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სა ქარ თვე ლო ში COVID 19-ის პირ ვე ლი შემ თხვე ვა 26 თე ბერ ვალს გა მოვ ლინ და. 

დაახ ლოე ბით ერთ თვე ში, 21 მარტს, სა ქარ თვე ლოს მთელ ტე რი ტო რია ზე სა-

გან გე ბო მდგო მა რეო ბა გა მოც ხად და, რო მე ლიც მაი სის ბო ლომ დე გაგ რძელ და. 

სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის გა მოც ხა დე ბას თან ერ თად და წეს და ეკო ნო მი კუ რი 

შეზ ღუდ ვე ბი, ეპი ზო დუ რად შეწ ყდა ქა ლა ქებს შო რის მი მოს ვლა, ჩაი კე ტა სა-

ხელ მწი ფო საზ ღვრე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 23 მარ ტის დად გე ნი ლე ბით, ქვეყ ნის მას-

შტა ბით სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის ვა დით შეიზ ღუ და მთე ლი რი გი ეკო ნო მი კუ-

რი საქ მია ნო ბე ბი. შე ჩერ და ნე ბის მიე რი სა ქონ ლის /პრო დუქ ტის მი წო დე ბა/ რეა-

ლი ზა ცია, გარ და ამა ვე დად გე ნი ლე ბით გან საზ ღვრუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი სა, რაც 

სურ სა თის სა ცა ლო რეა ლი ზე ბას, ელექ ტროე ნერ გიის, წყლი სა და ბუ ნებ რი ვი 

აი რის მი წო დე ბას და სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ტის რეა ლი ზე ბას უკავ შირ დე ბო და. 

ეკო ნო მი კუ რი შეზ ღუდ ვე ბი შეე ხო კულ ტუ რულ და წე სე ბუ ლე ბებს - თეატ რებს, 

კი ნო თეატ რებს, სპორ ტულ ღო ნის ძიე ბებს - და ტუ რიზ მზე და მო კი დე ბულ სექ-

ტო რებს. ასე ვე შეიზ ღუ და რეს ტორ ნე ბის, კვე ბის ობიექ ტე ბის, გა სარ თო ბი და-

წე სე ბუ ლე ბე ბის საქ მია ნო ბა და მხო ლოდ ე.წ. „დრაივ“ მომ სა ხუ რე ბა დაიშ ვა. 30 

მარ ტის ცვლი ლე ბით, ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბის უფ ლე ბა მიე ცათ სა ბან კო და 

მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტორს, ასე ვე და საშ ვე ბი გახ და სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სა-

მუ შაოე ბი, სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ოპე რა ტო რე ბის საქ მია ნო ბა და ქვეყ ნი სათ-

ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სხვა ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბე ბი. მუ შაო ბის შეუ ფერ ხებ-

ლად გაგ რძე ლე ბის უფ ლე ბა მიე ცათ უმ სხვი ლეს სამ თო მო პო ვე ბით კომ პა ნიებს, 

ინ დუს ტრიულ სა წარ მოებს რუს თავ ში, სამ კერ ვა ლო ფაბ რი კებს, ტე ლე კო მუ ნი-

კა ციე ბის კომ პა ნიებს. ამა ვე ცვლი ლე ბე ბით, ქვეყ ნის მას შტა ბით დაშ ვე ბუ ლი 

იქ ნა სა მა ცივ რე და სა სათ ბუ რე მეურ ნეო ბებ თან, სა ბა ჟო საწ ყო ბებ თან, სა მე-

ლიო რა ციო და საი რი გა ციო სის ტე მებ სა და სხვა მიმ დი ნა რე საქ მია ნო ბებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბი.

და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის გა მო, და საქ მე ბის ად გი ლებს, გან სა კუთ რე ბით, ტუ-

რიზ მი სა და სერ ვი სის სექ ტორ ში, მომ ხმა რე ბელ თა ოდე ნო ბა საგ რძნობ ლად 

შეუმ ცირ და. დამ საქ მე ბელ თა უმე ტე სო ბა სრუ ლიად მოუმ ზა დე ბე ლი შეხ ვდა 

კრი ზისს, მწი რი მა ტე რია ლუ რი რე სურ სე ბი თა და და საქ მე ბუ ლებ თან სუს ტი 
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სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბით.1 ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბის გა დარ ჩე ნის ნა თე ლი 

გეგ მის არარ სე ბო ბას, სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გა კე თე ბუ ლი ფრაგ მენ ტუ ლი 

და არა თან მიმ დევ რუ ლი დახ მა რე ბე ბი დაე მა ტა. კომ პა ნიე ბის დიდ მა ნა წილ მა 

უსახ სრო ბის გა მო ვერ მოა ხერ ხა და საქ მე ბუ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა; ნა წილ მა სახ-

სრე ბის და ზოგ ვის მიზ ნით მა სობ რი ვად დაით ხო ვა თა ნამ შრომ ლე ბი, შეამ ცი-

რა ან უა რი თქვა ხელ ფა სე ბის გა დახ და ზე. სა ხელ მწი ფოს მიმ დი ნა რე კრი ზის ზე 

ეფექ ტია ნად რეა გი რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი მშრო მელ თა დაც ვის ინ სტრუ მენ-

ტე ბი არ აღ მოაჩ ნდა. სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი 

უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვამ მა სობ რი ვი ხა სია თი მიი ღო.

მძი მე მდგო მა რეო ბა ში აღ მოჩ ნდნენ არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბიც. მა-

თი გან სა კუთ რე ბუ ლი მოწ ყვლა დო ბა შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბი სა და სო ცია-

ლუ რი დაც ვის გა რან ტიე ბის არ ქო ნამ გა ნა პი რო ბა. გარ და ამი სა, კრი ზის მა კი-

დევ უფ რო ცხა დად წარ მოა ჩი ნა, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სა ხელ მწი ფო 

ფლობ დეს ინ ფორ მა ციას არა ფორ მა ლუ რი მშრო მე ლე ბის მას შტა ბის და მა თი 

გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ, რა თა უფ რო ეფექ ტია ნად შე მუ შავ დეს სამ თავ რო ბო ან-

ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მე ბი და სო ცია ლუ რი საფ რთხეე ბიც მიზ ნობ რი ვად გა ნეიტ-

რალ დეს. 

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლეო ბა უკი დუ რე სად მოუმ ზა დე ბე ლი შეხ ვდა პან დე მიის 

მიერ გა მოწ ვეულ ეკო ნო მი კურ კრი ზისს. პან დე მიის პი რო ბებ ში სა ხელ მწი ფო 

პო ლი ტი კა და ინ სტი ტუ ტე ბი მზად არ იყო და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მია ნე ბი სა და 

ოჯა ხე ბის თვის სის ტე მუ რი სო ცია ლუ რი მხარ და ჭე რის აღ მო სა ჩე ნად. სა ხელ-

მწი ფო დო ნე ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი სო ცია ლუ რი პო ლი ტი კა კი, საკ-

მა რი სი არ იყო საგ რძნობ ლად შემ ცი რე ბუ ლი შე მო სავ ლით თუ უშე მო სავ ლოდ 

დარ ჩე ნი ლი ადა მია ნე ბის თვის სო ცია ლუ რი უსაფ რთხოე ბა უზ რუნ ვე ლე ყო. 

შე სა ბა მი სად, პან დე მიით შექ მნილ მა გა მოწ ვე ვებ მა კი დევ ერ თხელ ცხად ყო სა-

ქარ თვე ლო ში შრო მი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის პო ლი ტი კე ბის ფუნ და მენ ტუ რი 

ხარ ვე ზე ბის სიღ რმი სეუ ლი ანა ლი ზის აუ ცი ლებ ლო ბა. 

ან გა რი ში და ყო ფი ლია ხუთ თა ვად. პირ ველ თავ ში მო ცე მუ ლია ან გა რი შის ძი-

რი თა დი მიგ ნე ბე ბი. მეო რე თა ვი ეხე ბა კრი ზი სის გავ ლე ნას ფორ მა ლუ რად და-

საქ მე ბულ მშრო მე ლებ ზე და აა ნა ლი ზებს უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვე ბის გარ ვცე-

ლე ბულ პრაქ ტი კებს და უფ ლე ბე ბის მა სობ რი ვი დარ ღვე ვის ფონ ზე შრო მის 

კა ნონ მდებ ლო ბის, ინ სტი ტუ ტე ბი სა და პო ლი ტი კის ჩა ვარ დნებს. მე სა მე თა ვი 

სა ქარ თვე ლო ში არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის სტრუქ ტუ რას, არა ფორ მა ლუ რად 

და საქ მე ბუ ლე ბის სო ცია ლურ და ეკო ნო მი კურ მოწ ყვლა დო ბას და სა ხელ მწი-

ფოს მხრი დან წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მა თი სა ჭი როე ბე ბის იგ ნო რი რე ბის სა-

1 დამსაქმებელთა ასოციაციის წარმომადგენელი, შალვა ცხაკაია, რესპონდენტი.
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ვა ლა ლო შე დე გებს მი მოი ხი ლავს. მეოთ ხე თა ვი აფა სებს სო ცია ლუ რი დაც ვის 

მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მწი ფოს მიერ გა ტა რე ბულ ან ტიკ რი ზი სულ ღო ნის ძიე-

ბებს და კრი ზი სის შუქ ზე გააა ნა ლი ზებს სო ცია ლუ რი დაც ვის არ სე ბუ ლი სის ტე-

მის ხარ ვე ზებს, რა მაც, ერ თი მხრივ, კრი ზი სის მი მართ მო სახ ლეო ბის მოუმ-

ზა დებ ლო ბა და დაუც ვე ლო ბა გა ნა პი რო ბა, ხო ლო მეო რე მხრივ, სა ხელ მწი ფო 

კრი ზის თან გა სამ კლა ვებ ლად აუ ცი ლე ბე ლი სო ცია ლუ რი დაც ვის ეფექ ტია ნი ინ-

სტრუ მენ ტე ბის გა რე შე და ტო ვა. ბო ლო, მე ხუ თე თა ვი კი, სა კა ნონ მდებ ლო და 

ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მე ბის შე სა ხებ ზო გად რე კო მენ და ციებს ეთ მო ბა. 
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ᲛᲔᲗᲝᲓᲝᲚᲝᲒᲘᲐ

1.1 ანგარიშის მიზანი

ეს ან გა რი ში მიზ ნად ისა ხავს, გა მოიკ ვლიოს COVID 19-ის პან დე მიას თან და კავ ში-

რე ბუ ლი კრი ზი სის გავ ლე ნა ფორ მა ლუ რად და არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ 

მშრო მე ლებ ზე და ამ კონ ტექ სტში გააა ნა ლი ზოს შრო მის პო ლი ტი კა, კა ნონ მდებ-

ლო ბა და ინ სტი ტუ ტე ბი. ან გა რი შის მი ზა ნი ასე ვე გახ ლავთ, პან დე მიის გა მო გაზ-

რდი ლი სა ჭი როე ბე ბის ფონ ზე, გაა ნა ლი ზოს და შეა ფა სოს სა ხელ მწი ფოს სო ცია-

ლუ რი დაც ვის სის ტე მა, ისე ვე რო გორც სა ხელ მწი ფოს სა გან გე ბო ან ტიკ რი ზი სუ ლი 

ნა ბი ჯე ბის ეფექ ტია ნო ბა. 

ან გა რიშ ში გან ხი ლუ ლია პან დე მიის დროს ფორ მა ლურ სექ ტორ ში და ქი რა ვე ბით 

და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფორ მე ბი და მი ზე ზე ბი და წარ მოდ გე ნი-

ლია ამ დარ ღვე ვე ბის სა მარ თლებ რი ვი შე ფა სე ბა. ან გა რი ში ასე ვე ეხე ბა სპე ცი ფი-

კურ გა მოწ ვე ვებს, რო მელ თა წი ნა შეც სო ცია ლუ რი და შრო მით -სა მარ თლებ რი ვი 

დაც ვის მიღ მა მყო ფი არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი აღ მოჩ ნდნენ. ბო ლოს, 

ან გა რი ში მი მოი ხი ლავს მი ზე ზებს, თუ რა ტომ შეხ ვდა სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლეო-

ბა პან დე მიით გა მოწ ვეულ კრი ზისს უკი დუ რე სად მოუმ ზა დე ბე ლი და რა ტომ არ 

აღ მოაჩ ნდა სა ხელ მწი ფოს მიმ დი ნა რე კრი ზის ზე ეფექ ტია ნად რეა გი რე ბის თვის 

აუ ცი ლე ბე ლი, შრო მის პო ლი ტი კი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის შე სა ბა მი სი ინ სტრუ-

მენ ტე ბი. 

1.2 კვლევის ინსტრუმენტები:

•	 პან დე მიის დროს გა წეუ ლი სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბე ბის თვი სებ რი ვი 

ანა ლი ზი 

•	 შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბი სა და პო ლი ტი კის და სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე-

მი სა და ან ტიკ რი ზი სუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის თვი სებ რი ვი კონ ტენ ტა ნა ლი ზი

•	 სა ჯა რო ინ ფორ მა ციის შეგ რო ვე ბა და სა მა გი დო კვლე ვა

•	 ონ ლაინ კით ხვა რის გავ რცე ლე ბა და გა მო კით ხვის შე დე გე ბის თვი სობ რი ვი 

ანა ლი ზი;
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•	 ინ დი ვი დუა ლუ რი ონ ლაინ და სა ტე ლე ფო ნო ინ ტერ ვიუე ბი ნა ხევ რად 

სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კით ხვა რის გა მო ყე ნე ბით

•	 სა ვე ლე სა მუ შაოე ბის დროს გან ხორ ციე ლე ბუ ლი გეგ მიუ რი და სპონ ტა ნუ რი 

ჯგუ ფუ რი ინ ტერ ვიუე ბი

•	 ექ სპერ ტ-ინ ტერ ვიუე ბი.

სამართლებრივი კონსულტაციები 

პან დე მიის დროს შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის მას შტა ბი სა და ფორ მე ბის გა-

მო სავ ლე ნად, კვლე ვის გუნ დმა ინ სტრუ მენ ტად გა მოი ყე ნა ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის 

სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრის (EMC), სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ-

რის ტთა ასო ცია ციი სა და ჯან დაც ვი სა და მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა 

პრო ფე სიუ ლი კავ ში რის - სო ლი და რო ბის ქსე ლის მიერ 2020 წლის მარ ტი დან აგ-

ვის ტოს ჩათ ვლით ჩა ტა რე ბუ ლი 1000-ზე მე ტი უფა სო სა მარ თლებ რი ვი კონ სულ ტა-

ციის თვი სებ რი ვი ანა ლი ზი.

კანონმდებლობისა და პოლიტიკის კვლევა

ან გა რი შის მიზ ნე ბი სათ ვის მოხ და მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის და არ სე ბუ ლი პო-

ლი ტი კის, ისე ვე რო გორც სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე მე ბის თვი სებ რი ვი კონ ტენ-

ტა ნა ლი ზი შემ დეგ წი ნას წარ გან საზ ღვრულ სა კით ხებ თან მი მარ თე ბით: ფორ-

მა ლუ რად და არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბის სა კა ნონ მდებ ლო 

გა რან ტიე ბი; შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი; სო ცია ლუ რი 

დაც ვის პროგ რა მე ბი; ან ტიკ რი ზი სუ ლი სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბე ბი და სხვ.

საჯარო ინფორმაციის შეგროვება და სამაგიდო კვლევა

სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვდო მი ინ ფორ მა ციის შეგ რო ვე ბის მიზ ნით, კვლე ვის ჯგუ ფი 

ასე ვე აქ ტიუ რად დაეყ რდნო სა ჯა რო ინ ფორ მა ციის გა მოთ ხო ვის მე ქა ნიზმს. ინ-

ფორ მა ციის გა მოთ ხო ვა და მი სი შეგ რო ვე ბა ხდე ბო და რო გორც ცენ ტრა ლუ რი 

ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მი სი უწ ყე ბე ბი დან ისე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-

ბე ბის შე სა ბა მი სი ორ გა ნოე ბი დან. და მა ტე ბით, ინ ფორ მა ციის მო ძიე ბის და და მუ-

შა ვე ბის მიზ ნით გან ხორ ციელ და თე მა ტუ რი სა მა გი დო კვლე ვა, რის სა ფუძ ვლა დაც 

შეგ როვ და და და მუ შავ და მეო რა დი სა ხის მო ნა ცე მე ბი, მათ შო რის საერ თა შო რი-

სო და ად გი ლობ რი ვი დო ნის ან გა რი შე ბი, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი თუ დარ გობ-

რი ვი მი მო ხილ ვი თი დო კუ მენ ტე ბი. 
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ამ ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი იყო პან დე მიით გა მოწ ვეუ ლი 

სო ცია ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის რაო დე ნობ რი ვი მას შტა ბის და თვი-

სებ რი ვი ხა რის ხის შე ფა სე ბა, ისე ვე რო გორც სა ხელ მწი ფოს მიერ გა დად გმუ ლი 

ნა ბი ჯე ბის შეს წავ ლა და გაა ნა ლი ზე ბა.

ონლაინ კითხვარი და შედეგების თვისობრივი ანალიზი

კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რი სი ნა წი ლიც პან დე მიის პი რო ბებ ში არა-

ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლი მშრო მე ლე ბის მდგო მა რეო ბის ანა ლი ზი იყო, მომ-

ზად და ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ონ ლაინ კით ხვა რის ფორ მა, წი ნას წარ 

გან საზ ღვრუ ლი ბლო კე ბით და კვლე ვი თი კით ხვე ბით. მო ცე მუ ლი კით ხვა რი გავ-

რცელ და ინ ტერ ნეტ სივ რცე ში სხვა დას ხვა პლატ ფორ მე ბის და სო ცია ლუ რი ქსე ლე-

ბის გა მო ყე ნე ბით. საერ თო ჯამ ში კით ხვა რი 15-მა რეს პო დენ ტმა შეავ სო, რო მელ-

თა გან 8 რეს პო დენ ტი ესა და გე ბო და კვლე ვის წი ნას წარ გან საზ ღვრულ სა მიზ ნე 

ჯგუფს. 

ინდივიდუალური ონლაინ და სატელეფონო ინტერვიუები

გარ და ონ ლაინ კით ხვა რი სა, ასე ვე დაი გეგ მა და გან ხორ ციელ და სა ტე ლე ფო ნო და 

ონ ლაინ ინ ტერ ვიუ ბი მიზ ნობ რი ვი შერ ჩე ვის გა მო ყე ნე ბით, სა დაც რეს პო დენ ტთა 

კა ტე გო რია ში მოხ ვდნენ ონ ლაინ კით ხვა რით და რე გის ტრი რე ბუ ლი რეს პო დენ ტე-

ბის ნა წი ლი, ისე ვე, რო გორც ფორ მა ლურ თუ არა ფორ მა ლურ სექ ტო რებ ში და საქ-

მე ბუ ლი რეს პო დენ ტე ბი, რო მელ თა სა კონ ტაქ ტო მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე ბა მოხ და 

და საქ მე ბულ თა მხარ დამ ჭე რი ორ გა ნი ზა ციე ბის თუ კვლე ვი თი ცენ ტრე ბის ბა ზე ბის 

გა ზია რე ბით. ონ ლაინ და სა ტე ლე ფო ნო ინ ტერ ვიუე ბი სას მოხ და ნა ხევ რად სტრუქ-

ტუ რი რე ბუ ლი გზამ კვლე ვის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი იყო ონ ლაინ 

კით ხვა რის სტრუქ ტუ რას თან. 

გეგმიური და სპონტანური ჯგუფური ინტერვიუები

კვლე ვი თი შემ თხვე ვე ბის შეს წავ ლი სა და კვლე ვი თი მიზ ნე ბის რეა ლი ზე ბის თვის, 

ჩა ტარ და სა ვე ლე გას ვლა ქა ლაქ ბა თუმ ში, რომ ლის დრო საც გან ხორ ციელ და გეგ-

მიუ რი და სპონ ტა ნუ რი ჯგუ ფუ რი შეხ ვედ რე ბი ბა თუ მის ბაზ რო ბებ ზე მო მუ შა ვე გა-

რე მო ვაჭ რეებ თან და ასე ვე თურ ქეთ ში და საქ მე ბულ მიგ რანტ მშრო მე ლებ თან. 

გეგ მიუ რი და სპონ ტა ნუ რი ინ ტერ ვიუე ბის დროს გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო წინ სა წარ 

შედ გე ნი ლი ღია გზამ კვლე ვი, რო მე ლიც ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი იყო ნა ხევ რად სტრუქ ტუ-

რი რე ბულ წი ნა რე კით ხვა რებ თან.
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ექსპერტ-ინტერვიუები

ან გა რი შის მომ ზა დე ბის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და არა ერ თი ექ სპერ ტ-ინ ტერ ვიუ დარ-

გის სპე ცია ლის ტებ თან, სა ჯა რო და პო ლი ტი კუ რი ვე ლე ბის ძი რი თად აქ ტო რებ თან 

და კვლე ვი თი და ანა ლი ტი კუ რი და წე სე ბუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან, მათ შო-

რის პროფ კავ ში რუ ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის, ბიზ ნეს ასო ცია ციის, სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბე-

ბის, უფ ლე ბა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის, სა ხალ ხო დამ ცვე ლის აპა რა ტის წარ მო-

მად გენ ლებ თან, გა მომ ძიე ბელ ჟურ ნა ლის ტთან და ISET-ის ეკო ნო მი კუ რი სკო ლის 

ექ სპერ ტთან. 

1.3 კვლევის ლიმიტები

ან გა რი ში შეის წავ ლის ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის პირ ვე ლი ტალ ღის (მარ ტი დან აგ-

ვის ტოს ჩათ ვლით) გავ ლე ნას შრო მით ურ თიერ თოე ბებ სა და სო ცია ლურ დაც ვა-

ზე და სა ხელ მწი ფოს შე სა ბა მის ნა ბი ჯებს ამ პე რიოდ ში. იმის გა მო, რომ პან დე მია 

გრძელ დე ბა, ეს გავ ლე ნე ბი და მათ ზე სა ხელ მწი ფოს რეა გი რე ბა ცვლი ლე ბას გა-

ნიც დის, რაც დი ნა მიუ რი და ცვა ლე ბა დი პრო ცე სია და რა მაც, შე საძ ლოა, ახა ლი 

გა მოწ ვე ვე ბი და უფ ლე ბა თა ახა ლი დარ ღვე ვე ბი წარ მოშ ვას.

ან გა რი ში არ შეის წავ ლის შრო მი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის პო ლი ტი კის ყვე ლა ას-

პექტს, არა მედ აა ნა ლი ზებს კვლე ვის მიზ ნებ ში ფორ მუ ლი რე ბულ კონ კრე ტულ საკ-

ვლევ თე მებს - ფორ მა ლურ და არა ფორ მალ შრო მით ურ თიერ თო ბებ ში მყო ფი 

და საქ მე ბუ ლე ბის შრო მი თი, სო ცია ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბის ცვლი-

ლე ბას, შრო მის პო ლი ტი კის, ინ სტი ტუ ტე ბი სა და კა ნონ მდებ ლო ბის ხარ ვე ზებს და 

სა ხელ მწი ფოს სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე მე ბი სა და სა გან გე ბო ან ტიკ რი ზი სუ ლი 

ნა ბი ჯე ბის ეფექ ტია ნო ბას. გარ და ამი სა, არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის შე სა ხებ თა-

ვი გვერდს უვ ლის სოფ ლად წარ მოდ გე ნილ არა ფორ მა ლურ და საქ მე ბას, და ურ ბა-

ნულ სივ რცეებ ში და საქ მე ბუ ლებ ზე კონ ცენ ტრირ დე ბა. ამას სხვა დას ხვა გა რე მოე ბა 

გა ნა პი რო ბებს. ამის მი ზე ზი ის არის, რომ რო გორც EMC-ის მიერ მომ ზა დე ბულ მა 

კვლე ვამ აჩ ვე ნა,2 სოფ ლის მეურ ნეო ბის სფე როს კრი ზი სე ბის დროს ინ ვერ სიუ ლი 

ტენ დენ ცია ახა სია თებს - იმის ნაც ვლად, რომ ამ სფე რო ში და საქ მე ბულ თა რაო დე-

ნო ბა მცირ დე ბო დეს, ამის სა წი ნააღ მდე გოდ, აქ თვით და საქ მე ბუ ლი მშრო მე ლე ბის 

რაო დე ნო ბა იზ რდე ბა, რაც ამ სფე როს გან სხვა ვე ბულ სპე ცი ფი კა ზე მია ნიშ ნებს. 

ანა ლო გიურ ტენ დენ ცია ზე მეტ ყვე ლებს 2019 და 2020 წლე ბის II კვარ ტა ლის მო ნა-

ცე მე ბის შე და რე ბაც. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სოფ ლის მეურ ნეო ბა ში და საქ მე ბუ ლი 

არა ფორ მა ლუ რი მშრო მე ლე ბის სა ჭი როე ბე ბი და COVID 19-ის პი რო ბებ ში არ სე ბუ-

ლი გა მოწ ვე ვე ბი ცალ კე კვლე ვის საგ ნად იქ ცეს. 

2 „შრომის ბაზრის სეგმენტაცია და არაფორმალური შრომა კრიზისის დროს“, EMC, 2020.
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1.1 ფორმალური დასაქმება

•	 დამ საქ მებ ლე ბი, შრო მის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ცალ მხრი ვად შეწ ყვე ტი სას, 

და საქ მე ბუ ლებს, ჩვეუ ლებ რივ, არ გა ნუ მარ ტავ დნენ სამ სა ხუ რი დან გა თა-

ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვლებს, არ იცავ დნენ წი ნას წა რი შეტ ყო ბი ნე ბის ვა და სა 

და კომ პენ სა ციის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბებს, არ გას ცემ დნენ გა თა ვი სუფ-

ლე ბის და სა ბუ თე ბას და ხელ შეკ რუ ლე ბებს ცალ მხრი ვად წყვეტ დნენ მა ში-

ნაც, რო დე საც შე საძ ლე ბე ლი იყო სა მუ შაოს დის ტან ციუ რად შეს რუ ლე ბა;

•	 გა მოვ ლინ და და საქ მე ბუ ლე ბის იძუ ლე ბის ფაქ ტე ბი, სა კუ თა რი გან ცხა დე-

ბით შეეწ ყვი ტათ შრო მი თი ურ თიერ თო ბა ან გა სუ ლიყ ვნენ არაა ნაზ ღაუ რე-

ბად და, ცალ კეულ შემ თხვე ვებ ში, ანაზ ღაუ რე ბად შვე ბუ ლე ბა ში;

•	 დამ საქ მებ ლე ბის მხრი დან ად გი ლი ჰქონ და გა მო საც დე ლი ვა დით და დე-

ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შეწ ყვე ტის გა მარ ტი ვე ბუ ლი წე სის არა კე თილ-

სინ დი სიე რად გა მო ყე ნე ბის ფაქ ტებს;

•	 სა ხელ მწი ფოს მხრი დან უკა ნო ნო პრაქ ტი კე ბის წა ხა ლი სე ბად უნ და ჩაით-

ვა ლოს ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა კე ტის პრე ზენ ტა ციი სას პრე მიერ -მი ნის ტრის 

გან ცხა დე ბა, რომ არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბის თვის გათ ვა ლის წი-

ნე ბუ ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი დახ მა რე ბა „უ ხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბა ში გაშ ვე ბულ“ 

და საქ მე ბუ ლებ საც შეე ხე ბო და;

•	 კო ვიდ -19-ის გავ რცე ლე ბის პირ ველ ეტაპ ზე იყო შემ თხვე ვე ბი, რო ცა დამ-

საქ მებ ლე ბი და საქ მე ბუ ლებს თვი თი ზო ლა ციი დან და კა რან ტი ნი დან გა-

მოს ვლას და სამ სა ხურ ში გა მოც ხა დე ბას უკა ნო ნოდ სთხოვ დნენ. აღ ნიშ ნუ-

ლი მი ზე ზე ბით გა მოუც ხა დებ ლო ბა დამ საქ მებ ლე ბის მხრი დან ხელ ფა სის 

გა დაუხ დე ლო ბის, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის მუ ქა რი სა და 

ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბო და;

•	 სატ რან სპორ ტო შეზ ღუდ ვე ბის მი ზე ზით სა მუ შაო ად გილ ზე გა მოუც ხა დებ-

ლო ბის გა მო, დამ საქ მებ ლე ბის გარ კვეულ მა ნა წილ მა და საქ მე ბუ ლებს 
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შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის გა დახ და თუ შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა ცალ მხრი-

ვად შეუწ ყვი ტა; სა ჯა რო ტრან სპორ ტის შეზ ღუდ ვე ბის დროს დამ საქ მებ ლე-

ბი არ უზ რუნ ველ ყოფ დნენ და საქ მე ბუ ლებს სატ რან სპორ ტო სა შუა ლე ბე-

ბით;

•	 დამ საქ მებ ლე ბის ნა წი ლი, კო ვიდ -19-ის გავ რცე ლე ბის გან უსაფ რთხო სა მუ-

შაო გა რე მოს შექ მნის ვალ დე ბუ ლე ბას არა სა თა ნა დოდ, ან მხო ლოდ ნა წი-

ლობ რივ ას რუ ლებ და. ცალ კეულ შემ თხვე ვებ ში, და საქ მე ბუ ლებს სა კუ თა რი 

ხარ ჯე ბით უწევ დათ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის სა წი ნააღ მდე გო ინ დი ვი დუა-

ლუ რი დაც ვის სა შუა ლე ბე ბის შე ძე ნა;

•	 დამ საქ მებ ლე ბი ცალ მხრი ვად ცვლიდ ნენ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის არ სე ბით პი-

რო ბებს, მათ შო რის, შრო მით ანაზ ღაუ რე ბას, სა მუ შაო დროს და სა მუ შაოს 

მო ცუ ლო ბას;

•	 იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ კვა ლი ფი ციურ და და-

ბალ კვა ლი ფი ციურ სა მუ შაო ად გი ლებს შო რის პო ლა რი ზა ციის მა ღა ლი ხა-

რის ხია და და ბალ კვა ლი ფი ციუ რი სა მუ შაო ად გი ლე ბის დი დი და მზარ დი 

ბა ზა რია, და საქ მე ბუ ლე ბის დი დი ნა წი ლის თვის დის ტან ციურ შრო მა ზე გა-

დას ვლა შეუძ ლე ბე ლი იყო; ხო ლო იქ, სა დაც ამ გვა რი შრო მა შე საძ ლე ბე-

ლი იყო, ხში რად, შეც ვლი ლი გა რე მოე ბე ბის შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან 

მი სა სა და გებ ლად, დამ საქ მებ ლე ბი და მა ტე ბით არ იჩენ დნენ გო ნივ რულ 

ძა ლის ხმე ვას და დის ტან ციურ შრო მა ზე არ გა დაჰ ყავ დათ და საქ მე ბუ ლე ბი, 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა მუ შაო ად გილ ზე უსაფ რთხო გა რე მოს ვერ უზ-

რუნ ველ ყოფ დნენ; 

•	 რიგ შემ თხვე ვებ ში, დის ტან ციუ რი შრო მის დროს და საქ მე ბუ ლე ბი უზ რუნ-

ველ ყო ფილ ნი არ ყო ფი ლან სა მუ შაოს შე სას რუ ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლი 

ტექ ნო ლო გიუ რი სა შუა ლე ბე ბით;

•	 იყო დის ტან ციუ რი შრო მის არა კე თილ სინ დი სიე რი ინ ტერ პრე ტი რე ბის შემ-

თხვე ვე ბი, რო დე საც დის ტან ციუ რი შრო მა და საქ მე ბუ ლებს შვე ბუ ლე ბა ში 

ჩაუთ ვა ლეს;

•	 იმის გა მო, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ვერ შეიქ მნა დამ საქ მებ ლებ სა და 

და საქ მე ბუ ლებს შო რის შე სა ბა მი სი სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბი, პან დე მიის 

დროს დამ საქ მებ ლე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე აღ მოჩ-

ნდნენ სა მუ შაო პრო ცე სის გა დაწ ყო ბის, ინ ფორ მა ციის გაც ვლის თუ ვი რუს-

თან ბრძო ლის წე სე ბის აღ სრუ ლე ბის მხრივ; 

•	 შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი უპ რე ცე დენ ტო გა მოწ ვე-

ვე ბის მიუ ხე და ვად, პან დე მიის პე რიოდ ში არ შეკ რე ბი ლა სო ცია ლუ რი პარ-
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ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სია, რაც კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს ამ მე ქა-

ნიზ მის არაე ფექ ტია ნო ბა სა და რე ფორ მი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას;

•	 პან დე მიამ კი დევ ერ თხელ გა მოავ ლი ნა შრო მის პო ლი ტი კის, შრო მის კა-

ნონ მდებ ლო ბი სა და, გან სა კუთ რე ბით, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის აღ სრუ ლე ბის 

მე ქა ნიზ მე ბის ჩა ვარ დნე ბი. 

