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აბსტრაქტი

წინამდებარე კვლევა ეხება სწრაფი კვების ობიექტებში 
დასაქმებულითა შრომითი პირობების შესწავლას, 
კერძოდ, ჩვენი მიზანია,  გამოვავლინოთ ამ სექტორში 
არსებული კონკრეტული პრობლემები,  ასევე, მომუშავე 
პერსონალის კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 
და სხვა გარემო ფაქტორები. კვლევისას გამოვიყენეთ, 
როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი მეთოდი, უფრო 
კონკრეტულად ანკეტირება, რომელიც მიმდინარეობდა 
ელექტრონულად, თვისებრივი მეთოდისას კი გამოვიყენეთ 
დოკუმენტების ანალიზი კერძოდ, ვაკანსიების ანალიზი. 
კვლევისას, რამდენიმე ძირითადი ტენდენცია გამოიკვეთა: 
მოცემულ სექტორში მომუშავე პერსონალის შრომითი 
უფლებები სრულყოფილად არ არის დაცული, 
დასაქმებულთა 69%–ს უწევს ზეგანაკვეთური მუშობა, მათ 
54 %–ს ეს შრომა არ უნაზღაურდება. მომუშავე პერსონალის 
75%–ს თავის მოვალეობებთან ერთად უწევს სხვა 
მოვალეობების შესრულებაც, დასაქმებულთა 82% არ იღებს 
ანაზღურებას სადღესაწაულო დღეებში მუშობისას. 
კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები შეგვიძლია 
გამოვიყენოთ მოცემული საკითხის უფრო სიღრმისეულად 
შესწავლისთვის. შესაბამის ორგანიზაციებთან ერთად 
დაიგეგმება ღონისძიებები, რომელიც მიმართული იქნება ამ 
პრობლემის გადაჭრის, ყველა საჭირო გზის მოსაძიებლად. 
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თემის აქტუალობა

დასაქმებულთა შრომითი უფლებები საქართველოში 
ყოველდღიურად ირღვევა.  2017 წლის ოფიციალური 
მონაცემის მიხედვით, ქვეყანაში მოსახლეობის 22.3% 
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური 
მონაცემებით, 2017 წელს საქართველოს მოსახლეობის 
14%  უმუშევარია, დასაქმებულთა ნახევარზე მეტი კი 
არაფორმალურ სექტორშია წარმოდგენილი. მოსახლეობის 
ის ნაწილი, რომელიც დაქირავებით შრომაშია ჩაბმული, 
განიცდის ყოველდღიურ ექსპლუატაციასა და უღირს 
მოპყრობას  დამსაქმებლის მხრიდან. 
ამ დროს სახელმწიფო ჩაგრულ მშრომელთა დასაცავად, 
ნებისმიერი ტიპის ჩარევაზე აცხადებს უარს და მიზეზად, 
კერძო სექტორის სწარფი განვითარების ხელშეწყობას 
ასახელებს. ამის ნათელი მაგალითია, შრომის კოდექსის 
აღსრულების სუსტი მექანიზმები და განსაზღვრული 
მინიმალური ხელფასის არაადეკვატური ნიშნული - თვეში 
20 ლარი. 
იმ კომპანიებში, სადაც შექმნილია პროფესიული 
კავშირები, დასაქმებულები მეტნაკლებად ახერხებენ 
საკუთარი უფლებების დაცვას, თუმცა ასეთი ძალიან 
მცირეა. პროფკავშირული ორგანიზების და შესწავლის 
მიღმაა დარჩენილი დღესდღეობით ყველაზე ზრდადი 
მომსახურების სექტორიც.
პროფესიული კავშირების ახალგაზრდულმა მოძრაობამ, 
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით, 2018 წელს,  ამ 
სფეროს შესწავლისთვის პირველი კვლევა სუპერმარკეტების 
ქსელში ჩაატარა. კვლევაში გამოიკვეთა, რომ 
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ზემოაღნიშნულ სექტორში, დასაქმებულთა უმრავლესობა 
(93%) ახალგაზრდაა (18-30 წელი) და მათი დიდი ნაწილი 
სტუდენტია. ქსელებში დასაქმებულებს ყოველკვირეულად 
50-60 საათი უწევთ მუშაობა, გამოკითხულთა 
75.8% არანაირ დამატებით ანაზღაურებას არ იღებს 
ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისათვის, ხოლო 
60.2%-ს უწევს, ძირითად საქმესთან ერთად, დამატებითი 
სამუშაოს შესრულება. ამ სექტორში საშუალო ხელფასის 
მოცულობა, დაახლოებით, 360 ლარია. თუმცა, მხოლოდ 
სუპერმარკეტების სფეროს შესწავლა მომსახურების ფართო 
სექტორზე სრულ ინფორმაციას არ იძლევა. სწორედ ამიტომ, 
პროფკავშირები აგრძელებს კვლევებს ამ მიმართულებით 
და ამჟამად შევისწავლეთ სწრაფი კვების ობიექტებში 
დასაქმებულთა შრომითი პირობების მდგომარეობა. 

