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შესავალი 
 

გლობალურად, არაფორმალურ დასაქმებაზე მთელი დასაქმების 60% მოდის, 
რაც 2 მილიარდამდე არაფორმალურ მშრომელს უდრის. მათი უდიდესი ნაწილი 
(90%) განვითარებად ქვეყნებშია კონცენტრირებული (ILO 2018). ბოლო 
მონაცემებით, მსოფლიოში 10 ბიზნესერთეულიდან 8 არაფორმალურად არსებობს, 
ხოლო 10-დან 6 დასაქმებული არაფორმალურ მშრომელს წარმოადგენს (OECD 
2021). პანდემიური კრიზისის ჯერ კიდევ ადრეულ ეტაპზე ILO-მ ივარაუდა, რომ 
COVID 19-ის პანდემია ყველაზე მწვავე დარტყმას არაფორმალურად 
დასაქმებულებს მიაყენებდა – 1,6 მილიარდამდე ადამიანი შემოსავლის 60%-ზე მეტს 
დაკარგავდა, რის შედეგადაც არაფორმალურად დასაქმებულთა შორის სიღარიბე 
26-დან 59%-მდე გაიზრდებოდა (ILO 2020). სიღარიბის ამ მასშტაბით ზრდა 30-წლიანი 
ჩამორჩენის ტოლია, რაც საქართველოს შემთხვევაში, მისი დამოუკიდებელ 
რესპუბლიკად არსებობის მთლიან პერიოდს უტოლდება.  

იმას, თუ რატომ აღმოჩნდა არაფორმალურად დასაქმებულების ჯგუფი 
პანდემიის წინაშე ყველაზე მოწყვლადი, მრავალი მიზეზი აქვს და ქვეყნის 
ეკონომიკურ განვითარებას, საწარმოო პროცესების მდგრადობას, სოციალური 
დაცვის პოლიტიკას, ეკონომიკური საქმიანობის სპეციფიკას, დაწესებული 
შეზღუდვების ფორმებს თუ თავად არაფორმალურად დასაქმებულთა 
სოციოეკონომიკურ პროფილს უკავშირდება. რამდენადაც COVID 19-ის ვირუსი 
ფიზიოლოგიურ დონეზე ადამიანთა ჯანმრთელობის სისუსტეებს უმიზნებდა და 
ქრონიკულ დაავადებებს კიდევ უფრო ამწვავებდა, საზოგადოების 
სოციოეკონომიკურ ქსოვილზეც მას იდენტური ეფექტი  ჰქონდა – სოციალურად 
ყველაზე დაუცველ და მოწყვლად ჯგუფებს მიაყენა უზარმაზარი ზიანი და ისინი 
ქრონიკული სიღარიბისთვის გაწირა.  

დღეს საქართველო პანდემიის კიდევ ახალ ტალღას ებრძვის. შესაბამისად, 
ნაადრევია იმ საბოლოო ზიანზე საუბარი, რაც COVID 19-მა არაფორმალურად 
დასაქმებულებს მოუტანა. თუმცა სხვადასხვა მონაცემით, და მათ შორის 
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლის თანახმად,  2020 წლის განმავლობაში 
ნახევარ მილიონზე მეტმა თვითდასაქმებულმა დაკარგა შემოსავალი,1 ხოლო 
გრძელვადიანი ზიანის მასშტაბი ჯერაც უცნობია. შეზღუდვების დაწესებიდან დღემდე 
არაერთ საპროტესტო აქციას გაუწიეს ორგანიზება არაფორმალურად 
დასაქმებულებმა – მათ შორის სარფის საბაჟოზე გადამსვლელმა მოვაჭრეებმა,2 

 
1 ინტერვიუ შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის დირექტორთან, 2021 წლის სექტემბერი 
2 აქცია სარფში, 01.07.2020, https://batumelebi.netgazeti.ge/news/286943/ 
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ტურისტულ სააგენტოებში დასაქმებულმა გიდებმა,3 აგრობაზრების მოვაჭრეებმა,4 
საქალაქთაშორისო მიკროავტობუსების მძღოლებმა,5 და ვაგზლის მოედნის 
მიმდებარედ არსებული ტანსაცმლითა და საყოფაცხოვრებო ნივთებით მოვაჭრეებმა. 
ისინი შეღავათებს, სოციალურ მხარდაჭერას და მწვავე სოციალური, ყოფითი თუ 
შრომითი გამოწვევების შემსუბუქებას მოითხოვდნენ სახელმწიფოს მხრიდან.6 ის, თუ 
როგორ უპასუხებდა და მიემართებოდა სახელმწიფო სტრუქტურები მათ 
მოთხოვნებს, მეტწილად განპირობებული იყო იმით, თუ რა მექანიზმები და ხედვა 
ჰქონდა სახელმწიფოს ამ გამოწვევების იდენტიფიცირებისთვის და მათი 
საჭიროებების შესაფასებლად. 

მოცემული ნაშრომის მიზანია, 2020 წლის პერიოდში გატარებულ იმ 
ანტიკრიზისულ და სოციალური პოლიტიკაზე დაკვირვებით, რომელიც 
სახელმწიფომ პანდემიით დაზარალებულთათვის, კერძოდ კი, არაფორმალურად 
დასაქმებულთა მხარდასაჭერად  შეიმუშავა, გაანალიზოს ის, თუ როგორ ხედავდა და 
როგორ მიემართებოდა სახელმწიფო სტრუქტურები არაფორმალურ დასაქმებას 
პანდემიამდე, როგორ შეცვალა პანდემიამ ეს ხედვა და სამომავლოდ რა 
შესაძლებლობები არსებობს საიმისოდ, რომ არაფორმალურად დასაქმებულთა 
მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკა გარდაიქმნას. იქიდან გამომდინარე, რომ, 
ისტორიულად, მსგავსი მასშტაბის კრიზისი საზოგადოების იდეისა და კოლექტიური 
კეთილდღეობის ახალ პარადიგმებს წარმოშობს, შესაძლოა, ახლა ყველაზე 
შესაბამისი დრო იყოს პოლიტიკური დისკუსიის დასაწყებად იმაზე, თუ რას 
გულისხმობს არაფორმალურობა, როგორ უნდა შეიცვალოს არსებული პოლიტიკა 
და როგორ უნდა უზრუნველყონ თავად არაფორმალთა ჩართულობა ცვლილებების 
დანერგვასა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 
 

1. არაფორმალურობის გაზომვასთან დაკავშირებული 
ბუნდოვანება  

საქართველოს სოციალურ პოლიტიკასა და შრომის ბაზრის ანალიზში 
არაფორმალური დასაქმება, როგორც დასაქმების ცალკეული კატეგორია,  
ოფიციალურად, 2017 წელს დამკვიდრდა, როდესაც საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნულმა სამსახურმა (Geostat) შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევა 

 
3 რატომ რჩებიან გიდები კომპენსაციის გარეშე? 25.05.2020, https://bm.ge/ka/article/57088 
4 EMC ღია ბაზრობების მოვაჭრეთა პროტესტს ეხმიანება და სახელმწიფოს მათი მხარდაჭერისკენ 
მოუწოდებს, 24/12/2020, https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-ghia-bazrobebis-movachreta-
protests-ekhmianeba-da-sakhelmtsifos-mati-mkhardacherisken-moutsodebs 
5 ბათუმში, მიკროავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ, 12.07.2021 https://ipress.ge/new/bathumshi-
mikroavtobusis-mdzgholebi-gaiphitsnen/ 
6 მოვაჭრეები აქციას მართავენ და ფართის გადასახადის განახევრებას ითხოვენ, 03/09/2021, 
https://formulanews.ge/News/56048 
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სამუშაო ძალის გამოკვლევით ჩაანაცვლა. ამ ცვლილებით, 2017 წელს 
შინამეურნეობების ინტეგრირებულ გამოკვლევას გამოეყო სამუშაო ძალის მოდული 
და დამოუკიდებელი სამუშაო ძალის გამოკვლევად ჩამოყალიბდა, სადაც ცალკე 
ქვეკატეგორია გაჩნდა, არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში არაფორმალურად 
დასაქმებულთა სახით. დასაქმებულთა ამ კატეგორიას საქსტატი შემდეგნაირად 
განმარტავს: „არაფორმალური დასაქმება – არასასოფლო-სამეურნეო სექტორში 
დასაქმებულები, რომლებიც თავიანთ სამუშაოზე არ იყვნენ ან ნაწილობრივ იყვნენ 
დაცული ფორმალური შეთანხმებებით (არ იხდიდა საშემოსავლო გადასახადს 
ხელფასიდან; დასაქმებულს არ შეეძლო ესარგებლა ანაზღაურებადი 
ყოველწლიური შვებულებით; ან დასაქმებულს არ შეეძლო ესარგებლა 
ანაზღაურებადი საავადმყოფო ფურცლით ავადმყოფობის შემთხვევაში; ან/და 
დამსაქმებელი არ იხდიდა საპენსიო ფონდში შენატანს) ან განსაზღვრავენ საკუთარი 
დასაქმების სტატუსს, როგორც ოჯახის საწარმოში/მეურნეობაში დამხმარე, ან 
მუშაობდნენ საწარმოებში, რომლებიც არ არის რეგისტრირებული.“  