1.2 არაფორმალური დასაქმება

•	 სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ხედ ვით, 2019 წლის 

მო ნა ცე მე ბით, არა სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სფე რო ში და საქ მე ბულ თა 34,7%-

ს არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი შეად გე ნენ;

•	 შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში, დიდ წი ლად, უყუ რად ღე ბოდ 

ტო ვებს არა ფორ მა ლურ და საქ მე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კით ხებს; სა-

ხელ მწი ფოს არ აქვს რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი ILO-ს მნიშ ვნე ლო ვა ნი კონ ვენ-

ციე ბი, კა ნონ მდებ ლო ბით არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არა ფორ მა ლუ-

რად და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბის ცხა დი მა ტე რია ლუ რი გა რან ტიე ბი, ხო ლო 

შრო მის ინ სპექ ციას არ აქვს არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე-

ბის დაც ვის ცხა დი მან და ტი; 

•	 ში და სა მომ ხმა რებ ლო მოთ ხოვ ნის შემ ცი რე ბა გან სა კუთ რე ბით მძი მედ აი-

სა ხა არა ფორ მა ლურ სექ ტო რებ ში მო მუ შა ვე ადა მია ნებ ზე;

•	 არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბის დიდ ნა წილს, და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ-

ვე ბის გა მო, შეუწ ყდა ან შეუმ ცირ და შე მო სავ ლე ბი;

•	 აგ რა რუ ლი ბაზ რე ბის და ხურ ვამ და გა რე ვაჭ რო ბის შეზ ღუდ ვამ, პრობ ლე-

მე ბი შეუქ მნა გა რე მო ვაჭ რეებს. გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მას ქმნი და რე-

გუ ლა ციე ბის და ჯა რი მე ბის აგ რე სიუ ლი პრაქ ტი კა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან; 

•	 არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლებს ჯან მრთე ლო ბი სა და ფი ზი კუ რი უსაფ-

რთხოე ბის სე რიო ზუ ლი რის კე ბიც დაუდ გათ, რად გან ამ გვა რი შრო მა ხში-

რად შეუ თავ სე ბე ლია დის ტან ციურ მუ შაო ბას თან და უმე ტე სად გუ ლის-

ხმობს ხშირ მო ბი ლო ბას, ადა მიან თა სხვა დას ხვა ჯგუფ თან კონ ტაქტს და 

გა რე სივ რცეებ ში ხან გრძლი ვად ყოფ ნას, სა დაც ნაკ ლე ბად ან საერ თოდ 

არ კონ ტროლ დე ბა ფი ზი კუ რი დის ტან ცი რე ბის თუ უსაფ რთხოე ბის დაც ვის 

წე სე ბი;

•	 პან დე მიუ რი შეზ ღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში გან სა კუთ რე ბით დამ ძიმ და არა-

ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის მდგო მა რეო ბა. ქალ არა ფორ მა-

ლებს გაე ზარ დათ გა ღა რი ბე ბის და უმუ შევ რად დარ ჩე ნის რის კე ბი. ასე ვე, 
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მათ შემ თხვე ვა ში გან სა კუთ რე ბით გარ თულ დე ბა შრო მის ბა ზარ ზე დაბ რუ-

ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი;

•	 არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი ხში რად მოკ ლე ბულ ნი იყ ვნენ შე საძ-

ლებ ლო ბას, მიე ღოთ სა ხელ მწი ფოს ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა კე ტით მათ თვის 

გან კუთ ვნი ლი დახ მა რე ბა, რად გან ამის თვის სა ჭი რო ცნო ბა თუ სა ბან კო 

ჩა რიც ხვის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი მათ თვის ხელ მიუწ ვდო მე ლი 

იყო. სა ხელ მწი ფომ არ უზ რუნ ველ ყო არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბის 

სა თა ნა დო ინ ფორ მი რე ბა სო ცია ლურ დახ მა რე ბებ თან და კავ ში რე ბით. და-

საქ მე ბუ ლებ მა არ იცოდ ნენ, ვის თვის უნ და მიე მარ თათ შე სა ბა მი სი ცნო ბის 

მი სა ღე ბად. პრობ ლე მა იყო ტექ ნი კურ პრო ცე დუ რებ თან გამ კლა ვე ბა, რაც 

ჯან დაც ვის სა მი ნის ტროს შე სა ბა მი სი ვებ გვერ დე ბის მო ძიე ბა სა და გახ სნას, 

ცნო ბე ბის გა ციფ რუ ლე ბა სა და ატ ვირ თვას უკავ შირ დე ბო და.

1.3 სოციალური დაცვა

•	 პან დე მიის გა მო და წე სე ბულ მა შეზ ღუდ ვებ მა ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი გა-

მოიწ ვია მსოფ ლიოს ყვე ლა ქვე ყა ნა ში, თუმ ცა ეკო ნო მი კუ რი სტრუქ ტუ რი-

სა და არ სე ბუ ლი სო ცია ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბის შე სა ბა მი სად, 

რყე ვა ზო გიერთ ქვე ყა ნა ში უფ რო მძლავ რი აღ მოჩ ნდა, ვიდ რე სხვა გან. სა-

ქარ თვე ლო ში, შე მო სავ ლე ბის ტუ რიზ მზე, სერ ვი სის სექ ტორ სა და უც ხოურ 

ფუ ლად გად მო რიც ხვებ ზე და მო კი დე ბუ ლო ბის გა მო, კრი ზი სი გან სა კუთ რე-

ბუ ლი სიმ წვა ვით იგ რძნო მო სახ ლეო ბის დიდ მა ნა წილ მა; 

•	 2020 წლის II კვარ ტალ ში, I-თან შე და რე ბით, მშპ ერთ სულ ზე აშშ დო ლარ ში 

5,5%-ით შემ ცირ და. იმა ვე პე რიოდ ში მშპ-ის რეა ლუ რი ზრდის -12.3%-ია ნი 

ვარ დნა და ფიქ სირ და. ასე ვე შემ ცი რე ბუ ლია 2020 წლის II კვარ ტალ ში და-

ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა სა შუა ლო თვიუ რი ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სი და 

2019 წლის IV კვარ ტალ თან შე და რე ბით 12,8%-ით, ხო ლო 2019 იმა ვე პე რიო-

დის II კვარ ტალ თან შე და რე ბით, 2,5%-ით არის შეკ ვე ცი ლი;  

•	 2020 წლის II კვარ ტალ ში, 2019 წლის II კვარ ტალ თან შე და რე ბით, უმუ შე ვარ-

თა რაო დე ნო ბა 15 600 ადა მია ნით გაი ზარ და, რაც უმუ შევ რო ბის 0,9%-იან 

ზრდას გუ ლის ხმობს (აქ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია უხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბე ბის 

გავ რცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კა, რაც შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის შემ-

თხვე ვებს ამ ცი რებს). ILO-ს თა ნახ მად, 2020 წლის ბო ლოს თვის სა ქარ თვე-

ლო ში დაახ ლოე ბით 284-ი დან 360 ათა სამ დე ადა მია ნი დარ ჩე ბა უმუ შე ვა-

რი, ხო ლო 2021 წლის თვის კი, ეს ციფ რი 363,8 ათას ადა მიანს მიაღ წევს. ILO 

ვა რაუ დობს, რომ 2021 წლის თვის 100 000 თვით და საქ მე ბუ ლი და კარ გავს 

სამ სა ხურს და, შე სა ბა მი სად, შე მო სა ვალ საც; 



20 ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐᲪᲕᲐ ᲞᲐᲜᲓᲔᲛᲘᲘᲡ ᲓᲠᲝᲡ

•	 UNICEF-ის კვლე ვის მი ხედ ვით, პან დე მიის შე დე გად, სა ქარ თვე ლო ში მო-

სა ლოდ ნე ლია მო სახ ლეო ბის სი ღა რი ბის დო ნის (166 ლა რი თვე ში ზრდას-

რულ პირ ზე) 21.7 პრო ცენ ტი დან 24 პრო ცენ ტამ დე ზრდა და ბა ლი შო კის შემ-

თხვე ვა ში, 26 პრო ცენ ტამ დე - სა შუა ლო შო კის შემ თხვე ვა ში, ხო ლო 30.9 

პრო ცენ ტამ დე - ძლიე რი შო კის შემ თხვე ვა ში;

•	 პან დე მიის დროს გა მოვ ლე ნი ლი სო ცია ლუ რი მოწ ყვლა დო ბის ერ თ-ერ თი 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი ზე ზი ადეკ ვა ტუ რი მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის არარ სე ბო ბა 

იყო. მოქ მე დი მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი, რო მე ლიც თვიუ რი 20 ლა რის ტო-

ლია, იმ პი რო ბებ ში, რო ცა 400 000 ადა მიანს 300 ლარ ზე ნაკ ლე ბი თვიუ რი 

ხელ ფა სი აქვს, მო სახ ლეო ბის დიდ ნა წილს და ნა ზო გე ბის გა რე შე ტო ვებს 

(პან დე მიამ დე მო სახ ლეო ბის 88%-ს არ ჰქონ და ფი ნან სუ რი და ნა ზო გე ბი);

•	 კრი ზისს სა ხელ მწი ფო მოუმ ზა დე ბე ლი შეხ ვდა სო ცია ლუ რი დაც ვის ისე თი 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტრუ მენ ტე ბის არარ სე ბო ბის გა მო, რო გო რი ცაა უმუ-

შევ რო ბის დაზ ღვე ვა და /ან უმუ შევ რო ბის შემ წეო ბა;

•	 სო ცია ლუ რი შემ წეო ბის სის ტე მა არ აღ მოჩ ნდა ეფექ ტია ნი და მოქ ნი ლი 

საი მი სოდ, რომ შე მო სავ ლის გა რე შე დარ ჩე ნი ლი ადა მია ნე ბის დი დი ნა-

წი ლი დაეც ვა; სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ თა რაო დე ნო ბა 2020 წელს 

14%-ით გაი ზარ და, თუმ ცა, ვი ნაი დან სო ცია ლუ რი შემ წეო ბის გა მოთ ვლის 

მე თო დო ლო გია შე მო სავ ლის გა რე შე დარ ჩე ნილ ადა მია ნებს მყი სიე რად 

ვერ ხე დავს, სა ვა რაუ დოა, რომ ბევ რი ადა მია ნი ამ პროგ რა მის მიღ მა აღ-

მოჩ ნდა;

•	 სა ხელ მწი ფოს აქ ტიუ რი შრო მის ბაზ რის პო ლი ტი კა ხარ ვე ზია ნია და სა მუ-

შაო ად გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და უმუ შევ რად დარ ჩე ნი ლე ბის თვის ახა ლი 

სა მუ შაო ად გი ლე ბის პოვ ნა ში მხარ და ჭე რას ნაკ ლე ბად უზ რუნ ველ ყოფს 

(აქ ტიუ რი შრო მის ბაზ რის ორი ძი რი თა დი ინ სტრუ მენ ტი, ჯამ ში, წე ლი წად ში 

სულ რამ დე ნი მე ათას ადა მიანს უწ ყობს ხელს და საქ მე ბა ში);

•	 კერ ძო სექ ტო რის დახ მა რე ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მე ბი არ იყო მი-

მარ თუ ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი სა და ხელ ფა სე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე, რად გან 

ასე თი დახ მა რე ბა შე სა ბა მის პი რო ბებს, კრი ტე რიუ მებს ან დათ ქმებს არ 

შეი ცავ და;

•	 ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ზე და წე სე ბუ ლი შე-

ღა ვა თი იყო, რო მე ლიც გავ რცელ და მათ ზე, ვი სი ხელ ფა სიც 1500 ლარს არ 

აღე მა ტე ბო და, ხელ ფა სის მაქ სი მუმ 750 ლარ ზე. ამ პროგ რა მამ, რო მელ შიც 

400,000-ზე მე ტი და საქ მე ბუ ლი მოხ ვდა, ხე ლი შეუწ ყო სა მუ შაო ად გი ლე ბის 

შე ნარ ჩუ ნე ბას;

•	 არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა დი დი ნა წი ლი დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად 
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მათ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე იყო და მო კი დე ბუ ლი, ვის გა ნაც შე მო სა ვალს იღებ-

და, რაც და საქ მე ბუ ლებს მოწ ყვლად მდგო მა რეო ბა ში აგ დებ და და, ხშირ 

შემ თხვე ვა ში, დახ მა რე ბის მი ღე ბის თვის გა დაუ ლა ხავ წი ნა ღო ბებს უქ მნი-

და; 

•	 არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი ღრმა და სის ტე მუ რი ჩა-

ვარ დნე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა გახ და ის სირ თუ ლეე ბი, რაც დახ მა რე ბის ად-

მი ნის ტრი რე ბი სას შეიქ მნა, რა მაც არა ფორ მა ლურ შრო მა ში ჩარ თუ ლი 

ადა მია ნე ბის კე თილ დღეო ბის თვის შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო და ინ სტი-

ტუ ციუ რი რე ფორ მის სა ჭი როე ბა კი დევ ერ თხელ დაგ ვა ნა ხა; 

•	 სა ბო ლოო ჯამ ში, ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა კე ტის ფარ გლებ ში, 300-ლა რია ნი ერ-

თჯე რა დი დახ მა რე ბით ისარ გებ ლა შე მო სავ ლის გა რე შე დარ ჩე ნილ მა 250 

000-მდე არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ მა და 160 000-ზე მეტ მა ფორ მა-

ლუ რად და საქ მე ბულ მა. 850 000 ბავ შვმა მიი ღო ერ თჯე რა დი 200-ლა რია ნი 

დახ მა რე ბა.
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2.1 შესავალი

პან დე მიამ დეც, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით, 

თით ქმის ყვე ლა სექ ტორ ში ფარ თოდ იყო გავ რცე ლე ბუ ლი.3 კა ნონ მდებ ლო ბა არ 

ით ვა ლის წი ნებ და (და დღემ დე არ ით ვა ლის წი ნებს) მნიშ ვნე ლო ვან შრო მით გა-

რან ტიებს, - გან სა კუთ რე ბით, სა მუ შაო დროი სა და ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს რე-

გუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბით - ხო ლო შრო მის ინ სპექ ციის მან და ტი, დიდ წი ლად, 

მხო ლოდ შრო მის უსაფ რთხოე ბის სა კით ხებ ზე ვრცელ დე ბო და4 და შრო მი თი უფ-

ლე ბე ბის სხვა მნიშ ვნე ლო ვან ას პექ ტებს მო ნი ტო რინ გი სა და აღ სრუ ლე ბის მიღ-

მა ტო ვებ და. პრობ ლე მას ქმნი და სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თუ ლო ბა და შრო მი თი 

და ვე ბის გა ჭია ნუ რე ბა, რაც პირ და პირ აი სა ხე ბო და სა სა მარ თლო სად მი მი მარ-

თვია ნო ბის და ბალ მაჩ ვე ნე ბელ ზე. დამ საქ მებ ლებ თან ურ თიერ თო ბა ში და საქ-

მე ბუ ლე ბის დაუც ვე ლო ბას ასე ვე უწ ყობ და ხელს მშრო მელ თა მო ბი ლი ზე ბი სა და 

პროფ კავ ში რუ ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის სი სუს ტე, დამ საქ მებ ლებ სა და და საქ მე ბუ ლებს 

შო რის სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბის სიმ წი რე, ისე ვე რო გორც სო ცია ლუ რი დაც ვის 

ხარ ვე ზია ნი სის ტე მის გა მო და საქ მე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის უალ ტერ ნა ტი ვო ბა.

შრო მის პო ლი ტი კის, კა ნონ მდებ ლო ბი სა და ინ სტი ტუ ტე ბის სის ტე მურ მა ჩა ვარ-

დნებ მა და საქ მე ბუ ლე ბი პან დე მიით გა მოწ ვეუ ლი, უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის უპ რე-

ცენ დენ ტო მას შტა ბის პი რო ბებ ში თავ დაც ვის ეფექ ტია ნი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა რე შე 

და ტო ვა.

აღ ნიშ ნუ ლი თა ვი ეყ რდნო ბა - სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ანა ლიზს; გა მოთ-

ხო ვილ სა ჯა რო ინ ფორ მა ციას; პან დე მიის დროს გა წეუ ლი სა მარ თლებ რი ვი დახ-

მა რე ბე ბი სა და მე დიით გავ რცე ლე ბუ ლი გა და მოწ მე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის თვი სებ-

რივ ანა ლიზს; ასე ვე, ონ ლაინ და სა ტე ლე ფო ნო ინ ტერ ვიუებს და საქ მე ბუ ლებ თან 

(ტყი ბუ ლე ლი მე შახ ტე, ექ თა ნი, სო ცია ლუ რი მუ შა კი, სო ცია ლუ რი აგენ ტი), დამ საქ-

მე ბელ თა ასო ცია ციის წარ მო მად გე ნელ თან, პროფ კავ ში რუ ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის 

წარ მო მად გენ ლებ თან (სო ცია ლურ მუ შაკ თა პროფ კავ ში რი, სა ქარ თვე ლოს რკი-

ნიგ ზის ახა ლი პროფ კავ ში რი, ჯან დაც ვი სა და მომ სა ხუ რე ბის სფე როს პროფ კავ ში-

რი - სო ლი და რო ბის ქსე ლი), გა მომ ძიე ბელ ჟურ ნა ლის ტთან, შრო მის ინ სპექ ციის 

ხელ მძღვა ნელ თან. 
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2.2 სამსახურიდან დაუსაბუთებელი გათავისუფლება 

პან დე მიის უარ ყო ფი თი ეფექ ტე ბი გან სა კუთ რე ბით მძაფ რად იმ და საქ მე ბუ ლებს 

შეე ხოთ, რომ ლებ მაც პან დე მიის დროს სამ სა ხუ რი და კარ გეს. მაის სა და აპ რილ ში, 

და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბით გა მოწ ვეუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის სა ბა ბით, 

კა ნო ნიე რი სა ფუძ ვლის გა რე შე და საქ მე ბულ თა გა თა ვი სუფ ლე ბამ მა სობ რი ვი ხა-

სია თი შეი ძი ნა. ხში რად, დამ საქ მებ ლე ბი სამ სა ხუ რი დან დათ ხოვ ნი სას არ გა ნუ-

მარ ტავ დნენ და საქ მე ბუ ლებს სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვლებს, არ 

იცავ დნენ წი ნას წა რი შეტ ყო ბი ნე ბის ვა და სა და კომ პენ სა ციის გა დახ დის ვალ დე-

ბუ ლე ბებს (იხ. და ნარ თი 1).  ასე ვე გა მოვ ლინ და სა კუ თა რი გან ცხა დე ბით შრო მი-

თი ურ თიერ თო ბის შეწ ყვე ტის იძუ ლე ბის შემ თხვე ვე ბიც. ამას გარ და, პრაქ ტი კა ში 

გა მოვ ლინ და შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც დამ საქ მებ ლე ბი სა მე წარ მეო საქ მია ნო ბის 

შეზ ღუდ ვი სა და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბის გაუა რე სე ბის სა ფუძ ვლით წყვეტ-

დნენ და საქ მე ბუ ლებ თან შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბას მა ში ნაც, რო დე საც არც ეკო-

ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბის გაუა რე სე ბა იყო და სა ბუ თე ბუ ლი და არც დის ტან ციურ 

შრო მა ზე გა დას ვლა იქ ნე ბო და კომ პა ნიის საქ მია ნო ბის თვის შეუძ ლე ბე ლი. 

კა ნონ მდებ ლო ბა ნათ ლად გან საზ ღვრავს გან თა ვი სუფ ლე ბის და სა ბუ თე ბის აუ ცი-

ლებ ლო ბას. კერ ძოდ,  გან თა ვი სუფ ლე ბის თაო ბა ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის 

ჩა ბა რე ბი დან 30 დღის ვა და ში, და საქ მე ბულს უფ ლე ბა აქვს მოით ხო ვოს შრო მი თი 

ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის წე რი ლო ბი თი და სა ბუ თე ბა. დამ საქ მე ბე ლი, ვალ დე-

ბუ ლია, მი თი თე ბუ ლი მოთ ხოვ ნის მი ღე ბი დან 7 დღის ვა და ში წა რუდ გი ნოს და საქ-

მე ბულს მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის თაო ბა ზე მოთ ხოვ ნი ლი წე რი ლო ბი თი და-

სა ბუ თე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, დამ საქ მე ბელ-

მა, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტი სას, და საქ მე ბუ ლი 30 დღით ად რე უნ და 

გააფ რთხი ლოს და მას და საქ მე ბუ ლის ყო ველ თვიუ რი ანაზ ღაუ რე ბის ტოლ ფა სი 

ერ თთვია ნი კომ პენ სა ცია მის ცეს. ამას თან, რო დე საც შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე-

ბის შეწ ყვე ტის თაო ბა ზე წი ნას წა რი, 30 დღით ად რე შეტ ყო ბი ნე ბა შეუძ ლე ბე ლია, 

კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, დამ საქ მე ბელს უფ ლე ბა აქვს არა ნაკ ლებ სა მი 

დღით ად რე აც ნო ბოს და საქ მე ბულს მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის თაო ბა ზე. ასეთ 

შემ თხვე ვა ში კომ პენ სა ციის ოდე ნო ბა ორი თვის შრო მის ანაზ ღაუ რე ბით გა ნი საზ-

ღვრე ბა. 

მოქ მე დი შრო მის კო დექ სის თა ნახ მად, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის 

სა ფუძ ვე ლი შე საძ ლოა გახ დეს ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოე ბე ბი, ტექ ნო ლო გიუ რი 

ან ორ გა ნი ზა ციუ ლი ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც აუ ცი ლე ბელს ხდის სა მუ შაო ძა-

ლის შემ ცი რე ბას.5 მყა რად დად გე ნი ლი სა სა მარ თლო პრაქ ტი კით, ეკო ნო მი კუ-

5 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 37.1 (ა) www.matsne.gov.ge

http://www.matsne.gov.ge
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რი მდგო მა რეო ბა და საქ მე ბუ ლის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი 

მხო ლოდ წი ნას წარ დად გე ნი ლი პრო ცე დუ რის დაც ვი სა და სა თა ნა დო წი ნა პი-

რო ბე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში შეიძ ლე ბა გახ დეს. ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო-

ბის გაუა რე სე ბის სა ფუძ ვლით და საქ მე ბუ ლის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის 

დროს, აუ ცი ლე ბე ლია ერ თდროუ ლად არ სე ბობ დეს: 1. ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოე ბე-

ბი, ტექ ნო ლო გიუ რი ან ორ გა ნი ზა ციუ ლი ცვლი ლე ბე ბი; 2. მის გან წარ მო შო ბი ლი 

სა მუ შაო ძა ლის შემ ცი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. პირ ვე ლი ელე მენ ტით მო ცე მუ ლი 

გა რე მოე ბე ბი (ე კო ნო მი კუ რი, ტექ ნო ლო გიუ რი ან ორ გა ნი ზა ციუ ლი ცვლი ლე ბე ბი) 

შეიძ ლე ბა არ სე ბობ დეს და მოუ კი დებ ლად, თუმ ცა იმი სათ ვის, რა თა თი თოეულ 

შემ თხვე ვა ში შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტა სა ფუძ ვლია ნად იქ ნეს მიჩ-

ნეუ ლი, აუ ცი ლე ბე ლია, ნე ბის მიერ აღ ნიშ ნულ (ე კო ნო მი კურ, ტექ ნო ლო გიურ ან 

ორ გა ნი ზა ციულ) გა რე მოე ბას შე დე გად მოჰ ყვე ბო დეს სა მუ შაო ძა ლის შემ ცი რე-

ბა. ეს ნიშ ნავს იმას, რომ გან სა ხილ ვე ლი ნორ მით მო ცე მუ ლი ელე მენ ტე ბი − ეკო-

ნო მი კუ რი გა რე მოე ბე ბი, ტექ ნო ლო გიუ რი ან ორ გა ნი ზა ციუ ლი ცვლი ლე ბე ბი და 

სა მუ შაო ძა ლის შემ ცი რე ბა უნ და არ სე ბობ დეს კუმულაციურად.6 ხელ შეკ რუ ლე-

ბე ბის შეწ ყვე ტის ბევრ შემ თხვე ვა ში ამ გვა რი სა ფუძ ვლე ბი არ არ სე ბობ და.

2.2.1 სამსახურიდან გათავისუფლება გამოსაცდელი ვადის ბოროტად  

გამოყენების გზით

პან დე მიის დროს ად გი ლი ჰქონ და გა მო საც დე ლი ვა დის პე რიოდ ში და საქ მე ბულ-

თა მა სობ რი ვი დათ ხოვ ნის შემ თხვე ვას. 

მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით, გა მო საც დე ლი ვა დით ხელ შეკ რუ ლე ბა პირ თან მხო-

ლოდ შე სას რუ ლე ბელ სა მუ შაოს თან მი სი შე სა ბა მი სო ბის მიზ ნით იდე ბა.

ამის სა წი ნააღ მდე გოდ, გახ მაუ რე ბულ საქ მე ში, აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის პრო ვაი-

დერ მა კომ პა ნიამ „ე ვო ლუ შენ გეი მინ გმა“, 23 მარტს, მას შემ დეგ, რაც მის ერ-

თ-ერთ თა ნამ შრო მელს კო რო ნა ვი რუ სი დაუდ გინ და, მუ შაო ბა შეა ჩე რა და 1300 

გა მო საც დე ლი ვა დით და საქ მე ბუ ლი თა ნამ შრო მე ლი სამ სა ხუ რი დან გაა თა ვი სუფ-

ლა.7 მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ჯა რო გა მოს ვლებ ში, კომ პა ნიის წარ მო მად გენ-

ლე ბი შექ მნი ლი ეკო ნო მი კუ რი სირ თუ ლეე ბით ხსნიდ ნენ მა სობ რივ დათ ხოვ ნას, 

ხელ შეკ რუ ლე ბა შეუწ ყდათ მხო ლოდ იმ თა ნამ შრომ ლებს, რომ ლე ბიც გა მო საც-

დე ლი ვა დით იყ ვნენ და საქ მე ბუ ლე ბი.8 ამის მი ზე ზი კი, რო გორც ჩანს, გა მო საც დე-

6 შრომით დავებზე საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა (გადაწყვეტილებათა კრებული), ზ. შველიძე, 
2020, 145-150.

7 „კორონავირუსი: „ევოლუშენ გეიმინგი“ მუშაობას წყვეტს“, „ნეტგაზეთი“, 23.03.2020.

8 “EMC შპს „ევოლუშენ გეიმინგიდან“ გათავისუფლების ფაქტს უკანონოდ მიიჩნევს” – EMC, 21 
სექტემბერი, 2020 წ. 
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ლი ვა დით და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის მარ ტი ვი წე სე ბი - მათ შო რის, 

კომ პენ სა ციის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბის არარ სე ბო ბა - გახ და. თუმ ცა, ცხა დია, 

რომ „ე ვო ლუ შენ გეი მინ გმა“ სა მუ შო ძა ლა შეამ ცი რა არა საქ მია ნო ბი სათ ვის სა-

ჭი რო კად რე ბის გა მორ ჩე ვი თა და გა მო ყო ფით, არა მედ იმის მი ხედ ვით, თუ ვის-

თან უფ რო ნაკ ლე ბი ფი ნან სუ რი და ნა ხარ ჯით შეძ ლებ და შრო მი თი ურ თიერ თო ბის 

გაწ ყვე ტას. დამ საქ მებ ლის ამ გვა რი ქმე დე ბა უკა ნო ნოა და გა მო საც დე ლი ვა დით 

და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის არსს ეწი ნააღ მდე გე ბა.

2.3 არაანაზღაურებადი შვებულებით  
სარგებლობის იძულება

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მიით გა მოწ ვეუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის შე დე გად ანაზ ღაუ რე-

ბის გა დაუხ დე ლო ბი სა და ფი ნან სუ რი ტვირ თის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, დამ-

საქ მებ ლე ბი მა სობ რი ვად აი ძუ ლებ დნენ და საქ მე ბუ ლებს არაა ნაზ ღაუ რე ბა დი 

შვე ბუ ლე ბე ბის აღე ბას. ბევ რი და საქ მე ბუ ლი სამ სა ხუ რის და კარ გვის ში შით 

იძუ ლე ბუ ლი გახ და ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე შვე ბუ ლე ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბა 

დაე წე რა. 

პან დე მიის პი რო ბებ ში, ასე ვე გა მოიკ ვე თა სა მუ შაო ად გი ლებ ზე და მამ ცი რე ბე ლი 

გა რე მოს შექ მნა, რა თა და საქ მე ბუ ლი ამ მი ზე ზით გამ ხდა რი ყო იძუ ლე ბუ ლი, სა კუ-

თა რი ნე ბით ეთ ხო ვა არაა ნაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბა.9

სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სით,10 შვეუ ლე ბის აღე ბა, მათ შო რის, ანაზ ღაუ-

რე ბის გა რე შე შვე ბუ ლე ბის აღე ბა, და საქ მე ბუ ლის უფ ლე ბაა. დაუშ ვე ბე ლია 

პირ და პი რი თუ არა პირ და პი რი და ში ნე ბით, იძუ ლე ბით ან /და მუ ქა რით და საქ-

მე ბულს მოს თხო ვონ ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე ან ანაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბის 

აღე ბა. გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის მი ხედ ვით, შრო მით ურ-

თიერ თო ბებ ში და საქ მე ბუ ლი სათ ვის და მამ ცი რე ბე ლი გა რე მოს შექ მნა დის კრი-

მი ნა ციად მიიჩ ნე ვა. „დის კრი მი ნა ციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ“ 

სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი აღ ნიშ ნავს, რომ შე ვიწ როე ბა არის ნე ბის მიე რი ნიშ ნით 

პი რის დევ ნა, იძუ ლე ბა ან /და პი რის მი მართ არა სა სურ ვე ლი ქცე ვა, რო მე ლიც 

მიზ ნად ისა ხავს ან იწ ვევს პი რის ღირ სე ბის შე ლახ ვას და მის თვის და მა ში ნე ბე-

ლი, მტრუ ლი, და მამ ცი რე ბე ლი, ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი ან შეუ რაც ხმყო ფე ლი 

გა რე მოს შექ მნას.11 სა მუ შაო მო ცუ ლო ბის მა ტე ბა, ხელ ფა სის შემ ცი რე ბა და სხვა 

9 „აქვს თუ არა დამსაქმებელს უფლება გაგიშვათ არაანაზღაურებად შვებულებაში ან 
შეგიწყვიტოთ შრომითი ურთიერთობა“ - EMC, 19 მარტი, 2020 წ.

10 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 21, ნაწილი 1, ნაწილი 2.

11 „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 2, 
მე-3 პრიმა პუნქტი.
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ქმე დე ბე ბი, რაც მიზ ნად ისა ხავს და საქ მე ბუ ლის იძუ ლე ბას, შვე ბუ ლე ბა ში გა ვი-

დეს, შე ვიწ როე ბის ცხა დი მა გა ლი თია.12 

და საქ მე ბუ ლებს, წი ნას წა რი მო ლა პა რა კე ბი სა და თან ხმო ბის გა რე შე, არაა ნაზ-

ღაუ რე ბად შვე ბუ ლე ბა ში  გაურ კვე ვე ლი ვა დით უშ ვებ დნენ რეს ტორ ნებ სა და სხვა 

კვე ბის ობიექ ტებ ში.13 სამ სა ხუ რის და კარ გვის ში შით უხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბის თაო-

ბა ზე გან ცხა დე ბე ბის და წე რა ავია კომ პა ნია ში და საქ მე ბულ თა ნამ შრომ ლებ საც 

მოუ წიათ.14 

და საქ მე ბუ ლე ბი, ხში რად, იძუ ლე ბუ ლე ბი იყ ვნენ, სამ სა ხუ რის და კარ გვა სა და 

უხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბას შო რის არ ჩე ვა ნი გაე კე თე ბი ნათ. მსგავ სი არ ჩე ვა ნის წი-

ნა შე დად გნენ სას ტუმ როებ ში და საქ მე ბუ ლე ბი.15 EMC-ის მი მარ თეს აზარ ტუ ლი თა-

მა შე ბის კომ პა ნიი და ნაც, რომ ლის თა ნამ შრომ ლებს კუთ ვნი ლი ხელ ფა სის ჩა რიც-

ხვის პი რო ბით უხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბა ში გას ვლის შე სა ხებ წი ნას წარ გამ ზა დე ბულ 

შაბ ლო ნურ გან ცხა დე ბა ზე სთხოვ დნენ ხე ლის მო წე რას.

და მამ ცი რე ბე ლი გა რე მოს შექ მნით იძუ ლე ბით შვე ბუ ლე ბა ში და საქ მე ბუ ლე ბის 

გაშ ვე ბის შემ თხვე ვა ერ თ-ერთ ცნო ბილ საკ ვებ ობიექ ტშიც მოხ და. შე ვიწ როე ბის 

მიზ ნით, და საქ მე ბუ ლებს შე სას რუ ლე ბელ სა მუ შაო ზე ბევ რად დი დი მო ცუ ლო ბის 

სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბა დაე ვა ლათ, რის გა მოც მნიშ ვნე ლოვ ნად გაე ზარ დათ სა მუ-

შაო საა თე ბი. ამ გა რე მოე ბამ და საქ მე ბუ ლე ბი იძუ ლე ბუ ლი გა ხა და უხელ ფა სო შვე-

ბუ ლე ბებს და თან ხმე ბოდ ნენ.16

მსგავ სი პრაქ ტი კე ბის ლე გი ტი მა ციის სამ წუ ხა რო ფაქ ტი იყო ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა-

კე ტის პრე ზენ ტა ციი სას პრე მიერ -მი ნის ტრის გან ცხა დე ბა, რომ ლი თაც აღი ნიშ-

ნა, რომ მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა კე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 1 200 ლა-

რია ნი დახ მა რე ბა, „უ ხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბა ში გაშ ვე ბულ“ და საქ მე ბუ ლებ საც 

შეე ხე ბო და.17 ამ გან ცხა დე ბით, მთავ რო ბამ, ერ თგვა რად წაა ხა ლი სა კი დეც უხელ-

ფა სო შვე ბუ ლე ბის იძუ ლე ბის უკა ნო ნო პრაქ ტი კა. ამის სა პი რის პი როდ, მი ზან შე-

12 Elena Ferrari, Raising awareness on Mobbing, an EU perspective , 2004, გვ. 2.

13 „თანამშრომელთა 95% უხელფასო შვებულებაშია“ - რესტორატორი ლევან ქოქიაშვილი, 
BMG, 20 მარტი, 2020 წ.; სასტუმრო „გალერი პალასმა“ თანამშრომლების ნაწილი უხელფასო 
შვებულებაში გაუშვა - გენერალური მენეჯერი, BMG, 10 მარტი, 2020 წ. 

