში უმუ შევ
რო ბა ყვე ლა ზე მწვა ვე, გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თის პრობ ლე მა სა და აქ ტუ ა
ლურ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს. ის ქვე ყა ნა ში აღი ა რე ბუ ლია რო გორც 
სი ღა რი ბის გა მომ წვე ვი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი
ნა რე, უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის პრობ ლე
მე ბის სიღ რმი სე ულ კვლე ვას. სა კითხ ის აქ ტუ ა ლუ რო ბას აძ ლი ე რებს ისიც, 
რომ ბო ლო პე რი ოდ ში ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე და რე ბით სტა ბი
ლურ ტემ პებს, ბიზ ნეს გა რე მოს რე ფორ მი რე ბა სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ
ლო ბის გა დი დე ბას, მო სახ ლე ო ბის ცალ კე უ ლი სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი 
ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით და საქ მე ბის დო ნე სა და დი ნა მი კა ზე შე სამ ჩნე ვი გავ ლე
ნა არ მო უხ დე ნი ა. 

ნაშ რომ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ახალ გაზ რდე ბის უმუ შევ რო ბი სა და 
და საქ მე ბის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბა, პრობ ლე მე ბი, სირ თუ ლე ე ბი, 
გა მოკ ვლე უ ლია მი სი გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი, მას ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე
ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა ახალ გაზ რდე ბის, რო გორც 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი ჯგუ ფის და საქ მე ბის 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბის კვლე ვას. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, და სა ბუ
თე ბუ ლია და საქ მე ბის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო
ბა, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი სა და 
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ეროვ ნუ ლი შრო მის ბაზ რის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: შრო მის ბა ზა რი, უმუ შევ რო ბა, ახალ გაზ
რდე ბის და საქ მე ბა, და საქ მე ბის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კა.

შესავალი

ნე ბის მი ერ ქვეყ ნა ში ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დაჩ ქა რე ბი სა და არ სე-
ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რი სათ ვის უაღ რე სად დი დი მნიშ ვნე-
ლო ბა აქვს მო სახ ლე ო ბის ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, რო მელ-
შიც უმ თავ რე სი რო ლი შრო მის ბაზ რი სა და და საქ მე ბის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის 
შე მუ შა ვე ბამ და მის მა შემ დგომ მა პრაქ ტი კულ მა რე ა ლი ზა ცი ამ უნ და შე ას რუ-
ლოს. ეს უკა ნას კნე ლი სა ხელ მწი ფოს ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი ფუნ ქცია და მო-
ვა ლე ო ბა ა. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა პრი ო რი ტე ტად მი იჩ ნევს 
და საქ მე ბი სა და შრო მის ბაზ რის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის ქმე დი თი ღო ნის ძი ე ბე-
ბის შე მუ შა ვე ბა სა და მის პრაქ ტი კულ რე ა ლი ზა ცი ას. მისი „მთავარი მიზანია 
მოსახლეობის პროდუქტიული დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა“ 
(დადგენილება N167, 2016, 2). აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კის უპი რა ტე სო ბა აღი ა რე-
ბუ ლია და დას ტურ დე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მრა ვალ წლი ა ნი გა მოც დი-
ლე ბით. ის სტი მულს აძ ლევს მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი ულ 
ჯგუფს შრო მის ბა ზარ ზე აქ ტი უ რი მოქ მე დე ბი სათ ვის, ხელს უწყ ობს კად რე ბის 
მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბი სა და უმუ შე ვარ თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე მის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას. თა ვი სი ში ნა არ სით, შრო მის ბაზ რის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კა მო-
ი ცავს სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა ტა რე ბულ ისეთ ორ გა ნი ზა ცი ულ, სა მარ თლებ რივ 
და ეკო ნო მი კუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის სის ტე მას, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია სა მუ შაო 
ძა ლის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბი სა და შრო მი თი საქ მი ა ნო ბის სფე-
როს გა ფარ თო ე ბი სა კენ, იძუ ლე ბი თი უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბი სა და ეფექ ტი-
ა ნი და საქ მე ბის ზრდი სა კენ. მას სა ფუძ ვლად უდევს და საქ მე ბის სა ხელ მწი ფო, 
რე გი ო ნუ ლი და მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა.* რო მელ თა რე ა ლი ზა-

* საქართველოში მიმდინარე ეტაპზე აღნიშნული პროგრამების შემუშავებას, 
რეალიზაციასა და მონიტორინგს ახორციელებენ საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი, 
ასევე სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
სტრუქტურაში  შემავალი დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი. დასაქ-
მების სფეროში არსებული პროგრამების წარმატებით რეალიზაციისათვის 
ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობასა და ევროკაშირს შორის 
2013 წელს დასაქმებისა და პროფესიული განათლების სფეროში სექტორული 
მხარდაჭერის პროგრამის ამოქმედება (იხ. საქართველოს მთავრობის                    
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ცი ამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს შრო მის ბაზ რის სტრუქ ტუ რის სრულ ყო ფა და სა-
მუ შაო ძა ლა ზე მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბის ოპ ტი მა ლუ რი თა ნა ფარ დო ბის მიღ წე-
ვა. პერ სპექ ტი ვა ში კი, სი ღა რი ბის დო ნის მას შტა ბე ბის შემ ცი რე ბა, შრო მი თი 
ცხოვ რე ბის ხა რის ხის სრულ ყო ფა და სა ბო ლოო ან გა რი შით, ქვეყ ნის მო სახ ლე-
ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის საგ რძნო ბი გა უმ ჯო ბე სე ბა.

შრო მის ბაზ რი სა და და საქ მე ბის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში ძალ-
ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა მი ექ ცეს მო სახ ლე-
ო ბის ცალ კე უ ლი სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის და-
საქ მე ბის სა კითხ ებს. შე სა ბა მი სად, ამ მიზ ნით შე მუ შა ვე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი 
პროგ რა მე ბი უნ და და ე ფუძ ნოს შრო მის ბა ზარ ზე თი თო ე ლი ჯგუ ფის ქცე ვის 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბის, მა თი უმუ შევ რო ბი სა და და საქ მე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბის სიღ მი სე ულ ანა ლიზს, შეს წავ ლას, სა ფუძ ვლი ან მეც ნი ე რულ 
კვლე ვას. მხო ლოდ ამის შემ დეგ გახ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი, რომ მათ მა რე ა ლი ზა-
ცი ამ, სა ბო ლოო ან გა რი შით, უზ რუნ ველ ყოს შრო მის ბაზ რის რე გუ ლი რე ბის 
ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სო ბა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის სხვა სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კურ პროგ რა მებ თან. 

