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ABSTRACT
One of the major problems of a market economy is unemployment, when a large part of the employable 

population cannot find work, becomes “redundant” and, as a rule, they form a reserve army of the unemployed.
Losing a job is one of the most frustrating events in a person’s life. Most people rely on their own income to 

maintain a standard of living. At the same time, people receive not only income from labor, but also get a sense 
of personal perfection. 

Losing a job means lowering your standard of living, worrying about the future, losing self-esteem. Therefore, 
it is not surprising that politicians in the process of fighting for a seat often talk about how their proposed policies 
will help create new jobs and tackle unemployment problems. Raising this issue is important today, when Georgia’s 
unemployment rate has reached a historic high and Georgians are trying to sell their votes in the elections for 
20-50 GEL. Unbelievable things were happening during the last election: bribery, threats, blackmail, physical or 
moral terror - these were the hallmarks of the last election. Why? The main reason for this is of course poverty 
and hardship, which is a result of the unemployment in the country.

The following main types of unemployment are distinguished: frictional, structural and cyclical unemploy-
ment, although there are other types (forms) of unemployment that exist in the modern economy.

The essence of frictional, structural, cyclical, seasonal, regional, hidden, demographic, institutional, voluntary 
and suspended unemployment and socio-economic consequences are explained through statistics.

As for the employment problem. It has been shown that in modern Georgia, as time goes on, the share of 
the employed population in the labor force is decreasing more and more. In 2007, 321,3 thousand people were 
employed in the public sector, while 1,256 1 thousand of our citizens were employed in the non-governmental 
sector. Recently, the number of employees in the public sector has greatly increased, however, by 2020 the number 
of employees in the non-governmental sector has decreased to 947,1 thousand. The answer is clear: the private 
sector does not create jobs.

It is also interesting to find employment by economic activity, for example: agriculture, forestry and fish farm-
ing had 202 thousand employees in 2020, while these data in 2017 were 246 thousand.

The number of people employed in wholesale and retail trade, repair of cars and motorcycles has increased. 
E.g. In 2017, their number was 174 thousand employees, and in 2020 this number increased to 188 thousand. 
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All this shows that we are a nation mainly employed in the field of trade and not a producing nation. The num-
ber of car and motorcycle mechanics has greatly increased. This shows that mostly our citizens are buying old, 
depreciated cars and motorcycles, that need major repairs. 

In addition, the number of employees in the field of transport and warehousing has positive dynamics. In 2017, 
70,1 thousand people were employed here, and in 2020, their number increased to 79,2 thousand.

Employment in economic activities, various sectors of the economy, rural and urban employment in different 
age groups are shown, as well as the number of self-employed.

Keywords: Unemployment, employed, market economy, income, economic activities, unemployment problems.
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ანო ტა ცია
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე ბა ა- უმუ შევ რო ბა, რომ ლის დროს შრო მი 

უნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი ვერ პო უ ლობს სა მუ შა ოს, იქ ცე ვა ,,ზედმეტ“ მო სახ ლე ო ბად და 
რო გორც წე სი ისი ნი  ქმნი ან უმუ შე ვარ თა სა რე ზერ ვო არ მი ას. სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გ ვა ერ თ -ერ თი 
ყვე ლა ზე უსი ა მოვ ნო მოვ ლე ნაა ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში. ადა მი ა ნი უმ რავ ლე სო ბა სა კუ თა რი 
შრო მით შე მო სავ ლებ ზე ამ ყა რებს ცხოვ რე ბის დო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან და კავ ში რე ბულ იმე დებს. ამას-
თან, ადა მი ა ნე ბი შრო მი სა გან არა მხო ლოდ შე მო სა ვალს, არა მედ არა მედ პი როვ ნუ ლი სრულ ყო ფი ლე ბის 
გრძნო ბა საც იღე ბენ. 

სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გ ვა ცხოვ რე ბის დო ნის შემ ცი რე ბას, მო მა ვალ ზე წუ ხილს, სა კუ თა რი თა ვის 
პა ტი ვის ცე მის და კარ გ ვას ნიშ ნავს ამი ტო მაც არ გვიკ ვირს, რომ პო ლი ტი კო სე ბი სა ვარ ძ ლი სად მი ბრძო-
ლის პრო ცეს ში ხში რად სა უბ რო ბენ, თუ რო გორ შე უწყობს ხელს, მათ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პო ლი ტი კა 
ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას და უმუ შევ რო ბის პრობ ლე ბის დაძ ლე ვას.

ამ სა კითხის წა მო წე ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნის დღეს, რო ცა სა ქარ თ ვე ლომ  უმუ შევ რო ბის  დო ნემ ის ტო რი ულ 
მაქ სი მუმს მი აღ წია და ქარ თ ვე ლი ყვე ლა გზე ბით ცდი ლო ბას 20-50 ლა რად გა ყი დოს თა ვი სი  ხმა არ ჩევ ნებ ზე. 
წარ მუდ გე ნე ლი რამ ხდე ბო და ბო ლო არ ჩევ ნებ ზე. მოს ყიდ ვა, მუ ქა რა, შან ტა ჟი, ფი ზი კუ რი თუ მო რა ლუ რი 
ტე რო რი - ეს იყო ბო ლო არ ჩევ ნე ბის და მა ხა სი ა თე ბე ლი თვი სე ბა. რა იყო ეს- ამის ძი რი თა დი მი ზე ზი- რა 
თქმა უნ და სი ღა რი ბე და გა ჭირ ვე ბა ა, რო მე ლიც არის შე დე გი უმუ შევ რო ბი სა, რო მე ლიც  ქვე ყა ნა ში არის.

გა მო ყო ფენ უმუ შევ რო ბის შემ დეგ ძი რი თად სა ხე ებს, ესე ნი ა: ფრიქ ცი უ ლი, სტრუქ ტუ რუ ლი და ციკ-
ლუ რი იმუ შევ რო ბა, თუმ ცა არ სე ბობს უმუ შევ რო ბის  სხვა სა ხე ე ბი (ფორმები), რომ ლე ბიც არ სე ბო ბე ნენ 
თა ნა მედ რო ვე   ეკო ნო მი კა ში.