14 იძულებითი შვებულება „ტავ ჯორჯიას“ 1200-მდე თანამშრომელს - მთავარი tv. 10 ივნისი, 2020 წ.

15 “თანამშრომლები ამ ეტაპზე უხელფასო შვებულებაში გვყავს “- სასტუმროებისა და 
რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი შალვა ალავერდაშვილი, Commersant,  3 მარტი, 
2020 წ.

16 „დეგუსტომ“ ხელფასების 20% არ გასცა და თანამშრომელთა ნაწილი უხელფასო შვებულებაში 
გაუშვა - Publika, 17 მარტი, 2020 წ.

17 „დახმარება შეეხება თვითდასაქმებულებს, არაფორმალურად დასაქმებულებსა და 
უხელფასო შვებულებაში მყოფებსაც“ - პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია - Publika, 24 
აპრილი, 2020 წ. 
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წო ნი ლი იყო, კა ნონ მდებ ლო ბით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და მა თი 

დარ ღვე ვის დაუშ ვებ ლო ბის შე სა ხებ, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას მკვეთ რი და ზუს-

ტი გან ცხა დე ბე ბი გა კეე თე ბი ნა.

იყო ასე ვე შემ თხვე ვე ბი, რო ცა და საქ მე ბუ ლებს აი ძუ ლებ დნენ ანაზ ღაუ რე ბა დი 

შვე ბუ ლე ბის აღე ბას.18 

სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდუ ლი პროფ კავ ში რის მიერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა-

ციის თა ნახ მად, ხორ ცპრო დუქ ტე ბის მწარ მოე ბე ლი ერ თ-ერ თი კომ პა ნიამ და საქ-

მე ბუ ლებს, დის ტან ციუ რი შრო მა შვე ბუ ლე ბად ჩაუთ ვა ლა და ამით დის ტან ციუ რი 

შრო მის არა კე თილ სინ დი სიე რი ინ ტერ პრე ტი რე ბა მოახ დი ნა. მა შინ, რო დე საც 

და საქ მე ბუ ლე ბი სახ ლი დან მუ შაობ დნენ, ხო ლო სა მუ შაო ად გილ ზე დაბ რუ ნე ბის 

შემ დეგ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შვე ბუ ლე ბა მოით ხო ვეს, მათ ეც ნო ბათ, რომ 

დის ტან ციუ რი მუ შაო ბა მა თი შვე ბუ ლე ბა იყო. კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი დამ-

საქ მებ ლის უფ ლე ბა, სა კუ თა რი სურ ვი ლის შე სა ბა მი სად გა მოი ყე ნოს შვე ბუ ლე ბა, 

შეზ ღუ დუ ლი და აღუს რუ ლე ბე ლი დარ ჩა.

2.4 სამუშაოზე გამოცხადების იძულება

სა ხელ მწი ფოს მიერ და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის და სა ვალ დე ბუ ლოდ შე სას რუ-

ლე ბე ლი რე კო მენ და ციე ბის გა მო, და საქ მე ბულ თა ნა წილს სა მუ შაო ად გილ ზე 

გა მოც ხა დე ბის პრობ ლე მა შეექ მნა. გა მოუც ხა დებ ლო ბის მი ზე ზებს შო რის იყო 

და საქ მე ბულ თა თვი თი ზო ლა ცია, კა რან ტინ ში ყოფ ნა და ტრან სპორ ტით გა დაად-

გი ლე ბის შეუძ ლებ ლო ბა. ამის პა სუ ხად, დამ საქ მებ ლე ბი და საქ მე ბუ ლებს სა მუ შაო 

ად გილ ზე გა მოც ხა დე ბას სხვა დას ხვა ფორ მით აი ძუ ლებ დნენ, ტრან სპორ ტით უზ-

რუნ ველ ყო ფა ზე ხში რად უარს ეუბ ნე ბოდ ნენ, გა მოუც ხა დებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში 

კი, ხელ ფა სებს უმ ცი რებ დნენ, უწ ყვეტ დნენ ან სამ სა ხუ რი დან ათა ვი სუფ ლებ დნენ.

2.4.1 თვითიზოლაცია და კარანტინი

კო ვიდ -19-ის გავ რცე ლე ბის პირ ველ ეტაპ ზე იყო შემ თხვე ვე ბი, რო ცა დამ საქ მებ-

ლე ბი და საქ მე ბუ ლებს თვი თი ზო ლა ციი დან და კა რან ტი ნი დან გა მოს ვლას და სამ-

სა ხურ ში გა მოც ხა დე ბას სთხოვ დნენ. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი დამ საქ მებ ლე ბის მხრი-

დან ხელ ფა სის გა დაუხ დე ლო ბის, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის მუ ქა რი სა 

და ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბო და.19 

სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის თა ნახ მად, დროე ბი თი შრო მი სუუ ნა რო ბა, თუ 

18 „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ მიერ გაცემული კონსულტაციები.

19 „კორონავირუსი და მშრომელთა უფლებები“ – EMC, 21 მარტი, 2020 წ.
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მი სი ვა და არ აღე მა ტე ბა ზე დი ზედ 40 კა ლენ და რულ დღეს ან 6 თვის გან მავ ლო ბა-

ში საერ თო ვა და არ აღე მა ტე ბა 60 კა ლენ და რულ დღეს, - და რო გორც წე სი, აღ ნიშ-

ნულ შემ თხვე ვებ ში ეს ვა და არ დარ ღვეუ ლა, - არ იწ ვევს შრო მი თი ურ თიერ თო ბის 

შეწ ყვე ტას.20 სა მუ შაოს დროე ბით შეუს რუ ლებ ლო ბა (დროე ბი თი შრო მი სუუ ნა რო-

ბა) შრო მი თი ურ თიერ თო ბის შე ჩე რე ბის სა ფუძ ვე ლი შეიძ ლე ბა გახ დეს. სა ქარ-

თვე ლოს შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის მი ნის ტრის ბრძა ნე ბის 

შე სა ბა მი სად, დროე ბი თი შრო მი სუუ ნა რო ბის გა მო, საა ვად მყო ფო ფურ ცლის სა-

ფუძ ველ ზე, დამ საქ მებ ლის მიერ დახ მა რე ბა დროე ბი თი შრო მი სუუ ნა რო ბის მთელ 

პე რიოდ ზე გაი ცე მა.21 გარ და ამი სა, შრო მის კო დექ სის მი ხედ ვით, და საქ მე ბულს 

უფ ლე ბა აქვს უა რი გა ნაც ხა დოს იმ სა მუ შაოს, და ვა ლე ბის ან მი თი თე ბის შეს რუ-

ლე ბა ზე, რო მე ლიც კა ნონს ეწი ნააღ მდე გე ბა.22 იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც კა რან ტი-

ნი სა თუ თვი თი ზო ლა ციის დარ ღვე ვა სხვა ადა მია ნე ბი სათ ვის დაა ვა დე ბის გავ რცე-

ლე ბის რის კის მა ტა რე ბე ლი გა რე მოე ბაა და თვი თი ზო ლა ციის წე სის დარ ღვე ვა 

მთე ლი რი გი სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მე ბის დარ ღვე ვას გუ ლის ხმობს, საა ვად მყო ფო 

ფურ ცელ ზე მყო ფი და საქ მე ბუ ლის იძუ ლე ბა, პან დე მიის პი რო ბებ ში სა მუ შაო ად-

გილ ზე გა მოც ხად დეს, შე საძ ლოა, სის ხლის სა მარ თლის და ნა შაუ ლის ნიშ ნებ საც 

შეი ცავ დეს.23 ამა ვე კო დექ სით, სა ნი ტა რიულ -ე პი დე მიო ლო გიუ რი წე სის დარ ღვე ვა, 

რა მაც ადა მიან თა მა სობ რი ვი დაა ვა დე ბა ან მო წამ ვლა გა მოიწ ვია, ის ჯე ბა ჯა რი მით 

ან ში ნა პა ტიმ რო ბით, ვა დით ექ ვსი თვი დან ორ წლამ დე, ან და თა ვი სუფ ლე ბის აღ-

კვე თით ვა დით ორ წლამ დე, თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბის ან საქ მია ნო ბის უფ ლე ბის 

ჩა მორ თმე ვით, ვა დით სამ წლამ დე ან უა მი სოდ. 

გარ და ამი სა, თვი თი ზო ლა ცია ში, კა რან ტინ სა თუ სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის ფარ-

გლებ ში და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის გა მო სამ სა ხუ რის და კარ გვი სა და ანაზ ღაუ-

რე ბის შეწ ყვე ტის მუ ქა რით სა მუ შაო ად გი ლებ ზე გა მოც ხა დე ბის და ვალ დე ბუ ლე ბა, 

იძუ ლე ბი თი შრო მის და მა ხა სია თე ბელ ნიშ ნებს შეი ცავს და არ ღვევს სა ქარ თვე-

ლოს კონ სტი ტუ ცია სა და საერ თა შო რი სო სა მარ თლის ფუნ და მენ ტურ პრინ ცი-

პებს.24

ქვე ყა ნა ში გა მოც ხა დე ბუ ლი სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის, კა რან ტინ სა თუ თვი თი ზო-

ლა ცია ში მყოფ და საქ მე ბულ თათ ვის შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის ან სა ხელ ფა სო 

ანაზ ღაუ რე ბის შეწ ყვე ტა, ხშირ შემ თხვე ვა ში, უკა ნო ნო ქმე დე ბა იყო.

20 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 36, ნაწილი 2.

21 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 20 
თებერვლის №87/ნ ბრძანება, მუხლი 4, პუნქტი 1, „გ“ ქვეპუნქტი.

22 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 35, ნაწილი 3. 

23 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 132, მუხლი 248.

24 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 30, პირველი პუნქტი.
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აღ ნი შუ ლი უკა ნო ნო პრაქ ტი კე ბის სა პა სუ ხოდ, ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრომ გაა კე თა 

ოფი ცია ლუ რი გან ცხა დე ბა, რომ თვი თი ზო ლა ცია სა და სა კა რან ტი ნე სივ რცეებ ში მო-

თავ სე ბუ ლი ადა მია ნე ბი სათ ვის დროე ბი თი შრო მი სუუ ნა რო ბის და მა დას ტუ რე ბელ 

დო კუ მენტს გას ცემ და, რაც და საქ მე ბუ ლი სათ ვის შრო მი თი ურ თიერ თო ბის გაგ რძე-

ლე ბი სა და სა ხელ ფა სო ანაზ ღაუ რე ბის მი ღე ბის სა ფუძ ვე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო.25 

2.4.2 სატრანსპორტო შეზღუდვები

ქვე ყა ნა ში სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის ვა დით სა ქა ლაქ თა შო რი სო თუ მუ ნი ცი პა ლი-

ტე ტის ად მი ნის ტრა ციულ საზ ღვრებ ში მიკ როავ ტო ბუ სე ბის გა დაად გი ლე ბის შეზ-

ღუდ ვის გა მო,26 ბევ რი და საქ მე ბუ ლი ვერ ახერ ხებ და სა მუ შაო ად გილ ზე გა მოც-

ხა დე ბას. არაერ თი და საქ მე ბუ ლი თბი ლი სის ჩა კეტ ვის გა მო, რე გიონ ში აღ მოჩ ნდა 

და ვერ შეძ ლო სა მუ შაო ად გი ლებ ზე გა მოც ხა დე ბა. 

პან დე მიის პი რო ბებ ში ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა მი სი ბუ ნე ბით, შე საძ ლო 

რის კე ბით და სა ხელ მწი ფოს მიერ გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ციე ბის გათ ვა ლის წი ნე-

ბით, ფაქ ტობ რი ვად უთა ნაბ რდე ბო და კა რან ტი ნის მდგო მა რეო ბას. რო გორც ზე-

მოთ აღი ნიშ ნა, სა ქარ თვე ლოს შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის 

მი ნის ტრის ბრძა ნე ბით დროე ბი თი შრო მი სუუ ნა რო ბის გა მო  და საქ მე ბუ ლე ბი-

სათ ვის დახ მა რე ბის და ნიშ ვნის (სა ხელ ფა სო ანაზ ღაუ რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის) ერ-

თ-ერ თი სა ფუძ ვე ლი ქვე ყა ნა ში გა მოც ხა დე ბუ ლი კა რან ტი ნის მდგო მა რეო ბაა.27 

შე სა ბა მი სად, და საქ მე ბუ ლებს უნ და შე ნარ ჩუ ნე ბო დათ ყო ველ თვიუ რი შრო მი თი 

ანაზ ღაუ რე ბა და ის და მა ტე ბი თი სო ცია ლუ რი ბე ნე ფი ტე ბი, რა საც შრო მი თი ხელ-

შეკ რუ ლე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებ და.

მიუ ხე და ვად ამი სა, ბევ რმა დამ საქ მე ბელ მა და საქ მე ბუ ლე ბის გა მოუც ხა დებ ლო ბის 

გა მო, ხელ ფა სის გა დახ და ზე უა რი თქვა და, ცალ კეულ შემ თხვე ვებ ში, შრო მი თი 

ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ცალ მხრი ვად შეწ ყვი ტა.28 სა ჯა რო ტრან სპორ ტის შეზ ღუდ ვე ბის 

ფონ ზე სამ სა ხურ ში გა მოც ხა დე ბის გა მო პრობ ლე მე ბი შეექ მნათ სუ პერ მარ კე ტის 

თა ნამ შრომ ლებს. დამ საქ მებ ლე ბი ხში რად უარს ამ ბობ დნენ ტრან სპორ ტით უზ-

რუნ ველ ყო ფა ზე.29 ტაქ სით გა დაად გი ლე ბა კი, არა გო ნივ რუ ლი ხარ ჯი და, ფაქ ტობ-

25 „ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით კარანტინსა და თვითიზოლაციაში მყოფ დასაქმე ბუ-
ლებს გაცდენილი სამუშაო დღეები აუნაზღაურდება“ – Imedinews, 4 მარტი, 2020 წ.

26 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №204, მუხლი 1, პირველი პუნქტი, „ა“ ქვეპუნქტი

27 მ. 4.1.(გ), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 
წლის 20 თებერვლის №87/ნ ბრძანება, მუხლი 4, პუნქტი 1, „გ“ ქვეპუნქტი.

28 „კორონავირუსი და მშრომელთა უფლებები“ – EMC, 21 მარტი, 2020 წ.

29 „სამსახურს ამთავრებ, ამ დროს კი კომენდანტის საათია, როგორ ბრუნდები შინ?“ – Radiota-
visufleba, 1 აპრილი, 2020 წ. 
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რი ვად, ხელ შეკ რუ ლე ბის არ სე ბი თი პი რო ბე ბის ცვლი ლე ბა იყო ისე დაც მი ზე რულ 

ხელ ფას ზე მო მუ შა ვე მშრო მე ლე ბის თვის. 

2.5 შრომის უსაფრთხოება

ეროვ ნუ ლი რე გუ ლა ციე ბით, დამ საქ მებ ლებს, დამ საქ მებ ლე ბის, და საქ მე ბუ ლე ბის 

და სა მუ შაო სივ რცე ში მყო ფი სხვა პი რე ბის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მიზ ნით, სა-

მუ შაო ად გი ლებ ზე დაე ვა ლათ ზო გა დი რე კო მენ და ციე ბის შეს რუ ლე ბა, ვი რუ სუ ლი 

ინ ფექ ციის გავ რცე ლე ბის წი ნააღ მდეგ პრე ვენ ციუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის გა ტა რე ბა და 

პე რიო დუ ლი კონ ტრო ლი საფ რთხის შემ ცვე ლი ფაქ ტო რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე-

ლიც სა ვალ დე ბუ ლოა ყვე ლა სექ ტო რი სათ ვის.30 ამ მიზ ნით, ჯან დაც ვის მი ნის ტრმა, 

და საქ მე ბის ად გი ლებ ზე პან დე მიის საფ რთხი დან გა მომ დი ნა რე ზო გა დი და სექ-

ტო რუ ლი 30-ზე მე ტი რე კო მენ და ცია მიი ღო.31 

მიუ ხე და ვად ამი სა, დამ საქ მებ ლე ბის ნა წი ლი უსაფ რთხო სა მუ შაო გა რე მოს შექ-

მნის ვალ დე ბუ ლე ბას არა სა თა ნა დოდ ას რუ ლებ და. სხვა დას ხვა სექ ტორ ში და საქ-

მე ბუ ლი პი რე ბი არ იყ ვნენ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის სა წი ნააღ-

მდე გო ინ დი ვი დუა ლუ რი დაც ვის სა შუა ლე ბე ბით (პირ ბა დე, ხელ თათ მა ნი, დამ ცა ვი 

ფა რი, სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რი და სხვ.). რიგ შემ თხვე ვებ ში, და საქ მე ბუ ლე ბი იძუ-

ლე ბულ ნი იყ ვნენ, სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით შეე ძი ნათ ინ დი ვი დუა ლუ რი დაც ვის სა შუა-

ლე ბე ბი. ხშირ შემ თხვე ვა ში, და საქ მე ბუ ლებს არ ჰქონ დათ შე საძ ლებ ლო ბა უა რი 

ეთ ქვათ საფ რთხის შემ ცველ სა მუ შაო ზე გა მოც ხა დე ბა ზე.

უსაფ რთხო გა რე მო ში სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბა და საქ მე ბუ ლის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 

უფ ლე ბაა.32 დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ ველ ყოს და საქ მე ბუ ლის სა მუ შაო 

გა რე მო სა და სივ რცის უსაფ რთხოე ბა, რაც პან დე მიი სას გუ ლის ხმობს სა მუ შაო გა-

რე მოს იმ გვა რად მოწ ყო ბას, რომ მი ნი მუ მამ დე შემ ცირ დეს და საქ მე ბულ თა ვი რუ-

სით დაინ ფი ცი რე ბი სა და გავ რცე ლე ბის რის კე ბი. კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, და-

საქ მე ბულს მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სა მუ შაო სა თუ მი თი თე ბის შეს რუ ლე ბა ზე უა რის თქმის 

უფ ლე ბა, თუ კი იგი შრო მის უსაფ რთხოე ბის პი რო ბე ბის შეუს რუ ლებ ლო ბის გა მო, 

გარ კვეულ საფ რთხეს უქ მნის და საქ მე ბულს ან მე სა მე პირ თა სი ცოც ხლე სა და ჯან-

30 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანება „სამუშაო 
ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (Covid-19) გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით 
რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“. დანართი 1.

31 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანება „სამუშაო 
ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (Covid-19) გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით 
რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“.

32 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 35.1. www.matsne.gov.ge 

http://www.matsne.gov.ge
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მრთე ლო ბას.33 საფ რთხის შემ ცვე ლი გა რე მოს გა მო და საქ მე ბულ თა მიერ თა ვიან თი 

სა მუ შაოს ვერ შეს რუ ლე ბა, იძუ ლე ბით მოც დე ნად უნ და იყოს შე ფა სე ბუ ლი. შრო მის 

კო დექ სის შე სა ბა მი სად, დამ საქ მებ ლის ბრა ლით გა მოწ ვეუ ლი იძუ ლე ბი თი მოც დე-

ნის დროს, და საქ მე ბულს შრო მის ანაზ ღაუ რე ბა სრუ ლი ოდე ნო ბით მიე ცე მა.34 

რე კო მენ და ციე ბის არა სა თა ნა დოდ შეს რუ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რი აღ-

მოჩ ნდა სა მე დი ცი ნო და მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში. ამ ან გა რი შის დას რუ ლე ბის მო-

მენ ტის თვის ქვე ყა ნა ში 4000-ზე მე ტი სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლია დაინ ფი ცი რე ბუ ლი, 

მათ შო რის, ექ თნე ბი. EMC-ის ცხე ლი ხა ზის ფუნ ქციო ნი რე ბის დროს, ორ გა ნი ზა ციას 

დაუ კავ შირ დნენ სხვა დას ხვა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი, 

რომ ლე ბიც აც ხა დებ დნენ, რომ მოთ ხოვ ნის მიუ ხე და ვად, სა მუ შაო ად გილ ზე არ მიუ-

ღიათ მა თი უსაფ რთხოე ბი სათ ვის სა თა ნა დო ზო მე ბი. ერ თ-ერთ ასეთ სა მე დი ცი ნო 

და წე სე ბუ ლე ბა ში, დამ საქ მე ბელ მა სამ სა ხუ რი დან „დროე ბით დაით ხო ვა“ მო ქა ლა-

ქე თა მი სა ღებ ში მო მუ შა ვე თა ნამ შრო მე ლი, რო მე ლიც სა მუ შაო მა გი და ზე, მო ქა ლა-

ქეებ თან უსაფ რთხო კო მუ ნი კა ციის თვის, დამ ცა ვი ფა რის მონ ტაჟს ით ხოვ და. 

პან დე მიის პი რო ბებ ში უსაფ რთხო სა მუ შაო გა რე მოს შექ მნა ვერც სამ კერ ვა ლო სა-

წარ მოებ ში მო ხერ ხდა. მიმ დი ნა რე წლის 14 ოქ ტომ ბერს გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ-

მა ციის თა ნახ მად, სამ კერ ვა ლო სა წარ მო ში კო რო ნა ვი რუ სით დაინ ფი ცი რე ბუ ლი 

თა ნამ შრომ ლე ბის რიც ხვი 116-მდე გაი ზარ და,35 რაც თა ვად მკე რა ვე ბის თქმით, 

სწო რედ სა მუ შაო ად გილ ზე უსაფ რთხოე ბის დაუც ვე ლო ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი.36 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მკე რა ვი ქა ლე ბი ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის შე მა კა ვე ბელ უმ-

ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ატ რი ბუტს, პირ ბა დეს, ამ ზა დე ბენ, მათ თვის პრობ ლე მად რჩე ბა 

სი ცოც ხლი სა და ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის უსაფ რთხო სა მუ შაო სივ რცის მოწ ყო ბა.

ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის საწ ყის ეტაპ ზე უსაფ რთხო სა მუ შაო გა რე მო გა მოწ ვე-

ვა იყო სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ობიექ ტებ ზე და საქ მე ბულ პირ თათ ვის. 

EMC-ის და პარ ტნიორ ორ გა ნი ზა ციებს უკავ შირ დე ბოდ ნენ სუ პერ მარ კე ტე ბის ქსე-

ლებ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი (7 შემ თხვე ვა) და აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ მა ღა ზიებ ში 

საფ რთხის შემ ცვე ლი სა მუ შაო გა რე მოს გა მო, მა თი ისე დაც მძი მე სა მუ შაო კი დევ 

უფ რო სტრე სუ ლი გახ და. და საქ მე ბუ ლე ბი საუბ რობ დნენ იმა ზე, რომ არ მი მარ-

თავ დნენ კლიენ ტე ბის დე ზინ ფექ ციას, მო ლა რეებს არ ჰქონ დათ დამ ცა ვი ფა რე ბი 

კლიენ ტებ თან ურ თიერ თო ბის დროს, ხალ ხმრავ ლო ბის გა მო კი, სა ლა როს რიგ ში 

უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არ იყო სო ცია ლუ რი დის ტან ციის დაც ვა. 

33 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 35, ნაწილი 3.

34 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 32, ნაწილი 1.

35 „ფოთის სამკერვალო საწარმოს 116 თანამშრომელს დაუდასტურდა კორონავირუსი“ – 
Radiotavisufleba, 14 ოქტომბერი, 2020 წ.

36 OC Media-ს გამომძიებელი ჟურნალისტი, თამუნა ჩქარეული, რესპოდენტი.



33ᲤᲝᲠᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲔᲑᲘ

პრობ ლე მის აქ ტუა ლო ბა დაა დას ტუ რა შრო მის პი რო ბე ბის ინ სპექ ტი რე ბის დე პარ-

ტა მენ ტის მიერ ბა თუმ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ სპექ ტი რე ბის შე დე გებ მაც. ჩა ტა რე ბუ ლი 8 

ინ სპექ ტი რე ბი დან 7 სა ვაჭ რო ობიექ ტის მი მართ, უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის დაუც-

ვე ლო ბის გა მო, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ჯა რი მა 10 000 ლა რის ოდე ნო ბით.37  

პან დე მიის დროს შრო მის უსაფ რთხოე ბის პრობ ლე მა აქ ტიუ რად დად გა სამ თო-

მო პო ვე ბით სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თათ ვი საც. ტყი ბულ სა და ჭია თუ რა ში და საქ-

მე ბუ ლი მუ შე ბი ხმა მაღ ლა საუბ რობ დნენ და საქ მე ბის ად გილ ზე შრო მის უსაფ-

რთხოე ბის მოთ ხოვ ნე ბის დაუც ვე ლო ბა ზე. ან გა რი შის ფარ გლებ ში გა მო კით ხუ ლი 

ტყი ბუ ლე ლი მე შახ ტეე ბის თქმით, სა მუ შაო ად გი ლებ ზე, კერ ძოდ, სა ხალ ხო ვა გო-

ნებ ში და შახ ტში ჩა სას ვლელ „კლე ტებ ში“ ადა მია ნე ბის დის ტან ცი რე ბა არ იყო უზ-

რუნ ველ ყო ფი ლი; 18-20 ადა მიანს ერ თდროუ ლად, ყო ველ გვა რი დის ტან ცი რე ბის 

გა რე შე უწევ დათ გა დაად გი ლე ბა. არც დამ ხმა რე ფარ თე ბით (საშ ხა პე) უსაფ რთხო 

სარ გებ ლო ბა იყო უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. აღ ნიშ ნუ ლი დარ ღვე ვე ბის მიუ ხე და ვად, 

იმის გა მო, რომ მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით, ტყი ბუ ლის შახ ტებ ში ნახ ში რის მო-

პო ვე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი მდგრა დო ბის თვის „აუ ცი ლე ბელ შრო მად“ ჩაით ვა-

ლა, და საქ მე ბუ ლე ბი იძუ ლე ბულ ნი იყ ვნენ გა მოც ხა დე ბუ ლიყ ვნენ და და კის რე ბუ-

ლი სა მუ შაო შეეს რუ ლე ბი ნათ.38

უსაფ რთხო სა მუ შაო გა რე მოს შექ მნა ვერ იქ ნა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ვერც სო ცია-

ლუ რი მუ შა კე ბი სა და სო ცია ლუ რი აგენ ტე ბის თვის. გა მო კით ხუ ლი სო ცია ლუ რი 

აგენ ტე ბი და სო ცია ლუ რი მუ შა კე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის-

გან თავ დაც ვის სა შუა ლე ბე ბის, პირ ბა დი სა და სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რე ბის შე ძე ნა 

ინ დი ვი დუა ლუ რად, სა კუ თა რი სახ სრე ბით უწევ დათ. იყო შემ თხვე ვე ბი, რო დე-

საც სა ხელ ფა სო ანაზ ღაუ რე ბის სიმ ცი რის, არ სე ბუ ლი რის კე ბი სა და დაც ვის სა-

შუა ლე ბე ბის ყიდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის გა მო, სო ცია ლურ აგენ ტე ბად 

და საქ მე ბუ ლებ მა სა კუ თა რი ნე ბით შეწ ყვი ტეს შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბი, რა მაც 

და მა ტე ბი თი პრობ ლე მე ბი შეუქ მნა სო ცია ლუ რი დაც ვის ისე დაც გა დატ ვირ თულ 

სის ტე მას.39

პან დე მიამ ნათ ლად წარ მოა ჩი ნა, რომ და საქ მე ბის ად გილ ზე შრო მის უსაფ რთხოე-

ბის ნორ მე ბის დაც ვა გა მოწ ვე ვა იყო და დამ საქ მებ ლე ბი ხში რად თავს არი დებ-

დნენ უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის სა თა ნა დოდ დაც ვას, რაც შრო მის სა ზე დამ ხედ-

ვე ლო მე ქა ნიზ მის, შრო მის ინ სპექ ციის, გაძ ლიე რე ბის სა ჭი როე ბა ზე მეტ ყვე ლებს. 

37 მაგალითისათვის, იხ. „კარფური, ვილმარტი, იალჩინი და სხვა მარკეტები დააჯარიმეს“, TV 25, 
17 სექტემბერი, 2020 წ. 

38 მაგალითისათვის, იხ. „მეშახტეებისა და მაღაროელების შრომა კორონავირუსის ფონზე“, 

ქუთაისიპოსტი, 17 სექტემბერი, 2020 წ. ანგარიშის დასრულების მომენტისთვის კოვიდ 19-
ით144 მეშახტე დაინფიცირდა

39 სოციალური აგენტი, რესპოდენტი.
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2.6 შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების  
ცალმხრივად შეცვლა

პან დე მიის პი რო ბებ ში შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის არ-

სე ბი თი პი რო ბე ბის ცალ მხრი ვად შეც ვლა შიც გა მოი ხა ტა. სა ქარ თვე ლოს შრო-

მის კო დექ სის შე სა ბა მი სად, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის არ სე ბი თი პი რო ბე ბის 

შეც ვლა მხო ლოდ მხა რე თა შე თან ხმე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი.40 შრო მის ანაზ ღაუ-

რე ბა, სა მუ შაო დრო, სა მუ შაოს მო ცუ ლო ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის არ სე ბი თი პი რო-

ბე ბია, მა თი ცალ მხრი ვი ცვლი ლე ბა უკა ნო ნო ქმე დე ბაა და კა ნონ მდებ ლო ბის 

შე სა ბა მი სად, ბა თილ გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბად მიიჩ ნე ვა. პან დე მიის დროს, და საქ მე-

ბულ თათ ვის შრო მი თი ანაზ ღაუ რე ბის შემ ცი რე ბა, სა მუ შაო დროი სა და სა მუ შაოს 

მო ცუ ლო ბის მა თი თან ხმო ბის გა რე შე გაზ რდა გავ რცე ლე ბულ პრაქ ტი კად იქ ცა. 

დამ საქ მე ბელ თა მიერ სა ხელ ფა სო ანაზ ღაუ რე ბის შემ ცი რე ბა (ი სე ვე რო გორც 

დაზ ღვე ვი სა და სხვა შრო მი თი ბე ნე ფი ტე ბის ცალ მხრი ვად მოხ სნა), სა მუ შაო ად-

გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და საქ მია ნო ბის გაგ რძე ლე ბის ერ თა დერთ შე საძ ლებ-

ლო ბად წარ მო ჩინ და.41 ამ ქვე თავ ში, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის არ სე ბი თი 

პი რო ბე ბის ცალ მხრი ვად შეც ვლის შე დე გებს და საქ მე ბის სხვა დას ხვა სფე როს 

მა გა ლით ზე გან ვი ხი ლავთ.

2.6.1 სუპერმარკეტის ქსელებში დასაქმებულები

მა შინ, რო დე საც მთავ რო ბამ გარ კვეუ ლი ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბე ბი, მათ შო-

რის, სა სურ სა თო მა ღა ზია თა საქ მია ნო ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კი სა და სა ზო გა დოე ბის 

გა დარ ჩე ნი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ შრო მად მიიჩ ნია,42 სერ ვი სის სექ ტორ ში და საქ-

მე ბუ ლი პი რე ბის, მა ღა ზიე ბის კონ სულ ტან ტე ბი სა და მო ლა რეე ბის შრო მა უკი-

დუ რე სად მოწ ყვლად საქ მია ნო ბად იქ ცა. ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია სა სურ სა თო 

მა ღა ზია თა ქსე ლის, „სპა რის“ შემ თხვე ვა. ქვე ყა ნა ში და წე სე ბუ ლი კო მენ დან ტის 

საა თის პი რო ბებ ში, რო დე საც სა ღა მოს ცხრა საა თი დან დი ლის ექვს საა თამ დე 

გა რეთ ფი ზი კუ რად გა დაად გი ლე ბა აიკ რძა ლა, „სპა რის“ თა ნამ შრომ ლებს, მა-

ღა ზიის მაქ სი მა ლუ რი დატ ვირ თვის მიზ ნით, სა მუ შაო ად გი ლებ ზე ღა მის გა თე ვა 

დაე ვა ლათ. უფ ლე ბა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა-

ციის თა ნახ მად, თა ნამ შრომ ლებს ღა მის გა სა თე ვად შე სა ფე რი სი გა რე მოც არ 

ჰქო ნიათ. და საქ მე ბუ ლებს კვი რა ში 60-საა თია ნი შრო მა მოუ წიათ, ხო ლო მი თი-

თე ბუ ლი შრო მა ზე გა ნაკ ვე თუ რად ანაზ ღაუ რე ბას არ დაექ ვემ დე ბა რა.43 გარ და 

ამი სა, კო მენ დან ტის საა თის დროს მა ღა ზიის და ტო ვე ბის შეუძ ლებ ლო ბის გა მო, 

40 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 11, ნაწილი 2.

41 „დეგუსტო თანამშრომელბის ხელფასს 20%-ით ამცირებს - Netgazeti, 17 მარტი, 2020 წ.

42 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილება. 

43 „EMC მოუწოდებს შრომის ინსპექციას დაუყოვნებლივ ჩაატაროს „სპარის“ ინსპექტირება“ – 
EMC. 7 აპრილი, 2020 წ.
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და საქ მე ბუ ლე ბი, რეა ლუ რად, ვერ იყე ნებ დნენ შეს ვე ნე ბის უფ ლე ბას, რად გან, 

რო გორც ამ წლის ოქ ტომ ბერ ში შრო მის კო დექ სში შე სუ ლი ცვლი ლე ბით და ზუს-

ტდა, შეს ვე ნე ბად ვერ ჩაით ვლე ბა დრო, რო მელ საც და საქ მე ბუ ლი დამ საქ მებ-

ლის გან კარ გუ ლე ბა ში ატა რებს. 