მეთოდოლოგია

ჩვენი კვლევის მიზანს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სწრაფი 
კვების ობიექტებში შეღწევა და დასაქმებულთა შრომითი 
პირობების შესწავლა წარმოადგენდა. თემის საკვლევად 
გამოვიყენეთ მეთოდთა ტრიანგულაციური მიდგომა, 
კერძოდ გავაერთიანეთ თვისებრივი და რაოდენობრივი 
მეთოდი. იქიდან გამომდინარე, რომ კვლევა ეხება სწრაფი 
კვების ობიექტებში დასაქმებულთა შრომის პირობების 
შესწავლას, ანკეტირების საშუალებით, შევეცადეთ 
გამოგვევლინა ის ძირითადი  პრობლემები, რომელიც 
დღეს არსებობს ამ სექტორში. ამასთანავე, როგორც 
უკვე ავღნიშნეთ, მოცემული სექტორი არის შედარებით 
ჩაკეტილი, აქ არ არსებობს პროფკავშირი ან რაიმე მსგავსი 
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გამოცდილება, რისი დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება, 
რომ მოცემულ სექტორში ზუსტად შევისწავლოთ ყველა 
პრობლემა, ამიტომ რაოდენობრივ მეთოდთან ერთად, 
გამოვიყენეთ თვისებრივი მეთოდიც, კერძოდ, მოვიძიეთ 
ვაკანსიები და მათი ანალიზის საშუალებით შევადარეთ 
მომსახურების სფეროში შემოთავაზებული პერსპექტივები, 
რომელიც უშუალოდ ვაკანსიებშია წარმოდგენილი და ის 
რეალობა, რომელიც დღეს გვხდება კონკრეტულად, სწრაფი 
კვების ობიექტებში. 
კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა სწრაფი კვების 
ობიექტებში დასაქმებული ადამიანები, კონკრეტულად, კი 
კვლევა მიმდინარეობდა მაკდონალდსის, ვენდისის, დანკინ 
დონატსის, საბვეის, ლუკა პოლარესა და დომინოს პიცის  
დასაქმებულებთან. კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 350 
რესპონდენტი, რომელთაგანაც 79% იყო მდედრობითი 
სქესის, ხოლო 21% მამრობითი სქესის წარმომადგენელი, 
აქედან რესპონდენტთა ასაკი მერყეობდა 15 წლიდან 36 
წლისა და უფროს რესპონდენტებამდე. კვლევა ჩატარდა 
საქართველოს ექვს ქალაქში (თბილისში, ბათუმში, გორში, 
რუსთავში, ზესტაფონსა და  ქუთაისში). 
კვლევის შერჩევას, რაც შეეხება, იქიდან გამომდინარე, რომ 
მოცემულ სექტორში რთულია შეღწევა, ამავდროულად, 
რთულია მუშობის პროცესში დასაქმებულს გაესაუბრო, 
გამოვიყენეთ თოვლის გუნდის მეთოდი.  
კვლევა მიმდინარეობდა სამი თვის განმავლობაში, ივლისის 
თვეში შევიმუშავეთ კვლევის დიზაინი და ინსტრუმენტი, 
აგვისტოს თვეში მიმდინარეობდა საველე სამუშაოები, 
სექტემბრის თვე კი მთლიანად დაეთმო კვლევის მოცემული 
მონაცემების შესწავლას და კვლევის ანალიზს.
კვლევის ანალიზი მომზადდა SPSS საშუალებით, რომელმაც 
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მიღებული მონაცემები დათვალა 95%–იანი სანდოობით.
კვლევას, ასევე აქვს შეზღუდვები, მოცემული სექტორის 
შესასწავლად არ კმარა მხოლოდ ანკეტირება, სასურველია 
სიღრმისეული ინტერვიუების და ფოკუს ჯგუფების 
საშუალებით დავადგინოთ, კონკრეტული პრობლემების 
გადაჭრის გზები. თუმცა, რადგან კვლევა შეზღუდული 
იყო დროში ვერ მოხერხდა ამ ფაქტორის გათვალისწინებაც. 
კვლევის შეზღუდვაა, ასევე, ის, რომ ინტერვიუები 
უმეტესად მიმდინარეობდა უშუალოდ დასაქმების 
ადგილას, რომლის დროსაც შესაძლოა რესპონდენტები არ 
ყოფილიყვნენ გულწრფელნი, შეშინებოდათ დამსაქმებლის, 
ან არ გამოეცხადებინათ მკვლევართათვის  ნდობა და 
მაქსიმალურად აერიდებინათ თავი იმ პრობლემების 
დასახელებისგან, რომელიც რეალურად არსებობს 
კონკრეტულად მისი დასაქმების ადგილას. აქ ასევე 
მოქმედებს სოციალური სასურველობის ეფექტიც.
მიზანი:
კვლევის მიზანია სწრაფი კვების ობიექტებში დასაქმებულთა 
შრომითი უფლებების შესწავლა.