შრომისა და დასაქმების სფეროში არსებული პრობლემები 
საქართველოში

ეკონომიკის რეფორმირების მიმდინარე ეტაპზე, როცა ქვეყანაში ეკო-
ნომიკური ზრდისა და განვითარების თვალსაზრისით გარკვეული პოზიტიური 
ძვრები შეინიშნება, მასობრივი, ქრონიკული უმუშევრობის დაძლევა და 
შრომისუნარიანი მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმება კვლავ სახელმწიფოს 
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის უმთავრეს ამოცანად რჩება. „უმუშევრობის 
მა ღა ლი დო ნე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ერ თ-ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვას წარ-
მო ად გენს, შე სა ბა მი სად უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბა მომ დევ ნო წლებ ში 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ერ თ-ერ თი პრიორიტეტია“ (საქართველოს 
შრომის ბაზრის ანალიზი 2017, 3). უფ რო მე ტიც, ის მიჩ ნე უ ლია ქვე ყა ნა ში სი-
ღა რი ბის გან მა პი რო ბე ბელ მთა ვარ ფაქ ტო რად, რო მელ მაც სხვა უამ რავ ნე გა-
ტი ურ სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ შე დეგ თან ერ თად, ხე ლი შე უწყო არა ფორ-
მა ლუ რი და საქ მე ბი სა და არა ლე გა ლუ რი შრო მი თი მიგ რა ცი ის მას შტა ბე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვან ზრდას. უმუ შევ რო ბის დაძ ლე ვი სა და ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით რა ცი ო ნა ლუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის აუ-
ცი ლე ბე ლია მა თი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტე ბის კვლე ვა, ანა ლი ზი. სა კითხ ის აქ-
ტუ ა ლუ რო ბას აძ ლი ე რებს ისიც, რომ სა ქარ თვე ლოს შრო მის ბა ზარ ზე, გარ და 

გან კარ გულება N2181 „საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის 
„და საქმების და პროფესიული განათლებისა და გადამზადების“ საფინანსო 
შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე 2013 წლის 26 დეკემბერი).
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ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, არ სე ბობს სო ცი ა ლურ -შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის სფე-
როს სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბიც. კერ ძოდ: 

	შრო მის ბა ზარ ზე მოთხ ოვ ნა სა და მი წო დე ბას შო რის არ სე ბობს 
მკვეთ რი დის ბა ლან სი. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ქვე ყა ნა ში ფაქ ტობ რი ვად ჩა მო-
ყა ლიბ და შრო მის ბაზ რის კო ნი უნ ქტუ რის შე რე უ ლი ტი პი, სა დაც უმუ შევ რო-
ბის მა ღა ლი დო ნი სა და მას შტა ბე ბის მი უ ხე და ვად, არ სე ბობს ცალ კე უ ლი პრო-
ფე სი ი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე სა მუ შაო ძა ლის დე ფი ცი ტი. „ბევრია ისეთი 
სპეციალობის მქონე ადამიანი, რომლებზეც შრომის ბაზარზე მოთხოვნა 
ნაკლებია. ამავე დროს, არასაკმარისია სათანადო კვალიფიკაციის მქონე კადრი“ 
(დადგენილება N400, 2014, 21). აღნიშნული კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ 
რომ განათლების თანამედროვე სისტემა და განსაკუთრებით – პროფესიული 
განათლება, ნაკლებად არის ორიენტირებული შრომის ბაზრის თანამედროვე 
მოთხოვნებზე;

	ბიზნესგარემოს რეფორმირებასა და ინვესტიციების ზრდას ქვეყანაში 
დასაქმების დონის ცვლილებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია. 
სახეზეა არაეფექტიანი დასაქმება, ე. წ. „ღარიბი დასაქმებულების“ არსებობა 
და ეროვნული მეურნეობის რიგ დარგში შრომის მწარმოებლურობის დაბალი 
დონე. ამასთან, ქრონიკული უმუშევრობის არსებობა [უმუშევართა შორის 
ხანგრძლივი უმუშევრების (1-დან 3 წლამდე და მეტი) მაღალი წილი (67.0%–
68.0%)], გა ნა პი რო ბებს სი ღა რი ბის დო ნის, სიღ რმი სა და სიმ წვა ვის მაჩ ვე ნებ-
ლე ბის მა ღალ დო ნეს; 

	უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით მწვა ვეა ახალ გაზ რდებ-
ში. ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბის შე მად გენ ლო ბა ში მათ და საქ მე ბის 
ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვე ბი აქვთ;

	უმუ შე ვარ თა შო რის ასე ვე მა ღა ლია უმაღ ლე სი და პრო ფე სი უ ლი გა-
ნათ ლე ბის მქო ნე პირ თა რა ო დე ნო ბა. „განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა 
და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით დგინდება, 
რომ საქართველოში უმაღლესი განათლების მქონე პირთა მხოლოდ 24.0%-
ია დასაქმებული და მუშაობს საკუთარი პროფესიით“ (Tsartsidze 2018, 35); 

	ქვე ყა ნა ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ფა რუ ლი უმუ შევ რო ბი სა და არა ფორ მა-
ლუ რი და საქ მე ბის, შრო მი თი მიგ რა ცი ის მა ღა ლი დო ნე და მას შტა ბე ბი; 

	ადა მი ა ნი-კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბის და ბა ლი დო ნე და ხა რის ხი;
	შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის პრობ ლე მე ბი, ხელ ფა სის და-

ბა ლი დო ნე და მი სი ძი რი თა დი ფუნ ქცი ე ბის შე სუს ტე ბა; 
	შრო მის ბაზ რის ერ თი ა ნი ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და სა ინ ფორ მა ციო 

სის ტე მის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა;
	კად რე ბის მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 

სის ტე მის ორ გა ნი ზა ცი ის და ბა ლი დო ნე, რაც შე სა ბა მი სად აი სა ხა შრო მის ბაზ-
რის კო ნი უნ ქტუ რა ზე და სხვა.

არა ე ფექ ტი ა ნი და საქ მე ბა, უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი დო ნე და მას შტა ბე ბი, 
ქრო ნი კუ ლი უმუ შევ რო ბის არ სე ბო ბა, მოქ მე დებს არა მარ ტო მო სახ ლე ო ბის 
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ცხოვ რე ბის დო ნე სა და სი ღა რი ბის მას შტა ბებ ზე, არა მედ არ სე ბით ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე და მნიშ ვნე ლოვ ნად აფე რე ხებს 
მი სი შრო მი თი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პო ტენ ცი ა ლის რა ცი ო ნა ლურ, ეფექ ტი ან 
გა მო ყე ნე ბას. ამი ტომ, ღირ სე უ ლი შრო მის, ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი სა და სო ცი-
ა ლუ რი უსაფ რთხო ე ბი სათ ვის ბრძო ლა წამ ყვან ად გილს იკა ვებს და სა ხელ მწი-
ფოს მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის პირ ვე ლი რი გის ამო ცა ნა ხდე ბა. შე სა ბა-
მი სად, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და „ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს ადამიანური რესურსების განვითარება 
და არსებული პოტენციალის მაქსიმალურად ეფექტიანი გამოყენება წარ-
მოადგენს“ (ხადური 2018, 42). ქვეყ ნის, დარ გის, სა წარ მო სა და ინ დი ვი დის დო-
ნე ზე შრო მი თი პო ტენ ცი ა ლის ამაღ ლე ბა და თა ნა მედ რო ვე მოთხ ოვ ნე ბის შე-
სა ბა მი სად ადა მი ა ნი-კა პი ტა ლის სრულ ყო ფი ლი, ხა რის ხობ რი ვი გან ვი თა რე ბა 
უნ და გახ დეს და საქ მე ბის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა 
შრო მის ბაზ რის ფორ მი რე ბის მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე. 

ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემები და თავისებურებანი 
საქართველოში

ახალ გაზ რდე ბი – მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი ჯგუ ფე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა, რომ ლე ბიც გა მო ირ ჩე ვი ან ასა კობ რივ 
თა ვი სე ბუ რე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რი გი ას პექ ტი თ. კერ ძოდ: სო ცი ა ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბით, სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლურ სტრუქ ტუ რა ში თა ვი ან თი ად გი-
ლი თა და ფუნ ქცი ე ბით, სპე ცი ფი კუ რი ინ ტე რე სე ბით, ფა სე უ ლო ბე ბით და სხვა. 
მა თი და საქ მე ბის პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა ყვე ლა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის 
უმ თავ რეს ამო ცა ნას წარ მო ად გენს. ის ძალ ზე აქ ტუ ა ლუ რი თე მაა თა ნა მედ-
რო ვე სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, რად გან ცნო ბი ლი ა, რომ მოთხ ოვ ნა ახალ გაზ რდა 
სა მუ შაო ძა ლა ზე, რო მელ თაც არ გა აჩ ნით სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა და მა ღა-
ლი პრო ფე სი უ ლი უნარ -ჩვე ვე ბი, და ბა ლი ა. ახალ გაზ რდე ბის შრო მის ბა ზა რი 
ხა სი ათ დე ბა სა ჭი რო პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბის ნაკ ლე ბო ბით, რაც გა ნა-
პი რო ბებს მათ და ბალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას სხვა ასა კობ რივ ჯგუ ფებ თან 
შე და რე ბით. სწო რედ ამი ტომ ახალ გაზ რდო ბის და საქ მე ბის პრობ ლე მე ბის 
გა დაწყ ვე ტა გან სა კუთ რე ბულ მიდ გო მას მო ითხ ოვს, რად გან ის სხვა უამ რავ 
ფაქ ტორ თან ერ თად, და კავ ში რე ბუ ლია მნიშ ვნე ლო ვან სო ცი ა ლურ რის კებ-
თან. მე ო რე მხრივ, ის სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გა ნი ხი ლე ბა რო გორც აქ ტი უ-
რი სა ზო გა დო ებ რი ვი ძა ლა და სტრა ტე გი უ ლი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი. უფ რო 
მე ტიც, ბევ რი მეც ნი ე რი მათ ზე ზრუნ ვას, მათ აღ ზრდა- გა ნათ ლე ბას, ქვეყ ნის 
გა დარ ჩე ნი სა და სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად მი-
იჩ ნევს: „დღეს უნ და გა ვი მე ო როთ მრა ვალ გზის უკ ვე ნათ ქვა მი – ჩვენს ქვე-
ყა ნას სირ თუ ლე ე ბი დან გა მო იყ ვანს და გა და არ ჩენს ახალ გაზ რდა თა ო ბის აღ-
ზრდა- გა ნათ ლე ბა, ერის გა ნათ ლე ბა, სა ზო გა დო ე ბის გა დარ ჩე ნი სა და შემ დგო-
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მი წინ სვლის რე ა ლუ რი გზაა“ (მეტრეველი 2018, 7-18). აღნიშნული პრობლემის 
მნიშვნელობა, აქტუალურობა დასაბუთებულია შრომის ბაზრის ფორმირებისა 
და განვითარების სამთავრობო სტრატეგიაშიც, რომლის მიხედვითაც 
„უმუშევრობა ყვე ლა ზე მწვა ვე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მა და აქ ტუ-
ა ლუ რი გა მოწ ვე ვა ა. ....უ მუ შე ვარ მო სახ ლე ო ბას შო რის დო მი ნან ტია ახალ გაზ-
რდო ბა, რაც კი დევ უფ რო ზრდის სო ცი ა ლურ რის კებს და საფ რთხეს უქ მნის 
ქვეყ ნის მომავალს“ (დადგენილება N199, 2013, 3).

ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბის, უმუ შევ რო ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო-
ბის მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლი სა და ანა ლი ზის მიზ ნე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია 
გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ მა თი შე მად გენ ლო ბა, ზო გა დი ას პექ ტით, იმიჯ ნე ბა 
ორ ძი რი თად ჯგუ ფად: მოს წავ ლე ე ბი და მო მუ შა ვე ახალ გაზ რდე ბი. 2014 წლის 
მო სახ ლე ო ბის აღ წე რის, 2016 წლის ჩათ ვლით ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის ინ ტეგ რი რე-
ბუ ლი გა მოკ ვლე ვე ბი სა და 2017 წელს სა მუ შაო ძა ლის გა მოკ ვლე ვის შე დე გებ-
ზე დაყ რდნო ბით, სა ქარ თვე ლოს მთლი ან მო სახ ლე ო ბა ში 15-29 წლის ახალ გაზ-
რდო ბის წი ლი ბო ლო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში სა შუ ა ლოდ 20.0%-ის ფარ გლებ ში 
მერ ყე ობ და. ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი ურ მო სახ ლე ო ბას თან მი მარ თე ბით კი მა თი 
წი ლი 37.7%-ია (იხ. ცხრი ლი).

ახალგაზრდების ეკონომიკური აქტივობა, უმუშევრობა და დასაქმება 
საქართველოში 2007-2017 წლებში (ათასი კაცი)
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2007
15-19 27,7 3,5 24,2 - 15,3 43,0 35,6 14,7 9,5

20-24 85,3 37,1 48,2 - 56,3 141,6 39,7 46,4 28,0

25-29 114,1 60,5 53,5 0,1 54,4 168,5 32,3 71,7 48,5

2010

15-19 29,7 5,8 23,8 0,1 13,1 42,8 30,7 15,3 10,6

20-24 99,4 48,7 50,2 0,4 65,7 165,1 39,8 59,1 35,6

25-29 134,2 76,7 57,1 0,3 54,0 188,2 28,7 73,8 52,5
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2016

15-19 22,9 6,7 16,3 - 12,2 35,1 34,7 17,3 11,3
20-24 85,9 50,7 35,1 0,1 42,0 127,9 32,7 57,2 38,4
25-29 137,9 94,4 43,1 0,4 44,0 181,9 24,2 73,0 55,3

2017

15-19 37,8 9,7 27,8 0,2 14,0 51,8 27,1 24,6 17,9
20-24 95,6 59,0 36,5 - 40,1 135,7 29,6 64,3 45,3
25-29 167,3 113,2 54,0 0,1 43,9 211,2 20,8 75,8 60,1

 
რაც შე ე ხე ბა თვით ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი ახალ გაზ რდე ბის დი ნა მი კას, 

2017 წელს 2007 წელ თან შე და რე ბით, მა თი რა ო დე ნო ბა 45,6 ათა სი კა ცით, ანუ 
12.9%-ით გა ი ზარ და. შე სა ბა მი სად, ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა და საქ მე-
ბულ თა რიცხ ოვ ნო ბაც, რო მე ლიც მთლი ა ნო ბა ში იმა ვე პე რი ოდ ში 73.6 ათა სი 
კა ცით, ანუ 32.4%-ით გა ი ზარ და. და საქ მე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის სტრუქ ტუ-
რა ში 60.5% და ქი რა ვე ბით მო მუ შა ვე ა, ხო ლო 39.3%-თვით და საქ მე ბუ ლია (0.2% 
გა ურ კვე ველ თა კა ტე გო რი ას გა ნე კუთ ვნე ბა). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2007 წელ თან 
შე და რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდის ტენ დენ ცი ით (79.9%) ხა სი ათ დე ბა სწო რედ 
და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლის სტა ტუ სის მქო ნე ახალ გაზ რდე ბის წი ლი, ხო ლო 
რაც შე ე ხე ბა თვით და საქ მე ბულ თა კა ტე გო რი ას, მა თი რა ო დე ნო ბა აღ ნიშ ნულ 
პე რი ოდ ში 6.0%-ი თაა შემ ცი რე ბუ ლი. ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი 15-29 წლის 
ახალ გაზ რდე ბის სტრუქ ტუ რა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი უკა ვი ათ უმუ შევ რებს. 
ასე მა გა ლი თად, ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში უმუ შე ვა რი ახალ გაზ რდე ბის 
რა ო დე ნო ბა 126.0 ათა სი დან 98.0 ათას კა ცამ დე, ანუ 22.2%-ით შემ ცირ და. მათ 
შო რის, 20-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში – 28.8%-ით, ხო ლო 25-29 წლის ახალ-
გაზ რდებ ში – 19.3%-ით. უმუ შე ვა რი ახალ გაზ რდე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბი-
დან (98.0 ათა სი კა ცი 2017 წელს) ყვე ლა ზე და ბა ლი წი ლით (14.3%), 15-19 წლის 
ახალ გაზ რდე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან, რაც ბუ ნებ რი ვი ა, მა თი ასა კობ რი ვი თა ვი სე-
ბუ რე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი შე სა ბა მი სად აი სა ხა 
ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის, უმუ შევ რო ბი სა და და საქ მე ბის ხა რის ხობ რივ მა ხა-
სი ა თებ ლებ ზე. ასე, მა გა ლი თად, ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში ახალ გაზ რდე-
ბის უმუ შევ რო ბის დო ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცი რე ბუ ლია სა შუ ა ლოდ 35.9%-დან 
25.8%-მდე (იხ. სქე მა 1).
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მათ შო რის, 15-19 წლის ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის მი ხედ ვით, 35.6%-დან 27.1%-
მდე, 20-24 წლის ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის მი ხედ ვით, 39.7%-დან 29.6%-მდე, ხო ლო 
25-29 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის მი ხედ ვით, 32.3%-დან 20.8%-მდე. უმუ შევ რო ბის ყვე-
ლა ზე და ბა ლი დო ნე 25-29 წლის ასა კობ რივ ჯუფ ში ფიქ სირ დე ბა, სა დაც ის ბო-
ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა ზე მე ტად, 11.5%-ი თაა შემ ცი რე ბუ ლი. უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა 
იქო ნია ბო ლო პე რი ოდ ში შრო მის ბა ზარ ზე ახალ გაზ რდე ბის ეკო ნო მი კუ რი აქ-
ტი ვო ბის დო ნის მაჩ ვე ნებ ლის ზრდამ (იხ. სქე მა 2). 