„სპარ ში“ შექ მნილ ვი თა რე ბას სა ხალ ხო დამ ცვე ლის მხრი დან გა მოხ მაუ რე ბაც 

მოჰ ყვა. სა ხალ ხო დამ ცვე ლის გან ცხა დე ბით, მსგავ სი შემ თხვე ვე ბი, რომ ლებ მაც 

პერ მა ნენ ტუ ლი ხა სია თი მიი ღეს, კი დევ ერ თხელ და ცხა დად გვაჩ ვე ნებს შრო მი-

თი კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე ბის პრობ ლე მებს და შრო მის ინ სპექ ციის მან და-

ტის გაძ ლიე რე ბის მნიშ ვნე ლო ბას.44 

გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ციით, და საქ მე ბულ თა სა მუ შაო ად გი ლებ ზე ღა მე და-

ტო ვე ბის პრაქ ტი კა სა ვაჭ რო ქსელ მა „ნი კო რა მაც“ გაი ზია რა. დამ ძი მე ბუ ლი პი-

რო ბე ბის გა მო, ბევ რმა თა ნამ შრო მელ მა სა მუ შაო ად გი ლი და ტო ვა, ხო ლო დარ-

ჩე ნილ თათ ვის სა მუ შაო დატ ვირ თა გაი ზარ და და უფ რო დამ ძიმ და. 

 2.6.2 ექთნები

უფ ლე ბა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბი დი დი ხა ნია საუბ რო ბენ ქვე ყა ნა ში ექ თნე-

ბის მძი მე შრო მით გა რე მო ზე, და ბალ ანაზ ღაუ რე ბა სა და უკი დუ რეს გა დატ ვირ-

თუ ლო ბა ზე.45 პან დე მიამ დე, გა დატ ვირ თუ ლო ბის მი ზე ზი და ბა ლი ანაზ ღაუ რე ბის 

გა მო და მა ტე ბი თი სა მუ შაოს /სა მუ შაოე ბის შე თავ სე ბა იყო. ბევ რი ექ თა ნი და მა-

ტე ბით სა მუ შაო ზე არა მარ ტო რამ დე ნი მე კლი ნი კა ში ერ თდროუ ლად მუ შაობს, 

არა მედ არა ფორ მა ლურ სა ში ნაო შრო მა ში, ძი ძე ბად და მომ ვლე ლე ბა დაც საქ-

მდე ბა.46 პან დე მიით შექ მნილ მა მდგო მა რეო ბამ ექ თნე ბის სა მუ შაო გა რე მო არ-

სე ბი თად დაამ ძი მა. თუ პან დე მიამ დე, ერთ ექ თან ზე, სა შუა ლოდ, 11 პა ციენ ტი 

მო დიო და,47 რაც საერ თა შო რი სო სტან დარტს ორ ჯერ აღე მა ტე ბა, დღეს კო რო-

ნა ვი რუ სით დაინ ფი ცი რე ბულ თა მზარ დი მაჩ ვე ნებ ლის ფონ ზე, ეს რიც ხვი, სა-

ვა რაუ დოდ, საგ რძნობ ლად გაზ რდი ლია. ვი რუ სის გავ რცე ლე ბას თან ერ თად, 

ექ თნებს, ფაქ ტობ რი ვად, უწ ყვეტ სა მუ შაო რე ჟიმ ში უწევთ მუ შაო ბა. სა გან გე ბო 

მდგო მა რეო ბის დროს, ტრან სპორ ტის შეზ ღუდ ვის გა მო, ორ ან მეტ სამ სა ხურ ში 

და საქ მე ბულ ექ თნებს ერ თი კლი ნი კი დან მეო რე ში გა დაად გი ლე ბა ხში რად ფე-

ხით უწევ დათ. იყო შემ თხვე ვა, რო დე საც და საქ მე ბუ ლი ექ თა ნი თბი ლი სის ზღვის 

44 „შრომის ინსპექციას უნდა ჰქონდეს სუპერმარკეტების გაკონტროლების მანდატი“ – EMC 
„სპარში“ შექმნილ ვითარებაზე - Formulanwes, 6 აპრილი, 2020 წ.

45 „ექთნების შრომა - სოლიდარობის ქსელმა ამ სფეროში კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა“ - 
Radiotavisufleba, 26 თებერვალი, 2019 წ. 

46 „ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროს პროფკავშირების - სოლიდარობის ქსელის“ 
წარმომადგენელი, რევაზ კარანაძე, რესპონდენტი.

47 სოლიდარობის ქსელი, ექთნების შრომის პირობები, 2019. ვებგვერდი http://solnet.ge/wp-con-
tent/uploads/2019/04/
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ჰოს პი ტა ლი დან რეს პუბ ლი კურ საა ვად მყო ფომ დე (10-11 კმ) ფე ხით გა დაად გილ-

დე ბო და.48 ექ თნე ბის გა დატ ვირ თუ ლო ბა, რაც უსა მარ თლო შრო მი თი პი რო ბე ბი-

თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, დღეს უკ ვე, ვი რუ სის გავ რცე ლე ბას თან ერ თად, ჯან დაც ვის 

მთლია ნი სის ტე მის მდგრა დო ბას ემუქ რე ბა.  

2.6.3 სამკერვალოები

რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, მძი მე სი ტუა ცია ში აღ მოჩ ნდნენ სამ კერ ვა ლო და წე სე-

ბუ ლე ბებ ში და საქ მე ბუ ლი მკე რა ვი ქა ლე ბი. ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ციის მიერ ჯერ კი დევ 

2017 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი თვი სებ რი ვი კვლე ვი სა49 და 2019 წელს OC Media-ს მიერ 

სა გა მო ძიე ბო ჟურ ნა ლის ტი კის მე თო დით მომ ზა დე ბუ ლი სტა ტიე ბის ციკ ლის სა-

ფუძ ველ ზე, ცნო ბი ლი გახ და აჭა რის რე გიონ ში, ტექ სტი ლის სა წარ მოებ ში და საქ-

მე ბუ ლი მკე რა ვი ქა ლე ბის მძი მე რეა ლო ბა.50 არას რუ ლი და პრე კა რია რუ ლი და-

საქ მე ბა, ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი სა მუ შაო გა რე მო, არა ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო 

დრო და ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის აუ ნაზ ღაუ რებ ლო ბა, სამ კერ ვა ლო სექ ტორ ში 

და საქ მე ბულ თა ყო ველ დღიუ რი გა მოწ ვე ვე ბია. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გა-

დაწ ყვე ტი ლე ბით, სამ კერ ვა ლო სა წარ მოებ ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის შრო მა სა-

ზო გა დოე ბის კე თილ დღეო ბი სა და უსაფ რთხოე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ შრო მად 

ჩაით ვა ლა.51 ბევ რმა სამ კერ ვა ლომ პირ ბა დეე ბის წარ მოე ბა დაიწ ყო. შე სა ბა მი-

სად, პან დე მიის დროს, სამ კერ ვა ლოე ბის დატ ვირ თვა ერ თიო რად გაი ზარ და. 

თუმ ცა, მკე რა ვე ბის სა მუ შაო პი რო ბე ბი, რო გორც საფ რთხის შემ ცვე ლი სა მუ შაო 

გა რე მოს, რაც 2.4-ე ქვე თავ ში უკ ვე გან ვი ხი ლეთ, ისე პირ ბა დეებ ზე გაზ რდი ლი 

მოთ ხოვ ნის პი რო ბებ ში, მა თი სა მუ შაო მო ცუ ლო ბის გა ფარ თოე ბის გა მო, დამ-

ძიმ და. მკე რა ვებს დღე ში 17-18 საა თი გა დაბ მუ ლი შრო მა უწევ დათ, ხშირ შემ-

თხვე ვა ში, მი ზე რუ ლი ანაზ ღაუ რე ბის სა ნაც ვლოდ.52 

2.6.4 სოციალური მუშაკები

„სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა 

დახ მა რე ბის საა გენ ტოს“ სო ცია ლუ რი მუ შა კე ბი, წლე ბია, მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა-

მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგა ნან. საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით, ერ თი სო ცია ლუ-

რი მუ შა კი 5-10 ათა სამ დე მო სახ ლეს ემ სა ხუ რე ბა. სა ქარ თვე ლო ში ეს რიც ხვი 

48 „ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროს პროფკავშირების - სოლიდარობის ქსელის“ 
წარმომადგენელი, რევაზ კარანაძე, რესპონდენტი.

49 „სამკერვალო ფაბრიკებში დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობა“ – EMC, 29 
მარტი, 2017 წ.

50 EMC სამკერვალოში დასაქმებული ქალების შრომით ექსპლუატაციას ეხმიანება -  EMC, 8 
მარტი, 2020 წ.

51 „სამართალი მშრომელს“ - EMC, 10 აპრილი, 2020 წ.

52 OC Media-ს გამომძიებელი ჟურნალისტი, თამუნა ჩქარეული, რესპონდენტი.
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ერთ სო ცია ლურ მუ შაკ ზე 15 ათა სი დან 82 ათასს აღ წევს.53 პან დე მიის პი რო ბებ-

ში, მო სახ ლეო ბის სო ცია ლუ რი მოთ ხოვ ნი ლე ბე ბი და სო ცია ლურ მუ შა კებ თან 

მი მარ თვია ნო ბა კი დევ უფ რო გახ შირ და. სო ცია ლუ რი მუ შა კე ბი არ სე ბუ ლი რე-

კო მენ და ციე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მო რი გეო ბით შრო მა ზე გა და ვიდ ნენ, რა მაც 

მუ შა კის ყო ველ დღიუ რი სა მუ შაო მო ცუ ლო ბა და დატ ვირ თვა მნიშ ვნე ლოვ ნად 

გა ზარ და.54 ყო ველ თვიუ რი ანაზ ღაუ რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით, სო ცია ლუ რი 

მუ შა კე ბი იძუ ლე ბუ ლე ბი გახ დნენ და თან ხმე ბოდ ნენ შეც ვლილ პი რო ბებ სა და 

გაზ რდილ დატ ვირ თვას. მა თი გან ცხა დე ბით, ასე ვე გარ თუ ლე ბუ ლია საა გენ ტოს 

მხრი დან მა თი ტრან სპორ ტით უზ რუნ ველ ყო ფა. და საქ მე ბუ ლებს ხში რად სა კუ-

თა რი ხარ ჯე ბით უწევთ გა დაად გი ლე ბა და ბე ნე ფი ცია რე ბამ დე მის ვლა.55

2.6.5 სოციალური აგენ ტე ბი

სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე მა ში პან დე მიით გა მოწ ვეულ მა ცვლი ლე ბებ მა მძი მე 

მდგო მა რეო ბა ში ჩააგ დო სო ცია ლუ რი აგენ ტე ბი. პან დე მიამ დე სო ცია ლუ რი აგენ-

ტე ბის ყო ველ თვიუ რი ხელ ფა სი 80 ლარს შეად გენ და. ამას ემა ტე ბო და თი თოეულ 

და მა ტე ბით საქ მე ზე, ე.წ. დას რუ ლე ბულ რეა გი რე ბა ზე, - რაც ბე ნე ფი ცი რებ თან 

ად გილ ზე მის ვლას და მა თი მდგო მა რეო ბის შე ფა სე ბას მოი ცავს, - და მა ტე ბი თი 

ანაზ ღაუ რე ბა. ჯამ ში სო ცია ლუ რი აგენ ტე ბის ყო ველ თვიუ რი ანაზ ღაუ რე ბა, პან დე-

მიამ დე, 500-600 ლარს აღ წევ და. თუმ ცა, იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ პან დე მიით 

გა მოწ ვეუ ლი კრი ზი სის გა მო სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის ბე ნე ფი ცია-

რე ბის გეგ მუ რი და არა გეგ მუ რი გა და მოწ მე ბე ბი შე ჩერ და და ბე ნე ფი ცია რებს ავ-

ტო მა ტუ რად უხან გრძლივ დე ბო დათ დახ მა რე ბე ბი (იხ. მე-3 თა ვი), სო ცია ლუ რი 

აგენ ტე ბის გა მო მუ შა ვე ბით მი ღე ბუ ლი ანაზ ღაუ რე ბა საგ რძნობ ლად შემ ცირ და. 

შექ მნი ლი მძი მე მდგო მა რეო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სო ცია ლუ რი აგენტები ანაზ-

ღაუ რე ბის გაზ რდი სა და სა ხელ შეკ რუ ლე ბო პი რო ბე ბის და რე გუ ლი რე ბის მოთ-

ხოვ ნით გაი ფიც ნენ, რის შე დე გა დაც აგენ ტე ბის მოთ ხოვ ნა ნა წი ლობ რივ დაკ-

მა ყო ფილ და და მათ მა სა ხელ ფა სო ანაზ ღაუ რე ბამ 250 ლა რი შეად გი ნა. თუმ ცა, 

რად გან გეგ მუ რი და არა გეგ მუ რი გა და მოწ მე ბე ბი დღემ დე შე ჩე რე ბუ ლია, სო ცია-

ლუ რი აგენ ტე ბი ვერ ახერ ხე ბენ პან დე მიამ დე არ სე ბუ ლი ისე დაც მცი რე შე მო სავ-

ლის სრუ ლად მი ღე ბას. 

53 „1 სოცმუშაკი 19 დან 82 ათასამდე მოსახლეს ემსახურება“ – EMC, 14 თებერვალი, 2020 წ.  

54 სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების წარმომადგენელი, ქეთევან ხუციშვილი, რესპონდენტი.

55 სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების წარმომადგენელი, ქეთევან ხუციშვილი, რესპონდენტი.
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2.7 ზეგანაკვეთური შრომა და მისი ანაზღაურება 

მა შინ, რო დე საც პან დე მიით შექ მნი ლი კრი ზი სის პი რო ბებ ში, ბევ რი და სააქ მე ბუ ლის-

თვის სა მუ შაო მო ცუ ლო ბა და შე სა ბა მი სად სა მუ შაო დროც მნიშ ვნე ლოვ ნად გაი ზარ-

და, კვლავ თა ვი იჩი ნა ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის აუ ნაზ ღაუ რებ ლო ბის პრობ ლე მამ. 

სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სი სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე გან საზ ღვრავს ზე გა-

ნაკ ვე თუ რი შრო მის სა მარ თლებ რივ ას პექ ტებს. კერ ძოდ, სრულ წლო ვა ნი პი რი-

სათ ვის ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მა ნიშ ნავს სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბას დროის იმ მო-

ნაკ ვეთ ში, რომ ლის ხან გრძლი ვო ბაც კვი რის მან ძილ ზე 40 საათს აღე მა ტე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მა მხო ლოდ მხა რე თა შე თან ხმე ბით შეიძ-

ლე ბა გან ხორ ციელ დეს56  (გარ და კო დექ სში ვე მი თი თე ბუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი სა57). 

ამას თან, ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მა უნ და ანაზ ღაურ დეს გაზ რდი ლი საა თობ რი ვი 

ანაზ ღაუ რე ბის ოდე ნო ბით, რაც დამ საქ მე ბელ სა და და საქ მე ბულს შო რის უნ და იქ-

ნეს შე თან ხმე ბუ ლი. 58   კა ნონ მდებ ლო ბით, ერ თი მხრივ, არ არის გან საზ ღვრუ ლი 

სა მუ შაო დღის /კვი რის მან ძილ ზე ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბა, 

ხო ლო მეო რე მხრივ, გაზ რდი ლი ტა რი ფის მი ნი მა ლუ რი ოდე ნო ბის არარ სე ბო ბა, 

ხში რად, დამ საქ მებ ლებს არა კე თილ სინ დი სიე რი ინ ტერ პრე ტა ციის სა შუა ლე ბას 

აძ ლევს და ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაო ან საერ თოდ არ ანაზ ღაურ დე ბა ან ანაზ ღაუ-

რე ბა ნო მი ნა ლუ რად (ხში რად 1 თეთ რი) გაზ რდი ლი ტა რი ფით ხდე ბა. 59  შრო მით 

უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ციე ბი პან დე მიამ დეც აქ ტიუ რად საუბ რობ დნენ 

ქვე ყა ნა ში ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ნორ მა ლი ზე ბი სა და მი სი აუ ნაზ ღაუ რებ ლო ბის 

გავ რცე ლე ბულ პრაქ ტი კებ ზე. 60

პან დე მიის პი რო ბებ ში ამ პრობ ლე მის მას შტა ბი კი დევ უფ რო გაი ზარ და. საა-

ვად მყო ფოებ სა და სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და საქ მე ბულ ექ თნებს ყო-

ველ დღიუ რი ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მა უწევ დათ, რაც და მა ტე ბით ანაზ ღაუ რე ბას 

56 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 17 ნაწილი 3

57 იქვე, მუხლი 17 ნაწილი 1

58 იქვე, მუხლი 17, ნაწილი 4

59 მნიშვნელოვანია აღინიშნოს საქართველოს შრომის კანონმდებლობის რეფორმა, რომელიც 
მიმდინარე წლის 29 სექტემბერს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. წარმოდგენილი 
კანონპროექტის პირველადი ვერსია, რომელსაც პირველი მოსმენით საქართველოს 
პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, ითვალისწინებდა ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღურების 
ოდენობასა და წესს, კერძოდ დღევანდელი რეგულაციით არსებული ბუნდოვანი ჩანაწერისაგან 
განსხვავებით, ზეგანაკვეთური შრომა მინიმალური საათობრივი სახელფასო ანაზღურების 
125%-ით გაზრდილი ტარიფით უნდა ანაზღაურებულიყო. სამწუხაროდ, საქართველოს 
პარლამენტმა, კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას, ზეგანაკვეთური სამუშაოს 
125%-ით გაზრდილი ტარიფით ანაზღაურების ნორმა პროექტიდან ამოიღო.

60 “მომსახურების სფეროში არსებული შრომის პირობების და პრაქტიკების მიმოხილვა“ – EMC, 
30 სექტემბერი, 2015 წ.
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ხშირ შემ თხვე ვა ში საერ თოდ არ ექ ვემ დე ბა რე ბო და. 61  სერ ვის სექ ტორ ში ზე გა-

ნაკ ვე თუ რი შრო მის აუ ნაზ ღაუ რებ ლო ბის პრაქ ტი კებ სა და შრო მი თი უფ ლე ბე-

ბის სხვა დარ ღვე ვებს პან დე მიის პი რო ბებ ში სა ხალ ხო დამ ცვე ლიც გა მოეხ მაუ-

რა გან ცხა დე ბით. 62

2.8 დისტანციური შრომა

შრო მის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის მო ნა ცე მე ბით, ევ რო პის ქვეყ ნე ბის უმე ტე-

სო ბის მიერ გა ტა რე ბუ ლი „სახ ლში დარ ჩე ნის“ პო ლი ტი კის გა მო, და საქ მე ბულ თა 

40% დის ტან ციურ სა მუ შაო ზე გა და ვი და.63 დის ტან ციუ რი სა მუ შაო ერ თგვა რი გა მო-

სა ვა ლი გახ და, რად გან, ერ თი მხრივ, შე საძ ლე ბელს ხდი და საქ მია ნო ბის ტემ პის 

შე ნარ ჩუ ნე ბას და შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის გაგ რძე ლე ბას, ხო ლო მეო რე მხრივ, 

დაა ვა დე ბის გავ რცე ლე ბის რის კსაც მაქ სი მა ლუ რად ამ ცი რებ და. ჯან დაც ვის მსოფ-

ლიო ორ გა ნი ზა ციის რე კო მენ და ციე ბის მი ხედ ვით, სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბის მთავ-

რო ბებ მა შე სა ბა მი სი ზო მე ბი გაა ტა რეს დის ტან ციუ რი შრო მის წა სა ხა ლი სებ ლად. 

მა გა ლი თად, ბელ გია ში, 2020 წლის 18 მარ ტის დეკ რე ტით, კა ნონ მდებ ლო ბით ვე 

მო წეს რიგ და დის ტან ციუ რი შრო მის სა ვალ დე ბუ ლო ხა სია თი, შე საძ ლებ ლო ბის 

შემ თხვე ვა ში.64 მსგავ სი რე გუ ლა ციე ბი მოქ მე დებს გერ მა ნია შიც.65

თა ვის მხრივ, იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ დის ტან ციურ შრო მა ზე გა დაყ ვა ნა, ჩვეუ-

ლებ რივ, შე საძ ლე ბე ლია ე.წ. გო ნებ რი ვი მუ შა კე ბის შემ თხვე ვა ში და შე სა ბა მის 

მა ტე რია ლურ ინ ფრას ტრუქ ტუ რას მოით ხოვს, ამ გვარ შრო მა ზე ხელ მი საწ ვდო-

მო ბა პირ და პირ პრო პორ ციუ ლია შე მო სავ ლის ოდე ნო ბას თან და, რო გორც წე-

სი, მა ღა ლა ნაზ ღაუ რე ბა დი და საქ მე ბუ ლე ბის პრი ვი ლე გიას წარ მოად გენს.66 შე-

სა ბა მი სად, ყვე ლა ზე მოწ ყვლად მდგო მა რეო ბა ში სწო რედ ისე თი მშრო მე ლე ბი 

აღ მოჩ ნდენ, ვი სი სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბაც დის ტან ციუ რად შეუძ ლე ბე ლია. იქი დან 

გა მომ დი ნა რე, რომ სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ კვა ლი ფი ციურ და და ბალ კვა ლი ფი-

ციურ სა მუ შაო ად გი ლებს შო რის პო ლა რი ზა ციის მა ღა ლი ხა რის ხია და და ბალ-

61 „ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროს პროფკავშირების - სოლიდარობის ქსელის“ წარ მო-

მადგენელი, რევაზ კარანაძე, რესპონდენტი; „ექთნების შრომა კორონავირუსამდე და დღეს“ 

– Publika.ge – 15 ივნისი, 2020 წ.

62 სახალხო დამცველი განცხადება შრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, სახალხო 
დამცველის აპარატი, 1 მაისი, 2020წ.

63 Teleworking during the COVID 19 – pandemic and beyond – ILO 2020.

64 Coronavirus – employment law update – fieldfisher, 2020.

65 იქვე.

66 Chiou, L. and C. Tucker (2020), Social Distancing, Internet Access and Inequality, NBER Working 
Paper Series, 26982.
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კვა ლი ფი ციუ რი სა მუ შა ად გი ლე ბის დი დი და მზარ დი ბა ზა რია,67 და საქ მე ბუ ლე-

ბის დი დი ნა წი ლის თვის დის ტან ციუ რი შრო მა შეუძ ლე ბე ლი იყო.

ამას ემა ტე ბო და ისიც, რომ შეც ვლი ლი გა რე მოე ბე ბის შრო მით ხელ შეკ რუ ლე-

ბებ თან მი სა სა და გებ ლად, დამ საქ მებ ლებს უმე ტეს წი ლად არ გაუ წე ვიათ გო ნივ-

რუ ლი ძა ლის ხმე ვა. 

სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის თა ნახ მად, დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ-

ველ ყოს და საქ მე ბუ ლი სი ცოც ხლი სა და ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის უსაფ რთხო სა მუ-

შაო გა რე მო თი.68 აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რი ფარ თოდ უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს და უნ და 

გუ ლის ხმობ დეს, მათ შო რის, სა მუ შაო პრო ცე სის არ სე ბულ გა რე მოე ბებ თან ადაპ-

ტი რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა და ვალ დე ბუ ლე ბას. მა შინ, რო დე საც სა მუ შაო ად გილ ზე 

ფი ზი კუ რად გა მოც ხა დე ბა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბას უწ ყობს ხელს, ხო ლო დის ტან-

ციუ რი მუ შაო ბა საქ მის გაგ რძე ლე ბის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა, თი თოეუ ლი დამ საქ მე-

ბე ლი ვალ დე ბუ ლია, სა მუ შაო პრო ცე სე ბი დის ტან ციუ რად წარ მარ თოს. ამას თან, 

ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი სატ რან სპორ ტო შეზ ღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, და საქ მე-

ბულ თა იძუ ლე ბის ნაც ვლად, სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით გა მოც ხა დე ბუ ლიყ ვნენ სა მუ შაო 

ად გილ ზე, დამ საქ მებ ლებს დის ტან ციურ შრო მა ზე ადაპ ტი რე ბა ზე უნ და ეზ რუ ნათ. 

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის სპე ცი ფი კი სა და შექ მნი ლი მდგო მა რეო ბის გათ ვა-

ლის წი ნე ბით, თი თოეუ ლი დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლი იყო ყვე ლა ღო ნე ეხ მა რა, 

რა თა შრო მი თი ურ თიერ თო ბა შეც ვლი ლი გა რე მოე ბე ბი სათ ვის მიე სა და გე ბი ნა. 

წი ნააღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, მი თი თე ბუ ლი გა რე მოე ბის აღ მოფ ხვრამ დე, შრო მი თი 

ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მუ შაოს შეუს რუ ლებ ლო ბა დამ საქ მებ-

ლის ბრა ლით გა მოწ ვეულ იძუ ლე ბით მოც დე ნად უნ და მიჩ ნეუ ლი ყო და და საქ მე-

ბუ ლებს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მუ შაო ანაზ ღუ რე ბა 

სრუ ლად უნ და შე ნარ ჩუ ნე ბო დათ.69 

რო გორც კომ პა ნია „სილ ქნე თის“ ყო ფი ლი თა ნამ შრომ ლე ბი აც ხა დე ბენ, მარ თა ლია, 

საფ რთხის შემ ცვე ლი სა მუ შაო გა რე მოს გაპ რო ტეს ტე ბის შემ დეგ, მათ მიე ცათ დის ტან-

ციუ რად მუ შაო ბის უფ ლე ბა, თუმ ცა კომ პა ნიამ არ უზ რუნ ველ ყო ისი ნი საქ მია ნო ბი-

სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ტექ ნი კუ რი სა შუა ლე ბე ბით, მათ შო რის, სა მუ შაო კომ პიუ ტე რე-

ბით. და საქ მე ბუ ლე ბი იძუ ლე ბუ ლე ბი გახ დნენ სა კუ თა რი სახ სრე ბით, ხში რად, სა ბან კო 

კრე დი ტე ბის გა მო ყე ნე ბით, შეე ძი ნათ პერ სო ნა ლუ რი კომ პიუ ტე რე ბი. ხო ლო მას შემ-

დეგ, რაც და საქ მე ბუ ლებ მა ხელ ფა სის გაზ რდის მოთ ხოვ ნით გა ფიც ვის უფ ლე ბა არა-

კა ნო ნის მიე რი გზით გა მოი ყე ნეს, ისი ნი სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლდნენ.70

67 შრომის ბაზრის პოლარიზაცია და მისი სპეციფიკა საქართველოში, EMC, 2020

68 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 35, ნაწილი პირველი.

69 საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 32, ნაწილი პირველი.

70 „რას აპროტესტებენ სილქნეტის ყოფილი თანამშრომელბი“ – Netgazet, 30 სექტემბერი, 2020 წ. 
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2.9 შრომის ინსპექცია პანდემიის დროს

სა ხელ მწი ფოს არ აღ მოაჩ ნდა ეფექ ტია ნი მე ქა ნიზ მე ბი ამ თავ ში გან ხი ლუ ლი შრო-

მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად თუ შე სამ სუ ბუ ქებ ლად და 

მშრო მე ლე ბის გა საძ ლიე რებ ლად. 

ამ გვა რი მე ქა ნიზ მი შეიძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო შრო მის ინ სპექ ცია. თუმ ცა შრო-

მის ინ სპექ ციის მან და ტი, დღე ვან დე ლი მდგო მა რეო ბით, ძი რი თა დად შრო მის 

უსაფ რთხოე ბის წე სე ბის მო ნი ტო რინ გსა და აღ სრუ ლე ბა ზე ვრცელ დე ბა. მხო-

ლოდ 2021 წლის 1 იან ვრი დან მიე ნი ჭე ბა ინ სპექ ციას უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, სრულ-

ყო ფი ლად შეა მოწ მოს შრო მი თი უფ ლე ბე ბის ყვე ლა ას პექ ტი. ისე დაც შეზ ღუ-

დუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე ინ სპექ ცია, პან დე მიის დროს და მა ტე ბი თი 

გა მოწ ვე ვის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა, რო ცა სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის ფარ გლებ ში 

შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის გეგ მუ რი და არა გეგ მუ რი შე მოწ მე ბის უფ-

ლე ბა მო სი ლე ბა შეუ ჩერ და.71 მეო რე მხრივ, ჯან დაც ვის მი ნის ტრის ბრძა ნე ბით, 

ბიზ ნე სის სხვა დას ხვა სექ ტო რის თვის კო ვიდ -19-თან საბ რძოლ ვე ლად შე მუ შა-

ვე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბი სა და რე გუ ლა ციე ბის გა და მოწ მე ბა სწო რედ შრო მის 

ინ სპექ ციას დაე ვა ლა.72 დღეს შრო მის ინ სპექ ცია კო რო ნა ვი რუ სის წი ნააღ მდეგ 

ბრძო ლის ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტად ჩა მო ყა-

ლიბ და. მაგ რამ, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმას, რომ ინ სპექ ციის ადა მია ნუ რი 

და მა ტე რია ლუ რი რე სურ სი პან დე მიამ დეც მწი რი იყო და ამის გა მო ის ვერ 

ახორ ციე ლებ და შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბის და სა ცა ვად სა თა ნა დო 

პროაქ ტიულ საქ მია ნო ბას, ვი რუს თან ბრძო ლა ში აქ ტიუ რი მო ნა წი ლეო ბა ძი-

რი თა დი ფუნ ქციე ბის შეს რუ ლე ბას სწყვეტს და შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის 

კუთ ხით მის ეფექ ტია ნო ბას ასუს ტებს. დღეს ინ სპექ ციას მხო ლოდ 60 ინ სპექ-

ტო რი ჰყავს, რაც საერ თა შო რი სო სტან დარტს რამ დე ნი მე ათეუ ლი ინ სპექ ტო-

რით ჩა მოუ ვარ დე ბა, თან იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ-

ტი პან დე მიის გა მო ფუნ ქციე ბით და ხუნ ძლულ ინ სპექ ციას მხედ ვე ლო ბა ში არ 

იღებს. კით ხვა ზე, თუ რო გორ შეძ ლებს შრო მის ინ სპექ ცია 1 იან ვრი დან კი დევ 

უფ რო გაზ რდი ლი მან და ტის შეს რუ ლე ბას, შრო მის ინ სპექ ციის ხელ მძღვა ნე ლი, 

ბე ქა ფე რა ძე, გვპა სუ ხობს, რომ ახა ლი წლი დან და მა ტე ბით 40 კვა ლი ფი ციუ რი 

ინ სპექ ტო რის აყ ვა ნა იგეგ მე ბა. გარ და ამი სა, ფე რა ძის თქმით, ინ სტი ტუ ციუ რი 

და მოუ კი დებ ლო ბა, რა საც ახა ლი კა ნო ნით მი სი უწ ყე ბა შეი ძენს, ინ სპექ ციის 

მუ შაო ბას კი დევ უფ რო მოქ ნილ სა და ეფექ ტიანს გახ დის. თუმ ცა, ვი რუ სის გავ-

რცე ლე ბის მას შტა ბი სა და შრო მის ინ სპექ ციის მან და ტის გა ფარ თოე ბის პი რო-

ბებ ში, არ არის ნა თე ლი, საკ მა რი სი იქ ნე ბა თუ არა თუნ დაც 40 და მა ტე ბი თი 

71 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №184, 2020 წლის 23 მარტი, მე-5 მუხლი.

72 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება  №01-227/ო
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ინ სპექ ტო რი. ამ მხრივ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ საერ თა შო რი სო სტან-

დარ ტე ბით, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში 20 000 და საქ მე ბულ ზე 1 შრო მის ინ სპექ-

ტო რი უნ და მო დიო დეს, რაც სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში დაახ ლოე ბით 84-85 

ინ სპექ ტორს გუ ლის ხმობს. თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტი, რა თქმა უნ და, არ 

ით ვა ლის წი ნებს ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის სა წი ნააღ მდე გო ღო ნის ძიე ბე ბის სა-

ჭი როე ბას, რაც დღეს სა ქარ თვე ლო ში სწო რედ შრო მის ინ სპექ ტო რე ბის ფუნ-

ქციაა. ამას თან, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის მა სობ რი ვი ხა სია თი შრო მის 

ინ სპექ ციის პროაქ ტიულ პო ლი ტი კას და სის ტე მა ტურ ინ სპექ ტი რე ბებს სა ჭი-

როებს, რაც შე სა ბა მის რე სურსს მოით ხოვს. გარ და ამი სა, იან ვრამ დე, მა ნამ, 

სა ნამ ახა ლი კა ნო ნის ძა ლა ში შეს ვლით ინ სპექ ციის მან და ტი გაიზ რდე ბა, გაუ-

გე ბა რი რჩე ბა, თუ რა მყი სიერ ზო მებს მი მარ თავს სა ხელ მწი ფო მშრო მელ თა 

უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის გავ რცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კე ბის აღ საკ ვე თად.

2.10 კომუნიკაციის პრობლემები დამსაქმებლებსა და 
დასაქმებულებს შორის 

ვი რუს თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის პი რო ბებ ში, ახალ რეა ლო ბა ზე სა მუ შაო 

პრო ცე სის გა დაწ ყო ბა, ფორ სმა ჟო რის გა მო წარ მოქ ნი ლი კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუა-

ციე ბის მარ თვა და მოგ ვა რე ბა, ინ ფორ მა ციის გაც ვლა თუ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის 

სა წი ნააღ მდე გო წე სე ბის დაც ვა დამ საქ მებ ლებ სა და და საქ მე ბუ ლებს შო რის აქ-

ტიურ თა ნამ შრომ ლო ბას მოით ხოვ და.73 ამ გვა რი სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბი და თა-

ნამ შრომ ლო ბის კულ ტუ რა, სამ წუ ხა როდ, მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში არა თუ 

არ იქ მნე ბო და, არა მედ ბევ რი მი მარ თუ ლე ბით სუს ტდე ბო და კი დეც, რა მაც პან დე-

მიის დროს, ბევრ სა მუ შაო ად გილ ზე კო მუ ნი კა ციის და კრი ზი სის მარ თვის მნიშ-

ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი წარ მოქ მნა. 