ამის მე რე, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მეშ ვე ო ბით, გან მარ ტე ბუ ლია ფრიქ ცი უ ლი, სტრუქ ტუ რუ ლი, 
ციკ ლუ რი, სე ზო ნუ რი, რე გი ო ნა ლუ რი, ფა რუ ლი, დე მოგ რა ფი უ ლი, ინ ს ტუ ტუ ცი ო ნა ლუ რი, ნე ბა ყო ფი ლე ე-
ბი თი და შე ჩე რე ბუ ლი უმუ შევ რო ვის არ სი და სო ცი ა ლურ -ეკონომიკური შე დე გე ბი.   

რაც შე ე ხე ბა, და საქ მე ბია პრობ ლე მას. ნაჩ ვე ნე ბი რომ, თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თ ვე ლო ში რაც დრო გა დის 
სულ უფ რო და უფ რო მცირ დე ბა და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ხვედ რი თი წი ლი სა მუ შაო ძა ლა ში 2007 წელს 
სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი იყო 321,3 ათა სი ადა მი ა ნი, ხო ლო არა სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში და-
საქ მე ბუ ლი იყო 1,2561  ათა სი  ჩვე ნი მო ქა ლა ქე.  იმ დროს რო ცა სა ხელ მ წი ფო  სექ ტორ ში, ბო ლო პე რი ოდ ში 
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ძა ლი ან გა ი ზარ და მო სამ სა ხუ რე თა რიცხ ვი. 2020  წ.  947,1 ათა სამ დე შემ ცირ და არა სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში 
და საქ მე ბულ თა ოდე ნო ბა. პა სუ ხი არის ცალ სა ხად, ჩვენ თან  კერ ძო სექ ტო რი  არ ქმნის სა მუ შაო ად გი ლებს.

ასე სა ინ ტე რე სო ა, და საქ მე ბა  ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის  მი ხედ ვით მაგ: სოფ ლის, სატყეო  და თევ ზის 
მე ორ ნე ო ბა ში 2020 წელს იყო 202 ათა სი  და საქ მე ბუ ლი, რო ცა ეს მო ნა ცე ბი 2017 წელს 246 ათა სი იყო . 
გაზ რ დი ლია სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის, ავ ტო მო ბი ლე ბი სა და მო ტო ციკ ლე ტე ბის რე მონ ტ ზე და საქ-
მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვი. მაგ. 2017 წელს მა თი რა ო დე ნო ბა იყო 174  ათა სი და საქ მე ბუ ლი, ხო ლო 2020 
წელს ეს რიცხ ვი 188 ათა სამ დე გა ი ზარ და. ყო ვე ლი ვე ეს აჩ ვე ნებს, რომ ჩვენ ვართ ძი რი თად ში ვაჭ რო ბის 
სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი ერი და არა მწარ მო ე ბე ლი ერი. ძა ლი ან არის გაზ რ დი ლი ავ ტო მან ქა ნე ბის და მო-
ტო ციკ ლე ტე ბის ხე ლოს ნე ბის რიცხ ვი, ეს აჩ ვე ნებს იმას, რომ ძი რი თად ში ჩვენ მო ქა ლა ქე ე ბი ყი დუ ლო ბებ 
ძველ, ამორ ტი ზი რე ბულ მან ქა ნებს და მო ტო ციკ ლებს, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბენ სე რი ო ზულ რე მონტს.

ასე ვე, და დე ბი თი დი ნა მი კა აქვს ტრან ს პორ ტის და და საწყო ბე ბის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა რიცხოვ-
ნო ბას. 2017 წელს აქ და საქ მე ბუ ლი  იყო 70,1 ათა სი ადა მი ა ნი, ხო ლო 2020 წელს მა თი რიცხ ვი  79,2   ათა-
სამ დე გა ი ზარ და.

ასე ვე, მო ცე მუ ლი და საქ მე ბის მო ნა ცე მე ბი ეკო ნო მი კის სხვა დარ გებ ში. ასე ვე ნაჩ ვე ბე ბია და საქ მე ბა 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა მო ბის, ეკო ნო მი კის სხვა დას ხ ვა დარ გე ბის, სქე სობ რივ ჭრილ ში და საქ მე ბა, სოფ ლად 
და ქა ლა ქად და საქ მე ბა, სხვა დას ხ ვა ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში. ასე ვე, მო ცე მუ ლია თვით და საქ მე ბულ თა რა-
ო დე ნო ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  უმუ შევ რო ბა, და საქ მე ბუ ლი, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა, შე მო სა ვა ლი, ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბა, უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მა.

შე სა ვა ლი
სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო-

ვა ნი პრობ ლე ბაა უმ უშ ევ რო ბა, რომ ლის დროს 
შრო მი სუ ნა რი ანი მო სახ ლე ობ ის დი დი ნა წი ლი ვერ 
პო ულ ობს სა მუ შა ოს, იქ ცე ვა «ზედ მეტ» მო ქა ლა ქედ 
და რო გორც წე სი, ქმნის უმ უშ ევ არ თა სა რე ზერ ვო 
არ მი ას.

სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გვა ერთ-ერ თი ყვე ლა-
ზე უსი ამ ოვ ნო მოვ ლე ნაა ნე ბის მი ერი ად ამი ან ის 
ცხოვ რე ბა ში. მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბა სა კუ-
თა რი შრო მით მი ღე ბულ შე მო სავ ლებ ზე ამ ყა რებს 
ცხოვ რე ბის დო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან და კავ ში რე-
ბულ იმ ედ ებს. ამ ას თან და საქ მე ბუ ლი ად ამი ანი, არა 
მხო ლოდ შე მო სა ვალს იღ ებს,არ ამ ედ თავს პი როვ-
ნუ ლა დაც სრულ ყო ფი ლად გრძნობს.

სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გვა ცხოვ რე ბის დო ნის 
შემ ცი რე ბას, მო მა ვალ ზე წუ ხილს, სა კუ თა რი თა ვის 
პა ტი ვის ცე მის და კარ გვას ნიშ ნავს.ამ იტ ომ აც არ 
გვიკ ვირს, რო დე საც პო ლი ტი კო სე ბი «სა ვარ ძლის-
თვის» ბრძო ლი სას ხში რად სა უბ რო ბენ, თუ რო გორ 
შე უწყობს ხელს მათ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პო-
ლი ტი კა ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა სა და 
უმ უშ ევ რო ბის პრობ ლე ბის დაძ ლე ვას.