საქსტატის მიერ დაანგარიშებული არაფორმალურად დასაქმებულთა წილი 
არასასოფლო-სამეურნეო სფეროს დასაქმებულებში წლების განმავლობაში ხან 
იზრდებოდა, ხანაც იკლებდა – 2017 წელს ის 33,9% შეადგენდა; 2018-ში 36,2%-მდე 
გაიზარდა; 2019 წლისთვის 34,2%-მდე დაეცა, ხოლო 2020-ში 31,7%-ზე გასწორდა. ის, 
თუ როგორ იზომება არაფორმალური დასაქმება, რა მეთოდოლოგიას იყენებს 
საქსტატი ან რომელ სფეროებს აერთიანებს დასაქმების ეს კატეგორია, 
ბუნდოვანებითაა მოცული და უფრო მეტ კითხვებს ბადებს, ვიდრე პასუხებს იძლევა. 
ამაზე მეტყველებს წლების განმავლობაში ცვალებადი არაფორმალურობის 
პროცენტულობაც, რაც ქვეყნის შრომის ბაზარზე მიმდინარე ცვლილებებს არ ასახავს 
(იხ. გრაფიკი 1). 

33,90%

36,20%

34,20%

31,70%

29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%

2017 2018 2019 2020

არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში არაფორმალურად 
დასაქმებულთა განაწილება, წლების მიხედვით

გრაფიკი 1 – არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში არაფორმალურად დასაქმებულთა 
რაოდენობა, წლების მიხედვით  
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არაფორმალურობის (როგორც ეკონომიკის, ასევე დასაქმების) გაცილებით 
უფრო ფართო განმარტებას იძლევა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია – 
„არაფორმალურობა განისაზღვრება, როგორც ყველა ის ეკონომიკური აქტივობა 
მუშაკებისა და თუ ეკონომიკური ერთეულების მიერ, რომელიც, ლეგალური ან 
პრაქტიკული თვალსაზრისით, სრულად ან ნაწილობრივ ფორმალური გარიგებების 
მიღმა იმყოფება“ (ILO, 2018),7 უშუალოდ არაფორმალურ დასაქმებას კი განმარტავს 
ისეთ აქტივობად, რომელზეც არ ვრცელდება შრომითი კანონმდებლობა, 
საშემოსავლო გადასახადი, სოციალური დაცულობის თუ შრომის უსაფრთხოების 
სარგებლები და ა.შ. თუკი ამ განმარტებას საქართველოს შრომის ბაზარს 
მივუსადაგებთ, კიდევ უფრო გართულდება არაფორმალურად დასაქმებულთა 
მოხელთება, რადგან შრომითი ხელშეკრულებებისა და სოციალური დაცულობის 
პირობები არათუ არაფორმალურად დასაქმებულებზე, ხშირად ფორმალურ 
სექტორებში დასაქმებულ მშრომელთა დიდ ნაწილზეც არ ვრცელდება.  

როგორც ანა დიაკონიძე განმარტავს, ILO განასხვავებს  დასაქმებას 
არაფორმალურ სექტორში და არაფორმალურ დასაქმებას, სადაც პირველს 
დასაქმების ადგილი განსაზღვრავს, ხოლო მეორეს – სამუშაო შეთანხმების ტიპი, ამ 
ორის ერთობლიობა კი ქვეყნის ფარგლებში არსებულ არაფორმალური ეკონომიკის 
მასშტაბზე მიუთითებს.8 არაფორმალური სექტორისა და აქ წარმოდგენილი 
არაფორმალური მშრომელების შესახებ არსებული ცნებობრივი ბუნდოვანება და 
არაფორმალური სექტორის მასშტაბის დადგენასთან დაკავშირებული 
სტატისტიკური მანიპულაციები ართულებს არაფორმალური სექტორის გაზომვას.  

საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ შეფასებული 
არაფორმალური სექტორის ზომა ეროვნულ ეკონომიკაში თანხვედრაში არ მოდის 
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოკვლეულ არაფორმალობის 
მასშტაბთან. IMF-ის მეთოდოლოგიით, არაფორმალური ეკონომიკის წილი ქვეყნის 
მთლიან შიდა პროდუქტში 53,1%-ს შეადგენდა (2015 წლის მონაცემებით)9 მაშინ, 
როდესაც საქსტატის თანახმად, ის მხოლოდ 27% იყო (2018 წლის მონაცემებით).10 
IMF-ის მეთოდოლოგიური დათვლის თანახმად, საქართველო მსოფლიოს 
ლიდერი ქვეყანაა არაფორმალური ეკონომიკის წილით მთლიან შიდა პროდუქტში 
(იხ. გრაფიკი 2), თუმცა საგულისხმოა, რომ არაფორმალური დასაქმების 
შემთხვევაში, ალტერნატიულ დათვლას არ მიმართავენ საერთაშორისო 
ორგანიზაციები და ILO საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
მონაცემებს ეყრდნობა. თავის მხრივ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

 
7 იხ. ანა დიაკონიძის ნაწილი. 
8 ანა დიაკონიძე, არასტანდარტული და არაფორმალური დასაქმება – კონცეპტები და მათი 
რელევანტურობა საქართველოსთვის, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, 2021. 
9 აქვე აღსანიშნავია/უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მონაცემები IMF-ის და მსოფლიო ბანკს 2015 წლის შემდეგ არ 
განუახლებიათ და დღემდე მათ უახლეს ანგარიშებშიც კი 2015 წლის მონაცემებია მოხმობილი. 
10 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2020. 
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სამსახური ILO-ს მიერ განსაზღვრულ მეთოდოლოგიის გზამკვლევს იყენებს 
ფორმალური და არაფორმალური მშრომელების იდენტიფიცირებისა თუ 
აღრიცხვისთვის. 

ის, თუ როგორ ზომავს და როგორ ხედავს სახელმწიფო ინსტიტუტები 
არაფორმალურ სექტორს, განაპირობებს იმას, თუ როგორი პოლიტიკური 
მიმართება აქვს მას ამ სექტორში დასაქმებული არაფორმალების მიმართ. და 
პირიქითაც, როგორც ჯოზეფ სტიგლიცი წერს – „ყველაფერი, რაც არ იზომება, 
უხილავი რჩება პოლიტიკისთვის“.11 

ნაშრომის მომდევნო თავში მიმოვიხილავ იმ გამოწვევებს, რის წინაშეც 
აღმოჩნდნენ სამთავრობო  ინსტიტუტები სახელმწიფოს მიერ ინიცირებული 
პანდემიის ანტიკრიზისული და სოციალური დახმარების გეგმის ფარგლებში 
არაფორმალურად დასაქმებულთა იდენტიფიცირების, მათი კვალიფიკაციის 
დადგენისა და ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარების გაცემისას. 2020 წლის მაისი-
აგვისტოს პერიოდში წამოჭრილ პრობლემებზე დაკვირვება ააშკარავებს, თუ 
რამდენად დაფარულ და მოუხელთებელ სექტორს წარმოადგენს არაფორმალური 
დასაქმება. ასეთ მოცემულობაში  თავად სახელმწიფო ორგანოებს მოუწიათ, 
საკუთარ სტრუქტურებში ეპოვათ ის ღიობები თუ რუხი ზონები, რაც შესაძლებელს 
გახდიდა ანტიკრიზისული გეგმის ადმინისტრირების უზრუნველყოფას და 
მიზნობრივი ჯგუფის მოცვას. ანალიზის ეს ნაწილი ანტიკრიზისულ პროგრამაზე 
მომუშავე ჯგუფის წევრებთან ჩატარებულ ინტერვიუებს ეფუძნება (იხ.  

 
დანართი 1 – ინტერვიუირებულთა ჩამონათვალი. ასევე, ანალიზის დროს 

ფართოდ ვიყენებ დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოდან გამოთხოვილ 
სტატისტიკურ მონაცემებს და სხვა მეორად ანგარიშებს. ნაშრომის ბოლო ნაწილში კი 
განხილულია არაფორმალურად დასაქმებულების ფორმალურ სტრუქტურებში 

 
11 Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, and Martine Durand, Measuring What Counts: The Global Movement for Well-
Being, Illustrated Edition (New York: The New Press, 2019). 