პან დე მიით გა მოწ ვეუ ლი უარ ყო ფი თი გა მოც დი ლე ბის ფონ ზე, დამ საქ მე ბელ თა 

ასო ცია ციამ, ILO-ს მხარ და ჭე რით, კომ პა ნიე ბის თვის მოამ ზა და რე კო მენ და ციე ბის 

პა კე ტი, რო მე ლიც  მო მა ვა ლი კრი ზი სე ბის თვის კომ პა ნიე ბის უკე თე სად მომ ზა დე-

ბას ისა ხავს მიზ ნად და გან სა კუთ რე ბულ აქ ცენტს სწო რედ და საქ მე ბუ ლებ თან კო-

მუ ნი კა ციის გა მარ თულ პო ლი ტი კა ზე აკე თებს.74

დამ საქ მებ ლე ბის მხრი დან და საქ მე ბუ ლებ თან ეფექ ტია ნი სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბის 

მნიშ ვნე ლო ბის მოუ ლოდ ნე ლი გააზ რე ბის მა გა ლი თად შეგ ვიძ ლია მო ვიყ ვა ნოთ 

სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბიც. რკი ნიგ ზის პროფ კავ შირ სა 

და სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზის ად მი ნის ტრა ციას შო რის ტრა დი ციუ ლად და ძა ბულ მა 

73 დამსაქმებელთა ასოციაციის წარმომადგენელი, შალვა ცხაკაია, რესპონდენტი.

74 დამსაქმებელთა ასოციაციის წარმომადგენელი, შალვა ცხაკაია, რესპონდენტი.
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ურ თიერ თო ბამ, პან დე მიის დროს, ად მი ნის ტრა ციის აქ ტიუ რო ბის შე დე გად, თა ნამ-

შრომ ლო ბი თი ხა სია თი მიი ღო.75 რკი ნიგ ზის ახა ლი პროფ კავ ში რის წარ მო მად გე-

ნე ლი იმედს გა მოთ ქვამს, რომ ეს და დე ბი თი ტენ დენ ცია არ ატა რებს ეპი ზო დურ 

ხა სიათს და არა მხო ლოდ პან დე მიით შექ მნილ გა მოწ ვე ვებს პა სუ ხობს, არა მედ 

მო მა ვალ შიც გაგ რძელ დე ბა.

2.11 სამმხრივი კომისიის არაეფექტიანობა

სო ცია ლურ პარ ტნიო რებს შო რის კო მი ნუ კა ციის პრობ ლე მას ისიც დაე მა ტა, რომ 

შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის კუთ ხით შექ მნი ლი უპ რე ცე დენ ტო გა მოწ ვე ვე ბის მიუ-

ხე და ვად, პან დე მიის დროს ვერც სამ მხრი ვი კო მი სიის მოწ ვე ვა მო ხერ ხდა.

სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სია 2013 წლის სა კა ნონ მდებ ლო 

ცვლი ლე ბე ბით ჩა მო ყა ლიბ და ქვე ყა ნა ში დამ საქ მებ ლებ სა და და საქ მე ბუ ლებს შო-

რის სო ცია ლუ რი დია ლო გი სა და სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის გან ვი თა რე ბის თვის 

ხე ლის შე საწ ყო ბად. თუმ ცა, მიუ ხე და ვად სო ცია ლუ რი დია ლო გის აშ კა რა სა ჭი-

როე ბი სა და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის ასო ცი რე ბის 

შე თან ხმე ბის დღის წეს რი გით სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ამ მი მარ თუ ლე ბით აღე ბუ-

ლი ვალ დე ბუ ლე ბი სა,76 პრაქ ტი კა ში ის დღემ დე ვერ იქ ცა ეფექ ტიან მე ქა ნიზ მად.  

სამ წუ ხა როდ, პან დე მიის დროს, სამ მხრი ვი კო მი სიის პა სიუ რო ბამ კი დევ ერ თხელ 

დაა დას ტუ რა კო მი სიის საქ მია ნო ბის ფორ მა ლუ რი ხა სია თი, მა შინ, რო ცა მას შეეძ-

ლო ცენ ტრა ლი რო ლი ეთა მა შა ქვე ყა ნა ში შრო მი თი უფ ლე ბე ბის მა სობ რი ვი დარ-

ღვე ვე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. 

და ნარ თი 1:

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია პან დე მიის პი რო ბებ ში და საქ მე ბულ თა შრო მი თი უფ ლე ბე ბის 

დარ ღვე ვე ბის სა ხეე ბი და სტა ტის ტი კა.

მო ნა ცე მებ ში და ჯა მე ბუ ლია EMC-ის, სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასო-

ცია ციი სა და სო ლი და რო ბის ქსე ლის მიერ 2020 წლის მარ ტი დან აგის ტოს ჩათ-

ვლით გა ცე მუ ლი უფა სო სა მარ თლებ რი ვი კონ სულ ტა ციე ბის.

75 რკინიგზის ახალი პროფკავშირის წარმომადგენელი, ილია ლეჟავა, რესპონდენტი.

76 ASSOCIATION AGENTA BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND GEOGIA 2017-2020 - გვ.22.
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შემოსავლის დაკარგვა

 

ხელშეკრულების შეწყვეტა

უხელფასო შვებულება

ანაზღაურებაზე უარის თქმა

იძულებითი მოცდენა

სამუშაო ადგილების უსაფრთხოება

 

შრომის უსაფრთხოება

საავადმყოფო ფურცელი

დისკრიმინაცია
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სახელშეკრულებო დარღვევები

 

სხვა 

არსებითი პირობების შეცვლა (ხელფასის შემცირება, 
სამუშაოს გაზრდა, გადაადგილების პრობლემები)

შვებულების იძულება

დეკრეტული შვებულება

ზეგანაკვეთურის გადაუხდელობა

რეგულაციებით შექმნილი პრობლემები

 

სხვა

დახმარების მიღების პრობლემები

კარანტინი



46 ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐᲪᲕᲐ ᲞᲐᲜᲓᲔᲛᲘᲘᲡ ᲓᲠᲝᲡ

ᲐᲠᲐᲤᲝᲠᲛᲐᲚᲣᲠᲘ 
ᲓᲐᲡᲐᲥᲛᲔᲑᲐ



47

ᲐᲠᲐᲤᲝᲠᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐᲡᲐᲥᲛᲔᲑᲐ

3.1 შესავალი 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) არაფორმალურ 

დასაქმებას არასასოფლო-სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა იმ ერთობად 

განმარტავს, რომლებიც თავიანთ სამუშაოზე არ არიან, ან ნაწილობრივ არიან 

დაცულები ფორმალური შეთანხმებებით (დამქირავებელი არ იხდიდა საშემოსავლო 

გადასახადს დაქირავებულის ხელფასიდან; დასაქმებულს არ შეეძლო ესარგებლა 

ანაზღაურებადი ყოველწლიური შვებულებით; ან დასაქმებულს არ შეეძლო ესარგებლა 

ანაზღაურებადი საავადმყოფო ფურცლით ავადმყოფობის შემთხვევაში).77 ამასთან, 

არაფორმალურად დასაქმებულად მიიჩნევა ასევე პირი, რომელიც უსასყიდლო 

შრომას ეწევა საოჯახო საწარმოში ან მეურნეობაში, უძღვება შინამეურნეობის 

საქმიანობებს, ან მუშაობს არარეგისტრირებულ საწარმოში. არაფორმალურად 

დასაქმებული შესაძლოა იყოს როგორც დაქირავებით დასაქმებული (მაგალითად, 

დაურეგისტრირებელ საწარმოში, ან, მაგალითად, რეგისტრირებულ საწარმოში, 

თუმცა არაფორმალური შეთანხმებით), ასევე თვითდასაქმებული (მაგალითად, 

სარემონტო სამუშაოებზე მომუშავე მშენებელი, ელექტრიკოსი ან სანტექნიკოსი, 

საცალო მოვაჭრე, ტაქსის მძღოლი და ა.შ.) (იხ. დანართი 2). 

ის, რომ არაფორმალურად დაქირავებულების დიდ ნაწილს საქართველოში არ 

აქვს შრომითი კონტრაქტი, დასტურდება იმ ფაქტით, რომ საშინაო მეურნეობაში 

დაქირავებით დასაქმებულთა 98%-ზე მეტი სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე 

თანხმდება ისეთ შრომით ურთიერთობაში შესვლას, სადაც შინაგანაწესი, სამუშაო 

სპეციფიკა, დასაქმების ხანგრძლივობა, ისევე როგორც მხარეთა ვალდებულებები, 

ზეპირი, უმეტესად კი, დამქირავებლის ყოველდღიურ საჭიროებებზეაა 

მორგებული (იხ. ცხრილი 1). ფორმალური შეთანხმების არარსებობაზე საუბრობს 

არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული რესპონდენტების დიდი ნაწილიც. 

ამას ემატება ისიც, რომ არაფორმალურად დასაქმებულები, ვისაც ფორმალური 

შეთანხმება არ აქვს, ანაზღაურებას უმეტესწილად ხელზე, ბანკის გადარიცხვის 

გარეშე იღებენ. ეს კი მათ შრომით აქტივობას და შემოსავლებს უხილავს ხდის 

საბანკო და საფინანსო სექტორისთვის, რაც სოციალური დაუცველობის კიდევ 

ერთი დამატებითი რგოლია.

77 საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური, მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობა.

https://www.geostat.ge/media/31156/0708_090320_GE.PDF
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სა ქარ თვე ლო ში არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბა გვხვდე ბა რო გორც თვით და საქ-

მე ბუ ლებს, ისე და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლებს შო რი საც. რო დე საც საქ სტა ტი ან-

გა რი შობს არა ფორ მა ლურ და საქ მე ბას, ის მხო ლოდ არა სა სოფ ლო სა მეურ ნეო 

სფე რო ში და საქ მე ბულ არა ფორ მა ლურ მშრო მე ლებ ზე აკე თებს აქ ცენტს და არა-

ფორ მა ლუ რი მშრო მე ლე ბის სტა ტის ტი კა საც სწო რედ ამ მიდ გო მით აწარ მოებს. 

კერ ძოდ, არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბის რიც ხვი გა მოით ვლე ბა იმ ადა მიან-

თა მთლია ნი რაო დე ნო ბი დან, რომ ლე ბიც და საქ მე ბუ ლე ბი არიან ყველ გან, გარ და 

სა სოფ ლო სა მეურ ნეო სფე რო სი (იხ. და ნარ თი 2). შე სა ბა მი სად, საქ სტა ტის მიდ-

გო მით, არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბა გა მოით ვლე ბა არა სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 

სფე რო ში არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ ადა მიან თა რაო დე ნო ბის დად გე ნით, 

რო მელ თა პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლიც 2019 წლის მო ნა ცე მე ბით, 34,7%-ს შეად-

გენ და.78 აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ UN WOMEN-ის 2018 წლის კვლე ვა ში, რო მე ლიც 

CRRC-სა ქარ თვე ლოს მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი დი ზაი ნის და შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე-

ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და, და სა ქარ თვე ლო ში ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი 

არააქ ტიუ რო ბი სა და არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის მი ზეზ -შე დე გობ რიო ბას შეის-

წავ ლის, მი თი თე ბუ ლია, რომ არა ფორ მა ლურ და საქ მე ბა ში მთე ლი მო სახ ლეო ბის 

23%-ია ჩარ თუ ლი, რაც და საქ მე ბულ თა 45%-ს შეად გენს.79 ნი შან დობ ლი ვია, რომ 

ისე ვე რო გორც UN WOMEN-ის კვლე ვა, საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბიც ადას ტუ რებს, რომ 

სო ფელ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლეო ბა უფ რო მე ტა დაა ჩარ თუ ლი არა ფორ მა ლურ 

შრო მა ში, ვიდ რე ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლეო ბა. საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბით, ქა-

ლა ქი სა და სოფ ლის ტი პის და სახ ლე ბებ ში არა სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო არა ფორ მა-

ლუ რი და საქ მე ბა, 2019 წლის მო ნა ცე მე ბით, შემ დეგ ნაი რად ნა წილ დე ბა - ქა ლა ქად 

წარ მოდ გე ნი ლია მუ შა ხე ლის 33,8%, ხო ლო სოფ ლად 36,8%-ი. 

ურ ბა ნულ სივ რცეებ ში თავ მოყ რილ არა სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სფე რო ში არა-

ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის გა ნა წი ლე ბა ზე დაკ ვირ ვე ბა ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბის 

სა ხეე ბის მი ხედ ვით აჩ ვე ნებს, რომ არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბის ყვე ლა ზე დი დი 

წი ლი მშე ნებ ლო ბის,  სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის, ტრან სპორ ტის, და კერ ძო 

საო ჯა ხო მეურ ნეო ბებ ში და ქი რა ვე ბულ მომ სა ხუ რეო ბის საქ მია ნო ბა ზე მო დის.80 

დღეს დღეო ბით არაერ თი ან გა რი ში ღიად საუბ რობს იმა ზე, რომ სწო რედ ამ სფე-

როებს შეე ხე ბათ ყვე ლა ზე მწვა ვედ Covid 19-ის პან დე მია და მი სი თან მდე ვი შეზ-

ღუდ ვე ბი. 

78 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, არაფორმალური დასაქმება, 2019.

79 დაიმონდი ალექსის და ჯენკინსი მარგარეტ, „ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და 
არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში: მიზეზები და შედეგები“, გაეროს 
ქალთა ორგანიზაცია (UN Women), 2018), გვ. 30.

80 შრომის ძალის გამოკვლევა, 2019. არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში არაფორმალურად 
დასაქმებული  * ეკონომიკური საქმიანობის სახე (სექციის დონეზე NACE Rev.2 
კლასიფიკატორის შესაბამისად), კროსტაბულაცია, ავტორის გამოანგარიშება.
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ISET-ის მიერ აპ რილ ში მომ ზა დე ბუ ლი ან გა რი შის თა ნახ მად, ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი 

ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბის სა ხეე ბი დან, COVID 19-ის გავ ლე ნამ ყვე ლა ზე მე ტად 

მშე ნებ ლო ბის, სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის და კერ ძო საო ჯა ხო მეურ ნეო ბებ-

ში და ქი რა ვე ბუ ლი მომ სა ხუ რეე ბი დაა ზია ნა.81

აქ ვე სა გუ ლის ხმოა, რომ არა ფორ მა ლურ და საქ მე ბა ზე, ისე ვე რო გორც ფორ მა ლუ-

რად და საქ მე ბუ ლი სხვა მშრო მე ლე ბის შემ თხვე ვა ში, COVID 19-ის გავ ლე ნას მა-

ღა ლი გენ დე რუ ლი მდგე ნე ლი გააჩ ნია. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ და საქ მე ბის 

ისეთ სფე როებ ში, რო გო რი ცაა მომ სა ხუ რე ბის სფე რო, გა რე ვაჭ რო ბა თუ საო ჯა-

ხო შრო მა - უმე ტეს წი ლად ქა ლი და საქ მე ბუ ლე ბი ჭარ ბო ბენ, იქ მნე ბა წი ნა პი რო ბა, 

რომ პან დე მიის გავ ლე ნა ქალ და საქ მე ბუ ლებ ზე გა ცი ლე ბით მწვა ვე და პირ და პი რი 

იქ ნე ბა.  მათ შემ თხვე ვა ში გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი იქ ნე ბა უმუ შევ რად დარ ჩე ნის, 

და შე სა ბა მი სად, გა ღა რი ბე ბის რის კე ბი, ისე ვე რო გორც გან სა კუთ რე ბუ ლად შეუმ-

ცირ დე ბათ პოს ტპან დე მიურ მო ცე მუ ლო ბა ში და საქ მე ბის ად გილ ზე დაბ რუ ნე ბის ან 

შრო მის ბა ზარ ზე თა ვის დამ კვიდ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

ან გა რი შის მო ცე მუ ლი ნა წი ლის მი ზა ნია შეა ფა სოს COVID 19-ის გავ ლე ნა არა სა-

სოფ ლო- სა მეურ ნეო სფე რო ში არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლებ ზე. მო ნა ცე მე ბის 

და მუ შა ვე ბის, შემ თხვე ვე ბის შეს წავ ლი სა და სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის შე ფა სე ბის 

გზით, გა ვაა ნა ლი ზებთ პან დე მიის ფონ ზე არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა გა-

მოწ ვე ვებ სა და სა ჭი როე ბებს. 

ამ თავ ში გან ვი ხი ლავთ არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის რამ დე ნი მე შემ თხვე ვას. 

ვაჭ რო ბის მი მარ თუ ლე ბით გან ვი ხი ლავთ, ერ თი მხრივ, აჭა რი დან სარ ფის სა ბა-

ჟოს გავ ლით თურ ქეთ ში გა დამ სვლე ლი მო ვაჭ რეე ბის შემ თხვე ვას (მო ნა ცე მე ბი 

შეგ როვ და 5 მო ვაჭ რეს თან გა მარ თუ ლი 2 ჯგუ ფუ რი შეხ ვედ რის შე დე გად), ხო ლო 

მეო რე მხრივ, ბა თუ მის ცენ ტრა ლუ რი ბაზ რის შე სას ვლელ თან მო მუ შა ვე გა რე-

მო ვაჭ რეე ბის შემ თხვე ვას (მო ნა ცე მე ბი შეგ როვ და 5 მო ვაჭ რეს თან გა მარ თუ ლი 2 

ჯგუ ფუ რი შეხ ვედ რის შე დე გად). გარ და ამი სა, გან ვი ხი ლავთ თბი ლი სის დე ზერ ტი-

რე ბის ბაზ რის მო ვაჭ რეე ბის შემ თხვე ვა საც, რომ ლის შე სა ხე ბაც ინ ფორ მა ცია ექ-

სპერ ტ-ინ ტერ ვიუ ზე დაყ რდნო ბით მო ვი პო ვეთ. საო ჯა ხო მშრო მე ლე ბის შემ თხვე-

ვა ში, ანა ლი ზი დაეყ რდნო ბა სა ტე ლე ფო ნო ინ ტერ ვიუებს 7 რეს პონ დენ ტთან - 5 

ძი ძა და 2 სახ ლის დამ ხმა რე; ინ ტერ ვიუე ბი ჩავ წე რეთ თეატ რის 2 მსა ხიობ თა ნაც, 

თეატ რის სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ; ბო ლოს კი, მომ სა ხუ რე ბის 

სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი არა ფორ მა ლუ რი მშრო მე ლე ბის მდგო მა რეო ბის გა საა-

ნა ლი ზებ ლად, გა მო ვი ყე ნებთ 2020 წლის ივ ნი სი -ივ ლი სის პე რიოდ ში ჩა წე რილ 15 

სა ტე ლე ფო ნო და ონ ლაინ ინ ტერ ვიუს, სა დაც რეს პონ დენ ტებს შო რის მოხ ვდნენ 

გარ თო ბის და დას ვე ნე ბის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი მომ სა ხუ რეე ბი. 

81 ფავლენიშვილი ლევან et al., „COVID-19-ის სოციალური ეფექტი – უნივერსალური დახმარების 
შემოღების საფუძველი?“ (ISET, აპრილი 2020).



50 ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐᲪᲕᲐ ᲞᲐᲜᲓᲔᲛᲘᲘᲡ ᲓᲠᲝᲡ

3.2 არაფორმალური შრომა ეკონომიკური კრიზისის დროს

არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლებს, COVID 19-ის კრი ზი სის პი რო ბებ ში, მა ღა-

ლი ეკო ნო მი კუ რი მოწ ყვლა დო ბა დაე მუქ რათ. ხში რად, არა ფორ მა ლუ რად და-

საქ მე ბუ ლე ბი პირ და პირ და მო კი დე ბულ ნი არიან ბრუნ ვა ზე და ფორ მა ლუ რად 

და საქ მე ბუ ლე ბის ხარ ჯვით პო ტენ ციალ ზე. ფი ნან სუ რი რე სურ სის „ჩა მო ჟონ ვის“ 

ეს გზე ბი კი, COVID 19-ის პან დე მიამ და მის მა თან მდევ მა კრი ზის მა, თით ქმის 

მთლია ნად ამო კე ტა.

არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი, მა თი სა მუ შაო სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა-

რე,82 გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ რეა გი რე ბენ ქვეყ ნის მთლია ნი ში და პრო დუქ ტის, 

ისე ვე რო გორც ქვე ყა ნა ში მთლია ნი ში და მოხ მა რე ბის ცვლი ლე ბა ზე. 2017-2018 

წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ში ნა მეურ ნეო ბე ბის მოხ მა რე ბა ერ თია ნი ში და პრო დუქ-

ტის 66,8-66,7%-ს შეად გენ და.83 პან დე მიის შე დე გად გა მოწ ვეულ მა შე მო სავ ლე-

ბის შემ ცი რე ბამ და ეკო ნო მი კურ მა კრი ზის მა შე დე გად მოი ტა ნა ში ნა მეურ ნეო-

ბე ბის მოხ მა რე ბის რა დი კა ლუ რი შემ ცი რე ბა, რაც ასე ვე აი სა ხა ერ თია ნი ში და 

პრო დუქ ტის ცვლი ლე ბა ზეც. ამას ადას ტუ რებს 2020 წლის II კვარ ტალ ში, I-თან 

შე და რე ბით, მშპ-ს ერთ სულ ზე აშშ დო ლარ ში 5,5%-ია ნი შემ ცი რე ბა, და ასე ვე 

იმა ვე პე რიოდ ში მშპ-ის რეა ლუ რი ზრდის -12.3%-ია ნი ვარ დნა.84 ასე ვე შემ ცი რე-

ბუ ლია 2020 წლის II კვარ ტალ ში და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა სა შუა ლო თვიუ-

რი ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სი და 2019 წლის IV კვარ ტალ თან შე და რე ბით, 12,8%-ით, 

ხო ლო 2019 იგი ვე პე რიო დის II კვარ ტალ თან შე და რე ბით, 2,5%-ით არის შეკ ვე ცი-

ლი. რო გორც ISET-ის ეკო ნო მი კუ რი სკო ლის ან გა რი ში მიუ თი თებს:

„შიდა მოთხოვნის შემცირება განსაკუთრებით მძიმედ აისახება 

არაფორმალურ სექტორებში მომუშავე ადამიანებზე (მაგ. 

დროებით დასაქმებულებზე, სხვა თვითდასაქმებულებზე, ტაქსის 

მძღოლებზე, მომსახურების სფეროში მომუშავე პირებზე), ვინც 

რეგულარული ხელფასის გარეშე მუშაობს“.85

82 ქებურია თამუნა, შრომის ბაზრის სეგმენტაცია და არაფორმალური შრომა კრიზისის დროს, 
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი EMC, თბილისი, 2020.

83 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, „საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 
2018“, სტატისტიკური კრებული (თბილისი, 2020).

84 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ).

85 ბაბიჩი იაროსლავა, კეშელავა დავით, და მჟავანაძე გიორგი, „ეკონომიკური რეაგირება 
COVID-19-ზე: როგორ უმკლავდება გამოწვევას საქართველო?“ (თბილისი: ISET, March 2020).
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მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ საო ჯა ხო შრო მა ში ჩარ თუ ლი, სერ ვი სის სფე რო ში და საქ მე-

ბუ ლი თუ ვაჭ რო ბით და კა ვე ბუ ლი არა ფორ მა ლე ბის შე მო სავ ლე ბის სპე ცი ფი კა ერ თი 

შე ხედ ვით გან სხვა ვე ბუ ლია, ყვე ლა ამ ჯგუ ფის მშრო მე ლე ბის შე მო სავ ლე ბი ერ თსა და 

იმა ვე წყა რო ზეა და მო კი დე ბუ ლი - ქვეყ ნის ში და სა მომ ხმა რებ ლო დი ნა მი კა სა და და-

ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა შე მო სავ ლებ ზე. საო ჯა ხო შრო მა ში ჩარ თულ პი რებს - იქ-

ნე ბა ეს ოჯა ხის დამ ხმა რე, ძი ძა, თუ ასა კო ვა ნი ადა მია ნის მომ ვლე ლი - დამ ქი რა ვე ბე-

ლი ანაზ ღაუ რე ბას სა კუ თა რი ჯი ბი დან ან მო ვაჭ რეე ბის შემ თხვე ვა ში, ში ნა მეურ ნეო ბის 

საერ თო ბიუ ჯე ტი დან უხ დის - მა თი ყო ველ დღიუ რი შე მო სა ვა ლი და მო კი დე ბუ ლია 

მომ ხმა რებ ლე ბის შე მო სავ ლებ ზე და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის ხარ ჯვით შე საძ-

ლებ ლო ბებ ზე, ხო ლო მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლის შე მო სავ ლე ბი რი გი თი 

მომ ხმა რებ ლე ბის (ბარ -რეს ტორ ნე ბის კლიენ ტე ბის, ტუ რის ტე ბის, იო გას სტუ დიოე ბის 

თუ მუ სი კა ლუ რი კლუ ბე ბის კლიენ ტე ბის) ხარ ჯვით შე საძ ლებ ლო ბებ ზე. 

რო გორც სა ვე ლე სა მუ შაოე ბი სა და ჯგუ ფუ რი ინ ტერ ვიუე ბის დროს გა მოვ ლინ-

და, ცენ ტრა ლურ ბა ზარ თან მყო ფი გა რე მო ვაჭ რეე ბი, რომ ლე ბიც სა კუ თარ თავს 

„წვრილ მა ნე ბის გამ ყიდ ვე ლად“ ან, უბ რა ლოდ, „მეწ ვრილ მა ნეე ბად“ მოიხ სე ნიე-

ბენ, კით ხვა ზე, იქო ნია თუ არა COVID 19-ის გა მო ტუ რის ტე ბის შემ ცი რე ბამ პირ და-

პი რი გავ ლე ნა მათ შე მო სავ ლებ ზე, აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ მა თი „წვრილ მა ნი“ სა ქო-

ნე ლი ტუ რის ტებ ზე არ ყო ფი ლა გათ ვლი ლი, არა მედ უფ რო ად გი ლობ რივ, რი გით 

ადა მია ნებ ზე, რომ ლე ბიც ბა ზარ ში სა ვაჭ როდ მი სუ ლე ბი „უ კა ნა გზა ზე ხელს გაა-

ყო ლე ბენ ასეთ წვრილ მა ნებს“.86 თუმ ცა, ამის მიუ ხე და ვად, სხვა გა მოწ ვე ვებ თან 

ერ თად, ტუ რის ტე ბის რაო დე ნო ბის შემ ცი რე ბამ მათ გა ყიდ ვებ ზე პირ და პი რი თუ 

არა, ირი ბი გავ ლე ნა მაინც იქო ნია - კერ ძოდ, ტუ რის ტუ ლი ნა კა დის შემ ცი რე ბამ 

მათ მომ ხმა რებ ლებს შეუმ ცი რა ფი ნან სუ რი შე მო სავ ლე ბი, რა მაც იმოქ მე და ად გი-

ლობ რივ მცხოვ რებ თა მსყიდ ვე ლუ ნა რია ნო ბა ზე, ამან კი ასე ვე შეუმ ცი რა გა რე მო-

ვაჭ რეებს სა ქონ ლის რეა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი - „ჩემს კლიენტს თუ არ ექნა 

ამ წვრილმანების საყიდელი ფული, მე საიდან დამრჩება მერე ის კაპიკები, რის 

გამოც აქ ვდგავარ?!“ - აღ ნიშ ნავ და ერ თ-ერ თი გა რე მო ვაჭ რე. 

COVID 19-მა პირ ველ რიგ ში არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა ყო ველ დღიუ რი 

შე მო სავ ლე ბი შეამ ცი რა და მა თი ყო ველ დღიუ რი ფი ნან სუ რი სა ჭი როე ბე ბი გა ზარ-

და. იმის გა მო, რომ მა თი  უმე ტე სო ბა ყო ველ დღიურ მცი რე შე მო სა ვალ ზე და ე.წ. 

„ყო ველ დღიურ ხე ლის ფულ ზეა“ და მო კი დე ბუ ლი (ტაქ სის ტე ბი, გა რე მო ვაჭ რეე ბი, 

დი ჯეე ბი, იო გას ინ სტრუქ ტო რე ბი და სხვა არა სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სფე როს არა-

ფორ მა ლე ბი), და იმის გა მოც, რომ მათ უდი დეს ნა წილს მი ნი მა ლუ რი და ნა ზო გიც 

კი არ გააჩ ნია, 87 ფუ ლა დი სახ სრე ბის შეკ ვე ცამ ისი ნი და მა თი ოჯა ხე ბი ფი ზი კუ რი 

გა დარ ჩე ნის სა ჭი როე ბე ბის წი ნა შე დაა ყე ნა.

86 ბათუმის ბაზრის გარემოვაჭრე რესპონდენტი.

87 იხილეთ მე-3 თავი.
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3.3 არაფორმალური შრომა დაწესებული  
შეზღუდვების პირობებში 

სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე მი სა და შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბის გა რან ტიე ბის გან 

გა რი ყუ ლო ბის გა მო, სა ხელ მწი ფოს მიერ და წე სე ბუ ლი ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის 

სა წი ნააღ მდე გო შეზ ღუდ ვე ბი გან სა კუთ რე ბით მძი მედ არა ფორ მა ლურ სექ ტორ-

ში და საქ მე ბუ ლებ ზე აი სა ხა. სა ხელ მწი ფოს მხრი დან „შინ დარ ჩე ნის“ მო წო დე ბის, 

სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის ფარ გლებ ში ტრან სპორ ტის შეზ ღუდ ვე ბი სა თუ მთე-

ლი რი გი ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბე ბის შე ჩე რე ბის პი რო ბებ ში, გან სა კუთ რე ბუ ლი 

პრობ ლე მე ბის წი ნა შე საო ჯა ხო შრო მა ში და ქი რა ვე ბუ ლე ბი აღ მოჩ ნდნენ. ხში რად, 

თა ვად მა თი დამ ქი რა ვებ ლე ბი იღებ დნენ სა კუ თარ თავ ზე იმ შრო მის გა წე ვას, რა-

საც მა ნამ დე საო ჯა ხო შრო მა ში ჩარ თუ ლი არა ფორ მა ლე ბი ეწეოდ ნენ. რო გორც 

ერ თ-ერ თი რეს პონ დენ ტი აღ ნიშ ნავს, „სახლში იყვნენ (ბავშვის) მშობლები, და 

სახლში ვიყავი მეც“.88 შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გარანტიებზე 

წვდომის არქონა, საშინაო მშრომელებისთვის, შემოსავლის თუ სამუშაოს 

დაკარგვის გამო შესაბამისი კომპენსაციის მოთხოვნას, შეუძლებელს ხდიდა. 

შეზ ღუდ ვე ბით და ზა რალ დნენ გა რე- მო ვაჭ რე ბიც - მათ შემ თხვე ვა შიც, გარ და მოთ-

ხოვ ნა- მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბი სა, პრობ ლე მას ქმნი და სა ხელ მწი ფო შეზ ღუდ ვე ბი 

გა დაად გი ლე ბა ზე, გა რეთ ყოფ ნა ზე, ისე ვე რო გორც რე გუ ლა ციე ბის და ჯა რი მე ბის 

აქ ტიუ რი პრაქ ტი კა. სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის პე რიოდ ში, გა რე მო ვაჭ რეე ბის მიერ 

მოწ ყო ბი ლი აგ რა რუ ლი ბაზ რე ბი, სა ქარ თვე ლოს არაერთ ქა ლაქ ში დაი ხუ რა. მათ 

შო რის იყო გო რის აგ რა რუ ლი ბაზ რე ბიც.89 გო რის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა 

გან მარ ტავ და, რომ გა რე ვაჭ რო ბის აღ კვე თის მთა ვა რი მი ზა ნი COVID19-ის ვი რუ-

სის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა და მო ქა ლა ქეე ბის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა 

იყო, რამ დე ნა დაც გა რე მო ვაჭ რეე ბი და სურ სა თის მყიდ ვე ლე ბი ვერ იცავ დნენ სო-

ცია ლურ დის ტან ციას. გა რე მო ვაჭ რეე ბის თქმით, მე რიის შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რის 

წარ მო მად გენ ლებ მა, გაუფ რთხი ლებ ლად, კო მენ დან ტის საა თის დროს და შა ლეს 

ვაჭ რო ბის თვის მოწ ყო ბი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა,90 რა მაც ისე დაც მძი მე სო ცია ლურ 

მდგო მა რეო ბა ში მყოფ ადა მია ნებს და მა ტე ბი თი მა ტე რია ლუ რი ზია ნი მია ყე ნა. აღ-

სა ნიშ ნა ვია, რომ მა შინ, რო დე საც სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის პი რო ბებ ში მუ შაო-

ბას გა ნაგ რძობ დნენ ქსე ლუ რი სუ პერ მარ კე ტე ბი, გა რე მო ვაჭ რეებ სა და ბაზ რო ბებს, 

უსაფ რთხო პი რო ბე ბის შექ მნის დათ ქმი თაც კი არ მიე ცათ საქ მია ნო ბის გაგ რძე-

ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

88 კერძო საოჯახო მეურნეობაში დასაქმებული ძიძა, რესპოდენტი.

89 „დახურული ბაზრები და თვითდასაქმებულთა მდგომარეობა“, რადიო თავისუფლება, 
8 მარტი, 2020 წ.