სქემა 2

როგორც სქე მის მო ნა ცე მი დან ჩანს, ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის დო ნის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ყვე ლა ზე მა ღა ლია 25-29 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის ახალ გაზ რდე ბი-
სათ ვის (75.8%), შემ დეგ კი 20-24 წლის ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი სათ ვის (64.3%). ბუ-
ნებ რი ვი ა, აქ ტი ვო ბის შე და რე ბით და ბა ლი დო ნით (24.6%) 15-19 წლის ახალ გაზ-
რდე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან.

ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი უ რო ბი სა და უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ასე თი დი-
ნა მი კა შე სა ბა მი სად აი სა ხა ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბის დო ნის მაჩ ვე ნებ ლებ-
ზეც (იხ. სქე მა 3), რაც ბო ლო 10 წლის პე რი ოდ ში გაზ რდი ლია სა მი ვე ასა კობ-
რი ვი ჯგუ ფის მი ხედ ვით. მათ გან და საქ მე ბის დო ნის ყვე ლა ზე მა ღა ლი ზრდის 
ტემ პი შე ი ნიშ ნე ბა 20-24 წლის ახალ გაზ რდებ ში. კერ ძოდ, 2007 წელ თან შე და-
რე ბით, 2017 წელს აღ ნიშ ნუ ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის ახალ გაზ რდე ბის და საქ-
მე ბის დო ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი 28.0%-დან 45.3%-მდე გა ი ზარ და. 24-29 წლი სა და 
15-19 წლის ასა კის ახალ გაზ რდე ბი სათ ვის კი აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის ზრდა 
შე და რე ბით და ბა ლი იყო და, შე სა ბა მი სად, 11.6% და 8.4%-ს შე ად გენ და. რო-
გორც ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში შრო მის ბა ზარ ზე 
15-29 წლის ახალ გაზ რდო ბის და საქ მე ბის მდგო მა რე ო ბა არა ერ თგვა რო ვა ნი 
ტენ დენ ცი ით და პრო ცე სე ბით ხა სი ათ დე ბა. უფ რო მე ტიც, შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ აღ ნიშ ნულ სფე რო ში გარ კვე უ ლი პო ზი ტი უ რი ძვრე ბი სა და ცალ კე უ ლი 
მაჩ ვე ნებ ლის და დე ბი თი დი ნა მი კის მი უ ხე და ვად, სამ წუ ხა რო ა, რომ დღემ დე 
საგ რძნობ ლად მა ღა ლია უმუ შე ვა რი ახალ გაზ რდე ბის წი ლი და შე სა ბა მი სად, 
მა თი უმუ შევ რო ბის დო ნის მაჩ ვე ნე ბე ლიც. 
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სქემა 3

ახალ გაზ რდე ბის უმუ შევ რო ბის სფე რო ში არ სე ბულ უმ ძი მეს ვი თა რე ბას 
ადას ტუ რებს სა ა ნა ლი ზო პე რი ოდ ში (2007-2017 წლე ბი) ქვეყ ნის მას შტა ბით 
სამ თავ რო ბო დო ნე ზე ჩა ტა რე ბუ ლი ცალ კე უ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კვლე ვე ბის 
[(კვლე ვა 2015, https://www.mes.gov.ge/); (კვლე ვა 2016, Tracer Study); (კვლე ვა 2018, 
EPPM); (კვლე ვა 2019, EPPM)] შე დე გე ბიც, რაც კონ კრე ტუ ლად ახალ გაზ რდე ბის 
და საქ მე ბის, პრო ფე სი უ ლი და უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბის კურ სდამ თავ რე ბულ თა კმა ყო ფი ლე ბის, შრო მი თი მოწყ ო ბის პრობ ლე მებს 
მი ეძღ ვნა. მათ გან ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტროს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის დე პარ-
ტა მენ ტის კვლე ვა, რო მელ მაც მო იც ვა სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა სა ხელ მწი ფო პრო-
ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა. კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუ ფად გა-
ნი საზღ ვრა შე სა ბა მი სი პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის კურ-
სდამ თავ რე ბუ ლი (1310 პი როვ ნე ბა, სა შუ ა ლო ასა კი 24 წე ლი). გა მო კითხ ულ თა 
კმა ყო ფი ლე ბის ანა ლი ზი გან ხორ ცი ელ და სხვა დას ვა ას პექ ტის მი ხედ ვით: მას-
წავ ლე ბელ თა კვა ლი ფი კა ცი ა, სას წავ ლო პრო ცე სის ორ გა ნი ზე ბა, ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რა, სწავ ლე ბის მე თო დე ბი, სწავ ლის ხან გრძლი ვო ბა, გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი, 
პრაქ ტი კუ ლი კურ სე ბი და მი სი ხან გრძლი ვო ბა, სას წავ ლო რე სურ სებ ზე ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა, სტუ დენ ტებ სა და ლექ ტო რებს შო რის ურ თი ერ თო ბა, და საქ მე-
ბა ზე ზრუნ ვა. კვლე ვის შე დე გე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ ყვე ლა ზე და ბა ლი რე ი ტინ-
გით სწო რედ და საქ მე ბა ზე ზრუნ ვა შე ფას და – „ამ შემთხვევაში, კმაყოფილების 
საშუალო მაჩვენებელი 2-ზე დაბალია, კერძოდ კი 1,81-ს უდრის“ (კვლე ვა 2015, 
https://www.mes.gov.ge/. Tracer Study, 12). კურ სდამ თავ რე ბულ თა 50,6% და უ საქ-
მე ბე ლი ა, მუ შა ობს მხო ლოდ 38,9%. ამ უკა ნას კნელ თა გან 11,6%-მა და იწყო 
მუ შა ო ბა კო ლე ჯის დახ მა რე ბით, 1,0%-მა და საქ მე ბის სა ხელ მწი ფო ცენ ტრის 
დახ მა რე ბით, ხო ლო და საქ მე ბულ თა ძი რი თად მა ნა წილ მა სამ სა ხუ რი და იწყო 
და მო უ კი დებ ლად (43.3%) და ნაც ნობ -მე გობ რე ბის დახ მა რე ბით (38.2%). ძი რი-
თა დი მი ზე ზე ბი, რის გა მოც კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი ვერ პო უ ლო ბენ სა მუ შა ოს, 
შემ დე გი ა: საკ მა რი სი ცოდ ნი სა და ძი რი თა დი უნა რე ბის უქონ ლო ბა-15,0%; საკ-
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მა რი სი გა მოც დი ლე ბის უქონ ლო ბა – 23,1%; და ბა ლი მოთხ ოვ ნა პრო ფე სი ა ზე 
– 23,7% და სხვა. და მა ფიქ რე ბე ლი ა, რომ „დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა 
დაახლოებით 42,6% აღნიშნავს, რომ მათი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ 
დაკავშირებულია იმ სპეციალობასთან, რომელიც მიიღეს პროფესიულ-საგან-
მანათლებლო დაწესებულებაში, ხოლო 57,4% აღნიშნავს, რომ მისი სამუშაო 
არ არის კავშირში მიღებულ სპეციალობასთან“ (კვლევა 2015, Tracer Study, 
24). ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბი სა და შრო მი თი მოწყ ო ბის თვალ საზ რი სით, 
კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი დას კვნე ბია წარ მოდ გე ნი ლი მომ დევ ნო პე რი ო-
დის პრო ფე სი ულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის კურ სდამ თავ რე ბულ თა 
კვლე ვის ან გა რი შე ბის (TRACER STUDY) მი ხედ ვით, რო მელ საც პე რი ო დუ ლად 
ახორ ცი ე ლებს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის დე პარ ტა მენ ტი. ასე 
მა გა ლი თად, 2017 წელს წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი შის მი ხედ ვით, ერ თ-ერთ ძი-
რი თად მიგ ნე ბას წარ მო ად გენს ის, რომ კურ სდამ თავ რე ბულ თა უმ რავ ლე სო-
ბა სა ჭი როდ მი იჩ ნევს „პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებული რიგი 
ასპექტები, როგორიცაა დასაქმებაზე ზრუნვა (64.0%), პრაქტიკის კურსები 
(40.0%) და განათლების ხარისხი (39.0%), საჭიროებს გაუმჯობესებას“ (კვლევა 
2015, Tracer Study, 4). პრო ფე სი უ ლი პროგ რა მე ბის კურ სდამ თავ რე ბულ თა და-
საქ მე ბის მთლი ან მა მაჩ ვე ნე ბელ მა მხო ლოდ 56.2% შე ად გი ნა. აღ ნიშ ნუ ლი დან 
გა მომ დი ნა რე აშ კა რა ა, რომ ად გი ლი აქვს არა ე ფექ ტი ა ნი დახ მა რე ბის გა წე ვას 
ახალ გაზ რდე ბის შრო მი თი მოწყ ო ბის პრო ცეს ში, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი-
რებს მათ ინ ტე რესს სწავ ლა გა აგ რძე ლონ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში შე სა-
ბა მის პრო ფე სი ულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე, ან ას ტი მუ ლი რებს მათ 
შრო მი თი ემიგ რა ცი ას. 