გრაფიკი 2 – კოვიდამდე: არაფორმალური ეკონომიკის წილი მშპ-ში, 2015 წ. 
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შემოყვანის შესაძლებლობები და ის მიგნებები, რაც პოლიტიკის ცვლილებისა და 
გაჯანსაღების აუცილებელ წინაპირობად მესახება. 

2. სახელმწიფოს ანტიკრიზისული გეგმის სტრუქტურა და მისი 
გამოწვევები – თვითდასაქმებულთა და არაფორმალურად 
დასაქმებულთა შემთხვევა 

 
2020 წლის 4 მაისს საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება №286, 

რომელიც არეგულირებდა ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული 
ინფექციის (COVID-19) შედეგად დამდგარი ზიანის შემსუბუქების გეგმის 
წარმართვას.12 გეგმა ითვალისწინებდა იმ დაქირავებულთა და თვითდასაქმებულთა 
დახმარებას, რომლებიც პანდემიური შეზღუდვების გამო ვეღარ აგრძელებდნენ 
ეკონომიკურ საქმიანობას და შეუწყდათ შემოსავალი. სახელმწიფო გეგმა 
შემოსავლის გარეშე დარჩენილი დაქირავებით დასაქმებული პირებისთვის 
გამოყოფდა 1200-ლარიან გასაცემელს (თვეში 200 ლარის ოდენობით, მაქსიმუმ, 6 
თვის განმავლობაში), ხოლო თვითდასაქმებულთა შემთხვევაში –ერთჯერად 300-
ლარიან გასაცემელს, მათ მიერ ონლაინ განაცხადის შევსების საფუძველზე. 
განაცხადის შევსება შეეძლოთ როგორც რეგისტრირებულ, ასევე 
არარეგისტრირებულ (იმავე, არაფორმალურად დასაქმებულ) პირებს.  

სოციალური კომპენსაციის პროგრამა რამდენიმე ფაზისაგან შედგებოდა. სულ 
ბოლო ფაზა ამა წლის აგვისტოში დასრულდა. თავდაპირველად სოციალური 
გასაცემლების პროგრამა კოვიდპანდემიის ე.წ. პირველი ტალღის დროს 
დაწესებული შეზღუდვებისას ამოქმედდა, მაისი-ივლისის პერიოდში,13 როდესაც 
ყველაზე მეტ თვითდასაქმებულზე, სულ 248 875 პირზე გაიცა 300-ლარიანი 
კომპენსაცია (ჯამურად, 74 662 400 ლარის ოდენობით).14 აღნიშნული პროგრამა 
ნოემბერი-დეკემბრის პერიოდშიც განახლდა, როდესაც ე.წ. მეორე ტალღის დროსაც 
(ნოემბერი-დეკემბრის პერიოდში),  გაიცა ერთჯერადი 300-ლარიანი კომპენსაციები 
როგორც დაქირავებით, ასევე თვითდასაქმებულებზე (საერთო რაოდენობა– 121 634 
პირი). სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს განმარტებით, მეორე 
ტალღის პერიოდში დახმარების მიმღები პირები განისაზღვრა შემდეგი 
მეთოდოლოგიით:  

 
12 ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის 
შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ https://matsne.gov.ge/ka/document 
/view/4864421?publication=17 
13პანდემიის პირობებში შემუშავებული სახელმწიფოს ანტიკრიზისული პროგრამის ფარგლებში არაფორმალურ 
სექტორზე გათვლილი კომპენსაციის ადმინისტრირების თემაზე, რომელიც პანდემიის პირველ ეტაპზე 
განხორციელდა, დეტალურ ანალიზს გვთავაზობს ანა დიაკონიძის სტატია The pandemic as a litmus test for social 
security systems in transition economies – the case of Georgia (pp. 181-200) კრებულიდან Social Policy Review 33: Analysis 
and Debate in Social Policy, 2021, 1st ed. (Bristol University Press, 2021). 
14  სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ მოწოდებული მონაცემი, 08.10.2021. 
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„2020 წლის დეკემბრის თვეში განისაზღვრა დაქირავებული პირები, თუ ის 
2020 წლის 27 ნოემბრის მდგომარეობით დაქირავებით საქმიანობას ეწეოდა და 
2020 წლის 5 დეკემბრიდან 2020 წლის 24 დეკემბრამდე პერიოდში არ იღებდა 
ხელფასს. ხოლო თვითდასაქმებული (არაფორმალურად) დასაქმებულ პირებად 
ისინი, რომლებსაც 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული შეზღუდვების გამო 
შეჩერებული ჰქონდათ საქმიანობა. აღნიშნულ პირებზე კომპენსაცია განისაზღვრა 
ერთჯერადად  300 (სამასი) ლარის ოდენობით.“ 
 
 რაც შეეხება პროგრამის მესამე ნაწილს, კერძოდ, 2021 წლის იანვარი-

აგვისტოს პერიოდში, ე.წ. მესამე ტალღის დროს დაწესებული შეზღუდვებით 
გამოწვეული ზიანის რეკომპენსირებას, ამ მხრივ, მონაცემები ერთჯერადი 300-
ლარიანი კომპენსაციის მიმღებ თვითდასაქმებულთა შესახებ ვერ მოვიპოვეთ 
(მიუხედავად სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოდან 
გამოთხოვისა), თუმცა 200-ლარიანი კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობამ 2021 
წლის იანვარი-აგვისტოს პერიოდში 158 255 პირი შეადგინა.15 

არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც ნაწილობრივ სსიპ 
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ მოგვაწოდა, ხოლო ნაწილობრივ 
იმავე სააგენტოს ვებგვერდზე მოვიძიეთ, კოვიდპანდემიის დაწყებიდან სამი 
სხვადასხვა ტალღის განმავლობაში, დახმარების მიმღებთა რაოდენობა 
შემდეგნაირად ნაწილდებოდა: 

 
ცხრილი 1 – პანდემიის დაწყებიდან 2021 წლის სექტემბრამდე გაცემული ანტიკრიზისული დახმარების მიმღებთა რაოდენობა  

ანტიკრიზისული დახმარების 
ტიპი 

I ტალღა  
2020 წელი 

მაისი-ივლისი 

II ტალღა  
2020 წელი 

ნოემბერი-დეკემბერი 

III ტალღა 
2021 წელი 

იანვარი-სექტემბერი 
ერთჯერადი 300-ლარიანი 
თვითდასაქმებულთათვის 248 875 – – 
6-თვიანი 200-200-ლარიანი 
დახმარება დაქირავებით 
დასაქმებულთათვის 

162400 – 158 255 

ერთჯერადი 300-ლარიანი 
დახმარება როგორც 
თვითდასაქმებულთა, ასევე 
დაქირავებით 
დასაქმებულთათვის 

- 121 634 – 

(წყარო: სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მონაცემები) 
 
პროგრამის ადმინისტრირების სამუშაო ჯგუფში შედიოდნენ დასაქმების 

ხელშეწყობის სააგენტოსა და  შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლები. მათ 
შორის ფუნქციები შემდეგნაირად იყო განაწილებული: დასაქმების სააგენტო 

 
15 დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო დაქირავებით დასაქმებულთათვის 200-ლარიანი კომპენსაციის გაცემის 
თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს, 30.08.2021, https://accentnews.ge/ka/article/45243-dasakmebis-xelshecqobis-
saagento-dakiravebit-dasakm?fbclid=IwAR0Y-Nd11baj4qE5TsWiwY-mzL1HkvVc9eRRgqFq6M- 
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ახდენდა ყველა იმ თვითდასაქმებული პირის მიერ 300-ლარიან კომპენსაციის 
მიღებაზე შესული განცხადებისა და დოკუმენტების შემოწმებას,/ დასაქმების სააგენტო 
ამოწმებდა 300-ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად ყველა იმ თვითდასაქმებული 
პირის განცხადებას და დოკუმენტებს, რომელიც შემოსავლების სამსახურის ბაზაში არ 
იძებნებოდა, როგორც რეგისტრირებული თვითდასაქმებული (იქნებოდა ეს 
ინდივიდუალური მეწარმე, ფართის გამქირავებელი, მიკრო თუ მცირე ბიზნესმეწარმე 
და სხვა). შემოსავლების სამსახურიდან დაზუსტებული სიები და, ასევე, დასაქმების 
ხელშეწყობის სააგენტოს წარმომადგენლების მიერ კვალიფიციურად მიჩნეული 
პირების საბუთები ჯანდაცვის სამინისტროს ეგზავნებოდა საბოლოო კომპენსაციების 
გასაცემად. ამ პირობებში მთავარ მოთხოვნას წარმოადგენდა, რომ განმცხადებელ 
თვითდასაქმებულ პირს წარედგინა დასაქმების დამადასტურებელი საბუთი 
კონკრეტულად მის კომპეტენციასთან დაკავშირებული დამსაქმებლისგან, თუმცა 
ხშირ შემთხვევაში დახმარების მისაღებას დარეგისტრირებული პირები მსგავსი 
საბუთის წარდგენას ვერ ახერხებდნენ.  