90 https://www.facebook.com/FM97.8/videos/223203232114809/.
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გა რე მო ვაჭ რეე ბის მდგო მა რეო ბას კი დევ უფ რო არ თუ ლებ და გა რე ვაჭ რო ბის საქ-

მია ნო ბის გა სა კონ ტრო ლებ ლად სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბე ბის მიერ გა მო ყე ნე ბუ ლი 

ჯა რი მე ბი. კერ ძოდ, სექ ტემ ბრის და საწ ყის ში ბა თუმ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა ვე ლე სა მუ-

შაოე ბის და ჯგუ ფუ რი შეხ ვედ რე ბის დროს, გა რე მო ვაჭ რეე ბის დი დი ნა წი ლი აღ-

ნიშ ნავ და, რომ გა რე ვაჭ რო ბის გა მო, 500 ლა რია ნი ჯა რი მით, სულ ცო ტა, ერ თხელ 

მაინც და ჯა რიმ დნენ პან დე მიის დროს: 

ბათუმის გარემოვაჭრე, რესპონდენტი 1

„როცა გამოჩნდებოდა მერიის ხალხი, ხელს დავავლებდი ჩემს 

ურიკას და გავრბოდი. ზოგი უფრო სწრაფად გარბოდა, ზოგი 

უფრო ნელა. ჩემს ურიკას ბორბალი ჰქონდა დაზიანებული, და 

ისე სწრაფად ვერ გავიქეცი, რის გამოც დავისაჯე, უკეთ უნდა 

მერბინა“ (იცინის).

ბათუმის გარე-მოვაჭრე, რესპონდენტი 2

„გიჟივით მარბენინებდნენ 60 წლის ქალს, რომ როგორმე ორი 

კაპიკი მეშოვა და აქეთ 500 ლარიანი არ ამეკიდებინა. ამას 

მარტო ჩემი ობოლი შვილიშვილისთვის ვაკეთებდი, ჩემს თავს 

არ ვდარდობდი“.

პან დე მიუ რი შეზ ღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში, ჯა რი მე ბის სის ტე მის და დახ ლე ბის 

თუ გა რე ვაჭ რო ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი კონ ტრუქ ციე ბის აქ ტიუ რი დე მონ ტა ჟი, 

გა რე ვაჭ რო ბის წი ნააღ მდეგ მიმ დი ნა რე მრა ვალ წლია ნი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის 

გაგ რძე ლე ბა იყო.91 

3.4 შრომის უსაფრთხოების საკითხები 

არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლებს ჯან მრთე ლო ბი სა და ფი ზი კუ რი უსაფ-

რთხოე ბის სე რიო ზუ ლი რის კე ბიც დაუდ გათ. არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბა 

ხში რად შეუ თავ სე ბე ლია დის ტან ციურ მუ შაო ბას თან და უმე ტე სად ხშირ მო-

ბი ლო ბას, ადა მიან თა სხვა დას ხვა ჯგუფ თან კონ ტაქტს და გა რე სივ რცეებ-

ში ხან გრძლი ვად ყოფ ნას გუ ლის ხმობს (გან სა კუთ რე ბით, გა რე მო ვაჭ რეე ბის, 

91 ლელა რეხვიაშვილი, გარემოვაჭრეები და კაპიტალისტური წესრიგი, EMC, 2017; 

თამუნა ქებურია, რატომ გაჰყავთ გარემოვაჭრეები საჯარო სივრციდან? სიმპტომების 
და რისკების შესახებ, EMC, 2017.

https://emc.org.ge/ka/products/garemovachreebi-da-kapitalisturi-tsesrigi
https://emc.org.ge/ka/products/ratom-gahqavt-garemovachreebi-sajaro-sivrtsidan-simptomebis-da-riskebis-shesakheb
https://emc.org.ge/ka/products/ratom-gahqavt-garemovachreebi-sajaro-sivrtsidan-simptomebis-da-riskebis-shesakheb


54 ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐᲪᲕᲐ ᲞᲐᲜᲓᲔᲛᲘᲘᲡ ᲓᲠᲝᲡ

ტრან სპორ ტის სფე რო ში არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბის, სერ ვი სის სფე-

როს მუ შა კე ბის შემ თხვე ვა ში). რად გან არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის სივ რცეებ-

ში ნაკ ლე ბად ან საერ თოდ არ კონ ტროლ დე ბა ფი ზი კუ რი დის ტან ცი რე ბის თუ 

უსაფ რთხოე ბის დაც ვის წე სე ბი, იქ და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი ინ ფი ცი რე ბის მა ღა ლი 

რის კჯგუ ფის კა ტე გო რიას მიე კუთ ვნე ბიან. ამის თაო ბა ზე არაერ თი საერ თა შო-

რი სო ან გა რი ში თუ კვლე ვა მომ ზად და.92 ამ ან გა რი შის მომ ზა დე ბი სას ერ თ-

ერ თი გა მო კით ხუ ლი ძი ძა საუბ რობ და სტრეს ზე, რო მე ლიც ოჯახ ში მუ შაო ბის 

შემ დეგ ვი რუ სის სახ ლში მი ტა ნის და ასა კო ვა ნი მშობ ლე ბის დაინ ფი ცი რე ბის 

რის კის გა მო ჰქონ და, თუმ ცა შექ მნი ლი ეკო მი კუ რი კრი ზი სი სა და მი სი სა მუ-

შაოს მოწ ყვლა დო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ პრობ ლე მას მაინც ნაკ ლებ მნიშ-

ვნე ლო ბას ანი ჭებ და. 

3.5 ანტიკრიზისული დახმარების მიღებასთან  
დაკავშირებული პრობლემები

მა ღა ლი შრო მი თი მო ბი ლო ბის, ცვა ლე ბა დი შე მო სავ ლე ბის და სო ცია ლუ რი პროგ-

რა მე ბის ბუნ დო ვა ნი ად მი ნის ტრა ციუ ლი კრი ტე რიუ მე ბი სა თუ პრო ცე დუ რე ბის გა-

მო, ხში რად, არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი, სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის სა-

ყო ველ თაო პროგ რა მე ბით ვერ სარ გებ ლო ბენ.93 იმის გა მო, რომ სა ხელ მწი ფოს 

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ ჰქო ნია არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბის შრო მი თი 

უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა თუ მა თი სო ცია ლუ რი მოწ ყვლა დო ბის შემ სუ ბუ ქე ბის პო ლი-

ტი კა, ან ტიკ რი ზი სუ ლი დახ მა რე ბის ად მი ნის ტრი რე ბი სას არაერ თმა სირ თუ ლემ 

იჩი ნა თა ვი, რის გა მოც ბევ რმა არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ მა ვერ ისარ გებ ლა 

დახ მა რე ბე ბით. ეს სირ თუ ლეე ბი ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი ღრმა და სის ტე მუ რი ჩა-

ვარ დნე ბის კი დევ ერ თი ნა თე ლი გა მო ხა ტუ ლე ბა იყო. 

არა ფორ მა ლურ სექ ტორ ში ჩარ თუ ლი მშრო მე ლე ბის მხარ და სა ჭე რად, სა ჭი როა 

რო გორც მათ სა ჭი როე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი სა გან გე ბო პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა, 

ისე მყა რი და მოქ ნი ლი სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე მის შექ მნა. ეს პროგ რა მე ბი, 

ერ თი მხრივ, პან დე მიის შე დე გად გა ჩე ნილ ახალ და მწვა ვე სა ჭი როე ბებს უნ და 

პა სუ ხობ დნენ, ხო ლო მეო რე მხრივ კი, სექ ტორ ში არ სე ბულ სის ტე მურ ჩა ვარ-

დნებს. 

92 Jeemol Unni, ‘Impact of COVID-19 on Informal Economy: The Revival’, The Indian Journal of 
Labour Economics, 16 September 2020; Rajneesh Narula, ‘Policy Opportunities and Challenges 
from the COVID-19 Pandemic for Economies with Large Informal Sectors’, Journal of International 
Business Policy 3, no. 3 (1 September 2020): 302–10. 

93 Extending social security and facilitating transition from the informal to the formal economy: 
Lessons from international experience. ILO. 2019.
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3.5.1 მტკიცებულებების წარ დგე ნის შეუძ ლებ ლო ბა

და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლი არა ფორ მა ლუ რი მუ შა კე ბი (მათ შო რის, საო ჯა ხო 

მშრო მე ლე ბი, იო გას ინ სტრუქ ტო რი, ბარ მე ნი, მიმ ტა ნი, მუ სი კა ლუ რი დი ჯეი, მსა-

ხიო ბი) მიუ თი თებ დნენ, რომ ისი ნი მოკ ლე ბულ ნი იყ ვნენ შე საძ ლებ ლო ბას, მიე-

ღოთ და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლე ბის თვის და წე სე ბუ ლი 1200 ლა რია ნი დახ მა რე ბა, 

რად გან საა მი სოდ სა ხელ ფა სო ჩა რიც ხვე ბის ამო ნა წე რის წარ დგე ნა მოეთ ხო ვე-

ბო დათ. ეს ცნო ბა კი, და საქ მე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის არარ სე ბო ბის და სა ბან კო ის-

ტო რიის არ ქო ნის გა მო, მათ თვის ხელ მიუწ ვდო მე ლი იყო. პრობ ლე მა შეექ მნათ იმ 

არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლებ საც, რომ ლე ბიც შე მო სავ ლის და კარ გვის და მა-

დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის არარ სე ბო ბის გა მო ვერ ახერ ხებ დნენ 300 ლა რია ნი 

დახ მა რე ბის მი ღე ბას.

მა გა ლი თად, პროფ კავ ში რე ბის ახალ გაზ რდუ ლი მოძ რაო ბის თავ მჯდო მა რი სა და 

„გილ დიის“ თა ნა დამ ფუძ ნებ ლის, გი გა ბე ქაუ რის თქმით, შე მო სავ ლის და დას ტუ-

რე ბის ფაქ ტობ რი ვად ნუ ლო ვა ნი შან სი ჰქონ დათ გა რე მო ვაჭ რეებს, რომ ლე ბიც 

ბაზ რო ბე ბის ტე რი ტო რია ზე დღის გან მავ ლო ბა ში გა სა ყი დი პრო დუქ ციით (მზა საკ-

ვე ბი, სას მე ლე ბი, სხვა სა ქო ნე ლი) გა დაად გილ დე ბიან. მათ ბაზ რო ბის ად მი ნის-

ტრა ციას თან არც ფორ მა ლუ რი შე თან ხმე ბა ჰქო ნიათ და არც არა ფორ მა ლუ რი, და 

ვერც შე სა ბა მის ცნო ბებს მოი პო ვებ დნენ.  

პრობ ლე მე ბი შეექ მნათ სე ზო ნურ მიგ რანტ მშრო მე ლებს. კერ ძოდ, თურ ქეთ ში და-

საქ მე ბულ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეებს, რომ ლე ბიც სარ ფის სა ბა ჟოს და კეტ ვის 

გა მო, სა ქარ თვე ლო ში ჩარ ჩნენ,94 თავ და პირ ვე ლად უა რი ეთ ქვათ ან ტიკ რი ზი სუ-

ლი დახ მა რე ბის მი ღე ბა ზე. თუმ ცა პრო ტეს ტი თა და კო ლექ ტიუ რი მო ბი ლი ზე ბის 

გზით მათ შეძ ლეს მოთ ხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა, რაც სარ ფის სა ბა ჟო ზე გა დას-

ვლის უფ ლე ბას და 300 ლა რია ნი ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის მი ღე ბას უკავ შირ დე-

ბო და. კერ ძოდ, იმ პი რებს, ვინც დაა დას ტუ რა თურ ქეთ ში სა კუ თა რი და საქ მე ბის 

სის ტე მუ რო ბა და დამ საქ მებ ლის გან (ჩაის პლან ტა ციის მფლო ბე ლის გან, მა ღა-

ზიის მე პატ რო ნის გან, სას ტუმ როს მფლო ბე ლის ან ნე ბის მიე რი სხვა დამ საქ მებ-

ლის გან) წარ მოად გი ნა ცნო ბა და საქ მე ბის შე სა ხებ, შეძ ლო მიე ღო 300 ლა რია ნი 

ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა. ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს საზ ღვრის გა დაკ ვე თის და თურ-

ქეთ ში და საქ მე ბის უფ ლე ბაც მიე ცათ, იმ პი რო ბით, რომ საზ ღვრის უკან გად მოკ-

ვე თი სას კა რან ტი ნის სა ვალ დე ბუ ლო პრო ცე დუ რებს გაივ ლიდ ნენ. აღ სა ნიშ ნა ვია, 

რომ თურ ქეთ ში გა დამ სვლე ლი და საქ მე ბუ ლე ბის შემ თხვე ვა შიც გა მოვ ლინ და 

ფორ მა ლურ და არა ფორ მა ლურ და საქ მე ბუ ლებს შო რის არ სე ბუ ლი სეგ რე გა ცია. 

და საქ მე ბუ ლებ მა, რომ ლებ მაც საზ ღვრის კვე თის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის მიუ ხე და-

ვად, და საქ მე ბის არა ფორ მა ლუ რი ხა სია თის გა მო, და საქ მე ბის შე სა ხებ ცნო ბა ვერ 

94 „ქალებს, რომლებიც თურქეთში მუშაობდნენ, აჭარის მთავრობა არ დაეხმარება“, - 
„ბათუმელები“, 29 აპრილი, 2020 წ. 
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მოი პო ვეს, ვერ კვა ლი ფი ცირ დნენ 300 ლა რია ნი დახ მა რე ბის მიმ ღე ბად, და შე სა-

ბა მი სად, საზ ღვრის გა დაკ ვე თის უფ ლე ბი თაც ვერ ისარ გებ ლეს. ასე თე ბი იყ ვნენ, 

მა გა ლი თად, თურ ქეთ ში წვრილ მა ნი ვაჭ რო ბის ან გა რე ვაჭ რო ბის მიზ ნით მო სია-

რუ ლე და წვრილ მა ნი პრო დუქ ციის გა ყიდ ვით და კა ვე ბუ ლი პი რე ბი. 3 აგ ვის ტოს 

მდგო მა რეო ბით, და საქ მე ბის საა გენ ტოს ინ ფორ მა ციით, 300 ლა რია ნი დახ მა რე ბის 

მი სა ღე ბად და რე გის ტრი რე ბუ ლი იყო საზ ღვარ გა რეთ სე ზო ნუ რად და საქ მე ბუ ლი 

75 931 პი რი, და კომ პენ სა ცია გა ცე მუ ლი იყო მხო ლოდ 31 261 პირ ზე. 6 აგ ვის ტოს 

კი, მთავ რო ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით, ან ტიკ რი ზი სუ ლი დახ მა რე ბე ბის პროგ რა მა გა-

ფარ თოვ და და ყვე ლა ის პი რი და ფა რა, ვინც დახ მა რე ბის მოთ ხოვ ნა წა რად გი ნა. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, ბევ რი არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლი, ვინც მტკი ცე ბუ ლე-

ბე ბის არარ სე ბო ბის გა მო არ და რე გის ტრი რე ბუ ლა ჯან დაც ვის სა მი ნის ტროს ვებ-

გვერ დზე, დახ მა რე ბის გა რე შე დარ ჩა.

ან ტიკ რი ზი სუ ლი სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბე ბის მი ღე ბის პრობ ლე მა შეექ მნა თეატ-

რის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი მსა ხიო ბე ბის ნა წილ საც. გან სხვა ვე ბით მსა ხიო ბე-

ბის გან, რომ ლებ საც თეატ რებ თან შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი აქვთ გა ფორ მე-

ბუ ლი, არ სე ბობს საკ მაოდ დი დი ჯგუ ფი მსა ხიო ბე ბი სა, რო მე ლიც თეატ რებ თან 

პროექ ტის, კონ კრე ტულ სას ცე ნო დად გმე ბის ფარ გლებ ში თა ნამ შრომ ლობს. 

პროექ ტის ფარ გლებ ში, რო მელ საც, რო გორც წე სი, კულ ტუ რის სა მი ნის ტრო 

აფი ნან სებს, მსა ხიო ბე ბი მო ნა წი ლეო ბენ სპექ ტაკ ლში და სპეკ ტაკ ლის პრე მიე-

რის შემ დეგ იღე ბენ ერ თჯე რად გა სამ რჯე ლოს. ამის შემ დეგ, სპექ ტაკ ლი, რო-

გორც წე სი, ხვდე ბა თეატ რის რე პერ ტუარ ში და მას ში მო ნა წი ლეო ბის თვის, იმ 

პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში, ვიდ რე სპექ ტაკ ლი რე პერ ტუარ ში იქ ნე ბა, მსა ხიო-

ბებს ყო ველ თვიუ რად ერიც ხე ბათ ანაზ ღაუ რე ბა. რო გორც ჩვე ნი რეს პონ დენ ტი 

გვიყ ვე ბო და, ის პროექ ტის ფარ გლებ ში დად გმულ არაერთ სპექ ტაკ ლში თა მა-

შობს. მა გა ლი თად, ერ თ-ერთ სპეკ ტაკ ლში, მას უკ ვე 4 წე ლია უწევს თა მა ში, 

კვი რა ში ორ ჯერ, რის სა ნაც ვლო დაც თეატ რის გან თვე ში 120 ლარს იღებს. მიუ-

ხე და ვად იმი სა, რომ თეატ რის მსა ხიო ბე ბის დი დი ნა წი ლის თვის ამ გვარ და საქ-

მე ბას გრძელ ვა დია ნი და უწ ყვე ტი ხა სია თი აქვს და შრო მი თი ურ თიერ თო ბის 

ნიშ ნებს ატა რებს, მათ თან გა ფორ მე ბუ ლია არა შრო მი თი, არა მედ მომ სა ხუ რე-

ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, რის გა მოც მათ ვერ შეძ ლეს 1200 ლა რია ნი სო ცია ლუ-

რი დახ მა რე ბის მი ღე ბა, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი დახ მა რე ბის წი ნა პი რო ბა სწო რედ 

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლა ბა იყო.  

თუ გა მოც დი ლი მსა ხიო ბე ბი, პროექ ტის დაწ ყე ბი დან ვე, რე პე ტი ციე ბის თვი საც იღე-

ბენ გა სამ რჯე ლოს, ხში რად, სპექ ტაკ ლზე და საქ მე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის შრო მა მხო-

ლოდ პროექ ტის დას რუ ლე ბის ბო ლოს ანაზ ღაურ დე ბა. პან დე მიის გა მო პროექ-

ტე ბის შე ჩე რე ბის შე დე გად, პროექ ტის ფარ გლებ ში და საქ მე ბუ ლი ბევ რი მსა ხიო ბი 

მოკ ლე ბუ ლი იყო შე საძ ლებ ლო ბას, დაე დას ტუ რე ბი ნა შე მო სავ ლის და კარ გვა და 

მიე ღო სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბა.
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სამ წუ ხა როდ, რო გორც მსა ხიო ბე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, კულ ტუ რის სა მი ნის ტრომ უყუ-

რად ღე ბოდ და ტო ვა ისი ნი და არ დაიც ვა მა თი ინ ტე რე სე ბი. ერ თ-ერ თი მსა ხიო-

ბის თქმით, „ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ კულტურის სამინისტრომ ან თუნდაც 

სახელმწიფომ იცოდეს, რომ მეც ვარ დასაქმებული, რომ მეც ვსაქმიანობ... ეს აღქმა 

შეიძლება დაეხმაროთ მათ მიხვდნენ, რომ ჩემნაირი ადამიანი [არაფორმალურად 

დასაქმებული] დღეს ბევრია და რომ ჩვენც ვსაჭიროებთ დახმარებას“. 

3.5.2 ზო გა დი არაინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა

ინ ტერ ვიუე ბის დროს გა მოჩ ნდა, რამ დე ნად მწი რი და არა ზუს ტი იყო ინ ფორ-

მა ცია ან ტიკ რი ზი სულ დახ მა რე ბებ თან და კავ ში რე ბით, რო მელ საც ფლობ დნენ 

არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი. ამა ვე ზე მიუ თი თებ და გი გა ბე ქაუ რიც, რო-

დე საც აღ ნიშ ნავ და, რამ დე ნად მოწ ყვე ტი ლე ბი იყ ვნენ დე ზერ ტი რე ბის და ხა შუ-

რის ბაზ რის მო ვაჭ რეე ბი ინ ფორ მა ციულ ვე ლებს. მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 

დო ნე დახ მა რე ბებ თან და კავ ში რე ბით, უკი დუ რე სად და ბა ლი, ან, გარ კვეულ შემ-

თხვე ვა ში, მცდარ წარ მოდ გე ნებ ზე იყო და ფუძ ნე ბუ ლი. მათ არ იცოდ ნენ, ვის-

თვის უნ და მიე მარ თათ შე სა ბა მი სი ცნო ბის მი სა ღე ბად; ამას ემა ტე ბო და ტექ ნი-

კურ პრო ცე დუ რებ თან გამ კლა ვე ბის სიძ ნე ლეე ბიც, რაც ჯან დაც ვის სა მი ნის ტროს 

შე სა ბა მი სი ვებ გვერ დე ბის მო ძიე ბა სა და გახ სნას, ცნო ბე ბის გა ციფ რუ ლე ბა სა და 

ატ ვირ თვას უკავ შირ დე ბო და. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ არა ფორ მა ლუ რო ბა 

გარ და შრო მი თი და სო ცია ლუ რი დაუც ვე ლო ბი სა, ასე ვე გუ ლის ხმობს ადა მიან-

თა ფორ მა ლუ რი სა ჯა რო ვე ლე ბი დან გა მო თიშ ვას, მშრო მე ლე ბი ავ ტო მა ტუ რად 

იქ ცეოდ ნენ ერ თგვა რი კონ სპი რა ციუ ლი თუ გა ყალ ბე ბუ ლი საინ ფორ მა ციო წყა-

როე ბის სა მიზ ნედ, რაც კი დევ უფ რო ამ ცი რებ და მა თი თავ დაც ვის და კრი ზის თან 

გამ კლა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს.

იმის მიუ ხე და ვად, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 4 მაი სის დად გე ნი ლე ბით, ან-

ტიკ რი ზი სუ ლი დახ მა რე ბა არ გახ დე ბო და მიზ ნობ რი ვი სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის 

ქუ ლე ბის გა და ხედ ვის წი ნა პი რო ბა,95 ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა კე ტე ბის გა ცე მის პირ ველ 

ეტაპ ზე, რო გორც ბაზ რო ბა ზე და საქ მე ბუ ლი გა რე მო ვაჭ რეე ბის, ისე ჩვენს მიერ გა-

მო კით ხუ ლი ძი ძე ბის, რომ ლე ბიც მიზ ნობ რი ვი სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის ბე ნე ფი-

ცია რე ბი არიან, დაბ ნეუ ლო ბა გა მოიწ ვია იმ ფაქ ტმა, თვით და საქ მე ბულ თათ ვის 

კუთ ვნი ლი დახ მა რე ბის მი ღე ბა გავ ლე ნას ხომ არ მოახ დენ და სო ცია ლუ რი დახ მა-

რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. ბევრ არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულს ჰქონ და 

ში ში, რომ დახ მა რე ბის აღე ბის შემ თხვე ვა ში, მიზ ნობ რივ სო ცია ლურ დახ მა რე ბას 

და კარ გავ და.  

95 ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად 
მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 
შესახებ, საქართველოს მთავრობის დადგენილება №286, 4 მაისი 2020 წელი.
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ამას თან, გა კეთ და წი ნააღ მდე გობ რი ვი გან ცხა დე ბე ბი კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფე ბის და-

ფარ ვის შე სა ხე ბაც. მა გა ლი თად, თვით და საქ მე ბულ თა დახ მა რე ბის პროგ რა მის 

წარ დგე ნი სას გა კე თე ბუ ლი გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით, შე მო სა ვალ და კარ გულ თვით-

და საქ მე ბუ ლებს, მა გა ლი თად ძი ძებს, დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად იუ რი დიუ ლი პი რის 

წე რი ლის წარ დგე ნა დას ჭირ დე ბო დათ, რო მე ლიც შე მო სა ვალს დაა დას ტუ რებ და. 

თუმ ცა, მოგ ვია ნე ბით, პრე მიერ -მი ნის ტრმა გა ნაც ხა და, რომ ოჯა ხებს შეეძ ლოთ 

მათ თან მო მუ შა ვე ძი ძე ბის თვის ამ გვა რი წე რი ლის გა ცე მა, ძი ძე ბი კი ამ წე რი ლის 

სა ფუძ ველ ზე ან ტიკ რი ზი სულ პროგ რა მა ში მოხ ვდე ბოდ ნენ.

3.5.3 უარი ცნო ბის გა ცე მა ზე

ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი პრობ ლე მა ის იყო, რომ არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა 

დი დი ნა წი ლი დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად მათ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე იყო და მო კი დე ბუ-

ლი, ვის გა ნაც შე მო სა ვალს იღებ და, რაც მნიშ ვნე ლო ვან რის კებს აჩენ და. 

ბაზ რო ბე ბის ტე რი ტო რია ზე დახ ლე ბის მქო ნე გა რე მო ვაჭ რეებს სო ცია ლუ რი დახ-

მა რე ბის მი სა ღე ბად აუ ცი ლე ბე ლი ცნო ბე ბი ბაზ რო ბის ად მი ნის ტრა ციის თვის უნ და 

გა მოერ თმიათ, თუმ ცა ეს გაძ ნე ლე ბუ ლი იყო, ან ვერ იღებ დნენ მსგავს ცნო ბებს.

ამ სა კით ხმა არაერ თი სირ თუ ლე წა მოჭ რა ბაზ რის ად მი ნის ტრა ციას თან კო მუ ნი-

კა ციის და მო ლა პა რა კე ბე ბის დროს. ბაზ რის ად მი ნის ტრა ციის გან სა კუთ რე ბუ ლი 

სიფ რთხი ლე ცნო ბე ბის გა ცე მის მი მართ, შეუძ ლე ბელს ხდი და დაეკ მა ყო ფი ლე ბი-

ნათ თი თოეუ ლი მო ვაჭ რის მოთ ხოვ ნა ცნო ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით.96 ეს 

სიფ რთხი ლე კი, სა კან ცე ლა რიო და სა ბუ ღალ ტრო საქ მის მოუ წეს რი გებ ლო ბით და 

ურ თიერ თო ბის დამ კვიდ რე ბუ ლი არა ფორ მა ლუ რი ხა სია თი დან გა მომ დი ნა რეობ-

და. ამ გვარ ურ თიერ თო ბა ში  მყო ფი და საქ მე ბუ ლე ბის რის კე ბის დაზ ღვე ვი სა და 

მა თი ინ ტე რე სე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით, სა ხელ მწი ფოს ნა ბი ჯე ბი არ გა დაუდ-

გამს. მხო ლოდ პროფ კავ ში რუ ლი ორ გა ნი ზა ციის ჩარ თვით და აქ ტიუ რო ბით გახ და 

შე საძ ლე ბე ლი, გა რე მო ვაჭ რეე ბის თვის შე სა ბა მი სი ცნო ბე ბის გა ცე მა.

მსგავ სი პრობ ლე მე ბი შეიქ მნა ხა შუ რის, გო რის და სხვა ქა ლა ქე ბის ბაზ რო ბებ ზეც.

3.6 შეზღუდვების შემდეგ საქმიანობის განახლების 
პრობლემები

ბაზ რო ბე ბის ად მი ნის ტრა ციას თან არა ფორ მა ლუ რი და გა ნუჭ ვრე ტე ლი ურ თიერ-

თო ბა გა რე მო ვაჭ რეებს დაუც ველ მდგო მა რეო ბა ში აყე ნებ და. დე ზერ ტი რე ბის 

ბაზ რო ბის შემ თხვე ვა ში, გი გა ბე ქაუ რი მიუ თი თებს ბაზ რო ბის ად მი ნის ტრა ციის 

მცდე ლო ბებ ზე, პან დე მიუ რი შეზ ღუდ ვე ბის მოხ სნის შემ დეგ, მო ვაჭ რეე ბის თვის 

96 პროფკავშირების წარმომადგენელი, გიგა ბექაური, რესპონდენტი.

https://netgazeti.ge/news/447604/
https://netgazeti.ge/news/447604/
http://www.tabula.ge/ge/story/172151-gaxaria-umushevrad-darchenilebze-dzidzebzec-igive-midgomaa-damsaqmeblis-tserilia


59ᲐᲠᲐᲤᲝᲠᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐᲡᲐᲥᲛᲔᲑᲐ

შეეზ ღუ დათ ბაზ რის დახ ლებ ზე დაბ რუ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რა საც უმე ტე სად 

უსაფ რთხოე ბის არ გუ მენ ტე ბით ხსნიდ ნენ. თუმ ცა, რო გორც ბე ქაუ რი აღ ნიშ ნავს, 

ამის უკან რეა ლუ რად ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სე ბი იდ გა. კერ ძოდ, იმის გა მო, რომ 

პან დე მიუ რი ლოქ დაუ ნის პი რო ბებ ში შეზ ღუდ ვა სა ცა ლო ვაჭ რო ბას შეე ხო, და 

არა სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბას, ამან დე ზერ ტი რე ბის ბაზ რის ტე რი ტო რიე ბი გა მოა თა-

ვი სუფ ლა სა ბი თუ მო მო ვაჭ რეე ბის თვის, რომ ლე ბიც, ბაზ რის ტე რი ტო რიის და სა-

კა ვებ ლად, სა ცა ლო მო ვაჭ რეებ ზე მა ღა ლი ტა რი ფით იბეგ რე ბიან. შე სა ბა მი სად, 

ბაზ რის ად მი ნის ტრა ციის თვის უფ რო მომ გე ბი იყო ამ ტე რი ტო რიებ ზე სა ბი თუ მო 

ვაჭ რო ბით და კა ვე ბუ ლი ადა მია ნე ბი დარ ჩე ნი ლიყ ვნენ, სა ცა ლო ვაჭ რე ბის თვის 

კი, დახ ლებ თან დაბ რუ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ მიე ცათ. რო გორც გი გა ბე ქაუ რი 

გან მარ ტავს, ამას სა ცა ლო მო ვაჭ რეე ბის (დაახ ლოე ბით 130-მდე მო ვაჭ რის) პრო-

ტეს ტი მოჰ ყვა, რა მაც ერთ კვი რამ დე გას ტა ნა. ეს და სხვა ფაქ ტო რე ბი გახ და იმის 

წი ნა პი რო ბა, რომ მო ვაჭ რეე ბი დაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვნენ თა ვიანთ დახ ლებ ზე. თუმ-

ცა, აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დახ ლებ ზე დაბ რუ ნე ბულ მო ვაჭ რეებს დაე ვა ლათ 

ინ დი ვი დუა ლუ რად ეზ რუ ნათ ჰი გიე ნუ რი და ან ტი პან დე მიუ რი უსაფ რთხოე ბის 

ზო მე ბის დაც ვა ზე, რაც მათ თვის დი დი ფი ნან სუ რი წნე ხი შეიქ მნა. შემ ცი რე ბუ ლი 

ვაჭ რო ბის პი რო ბებ ში, მათ გარ კვეულ ნა წილს ამის თვის ხარ ჯის გა წე ვა არ შეეძ-

ლო, რის გა მოც ნე ბა ყოფ ლო ბით მოუ წია უა რი ეთ ქვა დახ ლებ თან დაბ რუ ნე ბა ზე. 

3.7 ფორმალიზება

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ჩა ტარ დეს კვლე ვა, თუ რო გორ შეიც ვა ლა არა ფორ მა ლუ რად 

და საქ მე ბუ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა მა თი სა მუ შაოს ფორ მა ლი ზე ბის მი მართ. 

სამ წუ ხა როდ, ამ ეტაპ ზე, მო ნა ცე მე ბი, მხო ლოდ სა ში ნაო შრო მა ში და ქი რა ვე ბით 

და საქ მე ბუ ლე ბის შე სა ხებ მოგ ვე პო ვე ბა. თუ პან დე მიამ დე გა მო კით ხუ ლი საო-

ჯა ხო მშრო მე ლე ბის მხო ლოდ 23% იყო დაინ ტე რე სე ბუ ლი სამ სა ხუ რის ფორ-

მა ლი ზე ბით, პან დე მიის შემ დეგ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 72%-მდე გაი ზარ და.97 მთა ვა რი 

მო ტი ვა ცია სა ხელ მწი ფოს ან ტიკ რი ზი სულ დახ მა რე ბებ ზე წვდო მა და შრო მი თი 

გა რან ტიე ბის მი ღე ბა გახ და.

რო გორც ISET-ის ეკო ნო მი კუ რი სკო ლის ექ სპერ ტი აღ ნიშ ნავს ინ ტერ ვიუ ში, პან-

დე მიამ, ბევ რი საო ჯა ხო მშრო მე ლი დაა ფიქ რა ფორ მა ლი ზე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე. 

ამის მიუ ხე და ვად, ბა რიე რად რჩე ბა ფორ მა ლი ზე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ისე თი 

სა კით ხე ბი, რო გო რი ცაა ანაზ ღაუ რე ბის ან შე მო სავ ლის შემ ცი რე ბის ში ში, რაც 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხადს უკავ შირ დე ბა; ასე ვე უნ დობ ლო ბა იმის მი მართ, რომ 

ფორ მა ლი ზე ბის შემ თხვე ვა ში შრო მი თი უფ ლე ბე ბი და ცუ ლი იქ ნე ბა, გან სა კუთ-

97 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ISET (გამოქვეყნების პროცესში), „შრომის საერთა შო-
რისო ორგანიზაციის 189 კონვენციის (ოჯახში დასაქმებულთა შესახებ) რატიფიკაციის 
რეგულაციური გავლენის ანალიზი“.
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რე ბით მა შინ, რო დე საც დღეს, ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბის უფ ლე ბე ბი მა-

სობ რი ვად ირ ღვე ვა. 