სა ხელ მწი ფოს ცხოვ რე ბის დო ნის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლია ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი 
უმ უშ ევ რო ბის დო ნე.ად ამი ან ებს, რომ ლებ საც სურთ 
შრო მა, მაგ რამ ვერ შო ულ ობ ენ სა მუ შა ოს, ვერ შე-
აქ ვთ შექ მნა ში თა ვი ან თი წვლი ლი მთლი ანი ში და 

პრო დულ ტის შექ მნა ში. იმ ის მი უხ ედ ავ ად, უმ უშ ევ-
რო ბის გარ კვე ული დო ნის არ სე ბო ბა გარ და უვ ალია 
რე ალ ურ ეკ ონ ომ იკ აში, სა დაც კი ათ ას ობ ით ფირ მა 
და მი ლი ონ ობ ით მშრო მე ლია, უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 
მა ინც არ სე ბობს. ასე რომ, რაც უფ რო მე ტა დაა 
მო სახ ლე ობა და საქ მე ბუ ლი ამა თუ ქვე ყა ნა ში, მით 
უფ რო მე ტია ამ ქვეყ ნე ბის მთლი ანი ში და პრო-
დუქ ტი და მით უფ რო მე ტა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი 
სა ხელ მწი ფო.

ამ სა კითხის გან ხილ ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია დღეს, 
რო ცა სა ქარ თვე ლო ში უმ უშ ევ რო ბის დო ნემ ის-
ტო რი ულ მაქ სი მუმს მი აღ წია და ქარ თვე ლი ყვე ლა 
გზით ცდი ლობს 20-50 ლა რად გა ყი დოს თა ვი სი ხმა 
არ ჩევ ნებ ზე. წარ მო უდ გე ნე ლი რამ ხდე ბო და ბო ლო 
არ ჩევ ნებ ზე.მოს ყიდ ვა, მუ ქა რა, შან ტა ჟი, ფი ზი კუ რი 
თუ მო რა ლუ რი ტე რო რი - ეს ყვე ლა ფე რი იყო ბო-
ლო არ ჩევ ნე ბის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი სი ტუ აცია. 
ამ ის ძი რი თა დი მი ზე ზი, რა თქმა უნ და სი ღა რი ბე 
და გა ჭირ ვე ბაა, რო მე ლიც არ ის შე დე გი ქვე ყა ნა ში 
არ სე ბუ ლი უმ უშ ევ რო ბი სა.

ამ სტა ტი აში ჩვენ სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე-
ბით შე ვეც დე ბით მი მო ვი ხი ლით, რა ხდე ბა ამ მი მარ-
თუ ლე ბით სა ქარ თვე ლო ში, რო გო რია უმ უშ ევ რო ბა 
და და საქ მე ბის დო ნე ჩვენს ქვე ყა ნა ში. 

რო გორც ვთქვით, უმ უშ ევ რო ბა სა ბაზ რო ეკ ონ-
ომ იკ ის თან ხმლე ბი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მოვ-
ლე ნაა. უმ უშ ევ რო ბის პი რო ბებ ში ეკ ონ ომ იკ ურ ად 
აქ ტი ური მო სახ ლე ობ ის ნა წი ლი ვერ იყ ენ ებს თა ვის 
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სა მუ შაო ძა ლას. შრო მის ბა ზარ ზე დარ ღვე ულია 
მოთხოვ ნა სა და მი წო დე ბას შო რის წო ნას წო რო ბა. 
ამ იტ ომ იქ მნე ბა სა მუ შაო ძა ლის სი ჭარ ბე.

გა მო ყო ფენ უმ უშ ევ რო ბის შემ დეგ ძი რი თად 
სა ხე ებს, ეს ენია: ფრიქ ცი ული, სტრუქ ტუ რუ ლი და 
ციკ ლუ რი და სხვა სა ხის უმ უშ ევ რო ბას. გან ვი ხი-
ლოთ თი თოეული მათ გა ნი.

ფრიქ ცი ული უმ უშ ევ რო ბა – ეს არ ის უმ უშ ევ რო-
ბა, რო მე ლიც წარ მო იშ ობა მო მუ შა ვის ერ თი სა მუ-
შაო ად გი ლი დან მე ორ ეზე გა დას ვლი სას, რო მე ლიც 
ძი რი თად ში არ ის ნე ბა ყო ფი ლე ბი თი პრო ცე სი და 
გან პი რო ბე ბუ ლია რამ დე ნი მე მი ზე ზით: 

1. ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლის ძი ებ ით; ( რო მე ლიც 
არ ის უფ რო შე მო სავ ლი ანი);

2. მომ ხიბ ლა ვი ახ ალი სა მუ შაო პი რო ბე ბით ;
3. ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ ის გაუა რე

სებით;
4. ოჯ ახ ური მდგო მა რე ობ ის შეც ვლით; 
თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო ში,სა ბედ ნი ერ ოდ, 

მომ რავ ლდა ის ეთი შემ თხვე ვე ბი,რო ცა ახ ლად შექ-
მნი ლი ოჯ ახ ები უარს ამ ბო ბენ არ სე ბულ სა მუ შა-
ოზე და ახ ალ სა მუ შა ოს ირ ჩე ვენ, რო მე ლიც უფ რო 
მომ ხიბ ლა ვია,რაც იძ ლე ვა ვა კან ტუ რი ად გი ლე ბის 
სწო რად გან საზღვრის სა შუ ალ ებ ას. სწო რი ინ ფორ-
მა ცი ის მი ღე ბის შემ დეგ ის ინი ნე ბა ყო ფი ლე ბით 
ტო ვე ბენ არ სე ბულ სა მუ შაო ად გი ლებს.