თვითდასაქმებულთა დიდი ნაწილი, სამუშაოს არაფორმალურობის გამო, 
კომპენსაციის გარეშე რჩებოდა. ანტიკრიზისული პროგრამის სამუშაო ჯგუფთან 
ინტერვიუებში პროგრამის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირები ხშირად 
უსვამდნენ ხაზს, რომ  შემოსავლების სამსახურში არაფორმალურ 
თვითდასაქმებულთა შემთხვევაში იმის დადგენამ, თუ რამდენად აკმაყოფილებდა 
დახმარებაზე განცხადების შემტანი თვითდასაქმებული ერთჯერადი 300-ლარიანი 
დახმარების მიმღებთა კრიტერიუმებს, ბევრი თავსატეხი წარმოქმნა – განმცხადებელი 
პირების მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია ხშირად არ იყო სრულყოფილი. მათი 
პროფესიული კომპეტენციის დამადასტურებელი საბუთები არ შეესაბამებოდა 
მოთხოვნებს. იყო შემთხვევები, როდესაც, მაგალითად, ატელიეებში დასაქმებული 
მკერავები თავიანთი ნაწარმის ფოტოებს გზავნიდნენ; გარემოვაჭრეები  გვერდით 
დახლზე მომუშავე არაფორმალურად დასაქმებულ პირებს აწერინებდნენ ცნობებს, 
რომ ნამდვილად ეწეოდნენ ვაჭრობას. ასევე, ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები გასცემდნენ ცნობებს რეგისტრაციისთვის 
წარსადგენად, რომ ესა თუ ის პირი (მაგალითად, სუვენირების გამყიდველი ან მცირე 
გარე სავაჭრო დახლის მფლობელი) ნამდვილად ეწეოდა ეკონომიკურ საქმიანობას 
მათი მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, თუმცა ასეთი კომპეტენცია მუნიციპალიტეტს არ 
გააჩნდა და, შესაბამისად, ეს ცნობებიც არასარწმუნოდ მიიჩნეოდა.   

ამ სირთულეებს ჯგუფის წევრები ანტიკრიზისული გეგმის დაწყებამდე  
აცნობიერებდნენ და მსჯელობდნენ არაფორმალურად დასაქმებულ პირთა მოცვაზე 
პროგრამის მიერ – „მიდიოდა მსჯელობა იმაზე, როგორ მოგვეხდინა 
არაფორმალურად დასაქმებულების იდენტიფიცირება. სხვადასხვა მოსაზრება 
გაჩნდა, მათ შორის – გამორიცხვის მეთოდით გავსულიყავით არაფორმალურად 
დასაქმებულებზე, ანუ გამოგვერიცხა ყველა სხვა სოციალური და ეკონომიკური 
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ჯგუფი და რაღაცნაირად გავსულიყავით ისეთ ხალხზე, რომელსაც ვერ ხედავს 
სახელმწიფო“.16 ამასთან, ჯგუფის წევრებს ჰქონდათ მოლოდინი, რომ  300-ლარიანი 
კომპენსაციის მისაღებად გაცილებით მეტი რეგისტრირებული თვითდასაქმებული 
გააკეთებდა განაცხადს, ვიდრე პროგრამის განხორციელებისას დაფიქსირდა. 
საბოლოო ჯამში, პირველი ტალღის პერიოდში (2020 წლის მაის-ივლისში) 
ერთჯერადი 300-ლარიანი კომპენსაცია რეგისტრირებულ თვითდასაქმებულთა 
36,3%-მა მიიღო (90 748 პირმა), ხოლო დანარჩენი 63,7% არარეგისტრირებული 
თვითდასაქმებული (იგივე თვითდასაქმებულთა და დაქირავებით დასაქმებულთა  
შორის არარეგისტრირებულ არაფორმალთა რაოდენობა, რომელიც ჯამში 158 127 
პირია) იყო (იხ. გრაფიკი 3 – I ტალღისას ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარების 
მიმღებთა განაწილება, რეგისტრაციის მიხედვით.17  

 

 
გრაფიკი 3 – I ტალღისას ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარების მიმღებთა განაწილება, რეგისტრაციის მიხედვით 

ანტიკრიზისული გეგმის საწყის ეტაპზე იმ არაფორმალურად დასაქმებულ 
პირებზე, რომლებიც შემოსავლების სამსახურის ბაზებში რეგისტრირებულ 
თვითდასაქმებულებად არ ირიცხებოდნენ, 300-ლარიანი კომპენსაცია გაიცემოდა იმ 
შემთხვევაში, თუ ისინი დამსაქმებლისგან – იქნებოდა ეს იურიდიული თუ ფიზიკური 
პირი – წარმოადგენდნენ დასაქმების ან ეკონომიკური საქმიანობის განგრძობითი 
ხასიათის დამადასტურებელ ცნობას. ეს შეიძლება ყოფილიყო ბაზრის 
ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ცნობა, მოვაჭრეების შემთხვევაში; ავტოპარკინგის 
მფლობელთა მიერ გაცემული ცნობა, მძღოლების შემთხვევაში; მცირე მეწარმეთა 
(საკონდიტროს, საცხობების, სილამაზის სალონების, ატელიეებისა და სხვა 
მიკროსაწარმოების მფლობელების) მიერ გაცემული ცნობები, გაუფორმებელი 
მუშაკების შემთხვევაში. ძირითადი პრინციპი იყო, რომ 300-ლარიან დახმარებაზე 
განმცხადებელ არაფორმალურად დასაქმებულ პირს თავისი საქმიანობა 
დარგობრივად დაკავშირებული პირის მიერ გაცემული ცნობით დაედასტურებინა. 

 
16 ინტერვიუ დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს დირექტორთან, 2021 წლის აგვისტო. 
17 სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ მოწოდებული მონაცემი, 07.09.2021. 

63,70%

36,30%

ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარების მიმღებთა განაწილება 
შემოსავლების სამსახურში რეგისტრაციის მიხედვით

შემოსავლების სამსახურში 
არარეგისტრირებული 
(არაფორმალური) თვითდასაქმებული

შემოსავლების სამსახურში 
რეგისტრირებული თვითდასაქმებული158 127 პირი 

90 748 პირი 
პირი 
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მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ გარეშე საქმიანობით დაკავებული მეწარმე 
(მაგალითად, მცხობელი) გასცემდა ცნობას ძიძაზე, რომ ეს პირი მასთან იყო 
დასაქმებული, ასეთი ცნობა ვალიდურად/სარწმუნოდ არ მიიჩნეოდა, რადგან ძიძების 
შემთხვევაში ცნობის გამცემი უნდა ყოფილიყო ძიძების სააგენტოდან ან ძიძების 
ასოციაცია.  

ამ, ერთი შეხედვით, ცხადი პრინციპის მიუხედავად, მაინც მრავალმა 
პრობლემამ იჩინა თავი, რაც უმეტესად არასტანდარტული მშრომელების 
იდენტიფიცირებას ეხებოდა. მაგალითად, ბაზრის ადმინისტრაციები არ გასცემდნენ 
ცნობებს იმ მოვაჭრეებზე, რომლებიც მობილურად ვაჭრობდნენ ბაზრის 
ტერიტორიაზე (ფიქსირებული დახლის არქონის გამო). პრობლემა შეექმნათ გიდებს 
–სამუშაოს სეზონურობიდან გამომდინარე, გიდების დიდ ჯგუფს ზამთრის პერიოდში 
ჩარიცხვა არ უფიქსირდებოდა, რის გამოც დასაქმებულის სტატუსს ვერ 
ადასტურებდნენ და კომპენსაციის გარეშე დარჩენა ემუქრებოდათ. 
არასტანდარტული დასაქმების კიდევ ერთ ჯგუფს, რომელსაც პრობლემები შეექმნა, 
წარმოადგენდნენ ტაქსის მძღოლები – ზოგიერთის შემთხვევაში ვადაგასული 
ლიცენზიები დახარვეზდა, ზოგის შემთხვევაში პლატფორმული კომპანიები 
(იანდაქსი, ვოლტი, მაქსიმი და სხვა) არ გასცემდნენ ცნობებს ან გაცემული ცნობები 
ხარვეზდებოდა. არასტანდარტულ მშრომელთა კიდევ ერთ ყველაზე აქტიურ ჯგუფს, 
რომლისთვისაც ასევე პრობლემური აღმოჩნდა კომპენსაციის მიღება, 
წარმოადგენდნენ სეზონური მშრომელები, რომლებიც საზღვარგარეთ ეწეოდნენ 
სეზონურ საქმიანობას სოფლის მეურნეობის, მომსახურებისა თუ ვაჭრობის სფეროში.  