ფორ მა ლი ზე ბას თან და კავ ში რე ბით ასე ვე ქმნის ბა რიე რებს ინ დი ვი დუა ლუ რი აღ-

ქმე ბი და და მო კი დე ბუ ლე ბა. კერ ძოდ, არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა დიდ 

ნა წილს (იო გას ინ სტრუქ ტორს, დი ჯეის, გა რე მო ვაჭ რეე ბის ნა წილს, მხატ ვარს, ბუ-

ღალ ტერს, ილუს ტრა ტორს) მიაჩ ნია, რომ არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბა ბევ რად უფ-

რო მოქ ნი ლი და მო სა ხერ ხე ბე ლია დროი თი და გეგ მა რე ბის, სა მუ შაო გრა ფი კის 

მარ თვის და ში ნა გა ნა წე სის მოქ ნი ლო ბის თვალ საზ რი სით. ამ წარ მოდ გე ნებს ასე ვე 

ემა ტე ბა ერ თგვა რი ფსი ქო სო ცია ლუ რი აღ ქმე ბი - და ბა ლი თვით და ჯე რე ბა, სა კუ თარ 

კომ პე ტენ ციებ ში ეჭ ვის შე ტა ნა, ში ში ფორ მა ლი ზე ბუ ლი შრო მი თი ეთი კის და მა ღა-

ლი დის ციპ ლი ნის შე სა ხებ. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ საო ჯა ხო შრო მა ში და საქ მე ბუ ლე ბის 

შემ თხვე ვა ში, ამას ემა ტე ბა შრო მი თი ურ თიერ თო ბის ე.წ. „ფა მი ლი ზა ციის“ კომ პო-

ნენ ტი, სა დაც რო გორც რეს პონ დენ ტე ბი აც ხა დე ბენ, თავს არა რო გორც და საქ მე-

ბუ ლად, არა მედ რო გორც ოჯა ხის წევ რად აღიქ ვა მენ. აქ ვე უნ და გა ნი მარ ტოს, რომ 

ფა მი ლი ზა ციის ას პექტს, საო ჯა ხო მშრო მე ლე ბის შემ თხვე ვა ში, ახ ლავს რო გორც 

უარ ყო ფი თი, ისე და დე ბი თი მხა რეე ბი - ერ თი მხრივ, დამ ქი რა ვებ ლის ოჯახ თან „გა-

ში ნაუ რე ბულ“ და საქ მე ბულს უჭირს საუ ბა რი შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის პრობ ლე-

მურ მხა რეებ სა და წუ ხილ ზე და გა ჩუ მე ბას ამ ჯო ბი ნებს, თუმ ცა მეო რე მხრივ, ფა მი-

ლა რუ ლი სა მუ შაო ეთი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა დამ ქი რა ვე ბელს ერ თგვა რი სო ცია ლუ რი 

დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნის ვალ დე ბუ ლე ბას აკის რებს კრი ზი სულ სი ტუა ციებ ში - იქ ნე ბა 

ეს ხელ ფა სის წი ნას წა რი გა ცე მა, გარ კვეუ ლი მა ტე რია ლუ რი ან ნა ტუ რით დახ მა რე ბა 

და ა.შ. მიუ ხე და ვად ამი სა, პან დე მიუ რი კრი ზი სის პი რო ბებ ში, რო დე საც მა სობ რი-

ვად შემ ცირ და შე მო სავ ლე ბი და მოხ მა რე ბა სა თუ მომ სა ხუ რე ბა ზე მოთ ხოვ ნა დაე ცა, 

მსგავ სი პი რა დი ურ თიერ თო ბე ბის პრაქ ტი კე ბი საკ მა რი სი არ აღ მოჩ ნდა იმი სათ ვის, 

რა თა არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი სა თა ნა დოდ დაეც ვა.

თუ კონ კრე ტუ ლად რო გორ წარ მოუდ გე ნიათ სხვა დას ხვა არა ფორ მა ლურ შრო მა ში 

მყოფ პი რებს ფორ მა ლი ზე ბა, პა სუ ხე ბი გან სხვა ვე ბუ ლი იყო, თუმ ცა გარ კვეუ ლი ფორ-

მის რე გუ ლი რე ბის სა ჭი როე ბას ყვე ლა და საქ მე ბუ ლი ხე დავს. მა გა ლი თის თვის, მო-

ვაჭ რეე ბი ფორ მა ლი ზე ბის ნა წილს მე რიის და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან სა ვაჭ რო 

დახ ლე ბის და სა ვა ლი გზის ნა წი ლის მო წეს რი გე ბა -ორ გა ნი ზე ბა ში ხე და ვენ. საო ჯა ხო 

მშრო მე ლებს ფორ მა ლი ზე ბის მი სა ღებ გზად ორი რამ ესა ხე ბათ - და საქ მე ბის საა გენ-

ტოე ბის მან და ტის და რო ლის გაძ ლიე რე ბა, და მათ ზე მე ტი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და წე-

სე ბა შრო მი თი ურ თიერ თო ბის რე გუ ლი რე ბის ნა წილ ში, და მეო რე მხრივ, საო ჯა ხო 

შრო მა ში ჩარ თუ ლი პი რე ბის თვი თორ გა ნი ზე ბა, სა დაც ისი ნი ერ თია ნი ძა ლე ბით შეძ-

ლებ დნენ მათ წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბას. მომ სა ხუ რე ბის სფე რო-

ში და საქ მე ბუ ლე ბის თვის ფორ მა ლი ზე ბის უფ რო პირ და პი რი გზე ბი გა ცი ლე ბით უფ რო 

მი სა ღე ბი და სა სურ ვე ლია, იგი ვე შრო მი თი კონ ტრაქ ტის გა ფორ მე ბა, ანაზ ღაუ რე ბის 

სა ბან კო გა ტა რე ბა, თუ სხვა ფორ მა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის ამუ შა ვე ბა.
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ცხრი ლი 1 

ეკონომიკური საქმიანობის სახე (სექციის დონეზე NACE Rev.2 კლასიფიკაციის 
შესაბამისად)* შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის საქმიანობები

არასასოფლო-სამეურნეო 
სფეროში არაფორმალურად 

დასაქმებულები

არა დიახ

0% 100%

სქესი კაცი ქალი

1,4% 98,6%

შეთანხმების ტიპი
წერილობითი ხელშეკრუების 

საფუძველზე
სიტყვიერი შეთანხმების 

საფუძველზე

3.0% 97.0%

დანართი 2
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ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ 
ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ 
ᲘᲜᲡᲢᲠᲣᲛᲔᲜᲢᲔᲑᲘ
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4.1 შესავალი

პან დე მიამ ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი გა მოიწ ვია მსოფ ლიოს ყვე ლა ქვე ყა ნა ში, თუმ ცა 

ეკო ნი მი კუ რი სტრუქ ტუ რი სა და არ სე ბუ ლი სო ციო -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბის 

მი ხედ ვით, რყე ვა ზო გიერთ ქვე ყა ნა ში უფ რო მძლავ რი აღ მოჩ ნდა ვიდ რე სხვა-

გან. სა ქარ თვე ლო ში, შე მო სავ ლე ბის ტუ რიზ მზე, სერ ვი სის სექ ტორ სა და ფუ ლად 

გად მო რიც ხვებ ზე და მო კი დე ბუ ლო ბის გა მო, კრი ზი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ წვა-

ვით იგ რძნო მო სახ ლეო ბის დიდ მა ნა წილ მა. აგ ვის ტო ში მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვის 

თა ნახ მად, 2020 წელს მო სა ლოდ ნე ლია ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის 

83%-ით, სერ ვი სის სექ ტო რის შე მო სავ ლე ბის 19%-ით და ფუ ლა დი გად მო რიც ხვე-

ბის 10%-ით შემ ცი რე ბა.98 შე მო სავ ლე ბის დრა მა ტულ მა შემ ცი რე ბამ და მა ტე ბი თი 

სა გა რეო ვა ლის მო ძიე ბის წი ნა პი რო ბა შექ მნა.

2020 წლის მე-2 კვარ ტალ ში, 2019 წლის მე-2 კვარ ტალ თან შე და რე ბით, უმუ შე ვარ-

თა რაო დე ნო ბა 15 600 ადა მია ნით გაი ზარ და, რაც უმუ შევ რო ბის 0,9%-იან ზრდას 

ნიშ ნავს, და მათ 89%-ს ქა ლე ბი შეად გენ დნენ. ILO-ს თა ნახ მად, 2020 წლის ბო ლოს-

თვის სა ქარ თვე ლო ში დაახ ლოე ბით 284-ი დან 360 ათა სამ დე ადა მია ნი დარ ჩე ბა 

უმუ შე ვა რი, ხო ლო 2021 წლის თვის ეს ციფ რი 363,8 ათას ადა მიანს გაუ ტოლ დე-

ბა.99 ILO ვა რაუ დობს, რომ 2021 წლის თვის 100 000 თვით და საქ მე ბუ ლი და კარ გავს 

სამ სა ხურს და, შე სა ბა მი სად, შე მო სა ვალ საც.100 დაახ ლოე ბით მსგავს პროგ ნო ზებს 

აკე თებს ISET-ის მიერ მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვაც, რო მე ლიც და საქ მე ბის ქვე სექ ტო-

რულ მო ნა ცე მებს ეყ რდნო ბა. ამ კვლე ვის თა ნახ მად, COVID 19-ის შე დე გად და ქი-

რა ვე ბუ ლებს შო რის 30%-ს ემუქ რე ბო და სამ სა ხუ რის და კარ გვის მა ღა ლი რის კი, 

ხო ლო თვით და საქ მე ბუ ლებს შო რის 15%-ს. ეს ჯა მუ რად დაახ ლოე ბით 380 ათა სი 

და საქ მე ბუ ლის ტო ლია. UNICEF-ის მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, COVID 

19-ის შე დე გად დამ დგა რი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გა მო სა ქარ თვე ლო ში ბავ შვთა 

სი ღა რი ბე, საუ კე თე სო შემ თხვე ვა ში 31 პრო ცენ ტამ დე გაიზ რდე ბა, ყვე ლა ზე ცუდ 

შემ თხვე ვა ში კი - 38 პრო ცენ ტამ დე.  იმა ვე კვლე ვის მი ხედ ვით, “კო რო ნა ვი რუ სის 

98 Macro Insights: Fiscal Bridging to Further Recovery. TBC. August 2020

99 World Employment and Social Outlook, Trends  2020, ILO

100 World Employment and Social Outlook, Trends  2020, ILO
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პან დე მიას თან და კავ ში რე ბუ ლი შო კის შე დე გად, მო სა ლოდ ნე ლია მო სახ ლეო ბის 

სი ღა რი ბის დო ნის (166 ლა რი თვე ში ზრდას რულ პირ ზე) 21.7 პრო ცენ ტი დან 24 პრო-

ცენ ტამ დე ზრდა და ბა ლი შო კის შემ თხვე ვა ში, 26 პრო ცენ ტამ დე - სა შუა ლო შო კის 

შემ თხვე ვა ში, ხო ლო 30.9 პრო ცენ ტამ დე - ძლიე რი შო კის შემ თხვე ვა ში.”

გაი ზარ და სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ თა რაო დე ნო ბაც. აგ ვის ტო ში საარ-

სე ბო შემ წეო ბა მიი ღო თით ქმის ნა ხე ვარ მა მი ლიონ მა (493 088) მო ქა ლა ქემ, რაც 

ნიშ ნავს, რომ სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ თა რაო დე ნო ბა 2020 წელს 14%-ით 

გაი ზარ და.101 სი ღა რი ბის მკვეთ რი და მყი სიე რი ზრდა მოუ ლოდ ნე ლი არ ყო ფი ლა 

იმ პი რო ბებ ში, რო ცა მო სახ ლეო ბის 88%-ს გა მო კით ხვის მი ხედ ვით და ნა ზო გი არ 

აქვს,102 ხო ლო 65% 2020 წლის ივ ლის ში ჩა ტა რე ბულ გა მო კით ხვა ში უთი თებ და,103 

რომ ფუ ლი ოჯა ხის საკ ვე ბით უზ რუნ ველ სა ყო ფად მაქ სი მუმ 1 თვე ეყო ფა.

სამ წუ ხა როდ, სო ცია ლუ რი დაც ვის არ სე ბუ ლი სის ტე მა ამ გა მოწ ვე ვე ბის თვის ეფექ-

ტია ნად სა პა სუ ხოდ, მზად არ აღ მოჩ ნდა.

სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე მა იმ პო ლი ტი კე ბი სა და პროგ რა მე ბის ერ თობ ლიო-

ბაა, რომ ლის მი ზა ნიც სი ღა რე ბე სა და სო ცია ლურ მოწ ყვლა დო ბას თან ბრძო ლაა 

და გუ ლის ხმობს პრე ვენ ციულ და რეა გი რე ბით მე ქა ნიზ მებს, რომ ლე ბიც აზ ღვე ვენ 

ადა მია ნე ბის სო ცია ლურ და ეკო ნო მი კურ რის კებს და აძ ლიე რე ბენ მათ შე საძ ლებ-

ლო ბებს, გაუმ კლავ დნენ შე მო სავ ლის და კარ გვას. სა ქარ თვე ლო ში, სო ცია ლუ რი 

დაც ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტე ბი ან საერ თოდ არ არ სე ბობს, ან სუს ტი და 

მოუქ ნე ლია, რაც კრი ზი სის პი რო ბებ ში სა ზო გა დოე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი დაუც ვე-

ლო ბის მი ზე ზი გახ და.

ამ თა ვის მი ზა ნია შეა ფა სოს რო გორც სა ხელ მწი ფოს ან ტიკ რი ზი სუ ლი ღო ნის ძიე-

ბე ბი, ისე სო ცია ლუ რი დაც ვის არ სე ბუ ლი სის ტე მის ჩა ვარ დნე ბი და გას ცეს პა სუ ხი 

კით ხვებს, თუ რა ტომ აღ მოჩ ნდა მო სახ ლეო ბა ასე თი მოწ ყვლა დი კრი ზი სის წი ნა შე 

და რა ტომ აღ მოჩ ნდა სა ხელ მწი ფო კრი ზის თან გან მკლა ვე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი 

სო ცია ლუ რი დაც ვის ინ სტრუ მენ ტე ბის გა რე შე.

4.2 მინიმალური ხელფასი

პან დე მიუ რი კრი ზი სი სას გა მოვ ლე ნი ლი უკი დუ რე სი სო ცია ლუ რი მოწ ყვლა დო ბის 

ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი მი ზე ზი ეფექ ტია ნი მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის არარ სე ბო ბაა. 

დღეს სა ქარ თვე ლო ში კვლავ 1999 წელს მი ღე ბუ ლი ნო მი ნა ლუ რი მი ნი მა ლუ რი 

101 სოციალური მომსახურების სააგენტო, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამების 
მონაცემთა ბაზა 2020 წელი.

102 საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. NDI. 2019. 

103 საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა. Edison Research. 2020.
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ხელ ფა სის დად გე ნი ლე ბა  მოქ მე დებს, რო მე ლიც მას 20 ლა რით გან საზ ღვრავს. 

სა შუა ლო ხელ ფა სი, ოფი ცია ლუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 1,200 ლარს შეად გენს, 

თუმ ცა საქ სტა ტის მე თო დო ლო გიის გა მო მი სი დაან გა რი შე ბა შრო მის ბაზ რის ნა-

ხე ვარ ზე მეტს არ ფა რავს. თვით და საქ მე ბუ ლე ბი სა (დაახ ლოე ბით 50%) და არა-

ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის მა ღა ლი წი ლის გა მო, სა ვა რაუ დოა, რომ საქ სტა ტის 

მიერ დათ ვლი ლი სა შუა ლო ხელ ფა სი მხო ლოდ ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა 

ვიწ რო სეგ მენ ტის მდგო მა რეო ბას ასა ხავს და სა შუა ლო ხელ ფა სის რეა ლუ რი მაჩ-

ვე ნე ბე ლი გა ცი ლე ბით და ბა ლია. ამას თან ერ თად, მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, თით-

ქმის 400,000 ადა მია ნის ყო ველ თვიუ რი ანაზ ღაუ რე ბა 300 ლარ ზე ნაკ ლე ბია.

ეფექ ტია ნი მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის არარ სე ბო ბა გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რია 

მა ღა ლი უმუ შევ რო ბის პი რო ბებ ში, რო ცა და საქ მე ბუ ლებს და საქ მე ბის არ ჩე ვა ნი 

იშ ვია თად ეძ ლე ვათ და, რო გორც წე სი, არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა უმუ შევ რო ბა სა და 

და ბალ ხელ ფასს შო რის უწევთ. საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბით, პან დე მიამ დე სა ქარ თვე-

ლო ში უმუ შევ რო ბის დო ნე 12%-ს შეად გენ და, თუმ ცა, შრო მის ბა ზარ ზე იმ თვით-

და საქ მე ბულ თა მა ღა ლი წი ლის გა მო, რო მე ლიც სოფ ლის მეურ ნეო ბა შია ჩარ თუ-

ლი და კლა სი ფი კა ციით მხო ლოდ სა კუ თა რი თა ვის სარ ჩენ სოფ ლის მეურ ნეო ბის 

პრო დუქტს აწარ მოებს, უმუ შევ რო ბის რეა ლუ რი დო ნე, სა ვა რაუ დოდ, საქ სტა ტი სას 

მნიშ ვნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა.104

მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრა აუ ცი ლე ბე ლია სხვა ინ სტრუ მენ ტე ბის ეფექ-

ტია ნი მუ შაო ბის თვი საც, უმუ შევ რო ბის შემ წეო ბის შე მო სა ღე ბად, ისე ვე რო გორც 

უმუ შევ რო ბის დაზ ღვე ვი სა და სტა ბი ლუ რი სო ცია ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა-

რეო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. COVID-19-ის პან დე მია ცხად ყოფს, რომ დღეს შრო-

მის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სა ხელ ფა სო სტრუქ ტუ რა შეუძ ლე ბელს ხდის და ნა ზო გის 

დაგ რო ვე ბას და მშრო მე ლებ სა და მათ ოჯა ხებს მუდ მი ვად სი ღა რი ბის ზღვარ ზე 

ტო ვებს. ნა წი ლობ რივ სწო რედ მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის არარ სე ბო ბის გა მო, პან-

დე მიამ დე, მო სახ ლეო ბის 88%-ს და ნა ზო გი არ ჰქონ და, რაც კრი ზის თან ერ თად 

მო სახ ლეო ბის დიდ ნა წილს უკი დუ რე სად მოწ ყვლად მდგო მა რეო ბა ში აგ დებს. 

ამა ვე დროს, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა შინ ხდე-

ბა, რო ცა ძლიე რი მშრო მელ თა გაერ თია ნე ბე ბი კო ლექ ტიუ რი მო ლა პა რა კე ბი სას 

და საქ მე ბულ თა ინ ტე რე სე ბის ეფექ ტია ნად დაც ვას ვერ ახერ ხე ბენ, ხო ლო სა მუ-

შაოს და კარ გვის საფ რთხე, რაც ხარ ვე ზია ნი სო ცია ლუ რი სის ტე მის გა მო ბევ რი 

ადა მია ნის თვის უკი დუ რეს სი ღა ტა კე ში ჩა ვარ დნას გუ ლის ხმობს, და საქ მე ბუ ლებს 

დამ საქ მე ბელ თან მო ლა პა რა კე ბებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად ასუს ტებს. ამი ტო მაც, მშრო-

მელ თა სუს ტი ორ გა ნი ზე ბის ფონ ზე, პან დე მიის დროს შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ-

ღვე ვის არ სე ბუ ლი მას შტა ბი, გა საკ ვი რი არ არის.

104 დასაქმების პოლიტიკა განვითარების კონტექსტში. EMC. 2020.

https://forbes.ge/news/7240/minimaluri-xelfasis-fasi
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4.3 უმუშევრობის კომპენსაცია

სა ხელ მწი ფო კრი ზისს სო ცია ლუ რი დაც ვის ფუნ და მენ ტუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა-

რე შე შეხ ვდა. მშრო მელ თა დაც ვის ინ სტრუ მენ ტე ბი აქ ტიურ და პა სიურ პროგ რა-

მე ბად იყო ფა.105 პა სიურ პროგ რა მე ბად მოიხ სე ნიე ბენ იმ ინ სტრუ მენ ტებს, რომ-

ლე ბიც უმუ შე ვარ თათ ვის შე მო სავ ლის უზ რუნ ველ ყო ფის კე ნაა მი მარ თუ ლი - ამ 

კა ტე გო რიას მიე კუთ ვნე ბა უმუ შევ რო ბის დაზ ღვე ვა და უმუ შევ რო ბის შემ წეო ბა. 

აქ ტიუ რი პროგ რა მე ბი იმ მე ქა ნიზ მებს აერ თია ნებს, რომ ლე ბიც შრო მი თი ბაზ რის 

მო ნა წი ლეებს სა მუ შაოს პოვ ნა ში ეხ მა რე ბა - ასე თია კვა ლი ფი კა ციის ამაღ ლე ბი სა 

და რეკ ვა ლი ფი კა ციის პროგ რა მე ბი, და საქ მე ბის საა გენ ტოე ბი, სა ხელ ფა სო სუბ სი-

დიე ბი და ისე თი სა გა და სა ხა დო ინ სტრუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც სა მუ შაო ად გი ლე ბის 

შე ნარ ჩუ ნე ბის კე ნაა მი მარ თუ ლი. კრი ზი სულ ვი თა რე ბა ში შე საძ ლე ბე ლია ორი-

ვე ტი პის ინ სტრუ მენ ტე ბის ამოქ მე დე ბა და ევ რო პულ ქვე ყა ნა თა უმ რავ ლე სო ბა ში 

პან დე მიამ დეც და მის გან მავ ლო ბა შიც ფუნ ქციო ნი რებს აქ ტიურ და პა სიურ პროგ-

რა მა თა კომ ბი ნა ცია. რა თქმა უნ და, აღ ნიშ ნუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ბა 

მხო ლოდ COVID-19-ის პან დე მიით გა მოწ ვეუ ლი კრი ზი სით არ შე მოი ფარ გლე ბა 

და მა თი ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზე ბა აუ ცი ლე ბე ლია  მშრო მელ თა სო ცია ლუ რი დაც ვის-

თვის, რაც, თა ვის მხრივ, მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა დამ საქ მებ ლებ თან შრო მით ურ-

თიერ თო ბა ში მა თი გაძ ლიე რე ბის კუთ ხი თაც.

მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის მსგავ სად, სა ქარ თვე ლო ში მცი რე ხნით, 2002-2006 წლებ ში 

მოქ მე დი უმუ შევ რო ბის შემ წეო ბა მხო ლოდ ნო მი ნა ლუ რი დატ ვირ თვის მა ტა რე ბე-

ლი იყო და ჯერ 14, ხო ლო შემ დეგ 20 ლა რით გა ნი საზ ღვრე ბო და. 2006 წელს შრო მის 

კო დექ სის ჩა ნაც ვლე ბას თან ერ თად, ეს ჩა ნა წე რიც გაუქ მდა. მას შემ დეგ, მიუ ხე და-

ვად რამ დე ნი მე მცდე ლო ბი სა - 2017-18 წლებ ში, უმუ შევ რო ბის შემ წეო ბის შე მო ღე-

ბის მიზ ნით, სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცია ტი ვა შეი მუ შა ვა სა ქარ თვე ლოს პროფ კავ შირ თა 

გაერ თია ნე ბამ106 - უმუ შევ რო ბის შემ წეო ბა ან უმუ შევ რო ბის დაზ ღვე ვის სის ტე მე ბის 

შე მო ღე ბა, მიუ ხე და ვად უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი დო ნი სა, დღემ დე ვერ ხერ ხდე ბა. სა-

ქარ თვე ლოს გან გან სხვა ვე ბით, მსოფ ლიოს ბევრ ქვე ყა ნა ში, პენ დე მიის გა მო მა სობ-

რი ვად უმუ შევ რად დარ ჩე ნი ლი ადა მია ნე ბის მეტ ნაკ ლე ბი კე თილ დღეო ბა სწო რედ 

უმუ შევ რო ბის კომ პენ სა ციის სის ტე მით გა დაიჭ რა. 

4.4 აქტიური შრომის ბაზრის ინსტრუმენტები

რაც შეე ხე ბა აქ ტიუ რი შრო მის ბაზ რის პროგ რა მებს, სა ქარ თვე ლო ში ისი ნი სუს ტი 

ან ეპი ზო დუ რია. 2020 წლის პირ ვე ლი იან ვრი დან ამოქ მედ და და საქ მე ბის სა ხელ-

მწი ფო საა გენ ტო, რო მელ მაც ამა ვე ფუნ ქციის მა ტა რე ბე ლი, დევ ნილ თა, შრო მის, 

105 დასაქმების პოლიტიკა განვითარების კონტექსტში. EMC. 2020.

106 კომპენსაცია უმუშევრებს – პროფკავშირები ინიციატივით გამოდის. „ნეტგაზეთი“. 2018.
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ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტრო ში შე მა ვა ლი დე პარ ტა მენ-

ტი ჩაა ნაც ვლა. ცალ კე სსიპ -ად ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიუ ხე და ვად, საა გენ ტოს ბიუ ჯე-

ტი უც ვლე ლი დარ ჩა, ხო ლო მი სი შე საძ ლო ბე ნე ფი ციარ თა რაო დე ნო ბა, ანუ იმ 

ადა მიან თა რიც ხვი, რო მელ თა და საქ მე ბა საც საა გენ ტო შეეც დე ბა, 2500 ადა მიანს 

არ აღე მა ტე ბა.107 ამ მას შტა ბის და საქ მე ბის პროგ რა მა შრო მის ბა ზარ ზე არ სე ბულ 

მდგო მა რეო ბას, ძი რეუ ლად, ცხა დია, ვერ შეც ვლის.

იმა ვეს თქმა შეგ ვიძ ლია სა ხელ მწი ფო მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მა ზე, 

რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში 2014 წლი დან ამოქ მედ და. 2018 წელს პროგ რა მით სულ 

2575-მა ადა მიან მა ისარ გებ ლა, ხო ლო მის შე დე გად სამ სა ხუ რის პოვ ნა მხო ლოდ 

19%-მა, ანუ 514-მა ადა მიან მა შეძ ლო. გა მო დის, რომ აქ ტიუ რი შრო მის ბაზ რის 

ორი ძი რი თა დი ინ სტრუ მენ ტით, ჯამ ში, წე ლი წად ში სულ რამ დე ნი მე ათა სი ადა-

მია ნი სარ გებ ლობს.108 

შრო მის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის მი ხედ ვით, აქ ტიუ რი შრო მის ბაზ რის 

პროგ რა მე ბი COVID 19-ის პან დე მიის შე დე გად გა ჩე ნი ლი ეკო ნო მი კუ რი კრი-

ზი სის და საძ ლევ „უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ინ სტრუ მენ ტებს წარ მოად გე ნენ“,109 რომ-

ლებ საც ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მე ბის გაძ ლიე რე ბის პო ტენ ცია ლი აქვთ. მიმ დი-

ნა რე კრი ზი სი სას აქ ტიუ რი შრო მის ბაზ რის ინ სტრუ მენ ტებს ორი ძი რი თა დი 

ფუნ ქციის შეს რუ ლე ბა შეუძ ლიათ: ერ თი მხრივ, არ სე ბუ ლი სა მუ შაო ად გი ლე-

ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ხელ შეწ ყო ბა და, მეო რე მხრივ, უმუ შევ რად დარ ჩე ნილ თათ-

ვის ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის მო ძებ ნი სა და მა თი შრო მის ბა ზარ ზე აქ ტიუ რი 

ჩარ თუ ლო ბის მხარ და ჭე რა.  

სხვა ქვეყ ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით, პან დე მიის პი რო ბებ ში, სა ქარ თვე ლო ში არც სა-

გან გე ბო აქ ტიუ რი შრო მის ბაზ რის პროგ რა მე ბი შეუ მუ შა ვე ბიათ და არც არ სე ბუ ლი 

პროგ რა მე ბი გაუ ფარ თოე ბიათ. 

კერ ძო სექ ტო რის დახ მა რე ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მე ბი სა მუ შაო ად გი ლე ბი-

სა და ხელ ფა სე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლად ვერ ჩაით ვლე ბა. გა სათ ვა-

ლის წი ნე ბე ლია, რომ კერ ძო სექ ტო რის და სახ მა რებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი ნან-

სუ რი რე სურ სე ბი იქ ნა მო ბი ლი ზე ბუ ლი, თუმ ცა ბიზ ნე სის თვის დახ მა რე ბის გა ცე მა 

არ გუ ლის ხმობ და ისეთ დათ ქმებს, რომ ლე ბიც და საქ მე ბულ თა ინ ტე რე სებს დაი-

ცავ და. სა ხელ მწი ფოს შეეძ ლო მის ხელთ არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი და სა გა და სა ხა-

დო ბერ კე ტე ბი და შე ღა ვა თე ბი იმ გვა რად მიე მარ თა, რომ დამ საქ მე ბელ თათ ვის 

სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა პრიო რი ტე ტუ ლი გამ ხდა რი ყო - ეს იმ შემ თხვე-

107 როგორ დაეხმარება დასაქმების სააგენტო სამუშაოს მაძიებლებს? BM.ge 2020 წლის 14 
იანვარი; დასაქმების პოლიტიკა საქართველოში, EMC, 2020.

108 შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტი, 2019. დასაქმების პოლიტიკა საქართველოში, EMC, 
2020.

109 COVID-19: Public employment services and labour market policy responses. ILO. 2020
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ვა ში მოხ დე ბო და, თუ სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რა ნა წი ლობ რივ მაინც იქ ნე ბო და 

და მო კი დე ბუ ლი შემ ცი რე ბე ბის თვის თა ვის არი დე ბა ზე. თუმ ცა, ამის ნაც ვლად, ან-

ტიკ რი ზი სულ მა გეგ მამ ბიზ ნე სებს უპი რო ბო დახ მა რე ბა შეს თა ვა ზა.

ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად თან და კავ ში რე ბუ ლი შე ღა-

ვა თე ბი იყო, რო მე ლიც შეგ ვიძ ლია ხელ ფა სის ნა წი ლობ რი ვი სუბ სი დი რე ბის ფორ-

მად მი ვიჩ ნიოთ. ამ პროგ რა მის ფარ გლებ ში, მაი სი დან ოქ ტომ ბრის ჩათ ვლით, 

სა ხელ მწი ფომ უა რი თქვა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის მოკ რე ბა ზე და დამ საქ-

მებ ლებს უფ ლე ბა მის ცა აღ ნიშ ნუ ლი თან ხე ბი სა წარ მოს ან გა რიშ ზე დაე ტო ვე ბი ნა. 

პროგ რა მამ და ფა რა უკ ლებ ლივ ყვე ლა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლი სა ქარ თვე-

ლო ში, ვი სი ხელ ფა სიც 1500 ლარს არ აღე მა ტე ბა. შე ღა ვა თი გავ რცელ და მაქ სი-

მუმ 750 ლარ ზე, ანუ იმ და საქ მე ბუ ლე ბის, ვი სი ხელ ფა სიც 750-სა და 1500-ს ლარს 

შო რი საა, დაი ფა რა ხელ ფა სის მხო ლოდ ნა წი ლი. პროგ რა მა ში მოხ ვდა 400,000-ზე 

მე ტი და საქ მე ბუ ლი. ამ პროგ რა მით და საქ მე ბულ თა ხელ ფა სის ნა წი ლი დამ საქ-

მებ ლებს დარ ჩათ, რაც სა მარ თლებ რივ კით ხვებს აჩენს. მიუ ხე და ვად ამი სა, უნ და 

ვი ვა რაუ დოთ, რომ პროგ რა მამ სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას ხე ლი შეუწ ყო, 

რად გან დამ საქ მე ბელ თათ ვის ხელ ფა სის ტვირ თი შეამ სუ ბუ ქა.  

4.5 სოციალური შემწეობის სისტემა 

შრო მის ბაზ რის პა სიუ რი და აქ ტიუ რი პროგ რა მე ბის არარ სე ბო ბის ან არაპ რო დუქ-

ტიუ ლო ბის პი რო ბებ ში, მშრო მელ თა სო ცია ლუ რი დაც ვის ერ თა დერთ ინ სტრუ-

მენ ტად საარ სე ბო შემ წეო ბის სის ტე მა რჩე ბა. ეს სის ტე მა სა ქარ თვე ლო ში 2006 

წლი დან არ სე ბობს და მი სი ძი რი თა დი მი ზა ნი უკი დუ რე სი სი ღა რი ბის შემ სუ ბუ ქე-

ბაა. ბე ნე ფი ციარ თა გა მოვ ლე ნი სა და კა ტე გო რი ზა ციის თვის მოქ მე დებს ქუ ლე ბის 

სის ტე მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სო ცია ლუ რი აგენ ტი ბე ნე ფი ცია რის მა ტე რია ლურ 

მდგო მა რეო ბას აფა სებს. ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი, 30,000-მდე ქუ ლის მქო ნე ოჯა ხე ბი, 

ოჯა ხის თი თოეულ წევ რზე დახ მა რე ბის სა ხით 60 ლარს იღე ბენ. ქუ ლე ბის მა ტე ბას-

თან ერ თად, მცირ დე ბა დახ მა რე ბის რაო დე ნო ბაც.

პან დე მიი სას გა ფარ თოვ და სო ცია ლუ რი შემ წეო ბის სის ტე მა. მრა ვალ შვი ლია ნი 

ოჯა ხე ბის თვის (3 ან მე ტი ბავ შვი), ვი სი ქუ ლაც 100,000-ს არ აღე მა ტე ბა, გა მოი ყო 

და მა ტე ბი თი დახ მა რე ბა 100 ლა რის ოდე ნო ბით. იმ ოჯა ხებს, ვი სი სა რეი ტინ გო ქუ-

ლაც 65,000-დან 100,000-მდე ფას დე ბო და, გა მოე ყოთ შემ წეო ბა 70 ლა რის ოდე ნო-

ბით ოჯა ხის პირ ველ წევ რზე, ხო ლო 20 ლა რის ოდე ნო ბით მეო რე წევ რზე. ეს კა-

ტე გო რია, კრი ზი სამ დე, სო ცია ლურ დახ მა რე ბას, გარ და 16 წლამ დე ბავ შვე ბის თვის 

გან კუთ ვნი ლი 50 ლა რი სა, არ იღებ და. 