დასკვნები და რეკომენდაციები

ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შეს-
წავ ლა, ასე ვე აღ ნიშ ნულ სფე რო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე-
ბის ანა ლი ზი, სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, გა ვა კე თოთ რი გი დას კვნე ბი. კერ ძოდ, 
სა ქარ თვე ლოს შრო მის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბი დან და ქვე ყა ნა ში 
შექ მნი ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ახალ გაზ-
რდე ბის ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლია 
გა მოვ ყოთ მას ზე მოქ მე დი შემ დე გი ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი:

1. თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში შე ი ნიშ ნე ბა პრო ფე სი უ ლი და უმაღ ლე სი სას-
წავ ლებ ლე ბის კურ სთამ თავ რე ბულ თა კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნის შე უ სა ბა მო ბა 
დამ საქ მე ბელ თა მოთხ ოვ ნებ თან, რა საც ემა ტე ბა: და მო უ კი დე ბე ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შე სა ხებ გა მოც დი ლე ბის უქონ ლო ბა, სა თა ნა დო ცოდ ნის 
უკ მა რი სო ბა, მი ღე ბუ ლი პრო ფე სი ის მი ხედ ვით პრაქ ტი კუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბის 
ნაკ ლე ბო ბა. მა გა ლი თად, გა მოკ ვლე ვე ბით ოფი ცი ა ლუ რად და დას ტუ რე ბუ ლი ა, 
რომ უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის უკუ გე ბის შემ დგო მი ზრდის შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ-
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ტო რია უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე პირ თა კომ პე ტენ ცი ე ბის ბაზ რის მოთხ-
ოვ ნებ თან ნაკ ლე ბი თავ სე ბა დო ბა და თვით და საქ მე ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
(კვლე ვა 2018, EPPM, 16). შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი გა დამ-
წყვეტ როლს თა მა შობს რო გორც ახალ გაზ რდა კად რე ბის, ასე ვე მთლი ა ნად 
შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის კუთხ ით. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო-
მი კუ რად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბის სტრუქ ტუ რა ში უმუ შე ვარ თა შო რის 32.34% 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის, ხო ლო 21.86% პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მქო ნე პი-
რი ა. ხა რის ხი ა ნი და ხელ მი საწ ვდო მი გა ნათ ლე ბა, რო მე ლიც შრო მის ბაზ რის 
მოთხ ოვ ნებ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვან 
ფაქ ტორს წარ მო ად გენს. თუმ ცა სამწუხაროა, რომ „საქართველოს გა ნათ ლე-
ბის სის ტე მის ბო ლო პე რი ო დის რე ფორ მე ბის არა ერ თმა მცდე ლო ბამ და სა ხულ 
მი ზანს – ხელ მი საწ ვდო მი და ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას – ვერ 
მი აღ წი ა. რე ფორ მე ბის ახა ლი ტალ ღე ბი და პრი ო რი ტე ტე ბის ხში რი ცვლი ლე-
ბა ვერ უზ რუნ ველ ყოფს გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მდგრა დი სის ტე მის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას და სის ტე მის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის საგ რძნობ ამაღლებას“ 
(კვლევა 2019, EPPM, 1). 

2. უმაღ ლე სი და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მქო ნე კად რე ბის კომ პე ტენ ცი-
ე ბის და ბა ლი დო ნე და სა მუ შაო ძა ლის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის შე უ სა ბა მო ბა თა-
ნა მედ რო ვე შრო მის ბაზ რის მოთხ ოვ ნებ თან გა ნა პი რო ბებს კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი 
სა მუ შაო ძა ლის დე ფი ციტ სა და კონ კრე ტუ ლი პრო ფე სი ე ბის მი ხედ ვით კად რე-
ბის მო ძი ე ბის სირ თუ ლე ებს, რაც, თა ვის მხრივ, ბიზ ნე სი სა და მთლი ა ნად ეკო-
ნო მი კის გან ვი თა რე ბის შემაფერხებელი ფაქტორია. „მსოფლიო ეკო ნო მი კუ რი 
ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 2008-2017 წლე ბის ან გა რი-
შებ ში სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის კე თე ბის ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რებს შო რის, 
ბო ლო 4 წლის მან ძილ ზე, პირ ველ ად გილ ზეა „სამუშაო ძალის არაადეკვატური 
განათლება“, ხო ლო მე ო რე ზე – „ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწვდომობა“ (გაგნიძე 
2018, 89). სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ადას ტუ რებს, რომ ეკო ნო მი კი სა და 
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა, თა ვის მხრივ, და საქ მე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი – ახალ-
გაზ რდა კად რე ბის, სპე ცი ა ლის ტე ბის და საქ მე ბის ზრდის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ-
ტო რია და შე სამ ჩნევ გავ ლე ნას ახ დენს მა თი შრო მი თი ემიგ რა ცი ის მას შტა ბებ-
ზე. მარ თლაც, „ეკონომიკის განვითარება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას 
ასტიმულირებს და ქვეყნიდან მუშახელის გადინების მასშტაბებს ამცირებს“ 
(სილაგაძე 2019, 38). მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში ეკონომიკური 
განვითარების არასაკმარისი ტემპები ვერ უზრუნველყოფს ახალგაზრდა 
სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის ზრდას, რაც ადეკვატურად აისახება მათი 
დასაქმების შესაძლებლობებსა და პერსპექტივებზე;

3. ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბა ზე მოქ მე დი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია 
შრო მი სა და და საქ მე ბის სფე რო ში ადაპ ტა ცი ის გზებ თან და კავ ში რე ბით მა-
თი წარ მოდ გე ნე ბი, შე ხე დუ ლე ბე ბი. ხში რად ისი ნი, პრო ფე სი ის შერ ჩე ვი სას, არ 
არი ან ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი შრო მის ბა ზარ ზე არ სე ბულ რე ა ლურ სი ტუ ა ცი ა ზე, 
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მის რე ა ლურ მოთხ ოვ ნებ ზე. სა ხე ზეა პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის ძალ ზე სე-
რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა, რო მელ მაც გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნა თა-
ნა მედ რო ვე ინო ვა ცი ე ბი სა და გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში. „საქართველოსთვის 
პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის სა კითხი ერ თ-ერ თი უმ წვა ვე სი ა, თუმ ცა სა ზო-
გა დო ე ბა სა თა ნა დოდ ვერ აღიქ ვამს არას წორ პრო ფე სი ულ ორი ენ ტა ცი ას თან 
და კავ ში რე ბულ ნე გა ტი ურ შე დე გებს... სა ქარ თვე ლო ში უმუ შევ რო ბის არ სე ბუ-
ლი მა ღა ლი დო ნის პი რო ბებ ში, რო დე საც ასი ა თა სო ბით ადა მი ა ნი უმუ შე ვა რი ა, 
დამ საქ მებ ლე ბი ვერ პო უ ლო ბენ ვა კან ტუ რი სა მუ შაო ად გი ლე ბის თვის შე სა ფე-
რის კად რებს, შე სა ბა მი სად, სწო რი პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცია იძენს აქ ტუ ა-
ლურ მნიშვნელობას“ (კვირკვაია 2018, 52-53); 

4. შრო მის ბა ზა რი მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე ვერ უზ რუნ ველ ყოფს და საქ მე ბის 
სფე რო ში სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ცი პე ბის დაც ვას, სა მუ შა ოს მა-
ძი ე ბელ თათ ვის და საქ მე ბის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მნას, შრო მი თი 
უფ ლე ბე ბის თა ნა ბარ რე ა ლი ზა ცი ას. ამას თან, მო სახ ლე ო ბას ნაკ ლე ბად მი უწ-
ვდე ბა ხე ლი შრო მის ბაზ რის სხვა დას ხვა სა ხის სერ ვის სა და ღო ნის ძი ე ბა ზე 
(Tsartsidze 2018, 92);

5. დღემ დე ქვე ყა ნა ში პრაქ ტი კუ ლად არ არ სე ბობს უმუ შე ვა რი ახალ გაზ-
რდე ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მე ქა ნიზ მი, მა თი გა დამ ზა დე ბის მიზ ნობ რი ვი სა-
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი;

6. მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბია ახალ გაზ რდე ბის შრო მის ანაზღ ა უ რე-
ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სფე რო ში, და ბა ლია მა თი ხელ ფა სე ბი. სი ტუ ა ცი ას კი დევ 
უფ რო არ თუ ლებს შრო მის პი რო ბე ბის მო უ წეს რი გებ ლო ბა, შრო მის ორ გა ნი ზა-
ცი ის, სტი მუ ლი რე ბი სა და მო ტი ვა ცი ის და ბა ლი დო ნე (ტუ ხაშ ვი ლი 2012, 75-76);

7. შრო მის ბაზ რის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა და ერ თი ა ნი 
სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მის არარ სე ბო ბა, რაც თა ვის მხრივ ხელს უშ ლის სპე ცი-
ა ლო ბით სა მუ შა ოს მო ძი ე ბას, ასე ვე დამ საქ მებ ლებს უქ მნის სე რი ო ზულ სირ-
თუ ლე ებს მათ თვის სა ჭი რო კად რე ბის მო ზიდ ვი სა და და ქი რა ვე ბის პრო ცეს ში;

8. დღემ დე ქვე ყა ნა ში არ არ სე ბობს და საქ მე ბის და სო ცი ა ლურ -შრო მი-
თი ურ თი ერ თო ბე ბის რე გუ ლი რე ბის მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი მარ თვის 
პრაქ ტი კა და შე სა ბა მი სი სა კან მომ დებ ლო ბა ზა;

9. არ არის გან ვი თა რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პარ ტნი ო რო ბის სის ტე მა სო ცი-
ა ლურ -შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის სფე რო ში.

აღ ნიშ ნუ ლი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ახალ გაზ რდე ბის ეფექ ტი ა ნი და-
საქ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, აუ ცი ლე ბე ლია შრო მის ბაზ რის აქ ტი უ რი 
პო ლი ტი კის კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა, რაც არა ერ თხელ იქ ნა 
ჩვენ მი ერ და სა ბუ თე ბუ ლი (ცარ ცი ძე 2017, 585). ამის აუ ცი ლებ ლო ბას, უპირ-
ვე ლეს ყოვ ლი სა, გა ნა პი რო ბებს შრო მის ბა ზარ ზე კვა ლი ფი ცი ურ სა მუ შაო ძა-
ლა ზე მოთხ ოვ ნა სა და მი წო დე ბას შო რის მკვეთ რი დის ბა ლან სის არ სე ბო ბა, 
კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლის დე ფი ცი ტი, კონ კრე ტუ ლი პრო ფე სი ე ბის მი-
ხედ ვით კად რე ბის მო ძი ე ბის სირ თუ ლე ე ბი და სხვა. შე სა ბა მი სად, და საქ მე ბის 
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აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში, აუ ცი ლე ბე ლია შემ დე გი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა-
ტა რე ბა:

1. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, აუ ცი ლე ბე ლია გა ვიც ნო ბი ე როთ, რომ ახალ გაზ-
რდე ბის შრო მი თი მოწყ ო ბის პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა შე უძ ლე ბე ლია სო ცი ა-
ლუ რი პარ ტნი ო რე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვის გა რე შე, სა დაც ოფი ცი ა ლურ 
სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ თან ერ თად აქ ტი უ რი რო ლი უნ და შე ას რუ ლონ დამ საქ-
მე ბელ თა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, უმაღ ლეს მა და პრო ფე სი ულ მა სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ მა, ახალ გაზ რდო ბის მხარ დამ ჭერ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და სხვა. 
აღ ნიშ ნუ ლი მო ითხ ოვს სო ცი ა ლუ რი პარ ტნი ო რო ბის პრინ ცი პუ ლად ახა ლი მე-
ქა ნიზ მის ფორ მი რე ბას, რაც, პირ ველ რიგ ში, გუ ლის ხმობს შრო მის ბაზ რის სუ-
ბი ექ ტებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბას, 
კო ლექ ტი ურ -სა ხელ შეკ რუ ლე ბო რე გუ ლი რე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვას. ახალ-
გაზ რდე ბის და საქ მე ბის პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა არ უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 
სტი ქი უ რად. ის რო გორც ეკო ნო მი კუ რი, ასე ვე სო ცი ა ლუ რი ას პექ ტით მო ითხ-
ოვს მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე ბულ მიდ გო მას. ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბა არ ნიშ-
ნავს მხო ლოდ და საქ მე ბულ თა რიცხ ოვ ნო ბის მე ქა ნი კურ ზრდას. აქ მთა ვა რია 
მი სი ძი რი თა დი მო ტი ვი სა და სო ცი ა ლუ რი ში ნა არ სის გათ ვა ლის წი ნე ბა. კერ-
ძოდ, მან უნ და უზ რუნ ველ ყოს: შრო მის უფ ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ა, ცხოვ რე ბის 
მა ღა ლი დო ნე და ღირ სე უ ლი არ სე ბო ბის პი რო ბე ბი, მა ღა ლე ფექ ტი ა ნი შრო-
მის სტი მუ ლი სათანადო „ღირსეული“ ანაზღ ა უ რე ბის სა ფუძ ველ ზე, პრო ფე სი-
უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდა და პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბა 
(ცარ ცი ძე 2004, 40). სწო რედ ასე თი ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბა გახ დე ბა ქვე ყა ნა-
ში შრო მის ბაზ რის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბერ კე ტი და სი ღა-
რი ბის დაძ ლე ვის მთა ვა რი ფაქ ტო რი. შე სა ბა მი სად, ძნე ლია არ და ე თან ხმო 
ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვან და ობი ექ ტურ დას კვნას, რომ „სიღარიბის დასაძლევად 
სოციალურ დახმარებაზე ბევრად ეფექტიანია ახალი სამუშაო ადგილების 
შექმნის ხელშეწყობა და სამუშაო ძალის სრულფასოვანი ჩართვა ეკონომიკურ 
პროცესებში“ (ხადური 2018, 42);