დოკუმენტების დახარვეზებისა და კომპენსაციებზე უარის თქმის 
პარალელურად, არაფორმალურად დასაქმებულ ჯგუფებში იზრდებოდა 
უკმაყოფილება და ვნებათაღელვა, რასაც არაერთ პროტესტი თუ აქცია მოჰყვა მათი 
მხრიდან. იმავე პერიოდში იმართებოდა შეხვედრები სამინისტროს და სხვადასხვა 
პროფესიული ჯგუფის ასოციაციების წარმომადგენლებს შორის, იქნებოდნენ ესენი: 
ბაზრების ადმინისტრაცია, გიდების ასოციაცია, ტაქსის კომპანიების 
წარმომადგენლები, ძიძათა სააგენტოები თუ სარფის საბაჟოზე გადამსვლელი 
ქალების ჯგუფი, რომლებიც აქციებს მართავდნენ, სოციალური დახმარების 
მოთხოვნით.  

 

2.1. ცვლილება მიზნობრივი დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში 
2020 წლის 14 აგვისტოს ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება №505,18 რომელსაც ცვლილება შეჰქონდა „ახალი კორონავირუსით 
(SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის 
შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ დადგენილებაში. ამ 

 
18  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის №286 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 
დადგენილება №505, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4964576?publication=0 
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ცვლილებამ სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვის ახალი შესაძლებლობები წარმოშვა. 
კერძოდ, ამ ბრძანების თანახმად, 300-ლარიანი კომპენსაციის გაცემა შესაძლებელი 
იყო ნებისმიერ ფიზიკურ პირზე, „რომელიც საქართველოში გადასახადის 
გადამხდელად რეგისტრირებული პირისგან (გარდა არასამეწარმეო ფიზიკური 
პირებისა) წარადგენს იმის დამადასტურებელ დოკუმენტს, რომ 2020 წლის პირველ 
კვარტალში ეწეოდა ეკონომიკურ საქმიანობას ან/და ჰქონდა შემოსავალი ან/და 
აღნიშნული ქვეპუნქტის მიზნებისთვის სარეგისტრაციო პორტალზე დარეგისტრირდა 
განმცხადებლად და შეავსო ელექტრონული განაცხადის ფორმა 2020 წლის 1 
აგვისტომდე, 2020 წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკური საქმიანობის ან/და 
შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის მიუხედავად“.19   

შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 300-ლარიანი დახმარების 
მისაღებად რეგისტრირებული არაფორმალური მშრომელი დასაქმების ცნობის 
დასტურს ვერ ტვირთავდა, ეს დახმარების გაცემაზე უარის თქმის წინაპირობად არ 
მიიჩნეოდა. ამ შემთხვევაში, პროგრამის ადმინისტრატორები ასეთი პირებისგან 
მოითხოვდნენ შემოსავლის ქონის დამადასტურებელ სხვა ნებისმიერი სახის 
დოკუმენტებს, მათ შორის – საბანკო ჩარიცხვების ამონაწერს ან საბანკო და 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ გაცემული სესხის ცნობებს, რომელიც, თავის 
მხრივ, შემოსავლის არსებობის საფუძველზე მტკიცდებოდა – „გარკვეული 
საკრედიტო ინსტიტუტები გასცემენ კრედიტებს არაფორმალურად 
დასაქმებულებისთვის, არაფორმალურად მიღებული შემოსავლების საფუძველზე. 
ჩვენთვის ბოლოს ეს გახდა დახმარების გაცემის ერთ-ერთი საფუძველი – თუ 
ბენეფიციარი წარმოადგენდა ცნობას, რომ მან კრედიტი აიღო თავისი საქმიანობის 
საფუძველზე, მაშინ ჩვენ ვუთვლიდით, რომ ეს იყო დადასტურება მისი 
არაფორმალური ეკონომიკური საქმიანობის და კვალიფიცირდებოდა ერთჯერადი 
300-ლარიანი დახმარებისთვის.“20 

როგორც შემოსავლების სამსახურის, ისევე დასაქმების სააგენტოს 
წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ ინტერვიუებში, ერთჯერადი 300-ლარიანი 
კომპენსაციის გაცემის პროცესი 2020 წლის აგვისტოში საქართველოს მთავრობის 
მიერ მიღებულმა ცვლილებების დადგენილებამ ბევრად უფრო გაამარტივა21 – 
ცვლილების თანახმად, ერთჯერადი 300-ლარიანი კომპენსაცია გაიცემოდა ყველა იმ 
ადამიანზე, რომელიც განცხადებით მიმართავდა დასაქმების სააგენტოს დახმარების 
მისაღებას (მიუხედავად მისი მიერ წარდგენილი საბუთების არასრული ხასიათისა). ამ 
ცვლილებასთან დაკავშირებით შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელი 
შემდეგ განმარტებას აკეთებს:  „საბოლოო ჯამში, პრემიერის გადაწყვეტილება, რომ 
ყველას, ვინც დახმარების მიღებაზე განაცხადს შემოიტანდა, მიეღო კომპენსაცია, 

 
19 დადგენილება №505, მე-2 მუხლის ვ.ა. ქვეპუნქტი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4964576?publication=0 
20 ინტერვიუ დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს დირექტორთან, 2021 წლის აგვისტო. 
21 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №505, 2020 წლის 14 აგვისტო. 
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დროული და მნიშვნელოვანი იყო, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ძალიან დიდ 
რაოდენობა არაფორმალებზე ვერ მოხდებოდა კომპენსაციი გაცემის 
დაკმაყოფილება“.22  

 
2.2. ცვლილების შემდგომი ლიმიტაციები 

მიუხედავად ცვლილებისა, მაინც იყო გამონაკლისი ჯგუფებისა, რომლებსაც, 
რეგისტრაციის მიუხედავად, უარი ეთქვათ კომპენსაციაზე. ასევე, იყვნენ ისეთი 
არაფორმალები, რომლებმაც მიზეზთა გამო ვერ შეძლეს  განაცხადის შეტანა 
ანტიკრიზისული დახმარების მისაღებად.23 

ყველაზე დიდ ჯგუფს, რომელმაც, #286 დადგენილებაში ცვლილებების 
მიუხედავად, კომპენსაცია ვერ მიიღო, ძიძები და კერძო რეპეტიტორები 
წარმოადგენდნენ  – „შესულმა დადგენილებამ ეს ჯგუფი ვერა და ვერ მოიცვა, რადგან 
ესე გამოდიოდა, რომ ყველაზე უნდა გაცემულიყო კომპენსაცია – ყველა იტყოდა, 
რომ ესა და ეს ადამიანი ჩემს შვილს ამზადებს ან ძიძობას უწევსო. ეს ნიშნავდა, რომ 
სრულიად საქართველოზე უნდა გაცემულიყო ეს კომპენსაციები, რაც შეუძლებელი 
იქნებოდა.“24  

კიდევ ერთი სტრუქტურული გამოწვევა, რაც სახელმწიფოს მიერ 
ინიცირებულმა ანტიკრიზისულმა პროგრამამ მწვავედ დააყენა დღის წესრიგში, იყო 
ფორმალურ დასაქმების სექტორში არაფორმალურად დასაქმებულთა ან 
მომსახურების ხელშეკრულებით დასაქმებულთა მოუხელთებლობა. მათი 
გაუფორმებელი შრომითი აქტივობა ან სერვისის ხელშეკრულებით გაფორმებული 
საქმიანობა აბრკოლებდა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ მათ იდენტიფიცირებას, 
როგორც დაქირავებით დასაქმებულების. შესაბამისად, ასეთი პირები არათუ 1200-
ლარიანი დახმარებისთვის ვერ კვალიფიცირდებოდნენ, მათ 300-ლარიან 
დახმარებაზეც არ მიუწვდებოდათ ხელი. ამის მიზეზი ხშირად იყო ის, რომ მათი 
დამსაქმებელი უარს აცხადებდა დასაქმების შესახებ ცნობის გაცემაზე, რათა 
ჩრდილოვანი ბუღალტერია დაემალა. ასეთი შემთხვევები ხშირი იყო სალონებში, 
ესთეტიკურ ცენტრებში, ატელიეებში – „ჩვენ რადგან ცნობას ვითხოვდით დასაქმების 
შესახებ, სალონში დასაქმებული მეპატრონესთან მიდიოდა და სთხოვდა მას ამ 
ცნობის გამზადებას, რაზეც ხშირად უარს ეუბნებოდნენ. შეიძლება ითქვას, სალონში 