რაც შე ეხ ება სტრუქ ტუ რულ უმ უშ ევ რო ბას, იგი 
არ ის არ ან ებ აყ ოფ ლო ბი თი ფორ მით და ძი რი თა დად 
მიმ დი ნა რე ობს, მა შინ, რო ცა და საქ მე ბუ ლი ვერ პა-
სუ ხობს კვა ლი ფი კა ცი ის შე სა ბა მის დო ნეს და სა მუ-
შა ოდ ან თა ვი სუფ ლდე ბა უშუ ალ ოდ ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხელ მძღვა ნე ლე ბის მი ერ. ას ეთ დროს და საქ მე ბულს 
ეუბ ნე ბი ან, რომ იგი ვერ პა სუ ხობს არ სე ბულ გა მოწ-
ვე ვებს და ამ ის გა მო და ითხო ვეს სამ სა ხუ რი დან. აქ-
ვე ამ ატ ებ ენ, რომ შე სა ბა მი სი კვა ლიფ კა ცი ის ამ აღ-
ლე ბის შემ დეგ და აბ რუ ნე ბენ სამ სა ხურ ში. მაგ. რო ცა 
სა ქარ თვე ლო გა და ვი და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ ზე და შე მო ვი და კომ-
პი უტ ერ ული სა ბუ ღალ ტრო პროგ რა მე ბი, ძა ლი ან 
ბევ რი მოქ მე დი,საბ ჭო თა კავ ში რის დრო ინ დე ლი 
ბუ ღალ ტე რი, ახ ალი რე ალ ობ ის გა მო, გა ათ ავ ის უფ-
ლეს სამ სა ხუ რი დან. გან სა კურ თე ბით უმ უშ ევ არ თა 
რა ოდ ენ ობა გა იზ არ და იმ ობი ექ ტებ ში, რო მელ თა 
პრი ვა ტი ზე ბა თა ვის დრო ზე კა ნო ნის დარ ღვე ვით 
გან ხორ ცი ელ და, არ შე ნარ ჩუნ და სა ვალ დე ბუ ლო, 
სა წარ მოს პრო ფი ლი. ამ ის შე დე გად კი მუ შა კე ბი 
მა სობ რი ვად და ითხო ვეს სამ სა ხუ რე ბი დან.

ციკ ლუ რი უმ უშ ევ რო ბა კი გა მოწ ვე ულია უმ-
უშ ევ რო ბის გა დახ რით მი სი ბუ ნებ რი ვი დო ნი დან. 

ცნო ბი ლია, რომ უმ უშ ევ რო ბის ბუ ნებ რო ვი დო ნე 
კი არ ის ის დო ნე, რო მე ლიც ბუ ნე ბა ში არ სე ბობს და 
იგი ბო ლო მო ნა ცე მე ბით შე ად გენს 4-5.5 პრო ცენ-
ტს. ციკ ლის ეს სტა დია ხა სი ათ დე ბა ერ თობ ლი ვი 
და ნა ხარ ჯე ბის და ბა ლი დო ნით, რო ცა სა ქო ნელ სა 
და მომ სა ხუ რე ბა ზე მოთხოვ ნა მცირ დე ბა, მნიშ ვნე-
ლოვ ნად ეც ემა წარ მო ებ ისა და და საქ მე ბის დო ნე, 
იზ რდე ბა და საქ მე ბულ თა გა მო თა ვი სუფ ლე ბის 
მას შტა ბე ბი, შე სა ბა მი სად, უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 
მკვეთ რად იზ რდე ბა. 

გარ და ამ ისა, სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობს სე ზო-
ნუ რი უმ უშ ევ რო ბა მრა ვალ დარ გში (მაგ. სოფ ლის 
მე ურ ნე ობა, კვე ბის მრეწ ვე ლო ბა, მშე ნებ ლო ბა) 
სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო წარ მო ება არ ის სე ზო-
ნუ რი. მა გა ლი თად, ტუ რიზ მის სფე რო ში მო მუ შა ვე 
ად ამი ან ებ ის დი დი ნა წი ლი და საქ მე ბუ ლია ზაფხულ-
ში, ხო ლო სხვა სე ზონ ზე სა მუ შაო თით ქმის არ აქ-
ვს. იგ ივე შე იძ ლე ბა ით ქვას შე მოდ გო მა ზე, რო ცა 
სა სოფ ლო-სა მე ურ მეო სა მუ შაოებზე მო ქა ლა ქე ები 
არი ან და საქ მე ბულ ნი, ხო ლო სხვა პე რი ოდ ში ის ინი 
რჩე ბი ან სა მუ შაო ად გი ლის გა რე შე.

აგ რეთ ვე, არ სე ბობს რე გი ონ ალ ური უმ უშ ევ რო-
ბა. არ ცთუ იშ ვი ათ ად ად გი ლი აქ ვს ქვეყ ნის ცალ კე-
ული რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით სპე ცი ფი კუ რი, ბე ნებ-
რი ვი-ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბის (მცი რე მი წი ან ობ ის, 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის უკ მა რი სო ბა და ა.შ). მაგ. ას ეთი 
რე გი ონ ებს გა ნე კუთ ვნე ბა: რა ჭა- ლეჩხუ მი, სვა ნე-
თი, მთი ანი აჭ არა და სხვა. თუმ ცა, ეს პრობ ლე მა 
ნა წი ლობ რივ გა დაწყდა სვა ნეთ ში, რო ცა გა იხ სნა 
სამ თო -სათხი ლა მუ რო კუ რორ ტი.

ას ევე ბუ ნე ბა ში არ სე ბობს ფა რუ ლი უმ უშ ევ რო-
ბა. მი სი არ სი ის ეთია, რომ ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის 
დროს, ნა წი ლობ რი ვი დატ ვირ თვით ფუნ ქცი ონ ირ-
ებს სა წარ მო ები. ას ეთ დროს სა წარ მო ები კი არ ათ-
ავ ის უფ ლე ბენ მუ შა კებს,არ ამ ედ გა დაჰ ყავთ ის ინი 
არ ას რულ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე ან უშ ვე ბენ უხ ელ ფა სო 
შვე ბუ ლე ბა ში.ის ინ ამ ით ფორ მა ლუ რად კვლავ რჩე-
ბი ან და საქ მე ბუ ლე ბად, თუმ ცა ის ინი,ფაქ ტობ რი-
ვად,უმ უშ ევ რე ბი არი ან.

ბუ ნე ბა ში ას ევე არ სე ბობს დე მოგ რა ფი ული უმ-
უშ ევ რო ბა უნ და ვთქვათ ის, რომ ამ ფორ მის უმ უშ-
ევ რო ბა სა ქარ თვე ლოს დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში 
არ ემ უქ რე ბა, რად გან უახ ლო ეს პე რი ოდ ში შე უძ-
ლე ბე ლია ჩვენს ქვე ყა ნა ში მოხ დეს დე მოგ რა ფი ული 
აფ ეთ ქე ბა და მო სახ ლე ობ ის ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბა. 