2. უმაღ ლე სი და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის დო-
ნი სა და ხა რის ხის ამაღ ლე ბა, მი სი ორი ენ ტი რე ბუ ლო ბა შრო მის ბაზ რის მოთხ-
ოვ ნებ თან. კად რე ბის მომ ზა დე ბად გა დამ ზა დე ბის ადეკ ვა ტუ რი სის ტე მის ფორ-
მი რე ბა, რაც მთლი ა ნად აღ მოფ ხვრის კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლის ნაკ-
ლე ბო ბას და კონ კრე ტულ პრო ფე სი ებ ში კად რე ბის მო ძი ე ბი სას შექ მნილ სე რი ო-
ზულ ბა რი ე რებს, სირ თუ ლე ებს. ამ მიზ ნით, ქვეყ ნი სათ ვის ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია „ეფექტიანად ფუნქციონირებადი, მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისი საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა“ (მექვაბიშვილი 2018, 243);

3. ახალგაზრდების ეფექტიანი დასაქმება შეუძლებელი იქნება მთლიანად 
ეკონომიკისა და მისი კერძო სექტორის დაჩქარებული განვითარების გარეშე. 
ეს უკანასკნელი უნდა გახდეს დასაქმების სფეროში არსებული პრობლემების 
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გადაწყვეტის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. „სწორედ კერძო სექტორის განვი-
თარება უწყობს ხელს დასაქმების ზრდას, დასაქმებულთა შემოსავლების 
ზრდას და ამ გზით სიღარიბის შემცირებას“ (პაპავა 2015, 152);

4. ვი ნა ი დან ახალ გაზ რდო ბა ყვე ლა ქვე ყა ნა ში გა ნი ხი ლე ბა რო გორც აქ-
ტი უ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი ძა ლა და სტრა ტე გი უ ლი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი, მა-
თი და საქ მე ბა გან სა კუთ რე ბულ ხე ლის შეწყ ო ბას სა ჭი რო ებს. ამი ტომ სა ჭი როა 
ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბის პროგ რა მებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა მი-
ექ ცეს მა თი მომ ზა დე ბის, გა დამ ზა დე ბის, სა მუ შა ოს მო ძი ე ბა ში დახ მა რე ბის, 
კა რი ე რის და გეგ მვი სა და კონ სულ ტი რე ბის, მო ბი ლო ბის ხელ შეწყ ო ბის სა კითხ-
ებს; 

5. აუ ცი ლე ბე ლია შრო მი სა და და საქ მე ბის სფე რო ში სა კა ნონ მდებ ლო ბა-
ზის დახ ვე წა და გა უმ ჯო ბე სე ბა. ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბის ხელ შეწყ ო ბის მიზ ნით, 
სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ რა ტი ფი ცი რე-
ბუ ლი კონ ვენ ცი ე ბის (N88 კონვენცია – „დასაქმების სამსახურის შესახებ“;  N122 
კონვენცია – „დასაქმების პოლიტიკის შესახებ“; 181 კონვენცია – „დასაქმების 
კერძო სააგენტოების შესახებ“) ძირითადი პრინციპების დაცვა და მოთხოვნების 
ჯეროვნად შესრულება;

6. შრო მის ბა ზარ ზე მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ერ თი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო სის-
ტე მის, ბა ზის შექ მნა, სა დაც იქ ნე ბა სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცია მოთხ ოვ ნა-
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The principle objective of macro-economic policy is the provision of effective 
employment for the population at the current stage of forming and developing the 
labor market in Georgia. The above-mentioned is conditioned by the fact, that the 
unemployment represents the most acute, global and topical challenge, which is 
acknowledged to be the key factor causing the poverty in the country. On the basis of the 
aforesaid, the in-depth research of problems related to the certain social-demographic 
groups of population, especially the employment of the young people, is attached the 
considerable significance. The study of the existing situation in the mentioned sphere, 
as well as the analysis of findings of the conducted researches, allow us to infer a set of 
the following conclusions:

1. Under the modern conditions there is identified the incompatibility of the skill 
level of alumni of higher and vocational institutes with the demands of employers, 
which is added to: the absence of experience in independent decision-making, the in-
sufficiency of appropriate knowledge and the lack of practical skills regarded relevant 
within the profession. It might be said, that the mentioned factor performs the vital 
role in terms of the employment of young personnel as well as the whole population 
capable to work.

2. The low level of competences of the personnel having acquired the higher and 
vocational education and the incompatibility between the educational quality of the 
working force and the requirements of modern labor market account for the deficiency 
of qualified working force and the difficulty in recruiting the personnele according to a 
certain profession, which, in its term, becomes the hindering factor to the development 
of business and economics;

3. The crucial factor effecting the youth employment is their conceptions and 
viewpoints pertaining to the ways of adaptation to the area of labor and employment. 
While selecting the profession they are not frequently focused on the situation existing 
at the labor market and its real requirements. Hence, the extremely serious problem of 
professional orientation assuming the particular importance in the epoch of contempo-
rary innovations and globalization has been illustrated.

4. At the current stage, the labor market cannot ensure the compliance with the 
social justice rule in the area of employment, the creation of the equal employment op-
portunities for the unemployed and the realization of the equal labor rights. The various 
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services and events are less available for the certain groups of population.
5. The mechanism of social protection of the unemployed young people and their 

retraining programs are hitherto virtually nonexistent in the country. 
6. The considerable problems can be detected in the sphere of remuneration of 

labor for the young people. Their wages are low. The situation is much more complicat-
ed by the appalling working conditions and the low level of the work organization, its 
encouragement and motivation;

7. The absence of undeveloped infrastructure and unified information system of 
the labor market becomes the obstacle to finding the professional job, furthermore, it 
develops the considerable difficulties for the employers in the process of recruitment 
and employment of personnel deemed necessary;

8. The scientifically founded management practice regulating the employment 
and social-labor relationships as well as the relevant legislative basis does not hitherto 
exist in the country;

9. The system of social partnership has not been developed in the sphere of so-
cial-labor relationships;

Based on the above-mentioned circumstances, with the aim of providing the 
youth with effective employment it is essential to take the following measures within 
the labor market and the active policy on employment:

1. The problems related to the job placement of the young people are impossi-
ble to be solved without the joint efforts of social partners. The aforesaid requires the 
establishment of fundamentally new mechanism of social partnerships and the intro-
duction of the practice regulating the collective agreement. The issues about the youth 
employment should not be settled spontaneously. It requires the scientifically substan-
tiated approach from the economic as well as social aspects.