 
22 ინტერვიუ შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის დირექტორთან, 2021 წლის სექტემბერი. 
23 მაგალითად, გარემოვაჭრეებს პრობლემები ჰქონდათ ონლაინ რეგისტრაციასთან, სოფლის მეურნეობის 
სექტორში დასაქმებულ ადამიანთა ჯგუფები (გლეხები, გადამზიდავები, აგრობაზრების გამყიდველები და სხვა) 
ვერ კვალიფიცირდებოდნენ, როგორც თვითდასაქმებულები მაშინ, როდესაც საქსტატის მონაცემები მათ 
თვითდასაქმებულ ჯგუფს მიაკუთვნებს. იმ მიზეზების ანალიზისთვის, რაც ხელს უშლიდა არაფორმალურ 
მშრომელებს, განცხადება წარედგინათ 300-ლარიანი კომპენსაციის მიღებაზე,  იხ. ქებურია თამარ, ‘შრომის 
ბაზრის სეგმენტაცია და არაფორმალური შრომა კრიზისის დროს’, (გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP); 
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2020), 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/pdf/შრომის_ბაზრის_სეგმენტაცია_1606217461.pdf 
24 ინტერვიუ შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის დირექტორთან, 2021 წლის სექტემბერი.  
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დასაქმებულმა იმ პირებმა, რომლებმაც 300-ლარიანი დახმარება მიიღეს, აიძულეს 
მეპატრონე, რომ ცნობა გაეცა.“25  

 

2.3. რას გვეუბნება კოვიდკომპენსაციების შესახებ არსებული 
რაოდენობრივი მონაცემები არაფორმალურად დასაქმებული 
ჯგუფების შესახებ 

პანდემიის დაწყებიდან ერთი წლის განმავლობაში სოციალური დაცვის 
პროგრამებზე სულ 1.13 მილიარდი ლარი დაიხარჯა. აქედან ყველაზე მეტი 
კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებაზე მოდის (469,6 მილიონი ლარი). 
უმუშევრად დარჩენილ პირთა ფინანსურ დახმარებაზე 317.7 მილიონი დაიხარჯა, 
საიდანაც 206,5 მილიონი ლარი დაქირავებით დასაქმებულთა დახმარებას მიემართა, 
ხოლო თვითდასაქმებულთა კომპენსირებისთვის გაწეულმა ხარჯმა 111,2 მილიონი 
შეადგინა.26 დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოდან გამოთხოვილი მონაცემების 
თანახმად, 300-ლარიანი კომპენსაციის მიმღები ყველაზე დიდი ჯგუფი საზღვარზე 
გადამსვლელი თვითდასაქმებულები იყვნენ. მათ მოსდევდნენ ბაზრობებზე 
დასაქმებული არაფორმალები, ტაქსის მძღოლები და ა.შ. (იხ. ცხრილი 2 – 

ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარების მიმღებ თვითდასაქმებულთა განაწილება 
ეკონომიკური საქმიანობის სფეროების მიხედვით)  

 

 
25 ინტერვიუ დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს მოვალეობის შემსრულებელთან, 2021 წლის აგვისტო. 
26 საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში და მას შემდეგ კოვიდ-19-თან დაკავშირებული ხარჯების 
მონიტორინგი, საბოლოო ანგარიში, IDFI, ივლისი 2021. 

ცხრილი 2 – ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარების მიმღებ თვითდასაქმებულთა 
განაწილება ეკონომიკური საქმიანობის სფეროების მიხედვით 

(წყარო: სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მონაცემები) 
 

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროები 300-ლარიანი კომპენსაციის 
მიმღებთან რაოდენობა

საზღვრის კვეთა 61625
აგრარული ბაზრები და ყველა ტიპის ღია ბაზრობა 19619
ტაქსებით ოპერირება 14112
ვაჭრობის სხვადასხვა სახეობა *გაერთიანებულია 
ვაჭრობის სხვადასხვა ჯგუფი 12200

სხვა ეკონომიკური საქმიანობა 11800
სხვა მომსახურების სახეობა 10736
ყველა ტიპის მშენებლობა 5515
მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით 
გადაადგილება 3406

რესტორნები/კვების ობიექტები 1717
სილამაზის სალონები და ესთეტიკური მედიცინის 
ცენტრები 1033

რეგისტრირებულ თვითდასაქმებულთა მიერ იდენტიფიცირებული 
ეკონომიკური საქმიანობის სფეროები
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ცხრილში მოყვანილ მონაცემებზე დამატებითი განმარტებებისთვის 
მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ 300-ლარიანი დახმარების მიმღები 
არაფორმალურად დასაქმებული პირების რაოდენობა თავად ამ ჯგუფის 
მოცულობასა და შრომის ბაზარზე მათ რაოდენობაზე ან თავად არაფორმალური 
დასაქმების სტრუქტურაზე არაფერს ამბობს. ამის საპირისპიროდ, არსებულ 
ცხრილში მოყვანილი მონაცემები და აქ ჩამოთვლილი ეკონომიკური საქმიანობის 
სფეროები, რომლებიც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 
შემუშავებული ეკონომიკური საქმიანობების არც ერთ კატეგორიას არ შეესაბამება, 
მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად არასისტემური და პირობითი ხასიათი ჰქონდა 
ანტიკრიზისული დახმარების მიმღებთა რიგებში მოხვედრას. მაგალითად, 
პროგრამის საწყის ეტაპზე საზღვრის კვეთის ჯგუფში მოხვედრილი პირები სულაც არ 
იგულისხმებოდნენ / მიიჩნეოდნენ ერთჯერადი 300-ლარიანი კომპენსაციის სამიზნედ, 
თუმცა არაერთი პროტესტისა და მოთხოვნის შემდეგ მოახერხეს, რომ გაეზარდათ 
თავიანთი  სფეროს წარმომადგენელთა ხელმისაწვდომობა ანტიკრიზისულ 
დახმარებაზე. ანალოგიურად, სილამაზის სალონებისა და ესთეტიკური მედიცინის 
ცენტრის სფეროში დასაქმებულ პირთა ცხრილში მოყვანილი დაბალი მაჩვენებელი 
სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ შრომის ბაზარზე ამ სფეროში დასაქმებული 
არაფორმალური მშრომელების რაოდენობა მცირეა, არამედ –ამ სფეროს მუშაკებს 
ნაკლებად მიუწვდებოდათ ხელი ანტიკრიზისულ დახმარების მიღებაზე.  

IDFI-იმ სახელმწიფოს ერთწლიანი ანტიკრიზისული გეგმის შესწავლის შემდეგ 
მიიჩნია, რომ პანდემიური კრიზისის შედეგად გამოწვეული ზიანის შემსუბუქებისთვის 
შემუშავებული ანტიკრიზისული დახმარება საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი და 
დაუცველი არაფორმალებისთვის მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერა 
აღმოჩნდა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ამას თან დაერთო მიზნობრივი 
სოციალური დახმარებების არეალის გაფართოება, კომუნალურების დაფინანსება, 
საბანკო სესხის გადავადება, არსებით საკვებ პროდუქტზე ფასების კონტროლი და 
სხვა უნივერსალური ხასიათის სოციალური პროგრამები.27 თუმცა იმავე ანგარიშში 
საუბარია, რომ „ცალკეული პროგრამებისა და ღონისძიებების ეფექტიანი დაგეგმვისა 
და განხორციელების პირობებში შესაძლებელი იქნებოდა მნიშვნელოვანი რესურსის 
გამოთავისუფლება, რაც მიზნობრივი სეგმენტის და დახმარების მოცულობების 
ზრდას შესაძლებელს გახდიდა“.28 გარდა ამისა, მოცემული და სხვა არაერთი 

 
27  ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI), ევროკავშირის (EU) მხარდაჭერით 
მოამზადა, სადაც მთავარ მეთოდოლოგიას წარმოადგენდა Covid-19-თან დაკავშირებული საჯარო ფინანსების, 
საჯარო შესყიდვების, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის შესრულების, StopCov ფონდის ხარჯვისა და დონორთა 
დახმარების განაწილების მონიტორინგი. 
28 საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში და მას შემდეგ კოვიდ-19-თან დაკავშირებული ხარჯების 
მონიტორინგი, საბოლოო ანგარიში, IDFI, ივლისი 2021, 67-68. 
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ანგარიშიც ადასტურებს, რომ არაფორმალთა არაერთი ჯგუფი დარჩა თუნდაც ამ 
ერთჯერადი 300-ლარიანი კომპენსაციის მიღმა.29  

პანდემიური კრიზისის მართვის დროს მიღებული გამოცდილების ფონზე, 
ისევე, როგორც შრომითი ბაზრის სტრუქტურის შესახებ დამატებითი ცოდნის 
დაგროვების შემდეგ, უპირობოდ დგას გრძელვადიანი, მდგრადი და უნივერსალური 
პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა სახელმწიფოს მხრიდან, რაც არა მხოლოდ 
კრიზისების დროს დაეხმარება სისტემას მიზნობრივი ჯგუფების აღმოჩენაში, არამედ 
საწინდარი გახდება იმისა, რომ ახლებურად გავიაზროთ დასაქმებულთა შრომითი 
სტატუსი და განვსაზღვროთ როგორც უფლებები და ვალდებულებები, ისე 
სოციალური ბენეფიტები. ეს კი, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს  სოციალურ 
გარანტიებზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობას, კრიზისების მიღმაც.  