დე მოგ რა ფი ული უმ უშ ევ რო ბის დროს ძა ლი ან 
მა ღა ლია მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობ ის ზრდა, რო-
მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად აღ ემ ატ ება არ სე ბუ ლი სა-
მუ შაო ძა ლის რა ოდ ენ ობ ას. მოკ ლედ, რომ ვთქვათ 
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მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
რა ოდ ენ ობა არ ის და უბ ალ ან სე ბე ლი მაგ. დე მოგ-
რა ფი ული უმ უშ ევ რო ბის კლა სი კუ რი ნი მუ ში არ ის 
სა ხელ მწი ფო მი ან ვა რი (იგ ივე ბირ მა) ამ ქვე ყა ნა ში 
თა ვის დრო ზე მოხ და დე მოგ რა ფი ული აფ ეთ ქე ბა, 
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და ქვეყ ნის მო სახ-
ლო ბა, ხო ლო ეკ ონ ომ იკა მო უმ ზა დე ბე ლი იყო ამ 
სი ტუ აცი ის ათ ვის, რა მაც გა მო იწ ვია უმ უშ ევ რო ბის 
ზრდა.

ას ევე, არ სე ბობს ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური უმ უშ ევ-
რო ბა. იგი და კავ ში რე ბუ ლია სა მუ შაო ძა ლის მო უქ-
ნელ მუ შა ობ ას თან. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა მუ შაო 
ად გი ლე ბი არ ის, მო სახ ლე ობ ას ეს ინ ფორ მა ცია არ 
მი ეწ ოდ ება და სა მუ შაო ად გი ლე ბი აუთ ვი სე ბე ლია.

არ სე ბობს ას ევე, ნე ბა ყო ფი ლე ბი თი უმ უშ ევ რო ბა 
რო ცა სხვა დას ხვა გა რე მო ებ ის გა მო, თა ვი სი ფი-
ზი კუ რი წყო ბის, არ აშ რო მი თი შე მო სავ ლის გა მო, 
ად ამი ან ებს არ სურთ ჰქონ დეთ რე გუ ლა რუ ლი სა-
მუ შაო. სა ხელ მწი ფო კა ნო ნებ ზე დაყ რდნო ბით, ზედ-
მეტ მო სახ ლე ობ ად თუ ზედ მეტ მო ქა ლა ქედ არი ან 
მიჩ ნე ულ ები. შე ჩე რე ბუ ლი უმ უშ ევ რე ბის კა ტე გო-
რი ას მი ეკ უთ ვნე ბი ან ის ად ამი ან ები, რომ ლებ საც 
და კარ გუ ლი აქ ვთ მუდ მი ვი სა მუ შაო, შე გუ ებ ულ ნი 
არი ან არ სე ბულ მდგო მა რე ობ ას და ას რუ ლე ბენ 
არ არ ეგ ულ ირ ებ ად სა მუ შა ოს და სჯერ დე ბი ან მი-
ზე რულ ან აზღა ურ ებ ას.

ზო გა დად უმ უშ ევ რო ბა გა ნი ხი ლე ბა რო გორც 
უმ წვა ვე სი, სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე ნა, 
მი სი დო ნე მეტ წი ლად ას ახ ავს სა ხელ მწი ფო ებ ის 
გან ვი თა რე ბის ხა რის ხს. ამ პრო ცესს სა ზო გა დო-
ებ ის თვის მო აქ ვს საკ მა ოდ ნე გა ტი ური შე დე გი, 
ცალ კე ული ქვეყ ნე ბის სო ცი ალ ურ- ეკ ონ ომ იკ ურ 
და პო ლი ტი კურ მდგო მა რე ობ აზე.

უმ უშ ევ რო ბის ყვე ლა ზე ნე გა ტი ური შე დე გი 
არ ის მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის შე და რე ბით და-
ბა ლი დო ნის მო ცუ ლო ბა, რო ცა მო სახ ლე ობ ის დიდ 
ნა წილს ვერ შე აქ ვს თა ვი სი წვლილ სა ქონ ლი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის დოვ ლა თის შექ მნა ში.

უმ უშ ევ რო ბა თა ვის ნე გა ტი ურ კვალს ტო ვებს 
ის ეთ სო ცი ალ ურ ფე ნო მენ ში, რო გო რიც არ ის და-
ნა შა ული, თა ვი სი ყვე ლა ნა ირი გა მოვ ლი ნე ბე ბით: 
ყა ჩა ღო ბა, ქურ დო ბა, ძარ ცვა, ძა ლა დო ბა ოჯ ახ-
ური კონ ფლიქ ტე ბი. არ ცთუ მარ ტი ვა დაა საქ მე 
ოჯ ახ ური ღა ლა ტის მი მარ თუ ლე ბით. უმ რავ ლეს 
შემ თხვე ვა ში ოჯ ახ ის ერ თი -ერ თი წევ რი სა მუ შა ოდ 
მი დის სხვა რე გი ონ ში ან სხვა ქვე ყა ნა ში და არ ცთუ 
იშ ვი ად ად ქმნის ახ ალ ოჯ ახს, რაც მთა ვა რია, ბავ-
შვე ბი წლო ბით რჩე ბი ან მშობ ლე ბის ყუ რადღე ბი სა 
და მზრუნ ვე ლო ბის გა რე შე.

ერ თი-ერ თი ნე გა ტი ური მოვ ლე ნა უმ უშ ევ რო-
ბი სა არ ის ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი დე მოგ რა ფი ული 
ვი თა რე ბა. ას ეთ დროს, ძა ლი ან მცირ დე ბა ქორ წი ნე-
ბა, იზ რდე ბა გან ქორ წი ნე ბე ბის რიცხვი, რო მე ლიც 
მო სახ ლე ობ ის რიცხოვ ნო ბას თა ვის დაღს ას ვამს. 

უმ უშ ევ რო ბა უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს მო სახ-
ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ აზე. ბო ლო 
პე რი ოდ ში ძა ლი ან არ ის მო მა ტე ბუ ლი სის ხლის 
მო მოქ ცე ვის სის ტე მის, გუ ლის, ენ დოკ რი ნო ლო გი-
ური და ავ ად ებ ები, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია 
ნერ ვულ და ძა ბუ ლო ბა სა და არ ას რულ ფა სო ვან კვე-
ბას თან. ეს ყვე ლა ფე რი არ ის უმ უშ ევ რო ბი სა და არ-
ას რულ ფა სო ვა ნი ცხოვ რე ბის წე სით გა მოწ ვე ული. 
ად ამი ან ებ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ბო ლო 25 -30 
წლის გან მავ ლო ბა ში ექ იმ თან არ არი ან ნამ ყო ფი, 
ის ინი უმ უშ ევ რე ბი და შე სა ბა მი სად სო ცი ალ ური 
პრობ ლე მის წი ნა შე არი ან.