გარ და ამი სა, შე ჩერ და სო ცია ლუ რი მდგო მა რეო ბის რე გუ ლა რუ ლი გეგ მუ რი და 

არა გეგ მუ რი გა და მოწ მე ბის პრო ცე სი და სო ცია ლუ რად დაუც ვე ლებს შემ წეო ბე ბი 

ავ ტო მა ტუ რად გაუგ რძელ დათ. 
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სა ყო ველ თაო კა რან ტი ნის გა მოც ხა დე ბის შემ დეგ დღის ცენ ტრებ მა და უფა სო სა სა-

დი ლოებ მა მუ შაო ბა შეწ ყვი ტეს, თუმ ცა მათ მა გივ რად და რიგ და საკ ვე ბის ვაუ ჩე რე-

ბი, რომ ლის სა შუა ლე ბი თაც ბე ნე ფი ცია რებს შეეძ ლოთ სურ სა თი თა ვად შეე ძი ნათ. 

ეს ცვლი ლე ბა დროუ ლი იყო იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ უფა სო სა სა დი ლოე-

ბით, მხო ლოდ თბი ლის ში, 40 000 ადა მია ნი სარ გებ ლობს. თუმ ცა სა ვა რაუ დოა, 

რომ ერთ ადა მიან ზე გა მო ყო ფი ლი თან ხით (1.30 ლა რი დღე ში), მა ღა ზია ში იმა ვე 

ღი რე ბუ ლე ბის საკ ვე ბის მი ღე ბა, რა საც ბე ნე ფი ცია რი უფა სო სა სა დი ლო ში იღებ და, 

გან სა კუთ რე ბით პან დე მიის პი რო ბებ ში გაზ რდი ლი ფა სე ბის გა მო, შეუძ ლე ბე ლია.

2020 წელს 42,000-ით გაი ზარ და საარ სე ბო შემ წეო ბის მიმ ღებ თა რაო დე ნო ბა,110 თუმ-

ცა თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ უმუ შევ რო ბი სა და სი ღა რი ბის ზრდის პროგ ნო ზებს, სა ვა-

რაუ დოა, რომ საარ სე ბო შემ წეო ბის მი ღე ბის მსურ ველ თა რაო დე ნო ბა გა ცი ლე ბით 

მა ღა ლია. მიმ დი ნა რე კრი ზი სი წნე ხი აღ მოჩ ნდა საარ სე ბო შემ წეო ბის სის ტე მის თვის 

და მის ად მი ნის ტრი რე ბა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი კი დევ ერ თხელ წარ მოა ჩი ნა. მა-

შინ, რო ცა ათო ბით ათა სი ადა მია ნი მოუ ლოდ ნე ლად შე მო სავ ლის გა რე შე დარ ჩა, 

მა თი მყი სიე რად და ფარ ვა შეუძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა, რად გან სის ტე მა ში მო სახ ვედ-

რად აუ ცი ლე ბე ლი პრო ცე დუ რა მი ნი მუმ ერ თი თვე გრძელ დე ბა, ხო ლო შე ფა სე ბის 

კრი ტე რიუ მე ბი არ სე ბულ ქო ნე ბა ზე და არა შე მო სა ვალ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რაც 

კრი ზი სი სას სის ტე მის რეა გი რე ბის სიჩ ქა რეს ამ ცი რებს. შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო-

ბის შემ წეო ბის ან დაზ ღვე ვის გან გან სხვა ვე ბით, სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის სის ტე მით 

სარ გებ ლო ბის თვის შე მო სავ ლის და კარ გვა საკ მა რი სი არ არის, რაც მოუ ლოდ ნე-

ლად გა ჩე ნი ლი ეკო ნო მი კუ რი რყე ვე ბი სას მის ეფექ ტია ნო ბას ამ ცი რებს. 

ის, რომ საარ სე ბო შემ წეო ბის სის ტე მა სრუ ლად ვერ მოი ცავ და მოუ ლოდ ნე ლი ეკო-

ნო მი კუ რი კრი ზი სის პი რო ბებ ში გაზ რდი ლი სა ჭი როე ბე ბის მქო ნე მო სახ ლეო ბას, 

გა საკ ვი რი არ არის იმ ფონ ზე, რომ საარ სე ბო შემ წეო ბის სის ტე მა ისე დაც მო სახ-

ლეო ბის ყვე ლა ზე და ბალ შე მო სავ ლია ნი მეა თე დის მხო ლოდ ნა ხე ვარს ფა რავს,111 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს სის ტე მა ემორ ჩი ლე ბა გა ფარ თოე ბა სა და დახ ვე წას.112 

4.6 ანტიკრიზისული სოციალური დახმარებები

იმ პი რო ბებ ში, რო ცა სა ხელ მწი ფოს არ ჰქო ნია აქ ტიუ რი და პა სიუ რი შრო მის ბაზ-

რის ინ სტრუ მენ ტე ბის ეფექ ტია ნი გა მო ყე ნე ბის გა მოც დი ლე ბა, ხო ლო სო ცია ლუ რი 

შემ წეო ბის სის ტე მა მიზ ნობ რი ვი და რაო დე ნობ რი ვად შეზ ღუ დუ ლია, სა ჭი რო გახ-

და სო ცია ლუ რი ტრან სფე რე ბის სა გან გე ბო პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა. სხვა ქვეყ-

110 სოციალური მომსახურების სააგენტო, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამების 
მონაცემთა ბაზა, 2020 წელი. 

111 მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, UNICEF. 2017.

112 საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემის მზაობის შეფასება. UNICEF. 2020.
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ნებ ში, სა დაც არ სე ბობს უმუ შევ რო ბის შემ წეო ბა ან უმუ შევ რო ბის დაზ ღვე ვა, კრი-

ზი სუ ლი დატ ვირ თვა მათ ზეც გა და ნა წილ და, ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლეო ბის 

ხელ შე სა ხე ბი ნა წი ლი სა გან გე ბო სო ცია ლუ რი ტრან სფე რე ბის ბე ნე ფი ცია რი გახ და. 

სო ცია ლუ რი ტრან სფე რე ბის ეს პროგ რა მე ბი ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მე ბის სა ხე-

ლით არის ცნო ბი ლი.

ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მე ბი, რომ ლის ძი რი თა დი ნა წი ლი მთავ რო ბამ 2020 წლის 

24 აპ რილს გაა სა ჯა რო ვა, მოი ცავ და სა ყო ველ თაო და მიზ ნობ რი ვი დახ მა რე ბე ბის 

არაერთ კომ პო ნენტს. შე ღა ვა თე ბი მიი ღეს სტუ დენ ტებ მა; ელექ ტროე ნერ გიას თან 

და ბუ ნებ რივ გაზ თან და კავ ში რე ბუ ლი კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის გან გან თა ვი-

სუფ ლდა მი ლიონ ზე მე ტი ოჯა ხი; კერ ძო სექ ტორ თან ერ თად შეიქ მნა იპო თე კუ რი 

და სხვა სეს ხე ბის გა და ვა დე ბის ან ნა წი ლობ რი ვი სუბ სი დი რე ბის პროგ რა მე ბი; მუ-

ნი ცი პა ლი ტეტ თა ნა წილ მა გას ცა დახ მა რე ბა საკ ვე ბის სა ხი თაც. თუმ ცა პან დე მიი სას 

და გეგ მი ლი სო ცია ლუ რი ტრან სფე რე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი სა მი ან ტიკ რი ზი სუ ლი 

პროგ რა მის გავ ლით გან ხორ ციელ და, რომ ლებ საც აქ მი მო ვი ხი ლავთ.

•	 1,200 ლარი დაქირავებით დასაქმებულთათვის, თვეში 200 ლარის ოდე-

ნობით (მაი სი დან ოქ ტომ ბრის ჩათ ვლით)

და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლე ბის თვის, ვინც პან დე მიის გან მავ ლო ბა ში ხელ ფა-

სის გა რე შე დარ ჩა, ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა კე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა 200 

ლა რია ნი ყო ველ თვიუ რი დახ მა რე ბა, ხელ ფა სის აღ დგე ნამ დე, მაქ სი მუმ 6 თვის 

გან მავ ლო ბა ში.

ამ პროგრამით ისარგებლა:

პერიოდი

1

ყოველთვიური (200 ლარიანი) კომპენსაციის 
მიმღები

პირთა რაოდენობა გადარიცხული თანხა

მაისი 72,164 14,432,800

ივნისი 132,679 29,895,400

ივლისი 118,578 24,357,600

აგვისტო 96,183 19,353,200

სულ 161,295 88,039,000
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გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 200-ლა რია ნი დახ მა რე ბა არ სე ბი თად ხარ ვე ზიან, საერ თა-

შო რი სო სტან დარ ტებ თან შეუ სა ბა მო საარ სე ბო მი ნი მუმს გაუ ტოლ და, რაც პრობ-

ლე მუ რია, რად გან არ სე ბულ სა ჭი როე ბებს, გან სა კუთ რე ბით, პან დე მიის ფონ ზე, არ 

შეე სა ბა მე ბა. ამას თან, პროგ რა მის გან ხორ ციე ლე ბის საწ ყის ეტაპ ზე გა მოვ ლინ და 

შემ თხვე ვე ბი, რო ცა დამ საქ მებ ლებ მა სა ვალ დე ბუ ლო დო კუ მენ ტე ბის წარ დგე ნა 

დროუ ლად ვერ შეძ ლეს ან სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ციის წარ დგე ნა ვერ მოა ხერ ხეს, 

რა მაც და საქ მე ბუ ლე ბი დაა ზა რა ლა. რო გორც ტუ რიზ მის სექ ტორ ში და საქ მე ბულ 

პირ თან ან გა რი შის ფარ გლებ ში ჩა წე რი ლი ინ ტერ ვიუ ცხად ყოფს, დო კუ მენ ტა ციის 

წარ დგე ნა - უშუა ლოდ პან დე მიამ დე შე მო სავ ლის და დას ტუ რე ბა - გაუ ჭირ დათ სე-

ზო ნუ რად და საქ მე ბუ ლებ საც, რომ ლე ბიც ხში რად გა ზაფ ხულ სა და ზაფ ხულ ში მი-

ღე ბულ შე მო სა ვალ ზე არიან და მო კი დე ბულ ნი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სამ თავ რო ბო გეგ მა ში იმ პირ თა მოხ ვედ რით, ვინც შე მო სა-

ვა ლი და კარ გა, სა ხელ მწი ფომ უნებ ლიეთ ან ირი ბად არ შეუწ ყოს ხე ლი იმ უკა ნა ნო 

პრაქ ტი კე ბის ნორ მა ლი ზე ბას, რა მაც პროგ რა მა ში მოხ ვედ რი ლი ადა მია ნე ბი სამ-

სა ხუ რის გა რე შე და ტო ვა. რო გორც ამ ან გა რი შის სხვა სექ ციე ბი ცხად ყოფს, პან-

დე მიის პი რო ბებ ში გახ შირ და ხელ შეკ რუ ლე ბის უკა ნო ნო შეწ ყვე ტის, „ი ძუ ლე ბით 

აუ ნაზ ღაუ რე ბელ შვე ბუ ლე ბა ში“ გაშ ვე ბის შემ თხვე ვე ბი. ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა-

მე ბი მათ კომ პენ სა ციად არ უნ და ჩაით ვა ლოს.  

•	 300 ლარი შემოსავლის გარეშე დარჩენილ თვითდასაქმებულთათვის და 

არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თათ ვის

ამ პროგ რა მით ისარ გებ ლა:

მაისი ივნისი ივლისი სულ

ბენეფიციართა რაოდენობა 101,622 60,910 85,750 248,282

გადარიცხული თანხა 30486600 18273000 25725000 74484600

თანხის ჩარიცხვაზე უარი ეთქვა 
(ჯამურად)

1718

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რი და თვით და საქ მე ბუ ლე ბი ხში-

რად ყუ რად ღე ბის მიღ მა რჩე ბიან და სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა მათ ინ ტე რე სებ სა 

და პრობ ლე მებს, რო გორც წე სი, არ ით ვა ლის წი ნებს, დღეს ისი ნი დაა ნონ სე ბუ ლი 

სო ცია ლუ რი პა კე ტე ბის მიმ ღებ თა შო რის მოხ ვდნენ, რაც წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია.

https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-droebiti-shemtseobis-autsilebloba
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•	 ერ თჯე რა დი 200 ლა რია ნი დახ მა რე ბა 18 წლამ დე ასა კის თი თოეუ ლი მო ქა-

ლა ქის თვის

ამ პროგ რა მით ისარ გებ ლა:

ბენეფიციართა რაოდენობა 850,000 (დაახლოებით)

ნა თე ლია, რომ ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა კე ტე ბის სა ხით სა ხელ მწი ფოს ზე მოთ ჩა მოთ-

ვლი ლი მცდე ლო ბე ბი მაინც უმ ნიშ ვნე ლო აღ მოჩ ნდა იმ სა ყო ველ თაო კრი ზი სის 

გა სა ნეიტ რა ლებ ლად, რაც ახალ მა კო რო ნა ვი რუს მა მოი ტა ნა ქვეყ ნის მას შტა ბით. 

მსოფ ლიო ბან კის ან გა რიშ ში, სა დაც საუ ბა რია სა ხელ მწი ფო დო ნე ზე გა ტა რე ბუ ლი 

ან ტიკ რი ზი სუ ლი ზო მე ბის მსოფ ლიო ტენ დენ ცია ზე, აღ ნიშ ნუ ლია, რომ საერ თო ჯამ-

ში მსგა ვი ან ტიკ რი ზი სუ ლი პო ლი ტი კე ბით მსოფ ლიო მო სახ ლეო ბის 14%-მა ისარ-

გებ ლა. რაც შეე ხე ბა ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით მო სახ ლეო ბის და ფარ ვის მაჩ ვე ნე ბელს, 

ამ ან გა რი შის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გა-

ტა რე ბუ ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა მთე ლი მო სახ ლეო ბის მხო ლოდ 9%-ს შეე ხო, 

რაც მსოფ ლიოს სა შუა ლო 14%-იან მაჩ ვე ნე ბელს მთე ლი 5 პუნ ქტით ჩა მორ ჩე ბა. 

თუმ ცა აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ მაჩ ვე ნე ბელ ში არ მოხ ვდა 17 წლამ დე ასა კის 

ბავ შვებ ზე გა ცე მუ ლი 200 ლა რია ნი ერ თჯე რა დი დახ მა რებ ტყიის პა კე ტი.   

რი გი მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბი სა საერ თოდ დახ მა რე ბის გა რე შე დარ ჩა. ან ტიკ რი ზი-

სულ პროგ რა მებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ ყო ფი ლან უსახ ლკა როე ბი, ან კერ-

ძო მე ვახ შეო ბი სა და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ და ზა რა ლე ბუ ლე-

ბი. კო მერ ციუ ლი ბან კე ბის გან გან სხვა ვე ბით, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ციებს 

პან დე მიის პი რო ბებ ში შე ღა ვა თე ბი არ დაუ წე სე ბიათ, ხო ლო მა თი ვა ლე ბის რეს-

ტრუქ ტუ რი ზა ციის თვის სა ხელ მწი ფო შუამ დგომ ლო ბა ზე უარს აც ხა დებს. არაერ თი 

ჯგუ ფის თვის, მა გა ლი თად, მათ თვის, ვინც ემიგ რი რე ბუ ლი ოჯა ხის წევ რე ბის გან მი-

ღე ბულ გად მო რიც ხვებ ზე იყ ვნენ და მო კი დე ბულ ნი - 2020 წლის მაის ში 10 პრო ცენ-

ტით შემ ცირ და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მო ცუ ლო ბა ან მათ თვის, ვი საც ქრო ნი კუ-

ლი დაა ვა დე ბე ბი აწუ ხებთ, კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მია ისე დაც მძი მე ეკო ნო მი კურ 

მდგო მა რეო ბას კი დევ უფ რო გაუ საძ ლისს ხდის.

https://emc.org.ge/ka/products/emc-moitkhovs-mtavroba-movachreebsa-da-tvitdasakmebulebs-seskhebis-restrukturizatsiashi-daekhmaros
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=728
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=728
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5.1 ფორმალური შრომა

პან დე მიის პი რო ბებ ში და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის პერ მა ნენ ტულ მა 

ხა სიათ მა, სა კა ნონ მდებ ლო ჩა ვარ დნე ბი, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის ეფექ ტია ნი მო-

ნი ტო რინ გი სა და აღ სრუ ლე ბის მე ქა ნიზ მის არარ სე ბო ბა და და საქ მე ბულ თათ ვის 

სწრა ფი და სან დო სა სა მარ თლო მარ თლმსა ჯუ ლე ბის კუთ ხით არ სე ბუ ლი პრობ-

ლე მე ბი მწვა ვედ და ნათ ლად გა მოავ ლი ნა. სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბით და-

საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბის მყა რი გა რან ტიე ბი სა და შრო მი თი უფ ლე ბის დაც ვის ქმე-

დი თი ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნა და გაძ ლიე რე ბა დღეს უკი დუ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია.

მიმ დი ნა რე წლის სექ ტემ ბერ -ოქ ტომ ბერ ში გა ტარ და შრო მის რე ფორ მა,113 რო მე-

ლიც, რი გი ხარ ვე ზე ბის მიუ ხე და ვად, მშრო მელ თა უფ ლე ბე ბის არ სე ბით გა რან-

ტიებს ით ვა ლის წი ნებს. აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ შრო მის ინ სპექ ციას ენი ჭე-

ბა შრო მი თი უფ ლე ბე ბის სრუ ლი მო ნი ტო რინ გი სა და დარ ღვე ვებ ზე სან ქცი რე ბის 

მან და ტი; შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით, იზ რდე ბა ინ სპექ-

ციის ინ სტი ტუ ციუ რი და მოუ კი დებ ლო ბაც და ძლიერ დე ბა ინ სპექ ტორ თა სო ცია ლუ-

რი დაც ვის გა რან ტიე ბი.114 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მი სა სალ მე ბე ლია ინ სპექ ციის მან და ტის გა ფარ თოე ბა და 

ინ სტი ტუ ციუ რი და მოუ კი დებ ლო ბა, თუ პა რა ლე ლუ რად არ აღი ჭურ ვა ადა მია ნუ რი 

და მა ტე რია ლუ რი რე სურ სე ბით, მათ შო რის, რე გიო ნა ლუ რი წარ მო მად გენ ლო-

ბით, გან სა კუთ რე ბით პან დე მიის დროს მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ზრდის ფონ ზე 

(იხ. 1.7), ის შრო მით უფ ლე ბებს ეფექ ტია ნად ვერ დაი ცავს.

სხვა პო ზი ტიურ სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებს შო რის უნ და გა მოვ ყოთ: შრო მი თი 

ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფორ მის, ვა დე ბი სა და ში ნაარ სის ახ ლე ბუ რი და რე გუ ლი რე ბა; 

სა მუ შაო დროის, ცვლა ში მუ შაო ბი სა და ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის დე ფი ნი ციე ბის 

კა ნონ მდებ ლო ბა ში გა ჩე ნა; შეს ვე ნე ბი სა და დას ვე ნე ბის უფ ლე ბის სა კა ნონ მდებ-

113 ინიციატორები: საქართველოს პარლამენტის წევრები -  დიმიტრი ცქიტიშვილი, სოფიო 
კილაძე, დავით მათიკაშვილი, თამარ ჩუგოშვილი, ირაკლი კობახიძე, რატი იონათამიშვილი, 
თამარ ხულორდავა.

114 „შრომის ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონი.
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ლო დო ნე ზე მო წეს რი გე ბა; სპე ცი ფი კუ რი დარ გე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის არ სე ბუ ლი 

პრობ ლე მუ რი სიის გაუქ მე ბა; ღა მით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის და მა ტე ბი თი 

გა რან ტიე ბი.

პო ზი ტიუ რი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად, რი გი სა კით ხე ბი 

კვლავ მოუ წეს რი გე ბე ლი ან სუს ტად მო წეს რი გე ბუ ლი რჩე ბა. მათ შო რის აღ სა-

ნიშ ნა ვია, რომ კვლავ დაუდ გე ნე ლია ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის მაქ სი მუ მი, ზე გა-

ნაკ ვე თუ რი შრო მის გაზ რდი ლი ტა რი ფით ანაზ ღაუ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, ვა დია ნი 

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბი სა და შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის 

ამომ წუ რა ვი სა ფუძ ვლე ბი. კა ნონ მდებ ლო ბა კვლავ არ აწეს რი გებს სო ლი და რუ ლი 

გა ფიც ვის შე საძ ლებ ლო ბას, ქა ლე ბის თვის ღირ სეულ დეკ რე ტულ შვე ბუ ლე ბას, არ 

გან საზ ღვრავს ადეკ ვა ტურ მი ნი მა ლურ ხელ ფასს. 

გარ და ამი სა, ქვე ყა ნა ში კვლავ პრობ ლე მუ რია სწრა ფი მარ თლმსა ჯუ ლე ბა, სა-

სა მარ თლო ხარ ჯე ბი და საქ მის გან ხილ ვის ვა დე ბი. არაერ თი კვლე ვა ადას ტუ-

რებს, რომ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეებს ხშირ შემ თხვე ვა ში სრუ ლიად ბუნ დო ვა-

ნი წარ მოად გე ნა აქვთ სა სა მარ თლო პრო ცე სე ბის მიმ დი ნა რეო ბის, სა სა მარ თლო 

ხარ ჯე ბი სა და რე სურ სუ სე ბის თაო ბა ზე.115 სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ყო ველ წლიურ 

ან გა რი შებ ში, მათ შო რის, ბო ლო, 2019 წლის ან გა რიშ შიც კვლავ უკი დუ რე სად 

პრობ ლე მა ტუ რია სა სა მარ თლოს ვა დე ბის, გა ჭია ნუ რე ბუ ლი პრო ცე სე ბი სა და 

სწრაფ მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ზე წვდო მის სა კით ხე ბი.116 მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მსგავ სი 

პრობ ლე მე ბის კვლა დაკ ვალ, შრო მით და ვებ ზე სა სა მარ თლო სათ ვის მი მარ თვა და 

ობიექ ტუ რი ჭეშ მა რი ტე ბის სწრა ფი დად გე ნა სულ უფ რო რთუ ლი ხდე ბა. მიუ ხე და-

ვად იმი სა, რომ შრო მი თი და ვე ბის ალ ტერ ნა ტიუ ლი გა დაწ ყვე ტის შე საძ ლებ ლო-

ბა - შრო მი თი მე დია ცია, 2013 წლი დან სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე მო წეს რიგ და, ეს 

ინ სტი ტუ ტი რე ფორ მი დან შვი დი წლის თავ ზეც კი, სრუ ლად  ვერ აღ წევს და სა ხულ 

მიზ ნებს. შრო მი თი მე დია ციის პრაქ ტი კულ და სა კა ნონ მდებ ლო პრობ ლე მებ ზე დი-

დი ხა ნია საუბ რო ბენ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი.117 

5.2 არაფორმალური შრომა

პან დე მიის დროს არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა უკი დუ რე სი მოწ ყვლა დო-

ბა და დაუც ვე ლო ბა, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, არა ფორ მა ლუ რი შრო მის მი მართ 

სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის არარ სე ბო ბის შე დე გია. შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა სა-

115 „სასამართლოს ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები“ – EMC, 20 მაისი, 
2020 წ. 

116 საქართველოს სახალხო დამცველი 2019 წლის ანგარიში - გვ. 136, გვ 149-150.

117 „შრომითი მედიაციის სამართლებრივი და სოციოლოგიური კვლევა“  - EMC, 12 თებერვალი, 
2019 წ. 
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ქარ თვე ლო ში დღემ დე, მეტ წი ლად, უყუ რად ღე ბოდ ტო ვებს არა ფორ მა ლურ და-

საქ მე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კით ხებს. შრო მის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის 

(ILO) კონ ვენ ციე ბი თა118 და რე ზო ლუ ციე ბით119 დად გე ნი ლია არა ფორ მა ლუ რი ეკო-

ნო მი კის ფორ მა ლი ზე ბის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი, მათ შო რის, მო ცე მუ ლია 

არა ფორ მა ლურ სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რეო ბის 

გა მოს წო რე ბი სა და შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის, აღ სრუ ლე ბის შე საძ ლებ ლო-

ბე ბი. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო არ ცერ თი ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი საერ თა შო რი სო შე-

თან ხმე ბის ხელ შემ კვრე ლი მხა რე არ არის, რის გა მოც მი თი თე ბუ ლი სტან დარ ტე-

ბის ში და კა ნონ მდებ ლო ბა ში სა ვალ დე ბუ ლო აღ სრუ ლე ბა არ მოეთ ხო ვე ბა, თუმ ცა 

სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის და დე ბუ ლი ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე-

ბა მოი ცავს მთელ რიგ ვალ დე ბუ ლე ბებს, მათ შო რის, შრო მით ურ თიერ თო ბებ ში 

ILO-ს სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მის სა კა ნონ მდებ ლო მო წეს რი გე ბას, რაც ასე ვე გუ-

ლის ხმობს არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რის გა მოვ ლე ნას და მა თი ფორ მა ლი ზე ბის კენ 

სა ხელ მწი ფოს სწრაფ ვას.120 შე მოდ გო მა ზე გან ხორ ციე ლე ბუ ლი შრო მის კა ნონ-

მდებ ლო ბის რე ფორ მის ფარ გლებ ში ინ სპექ ციას ყვე ლა შრო მი თი ურ თიერ თო ბის 

დაუბ რკო ლებ ლად შე მოწ მე ბი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მიე ნი-

ჭა, რაც არა ფორ მა ლურ სექ ტორ საც მოი ცავს. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ინ სპექ ციის 

მან და ტი არა ფორ მა ლურ სექ ტორ თან მი მარ თე ბით ცხა დად გან საზ ღვრუ ლი არ 

არის, შრო მის ინ სპექ ციის ხელ მძღვა ნე ლი, ინ ტერ ვიუ ში აღ ნიშ ნავს, რომ იან ვრი-

დან, ახა ლი კა ნო ნის ამოქ მე დე ბას თან ერ თად, შრო მის ინ სპექ ცია აქ ტიუ რად იმუ-

შა ვებს არა ფორ მა ლურ სექ ტორ ში შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე-

ბის აღ მო საფ ხვრე ლად. 

5.3 სოციალური დაცვის სისტემა

რო გორც ან გა რი შის მე-3 თავ ში გან ვი ხი ლეთ, უმუ შევ რო ბის კომ პენ სა ციის არ-

ქო ნის, არაე ფექ ტია ნი და მოუქ ნე ლი სო ცია ლუ რი შემ წეო ბის სის ტე მი სა თუ და-

საქ მე ბის აქ ტიუ რი პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბის სი სუს ტის გა მო, სა ხელ მწი ფო, 

პან დე მიით შექ მნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე, მოუმ ზა დე ბე ლი აღ მოჩ ნდა. იქი დან 

გა მომ დი ნა რე, რომ პან დე მია და მი სი თან მხლე ბი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი გრძელ-

დე ბა და ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა კე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბი 

საკ მა რი სი არ იყო შე მო სავ ლის გა რე შე დარ ჩე ნი ლი ადა მია ნე ბის სა ჭი როე ბე ბის 

და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, დროე ბი თი ღო ნის ძიე ბე ბის ნაც ვლად, ან მათ პა რა ლე ლუ-

118 Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendatio (No. 204), ILO, 2015 

119 Resolution concerning decent work and the informal economy, ILO, 2002.

120 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს 
მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ 
სახელმწიფოებს შორის - მუხლი 349.
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რად, სა ხელ მწი ფომ უნ და დაიწ ყოს ფიქ რი სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე მის ძი რეულ 

რე ფორ მა სა და და საქ მე ბის აქ ტიურ პო ლი ტი კა ზე. ასე ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მი ნი მა-

ლუ რი ხელ ფა სის და წე სე ბა, რა თა და საქ მე ბუ ლებ მა შეძ ლონ და ნა ზო გე ბის დაგ-

რო ვე ბა რო გორც მო მა ვალ კრი ზი სებ თან გა სამ კლა ვებ ლად, ისე დამ საქ მებ ლებ-

თან ურ თიერ თო ბა ში სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის უფ რო თა მა მად და სა ცა ვად.

რაც შეე ხე ბა უშუა ლოდ არა ფორ მა ლურ და საქ მე ბას, მა ღა ლი შრო მი თი მო ბი ლო-

ბის, უკი დუ რე სად ცვა ლე ბა დი შე მო სავ ლე ბის და ბუნ დო ვა ნი ად მი ნის ტრა ციუ ლი 

კრი ტე რიუ მე ბი სა თუ პრო ცე დუ რე ბის გა მო, არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი, 

ხში რად ვერ სარ გებ ლო ბენ სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის სა ყო ველ თაო პროგ რა მე-

ბით.121 ამი ტომ, ამ სექ ტორ ში ჩარ თუ ლი მშრო მე ლე ბის მხარ და სა ჭე რად, სა ჭი როა 

მათ სა ჭი როე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი სა გან გე ბო პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა. ეს პროგ-

რა მე ბი, ერ თი მხრივ, პან დე მიის შე დე გად გა ჩე ნილ ახალ და მწვა ვე სა ჭი როე ბებს 

უნ და პა სუ ხობ დნენ, მეო რე მხრივ კი, სექ ტორ ში არ სე ბულ სის ტე მურ ჩა ვარ დნებს. 

ILO-ს რე კო მენ და ციე ბის მი ხედ ვით,122 პან დე მიის დროს არა ფორ მა ლურ სექ ტორ ში 

შემ ცი რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის პა სუ ხად, სა ხელ მწი ფო მზად უნ და იყოს და ზა რა ლე-

ბულ თათ ვის სა გან გე ბო ნა ბი ჯე ბის გა და სად გმე ლად, რომ ლე ბიც შეიძ ლე ბა მოი-

ცავ დეს მათ საკ ვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას, არა ფორ მა ლუ რი საქ მია ნო ბის კე რებ ში, 

რო გო რი ცაა გა რე ვაჭ რო ბის სივ რცეე ბი და სატ რან სპორ ტო კვან ძე ბი, ვი რუ სის გავ-

რცე ლე ბის კუთ ხით უსაფ რთხო გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფას, სო ცია ლუ რი დახ მა რე-

ბის სის ტე მის გა ფარ თოე ბას და მი სით სარ გებ ლო ბის მაქ სი მა ლუ რად გა მარ ტი ვე-

ბას. ILO-ს მომ ზა დე ბუ ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი საუბ რობს იმა ზეც, რომ COVID 

19-ის პან დე მიამ კი დევ ერ თხელ გა მოავ ლი ნა ის პრობ ლე მე ბი, რა საც არა ფორ მა-

ლუ რი სექ ტო რის მა ღა ლი წი ლი იწ ვევს. ორ გა ნი ზა ციის მი ხედ ვით, გრძელ ვა დიან 

პერ სპექ ტი ვა ში, COVID 19-ის კრი ზი სი კი დევ ერ თი ბიძ გი უნ და იყოს ფორ მა ლი ზე-

ბის პრო ცე სის თვის.

რამ დე ნი მე ქვე ყა ნამ, სა დაც არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რი გან სა კუთ რე ბით დი დია, 

არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ მშრო მელ თა და სახ მა რებ ლად სა გან გე ბო ფონ დი 

შექ მნა.123 ეს ფონ დე ბი მშრო მელ თა გარ კვეუ ლი ჯგუ ფე ბის, მა გა ლი თად, სა ში ნაო 

შრო მა ში ჩარ თუ ლე ბის, დროე ბით შე მო სავ ლით უზ რუნ ველ ყო ფას, ან უნი ვერ სა-

ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მას ხმარ დე ბა. 

გარ და ამი სა, ახა ლი საერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი - ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის 

ფარ გლებ ში აღე ბუ ლი ახა ლი სეს ხე ბის მთლია ნი მო ცუ ლო ბა, 4 მი ლიარდ ლარს 

121 Extending social security and facilitating transition from the informal to the formal economy: 
Lessons from international experience. ILO. 2019.

122 COVID-19 crisis and the informal economy Immediate responses and policy challenges. ILO. 2020.

123 COVID-19 and the Informal Economy: Impact and Response Strategies in Sub-Saharan Africa. 
Friedrich Ebert Stiftung. 2020.
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აჭარ ბებს და ახა ლი სა ში ნაო ვა ლი, რო მე ლიც ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს მი ხედ ვით, 

600 მი ლიონ ლარს უტოლ დე ბა, ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის თვის ახალ რის კებს 

აჩენს. დღემ დე შეუს წავ ლე ლი და ფარ თო სა ზო გა დოე ბის თვის უც ნო ბია, რა გავ-

ლე ნას მოახ დენს ქვეყ ნის ბიუ ჯეტ სა და მო ქა ლა ქეე ბის სო ცია ლურ -ე კო ნო მი კურ 

მდგო მა რეო ბა ზე ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის ფარ გლებ ში აღე ბუ ლი ეს ახა ლი საკ-

რე დი ტო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. პრო ცე სის უკი დუ რე სი გაუმ ჭვირ ვა ლო ბა აჩენს რისკს, 

რომ დღეს მო ბი ლი ზე ბუ ლი თან ხე ბის ტვირ თი, კრი ზი სის შემ დგომ, ყვე ლა ზე მოწ-

ყვლად ჯგუ ფებ ზე გა და ნა წილ დე ბა. ამის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, აუ ცი ლე ბე ლია 

ფარ თო სა ზო გა დოე ბის თვის ცნო ბი ლი და სა ჯა რო გან ხილ ვის სა გა ნი გახ დეს ის 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლებ საც სა ხელ მწი ფო საერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი-

ტუ ტე ბის წი ნა შე იღებს, ისე ვე რო გორც მა თი და ფარ ვის სა მო მავ ლო გეგ მე ბი.

http://gov.ge/files/288_76410_248804_Budget2020.pdf