3. სამომავლო ნაბიჯები და შეჯამება 
პანდემიის შედეგად გამოწვეული არაერთი ზიანისა და ნეგატიური შედეგის 

მიუხედავად, რაც კიდევ არაერთხელ გახდება კვლევის საგანი, მან ასევე წარმოქმნა 
კოლექტიური ერთობისა და სოციალური კეთილდღეობის ახალი გაგება, რომელსაც 
აქვს პოტენციალი, რეალური პოლიტიკის ორგანულ ნაწილად იქცეს. საყოველთაო 
ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა, 
ზრუნვა მოხუცებსა თუ მიუსაფრებზე, სოლიდარობისა და კოლექტიური 
თვითშეგნების როლი, სოციალური კეთილდღეობის მნიშვნელობა ის 
მიმართულებებია, რომელზეც მსოფლიო პოლიტიკოსებმა და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებმა ღიად დაიწყეს საუბარი. დღემდე არსებობს მოლოდინი ადამიანთა 
კრიტიკულ მასაში, რომ პანდემიის პირობებში წარმოქმნილი ტექტონიკური რყევების 
შედეგად გაჩენილ ნაპრალებში უფრო მეტად მზრუნველი და სოციალურ 
კეთილდღეობაზე ორიენტირებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ამოიზრდება. 
ცხადია, ეს მომავალი მსჯელობის საკითხია, თუმცა უფრო პრაქტიკულ დონეზე, 
პანდემიის ერთი კონკრეტული დადებითი შედეგი, რაც არაფორმალურად 
დასაქმებულთა შემთხვევაში დადგა, არის ის, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებმა 
პირველად გაუჩნდათ ხელშესახები ცოდნა და წარმოდგენა არაფორმალურად 
დასაქმებულებზე. ჯანდაცვის სამინისტროს  განკარგულებაში აღმოჩნდა უზარმაზარი 
მონაცემთა ბაზები იმ ადამიანების შესახებ, რომელთა საქმიანობისა და არსებობის 
შესახებ პანდემიამდე არანაირი ინფორმაცია არ მოიპოვებოდა. როგორც ზევით იქნა 
განხილული, არაფორმალთა შესახებ ამ მონაცემების შეგროვება სირთულეებითა და 
გამოწვევებით სავსე პროცესი იყო, თუმცა დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ბაზა, 
სადაც დაახლოებით 250 ათასი არაფორმალურად დასაქმებული პირის პირადი 

 
29 შრომითი ურთიერთობები და სოციალური დაცვა პანდემიის დროს – საქართველოს შესახებ ანგარიში, 
12/2020, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 
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მონაცემები – საკონტაქტო ინფორმაცია, საბანკო ანგარიში, დასაქმების სფეროს 
შესახებ ინფორმაცია – იყრის თავს.  

დასაქმების ხელშეწყობის ეროვნული სააგენტოსა და შემოსავლების 
სამსახურის წარმომადგენლებთან გასაუბრების დროს დაისვა კითხვები იმაზე, თუ 
როგორ გამოიყენებენ და რა პოლიტიკურ ნაბიჯებს გადადგამენ სოციალურ 
პოლიტიკაზე მომუშავე ინსტიტუტები მომავალში, რათა შეამცირონ 
არაფორმალობის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში, გაზარდონ არაფორმალთა 
დაცულობის დონე და უზრუნველყონ მათთვის თანაბარუფლებიანი საქმიანობის 
გარემო. დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს წარმომადგენლები თავიანთ როლს ამ 
ნაწილში ხედავენ მათი სააგენტოს კომპეტენციის გაზრდაში, სადაც ისინი 
პროაქტიულად შესთავაზებენ ანტიკრიზისული პროგრამის განხორციელებისას 
დაურეგისტრირებელ არაფორმალებს ფორმალური დასაქმების სექტორში 
ტრანზიციას მაშინ, როდესაც დასაქმების ბაზარზე შესაბამისი ვაკანსიები გამოჩნდება. 
ასევე, ისინი საუბრობენ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამების მიზნობრიობის 
ზრდის შესაძლებლობაზე და არაფორმალურად დასაქმებულებში ცნობიერების 
ზრდის აუცილებლობაზე ფორმალიზებულ სფეროში ტრანსფერთან და 
ფორმალური დასაქმების დადებით მხარეებთან დაკავშირებით.  

რაც შეეხება შემოსავლების სამსახურს, მათი განცხადებით, ამ მხრივ, უკვე 
გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯი და შეიქმნა დაქირავებულ პირთა რეესტრი, რომლის 
შექმნაც 2020 წლის აგვისტოში მიიღეს კანონად, ხოლო 2021 წლის იანვრიდან 
ძალაში შევიდა.30 როგორც შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელი 
განმარტავს „დაქირავებულ პირთა რეესტრი ეფუძნება ავსტრიის, ესტონეთისა და 
სხვა ქვეყნების გამოცდილებას და გულისხმობს, რომ შრომითი ურთიერთობის 
დაწყებამდე დამქირავებელი ვალდებულია, ელექტრონულად დაარეგისტრიროს 
დაქირავებული ბაზაში.“ რეგისტრაცია სავალდებულოა დაქირავებულის მუშაობის 
დაწყების მომენტში, როდესაც მინიმალური ინფორმაციის წარმოდგენაა 
აუცილებელი. „ამ ბაზაში, დაქირავებულებს ენიჭებათ სამი სტატუსი – აქტიური, 
შეჩერებული და შეწყვეტილი. აქტიური სტატუსი აქვს ყველა დაქირავებულს, 
რომელიც ასრულებს შრომით ურთიერთობას; შეჩერებული სტატუსი ენიჭება 
დაქირავებულს, რომელთანაც შრომითი ურთიერთობა არ არის შეწყვეტილი, 
მაგრამ დროებით შეჩერებულია (ისეთი მიზეზების გამო, როგორიცაა შვებულება, 
ბიულეტინი, ლოკაუტი, გაფიცვა, ჯარში გაწვევა და ა.შ.); შეწყვეტილი სტატუსი კი 
ნიშნავს, რომ შრომითი ურთიერთობა შეწყდა პირთან.“31 შემოსავლების სააგენტოს 
წარმომადგენლის განცხადებით, შედეგად უფრო უკეთ მოხდება დაქირავებით 
დასაქმებულთა აღრიცხვა და გაიმართება ბაზები, თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

 
30 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება №331, მუხლი 1, 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5076161?publication=2#DOCUMENT:1;  
31 ინტერვიუ შემოსავლების სამსახურის კოორდინატორთან, 2021 წლის სექტემბერი 
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დაქირავებულ პირთა რეესტრი არ მოიცავს თვითდასაქმებულ და 
არაფორმალურად დასაქმებულ პირთა აღრიცხვას. უფრო მეტიც, რეესტრში არ 
იწარმოებს ფორმალურ სექტორებში მომსახურების ხელშეკრულებით 
დასაქმებულთა რეგისტრაცია. ამასთან, იმის გამო, რომ რეგისტრაციისას არ 
მოითხოვენ ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა განათლების დონე, პროფესია, სამუშაო 
სტაჟი და სხვა, არსებულ პროგრამას გამოეცლება ანალიტიკური ფუნქცია და მასზე 
ვერ დაშენდება შრომის ბაზრის სტრუქტურის გაუმჯობესების ახალი პოლიტიკა. ეს კი 
მაშინ, როდესაც ავსტრიის, ესტონეთისა და სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, იმავე 
მოდელის პროგრამები მიზანმიმართულად აგროვებს დაქირავებულ პირებზე 
მაქსიმალურად დიდ ინფორმაციას, რათა შემდგომ შეძლოს შრომის ბაზრის 
უკეთესად შეფასება და მიზნობრივი პოლიტიკის შემუშავება.  