2. It is deemed necessary to enhance the quality and level of development of the 
higher and vocational education system and to focus it on the requirements of labor 
market. In addition, it is essential to form the adequate system for training and re-
training programs for the personnel that will completely ease the shortage of qualified 
working force and remove the barriers and complications created in terms of recruiting 
the personnel of specific specialties 

3. The effective employment of young people is impossible without the economic 
growth, in general and the advancement of private sector of economics

4. The youth employment programs should focus great attention on training, re-
training of young people as well as helping them to find jobs and carrier planning, also 
on the issues related to providing them with consultancy and mobility. 

5. The legislative basis in the area of labor and employment necessitates being 
improved and refined. 

6. In order to successfully pursue the active policy on employment it is deemed 
expedient to introduce the effective system of its implementation and the monitoring 
of its outcomes. 
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7. With the aim of successful realization of the active employment policy it is ex-
pedient to introduce the effective system for monitoring its implementation and expec-
tations. It must provide the strict control over the execution of each specific program 
launched in the sphere of the youth employment according to all its parameters and 
indicators. 

Keywords: Georgia, labor market, youth employment, macro-economic policy. 
JEL Codes: J20, J21, J23

References:
•	 Gagnisze I. (2018). The Role of Systemic Connection between Cluster and Entrepreneurial 

Universities in the Development of Economy. Journal “Economics and Business”, N1, (in 
Georgian).

•	 International Institute for Education Policy, Planning and Management (EPPM). 
Strategic Development of Higher Education and Science in Georgia. The Analysis of the 
Higher Education Policy According to Five Strategic Directions. The Higher Education 
and Employment. https://drive.google.com/file/d/0B9RC0lzxlY4ZcGlONGFsUldNRjA/
view

•	 International Institute for Education Policy, Planning and Management (EPPM). The 
State Education Policy and Strategic Planning of the Reforms. 28.02. 2019. http://
eppm.org.ge/wp-content/uploads/2019/03/Policy_brief_ strategic_planning.pdf

•	 Khaduri N. Factors of Inclusive Growth and Challenges Faced by the Economics of 
Georgia (Expanded Summary). Journal “Economist” (Ekonomisti) N1, 2018, Tbilisi. (in 
Georgian).

•	 Kvirkvaia M., Kikutadze V., Sikharulidze D., Shaburishvili Sh., Charaia V. (2018). 
Professional Orientation of Youngsters: International Experience and Georgia. Journ. 
“Economisti”, N2, (in Georgian).

•	 Mekvabishvili E. (2018). The Financial Crises of Globalization Epoch and Economics of 
Georgia. Tbilisi. Publishing House “Intelecti”. ISBN 978-9941-476-29-7.

•	 http://eb.tsu.ge /doc/emekvabishvili.pdf (in Georgian).
•	 Metreveli R. (2018). The Sun of Education will be Shining for Centuries! “Alma Mater” is 

a Hundred Years Old. Journ. “Economica da Biznesi”, N1 (in Georgian). 
•	 National Statistics Service of Georgia. www.geostat.ge
•	 Papava V. (2015). The Economics of Georgia. Reforms and Pseudo-Reforms. Publishing 

House “Intelekti”, Tbilisi (in Georgian).
•	 Shelia M. (2018). Reproductive Behavior of Students in Georgia. Демографія та 

соціальна економіка, № 2(33).P. 94-102. 
•	 Silagadze A. (2019). Comparative Analysis of Some Economic Indicators of Post-Soviet 

Countries in the South Caucasus. Journ. “Economika da Biznesi”, XI, N1, (in Georgian);
•	 The Analysis of Labor Market, 2017. The Ministry of Economy and Sustainable 

Development of Georgia. http://www.lmis.gov.ge/ (in Georgian).

Murman Tsartsidze



35

•	 The Problem of Higher Education in Georgia – by Who, What and How the Students are 
Taught. http://eugeorgia.info/ka/article/431/ (in Georgian).

•	 The research report on the graduates of vocational education programs in 2016. 
(TRACER STUDY) The Department of Development of Vocational Education at the 
Ministry of Education and Science of Georgia. Tbilisi – 2017. https://mes.gov.ge/
uploads/files/2016-(Tracer%20Study).pdf

•	 The resolution of  the Government of Georgia N199 on  “Approval for the State 
Strategy  for Labor Market Formation in Georgia and the Action Plan of Realization of 
the State Strategy for Labor Market Formation in Georgia of 2015-2018”. 08.2013, 
Tbilisi. (in Georgian).

•	 The resolution of the Government of Georgia N400 on “Approval for the Socio-
Economic Development Strategy of Georgia - “Georgia 2020” and the Certain Measures 
Related Thereto. June 17, 2014, Tbilisi. (in Georgian).

•	 The resolution of the Government of Georgia №167 on “Approval for the Action Plan 
of Active Policy Strategy for Labor Market and its Implementation in 2016-2018”, April 
4, 2016, Tbilisi. (in Georgian).

•	 The status of vocational education institutions of Georgia at labor market. The analysis 
of the graduate survey. The Department of Development of Vocational Education at 
the Ministry of Education and Science of Georgia. Tbilisi – 2015. http://test.vet.ge/wp-
content/uploads/ 2016/02/2014-Analysis.pdf

•	 Tsartsidze M (2018). The Problems of Labor Market Formation and the Strategic Directions 
for its Solution in Georgia. Institute of Researches and International Symposiums IRIS–
ALKONA. Latvia. ISSN 2414-2344. Journal of International Academic Research JIAR. 
ISSN 2592-8600. VOLUME-1. NO.1. http://irissymposium. wixsite.com/website-71

•	 Tsartsidze M. (2004). The Labor Marker Formation and the Reproduction of Labor Force 
in Georgia. The doctoral thesis, Synopsis. TSU Publishing House, Tbilisi (in Georgian). 

•	 Tsartsidze M. (2018). The Unemployment and Effective Employment Problems in 
Georgia under the Modern Globalization Conditions. Institute of Researches and 
International Symposiums IRIS–ALKONA. Latvia. Journ. of International Economic 
Research. ISSN 2500-9656. Volume 4. No.1.http://irissymposium.wixsite.com/website

•	 Tsartsidze M. Latsabidze N. (2017). The Unemployment and Active Employment Policy 
at the Current Stage of Labor Market Formation in Georgia. The 2nd International 
Scientific Conference CHALLENGES OF GLOBALIZATION IN ECONOMICS AND BUSINESS. 
The Faculty of Economics and Business of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. 
TBILISI. ISBN 978-3-9941-13-650-4. https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_
faculty /global.pdf (in Georgian).

•	 Tukhashvili M (2018). Georgian Labour Market in the condition of Political and Economic 
Crisis.In the book: Youth Employment: Challenges and Opportunites. Timisoara.
Eurostampa, 2012. p.294-300.

•	 Tukhashvili M., Ananiashvili I., Tsartsidze M., Latsabidze N., Shelia M., Chelidze N. (2012). 
The Labor Market and the Re-integration of Return Migrants in Georgia. The publication 

The Active Policy on Labor Market and the Peculiarities of Youth Employment



36

is prepared with the support of Danish Refugee Council’s project “Integration activities 
in Georgia” Tbilisi (in Georgian).

•	 Tukhasvhili M., Tsartsidze M., Latsabidze N., Lobzhanidze M., Shelia M. (2018). 
Emigration Intentions of Students of Higher Education Institutions of Georgia (Examples 
From Ivane Javakhishvili Tbilisi State University). European Journal of Humanities and 
Social Sciences. Scientific journal. Vienna. Premier Publishing. №3 2018. P.132-140. 
ISSN 2414-2344. https://publishing.org/ journals/769/ 

Murman Tsartsidze