ბო ლოს უნ და აღ ვნიშ ნო სრუ ლი ად ახ ლა ფე ნო მე-
ნი, რო მე ლიც ახ ლა ხან აღ მო ცენ და სა ქარ თვე ლო ში- 
ეს არ ის სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
უმ სგავ სო ება- მოს ყიდ ვა, შან ტა ჟი, ფსი ქო ლო გი ური 
და ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა 
ძი რი თა დად სი ღა რე ბე სა და უმ უშ ევ რო ბას.

ას ევე, ის იც უნ და ით ქვას, რომ უმ უშ ევ რო ბა საც 
აქ ვს რამ დე ნი მე და დე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე 
ფაქ ტო რიც, ეს ენია:

1.	 არ სე ბობს მუდ მი ვი კონ კუ რენ ცია მო მუშ ვე-
თა შო რის. 

2.	 არ სე ბობს შრო მის მწარ მო ებ ლო ბის სტი მუ-
ლი რე ბის მო მენ ტე ბი. 

3.	 და საქ მე ბულ თა სო ცი ალ ური სტა ტუ სის იზ-
რდე ბა.

• ამ რი გად, გან ვი ხი ლეთ უმ უშ ევ რო ბის არ სი, 
მი სი სა ხე ები და წარ მოქ მნის მი ზე ზე ბი. იმ ის მი უხ-
ედ ავ ად გრძელ ვა დი ანია თუ მოკ ლე ვა დი ანია უმ-
უშ ევ რო ბა, იგი მა ინც თა მა შობს ნე გა ტი ურ როლს 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ ად გან ვი თა რე ბის საქ მე-
ში,თუმ ცა მა საც კი გა აჩ ნია და დე ბი თი მო მენ ტე ბი, 
რომ ლე ბიც გა მო იხ ატ ება იმ ით, რო მუ მუ შევ რო ბა 
ქმნის გარ კვე ულ რე ზერ ვებ სა და ზრდის მო მუ შა-
ვე თა კონ კუ რენ ცი ას.

შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ უმ უშ ევ რო ბა იყო და 
არ ის გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თვის, მი სი აღ ორ-
ძი ნე ბის თვის უმ თავ რეს პრობ ლე მა. მე ტი სიცხა-
დი სათ ვის უნ და მო ვიყ ვა ნოთ სა ქარ თვე ლოს მა-
გა ლი თი. უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 2010 წელს იყო 27,2 
პრო ცენ ტი, რო მე ლიც 2012 წელს უმ ნიშ ვნე ლოდ 
შემ ცირ და და შე ად გი ნა 26.7 %, 2020 წელს მი აღ წია 
18.5 პრო ცენ ტს. ეს ყვე ლა ფე რი უკ ავ შირ დე ბა კო-
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ვიდ პან დე მი ას. მთე ლი მსოფ ლიო იყო ჩა კე ტი ლი და 
მო სახ ლე ობა ვერ მი დი ოდა საზღვარ გა რეთ, ვერც 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ სა და ვერც ა.შ.შ-ში.

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა უმ უშ ევ რო ბის მო ნა ცე-
მე ბი გენ დე რულ ჭრილ ში.2012 წელს კა ცე ბის 25 % 
იყო უმ უშ ევ არი, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცირ და 2016 
წელს 17,6 % -მდე, ხო ლო 2020 წელს შე ად გი ნა 16,2 
%. რაც შეეეხება, ქა ლებს, 2010 წელს იყო 28,9 %, 
ხო ლო 2020 წელს ეს მო ნა ცე ბი შემ ცირ და და შე-
ად გი ნა 20,2 %.

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა, რო გორ ნა წილ დე ბა ეს 
მო ნა ცე მე ბი ქა ლა ქი სა და სოფ ლის მო სახ ლე ობ ას 
შო რის. 2010 წელს სა მუ შაო ძა ლის 29,8 % იყო უმ უშ-
ევ არი ქა ლაქ ში. ეს მო ნა ცე მი და ეცა 2020 წელს და 
შე ად გი ნა 20,3 %. რაც შე ეხ ება სოფ ლის მო სახ ლე-
ობ ას, უმ უშ ევ რებ ში მა თი წი ლი იყო 23,3 %, ხო ლო 
2020 წელს კი -15,8 %. უმ უშ ევ რო ბის დო ნე სოფ ლად 
5 პრო ცენ ტით ნაკ ლე ბია, ვიდ რე ქა ლა ქებ ში. ის ფაქ-
ტი, რომ დიდ ქა ლა ქებ ში თვით და საქ მულ თა დი დი 
ნა კა დია,ამ დროს ის ინი სო ფელ ში რომ და საქ მე ბუ-
ლიყ ვნენ, ეს სხვა ობა კი დევ უფ რო მე ტი იქ ნე ბო და. 
ჩვენ არ ვუტყდე ბით სა კუ თარ თავს, რომ ვართ 
აგ რა რუ ლი მე ურ ნე ობ ის, მი წათ მოქ მე დი ქვე ყა ნა.

სა ინ ტე რე სოა უმ უშ ევ რო ბის მო ნა ცე მე ბი ას აკ-
ობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით. 20-24 წლის ახ ალ გაზ-
რდებ ში ეს მო ნა ცე მი შე ად გენს 38,3 %, ხო ლო 25 -29 
ას აკ ობ რი ვი ჯგუ ფის ახ ალ გაზ რდე ბი უფ რო მე ტად 
პო ულ ობ ენ სამ სა ხურს. 2020 წელს უმ უშ ევ არი იყო 
23,2 %.ას ევე დი დია 35-39 წლის ახ ალ გაზ რდე ბის 
ხვედ რი თი წი ლი და უს აქ მე ბელ ად ამი ან ებ ში. 2020 
წელს ის შე ად გენ და 20,8 პრო ცენ ტს.

სა ქარ თვე ლოს სა ბაზრ ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერთ 
უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვად და საქ მე ბის ზრდა და უმ-
უშ ევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბა წარ მო ად გენს, რაც 
შე სა ბა მი სად ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს პრი ორ იტ ეტს წარ მო ად გენს. 
ზო გა დად, სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში კერ-
ძო სექ ტო რის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა და ზრდა 
უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტი ანი 
მე ქა ნიზ მია. ამ ას თან, უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბი სა 
და და საქ მე ბის ზრდის მი მარ თუ ლე ბით ეფ ექ ტი ანი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად. 