OECD-ის მიერ 2021 წელს მომზადებული ანგარიში, რომელიც ევრაზიის 
ქვეყნებში არაფორმალური ეკონომიკის მაღალი წილის ფონზე წამოჭრილ 
პრობლემებს სწავლობს პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ, მთავარ აქცენტს 
არაფორმალურად მომუშავე მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის ფორმალიზებაზე 
აკეთებს.32 ანგარიშში მოყვანილია უკრაინის, აზერბაიჯანის, ყირგიზეთისა და სხვა 
ქვეყნების მაგალითები, რომლებმაც ფორმალიზებისთვის კონკრეტული სამუშაო 
გეგმები შეიმუშავეს და დაამტკიცეს. შრომით კოდექსში ცვლილებების შეტანა, 
საგადასახადო სისტემების მეტი გამჭვირვალობა და ფინანსური სექტორის 
განვითარება ის ძირითადი საკითხებია, რომლებზეც მთავარი აქცენტი კეთდება 
აღნიშნულ ანგარიშში. აღსანიშნავია, რომ, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები 
ფორმალიზებაზე საუბრისას ძირითადად ყურადღებას ბიზნესის გამარტივებულ 
რეგისტრაციაზე, საგადასახადო რეჟიმის ლიბერალიზაციასა და შრომითი 
კანონმდებლობის დერეგულაციაზე ამახვილებდნენ, პანდემიის შემდეგ ეს მიდგომა 
გადააზრებულია – „საერთაშორისო მაგალითები ცხადყოფს, რომ მხოლოდ 
ბიზნესთა რეგისტრაციის გამარტივება დიდ შედეგს არ იძლევა ფორმალიზების 
ნაწილში და შესამუშავებელია უფრო/გაცილებით ყოვლისმომცველი გეგმები და 
ზომები. ევრაზიის ქვეყნების უმრავლესობას არ გააჩნია თანმიმდევრული სტრატეგია 
და გეგმა, თუ როგორ უნდა მიემართონ არაფორმალობას და ხელი შეუწყონ მათ 
ტრანზიციას ფორმალურ სექტორში“.33 

შესაბამისად, შეჯამებისთვის მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ გაესვას ხაზი იმ 
ჩავარდნებს თუ გამოწვევებს (ასევე, მასზე რეაგირების გზებსა და საშუალებებს), 
რომლებსაც კოვიდპანდემიის პირობებში სამთავრობო უწყებები აწყდებოდნენ 
ანტიკრიზისული პროგრამის განხორციელების თითქმის ერთწლიანი პროცესის 
განმავლობაში.  

 
32 OECD, ‘Informality and COVID-19 in Eurasia: The Sudden Loss of a Social Buffer’, Policy Insights, 2021. 
33 OECD, 41 
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პირველ რიგში, იმის გამო, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნდა არაფორმალური 
სექტორის გაზომვისა და მისი იდენტიფიცირების კონკრეტული მექანიზმები, ისევე 
როგორც არაფორმალურად დასაქმებულთა აღრიცხვის მეთოდოლოგია, 
ანტიკრიზისული პროგრამის საწყის ეტაპზე პრობლემას ქმნიდა დახმარების 
მიმღებად დარეგისტრირებულ პირთა ვერიფიკაცია და მათთვის დახმარების გაცემა. 
ამ სისტემური ჩავარდნის გამო, პროგრამის შესრულებაზე პასუხისმგებელ პირებს, 
ინდივიდუალური ძალებით უხდებოდათ შესული მონაცემების მართვა და მისი 
მანუალური შემოწმება, რაც აჭიანურებდა პროცესს და მოუქნელს ხდიდა მას. 

აქედან გამომდინარე, ანტიკრიზისული პროგრამის ადმინისტრირებაზე 
პასუხისმგებელი პირები სხვადასხვა მიდგომას და მეთოდს ამატებდნენ გზადაგზა, 
რათა დახმარების გაცემის პროცესი შეძლებისდაგვარად გაემარტივებინათ. ამაში 
განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა სახელმწიფოს მიერ 2020 წლის აგვისტოში 
ინიცირებულმა ცვლილებამ, რომლის საფუძველზეც ერთჯერად 300-ლარიან 
დახმარებაზე დარეგისტრირებულ პირთა უმრავლესობას ვალიდურად ჩაეთვალა 
დასაქმების შესახებ წარდგენილი სხვადასხვა დოკუმენტი. ამ ცვლილების შემდეგ 
დახმარების გაცემის საფუძველი ხდებოდა: საბანკო ჩარიცხვა, მეწარმეთა მიერ 
ატვირთული ნაწარმის ფოტომასალა, მცირე საკრედიტო დაწესებულებების მიერ 
გაცემული შემოსავლების სიხშირეზე დაფუძნებული სესხი და ა.შ. 

სახელმწიფოს მიერ ინიცირებული ცვლილებებისა და თავად ანტიკრიზისული 
პროგრამის ადმინისტრირებაზე მომუშავე ადამიანთა მიერ სხვადასხვა შემოვლითი 
გზის გამოყენების მიუხედავად, რომ დარეგისტრირებულ პირთა უმრავლესობას 
მიეღო ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარება პანდემიის პირველი ტალღის (მაისი-
ივლისი, 2020) პერიოდში, მაინც აღმოჩნდნენ არაფომალთა დიდი ჯგუფები – კერძო 
რეპეტიტორები, ძიძები და სხვა პროფესიისწარმომადგნლები – ანტიკრიზისული 
პროგრამის ფარგლებში არსებული ერჯერადი დახმარების გარეშე.  

საბოლოო ჯამში, პანდემიის დაწყებიდან ერთი წლის განმავლობაში 
ინიცირდა ანტიკრიზისული დახმარების გაწევის სამი ფაზა, რომელიც 
კოვიდპანდემიის ინტენსივობიდან და ამ პირობებში დაწესებული შეზღუდვებიდან 
გამომდინარეობდა. ამ ე.წ. სამი სხვადასხვა ტალღის პირობებში განსხვავებულ 
პროფესიულ ჯგუფებსა თუ დასაქმების სტატუსის მქონე პირებზე გაიცემოდა 
დახმარება. არაფორმალურად დასაქმებულთა ყველაზე დიდი რაოდენობის მოცვა 
აღინიშნა პანდემიის პირველი ტალღის დროს, როდესაც 248 875 პირზე გაიცა  
ერჯერადი 300-ლარიანი დახმარება.უცნობია, რამდენად მოიცავდა 
არაფორმალურად დასაქმებულ ადამიანებს 2021 წლის მე-3 ტალღის პროგრამა 
(როდესაც იანვარი-აგვისტოს პერიოდში გაიცა 200-ლარიანი დახმარება მაქსიმუმ 6-
თვიან პერიოდზე). ამის მიუხედავად, უკანასკნელი კვლევების თანახმად, 
თვითდასაქმებულ ადამიანებზე გაცემული დახმარების საერთო ჯამურმა 
რაოდენობამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 111,2 მილიონი ლარი შეადგინა. 
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ბოლოს კი,/დაბოლოს, ანტიკრიზისული პროგრამის განხორციელების 
ერთწლიანმა გამოცდილებამ აჩვენა, თუ რამდენად დიდი როლი აქვთ პროფესიულ 
ასოციაციებსა და ერთობებს ფორმალური სტრუქტურების მიღმა დარჩენილი 
არაფორმალურად დასაქმებული პირების ინტერესების დაცვასა და მათ საჭიროების 
არტიკულირებაში. შესაბამისად, აუცილებელია, კიდევ უფრო გაძლიერდეს 
პროფესიული ასოციაციებისა თუ დარგობრივი ჯგუფების ფუნქცია და როლი, 
განსაკუთრებით არასტანდარტულ შრომით ურთიერთობაში მყოფი და 
არაფორმალურად დასაქმებული პროფესიული ჯგუფებისთვის. ასეთი ასოციაციები 
ლეგიტიმურ აქტორებად უნდა იყვნენ სახელდებულნი და ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ 
ყველა ფორმალურ თუ სახელმწიფო სტრუქტურასთან კომუნიკაციაზე.  
 

 
დანართი 1 – ინტერვიუირებულთა ჩამონათვალი  

• ნინო ველთაური – სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს 
ხელმძღვანელი; 

• ნინო აგაშენაშვილი – სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს 
დასაქმების მაძიებელთა და დამსაქმებელთა აღრიცხვის და მოძიების 
სამმართველოს უფროსი; 

• ლევან დგებუაძე – შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი; 

• არსენ თევდორაშვილი – შემოსავლების სამსახურის ანალიტიკური 
დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი; 

 