ჩვენ გან ვი ხი ლეთ, უმ უშ ევ რო ბის არ სი და მი სი 
სო ცი ალ ურ ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბი. ახ ლა ას ევე 
სა ინ ტე რე სოა, და საქ მის არ სი და რა ხდე ბა ამ მხრივ 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში. უნ და ით ქვას, რომ მო სახ ლე ობა 
ბუ ნე ბა ში იყ ოფა აქ ტი ურ და პა სი ურ მო სახ ლე ობ ად. 
შრო მის სა ერ თა შო რი სო ბი ურ ოს თა ნახ მად, აქ ტი-
ური მო სახ ლე ობ ას მო იც ავს ან აზღა ურ ებ ად სა მუ-

შა ოს მქო ნე პი რე ბის და საქ მე ბის დო ნეს.არ სე ბობს 
უმ უშ ევ რო ბის გან საზღვრის სა მი გზა: 1. რო გორც 
ფიქ სი რე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის აქ ტი ური პი რე ბი სა და 
ფიქ სი რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მთლი ანი მო სახ ლე ობ ის 
თა ნა ფარ დო ბა; 2. რო გორც სა მუ შაო მქო ნე აქ ტი ური 
მო სახ ლე ობ ისა და მთლი ანი მო სახ ლე ობ ის თა ნა-
ფარ დო ბა; 3. რო გორც სა მუ შა ოს მქო ნე პი რე ბი სა და 
აქ ტი ური მო სახ ლე ობ ის თა ნა ფარ დო ბა. თუ პირ ვე ლი 
თა ნა ფარ დო ბა არ ის არ ის 50 %, ეს იმ ის ნიშ ნავს, რომ 
მო ცე მულ ქვე ყა ნა ში აქ ტი ურ მო სახ ლე ობ ას შედ გენს 
50 %-ი.თუ მე ორე თა ნა ფარ დო ბა არ ის 45%-ი, მა შინ 
სა მუ შა ოს მქო ნე პირ თა რა ოდ ენ ობა არ ის მთლი ანი 
მო სახ ლე ობ ის 45 %-ი. მე სა მე თა ნა ფარ დო ბა თუ, 
ვთქვათ, არ ის 95 %, მა შინ ყო ველ 100 შრო მი სუ ნა რი-
ანი პი რი დან და საქ მე ბუ ლია 95 პი რი, ანუ უმ უშ ევ რო-
ბის დო ნე არ ის 5 %. სა ინ ტე რე სოა, სა ქარ თვე ლო ში 
და საქ მე ბულ თა გა ნა წი ლე ბის პრო ცე სი სა კუთ რე ბის 
ფორ მე ბის მი ხედ ვით.

2007 წელს სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ-
ლი იყო 321,3 ათ ასი ად ამი ანი, ხო ლო არ ას ახ ელ მწი-
ფო სექ ტორ ში — 1,2561 ათ ასი ჩვე ნი მო ქა ლა ქე. იმ 
დროს, რო ცა სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში ბო ლო პე რი-
ოდ ში ძა ლი ან გა იზ არ და მო სამ სა ხუ რე თა რიცხვი, 
2020 წ. 947,1 ათ ას ამ დე შემ ცირ და არ ას ახ ელ მწი ფო 
სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა. პა სუ ხი 
არ ის ცალ სა ხა, ჩვენ თან კერ ძო სექ ტო რი არ ქმნის 
სა მუ შაო ად გი ლებს.

ას ევე, სა ინ ტე რე სოა და საქ მე ბა ეკ ონ ომ იკ ური 
საქ მი ან ობ ის მი ხედ ვით. მაგ. სოფ ლის, სატყეო და 
თევ ზის მე ურ ნე ობ აში 2020 წელს იყო 202 ათ ასი 
და საქ მე ბუ ლი, რო ცა ეს მო ნა ცე ბი 2017 წელს 246 
ათ ასია.

გაზ რდი ლია სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის, 
ავ ტო მო ბი ლე ბი სა და მო ტო ციკ ლე ტე ბის შემ კე თე-
ბელ თა რა ოდ ენ ობა. მაგ, 2017 წელს ამ სფე რო ში 
და საქ მე ბუ ლი იყო 174 ათ ასი ად ამი ანი, ხო ლო 
2020 წელს ეს რიცხვი 188 ათ ას ამ დე გა იზ არ და. 
ყო ვე ლი ვე ეს აჩ ვე ნებს, რომ ჩვენ ვართ ძი რი თად-
ში ვაჭ რო ბის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი ერი და არა 
მწარ მო ებ ელი.რო გორც ვხე დავთ, ძა ლი ან არ ის 
გაზ რდი ლი ავ ტო მან ქა ნე ბი სა და მო ტო ციკ ლე ტე-
ბის ხე ლოს ნე ბის რიცხვი. ეს აჩ ვე ნებს იმ ას, რომ 
ძი რი თად ში ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ები ყი დუ ლო ბებ ძველ, 
ამ ორ ტი ზე ბულ მან ქა ნებს, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ებს 
სე რი ოზ ულ რე მონ ტს.

ას ევე და დე ბი თი დი ნა მი კა აქ ვს ტრან სპორ ტი-
სა და და საწყო ბე ბის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა 
რიცხოვ ნო ბას. 2017 წელს აქ და საქ მე ბუ ლი იყო 70,1 
ათ ასი ად ამი ანი, ხო ლო 2020 წელს მა თი რიცხვი 79,2 
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ათ ას ამ დე გა იზ არ და.

ას ევე, გაზ რდი ლია უძ რავ ქო ნე ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის და საქ მე ბის რიცხვი. თუმ ცა 
ეს ციფ რე ბი არ ის არ ას წო რი, რად გან ამ სფე რო ში 
დი დია იმ ად ამი ან ებ ის წი ლი, რომ ლე ბიც არ არი ან 
სა თა ნა დო ორ გა ნო ებ ში რე გის ტრი რე ბულ ნი და 
უკ ან ონ ოდ არი ან და საქ მე ბულ ნი. 

ეკ ონ ომ იკ ის სფე რო ში, დარ გე ბის მი ხედ ვით, 
და საქ მე ბუ ლი 1241,8 ად ამი ან იდ ან 83,3 ათ ასი არ ის 
მე ნე ჯე რის პო ზი ცი აზე, ტექ ნი კო სე ბი სა და დამ-
ხმა რე სპე ცი ალ ის ტის პო ზი ცი აზე და საქ მე ბუ ლია 
ყვე ლა ზე მე ტი 217,7 ათ ასი ად ამი ანი, ას ევე საკ მა ოდ 
ბევ რია მომ სა ხუ რე ბი სა და გა ყიდ ვის სფე რო ებ ში 
და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი, ხო ლო სოფ ლის, სატყეო და 
თევ ზის მე ურ ნე ობ აში- ყვე ლა ზე მე ტი 221, 4 ათ ასი 
ად ამი ანი. რაც შე ეხ ება ხე ლოს ნებ სა და მო ნა თე სა ვე 
სფე როს მუ შა კე ბის რა ოდ ენ ობა — 93,4. 

და საქ მე ბუ ლე ბი დან 26, 2% არ ის ქა ლი, ხო ლო 
მა მა კა ცი- 36, 4% ქა ლაქ ში არ აფ ორ მა ლუ რად არ ის 
და საქ მე ბუ ლი 30,2 %, ხო ლო სოფ ლად — მო სახ-
ლე ობ ის 35,6 %. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა მუ შაო ძა ლის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის გენ დე რის მი ხედ ვით, სულ და საქ მე-
ბუ ლია 15 და მე ტი წლის და ახ ლო ებ ით 1 მი ლი ონ 620 
ათ ასი ად ამი ანი, რო მელ თა გან და საქ მე ბუ ლი- 566 
ათ ასი, და ქი რა ვე ბუ ლი- 440 ათ ასი, თვი და საქ მე ბუ-
ლი -145 ათ ასი, ხო ლო უმ უშ ევ არი -150 ათ ასი ად ამი-
ანი. მოკ ლედ, და საქ მე ბის დო ნე ქა ლე ბი სა არ ის 35 
პრო ცენ ტი, ხო ლო რაც შე ეხ ება მა მა კა ცებს, იგ ივე 
მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო იყ ურ ება შემ დეგ ნა ირ ად: 15 წელს 
გა და ცი ლე ბულ მო სახ ლო ებ აში და საქ მე ბუ ლია მი-
ლი ონ 420 ათ ასი ად ამი ანი. ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი-
ური სა მუ შაო ძა ლა არ ის 720 ათ ასი, და საქ მე ბუ ლია 
609 ათ ასი, თვით და საქ მე ბუ ლია და ახ ლო ებ ით 140 
ათ ასი, ხო ლო უმ უშ ევ არია 111 ათ ასი. სა ბო ლო ოდ, 
და საქ მე ბის დო ნე მა მა კა ცებ ში არ ის 50 პრო ცენ ტი.

ას ევე, სა ინ ტე რე სოა და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 

ქა ლა ქე ბი სა და სოფ ლე ბის მი ხედ ვით. ქა ლა ქებ ში იყო 
და საქ მე ბუ ლი (15 და მე ტი წლის) 1 774,2 ად ამი ანი. 
ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური მო სახ ლე ობა კი არ ის 946 
ათ ასი, რო მელ თა გან 718,2 ათ ასი ად ამი ანი არ ის 
და საქ მე ბუ ლი, გა ურ კვე ვე ლი ად ამი ან ებ ის რიცხვი 
შე ად გენს 0.8 ად ამი ანს, ხო ლო უმ უშ ევ არ თა რა ოდ-
ენ ობა არ ის 227,8. აქ ტი ურ ად მოქ მე დი სა მუ შაო ძა ლა 
არ ის 55,2 %, ხო ლო და საქ მე ბის დო ნე არ ის 41.9 %.

რაც შეეეხება, სოფ ლად მცხოვ რებ მო სახ ლე ობ-
ას, 2021 წელს იგი შე ად გენ და 1317,9 ად ამი ანს, მათ 
შო რის ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური არ ის 1317,9 ათ ასი.

მათ შო რის ქვე ყა ნა ში ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ურ 
მო სახ ლე ობ ას შე ად გენს 496.5 ათ ასი ად ამი ანი, ხო-
ლო და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლი არ ის 238,6 ათ ასი, 
ხო ლო თვით და საქ მე ბუ ლი- 257,6 ათ ასი.

დას კვნა
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გა ურ კვე ვე ლი ფორ მით არ ის 

და საქ მე ბუ ლე ბი 0.2 ათ ასი ად ამი ანი. უმ უშ ევ რო ბის 
დო ნე სოფ ლად მცხოვ რებ მო სახ ლე ობ აში არ ის 19 %, 
ხო ლო და საქ მე ბის დო ნე — 37.7 %. აქ ვე მინ და აღ-
ვნიშ ნო, რო გორც ქა ლა ქად ას ევე სოფ ლად, ჩე მის აზ-
რით, ძალ ზე შემ ცი რე ბუ ლია იმ ად ამი ან ებ ის რიცხვი, 
რომ ლე ბიც არი ან თვით და საქ მე ბუ ლი. მა გალ თად, 
რე პე ტი ტო რე ბის, მუ სი კის მას წავ ლებ ლე ბის, ე.წ 
«მაკ ლე რე ბი», ძი ძე ბის ნა წი ლი არ არ ის რე გის ტრი-
რე ბუ ლი სა თა ნა დო ორ გა ნო ებ ში და შე სა ბა მი სად 
არ არი ან გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლე ბი. ჩვენ შე ვე-
ცა დეთ სტა ტის ტი კუ რი მა სა ლე ბის გა მო ყე ნე ბით 
გვეჩ ვე ნე ბი ნა ბო ლო 15 წლის გან მავ ლო ბა ში, რო გორ 
მცირ დე ბო და და საქ მე ბუ ლე ბი სა და იზ რდე ბო და 
უმ უშ ევ რო ბის რიცხოვ ნო ბა. ამ სი ტუ აცი აში ყვე ლა-
ზე შე მაშ ფო თე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ სულ იზ რდე ბა 
ემ იგ რა ცი აში წა სუ ლი ჩვე ნი თა ნა მე მა მუ ლე ებ ის 
რიცხვი, რო მელ თა დი დი ნა წი ლი სა მო მავ ლოდ სა-
ვა რაუოდ არ დაბ რუნ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში.
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