ამოცანები:

1. გამოვავლინოთ ამ სექტორში არსებული 
კონკრეტული პრობლემები;
2. შევისწავლოთ, რამდენად არის დასაქმებულებზე, 
მათ შორის ახალგაზრდებზე, მორგებული არსებული 
სექტორი;
3. შევისწავლოთ, რამდენად აქვთ ამ სექტორში 
დასაქმებულებს კარიერული წინსვლის საშუალება.
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შედეგები

პირველ რიგში, მიმოვიხილოთ კვლევის დემოგრაფიული 
მაჩვენებლები, კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების 79% 
იყო მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი, ხოლო 21% 
მამრობითი სქესის. (იხ. დიაგრამა #1)

ასაკობრივ კატეგორიებს რაც შეეხება, გამოკითხულთა 
უმრავლესობა (78%) იყო 18–25 წლამდე, 17 %–ს შეადგენდა 
26–31 წლის დასაქმებულთა რაოდენობა, 15–17 წლამდე 
რეს პო ნდენტთა რაოდენობა იყო 4%, ხოლო 32 წლის და 
უფროს რესპონდენტთა რაოდენობა კი 1%. შესაბამისი 
პროცენტული მაჩვენებლებიდან, გამომდინარე, შესაძლოა 
დავასკვნათ, რომ სწრაფი კვების ობიეექტებში უმეტესად 
დასაქმებულნი არიან 18–25 წლამდე ახალგაზრდები.(იხ. 
დიაგრამა #2)

 დიაგრამა #2  
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განათლების მიხედვით, რესპონდენტები შემდეგნაირად 
გადანაწილდნენ, 4%-ს შეადგენდა იმ რესპონდენტების 
პროცენტულ წილს, რომელთაც აქვთ არასრული საშუალო 
განათლება, საშუალო განათლება აქვს რესპონდენტთა 19%–
ს, 46%–ს აქვს არასრული უმაღლესი განათლება, მათ 30%–
ს კი, აქვს უმაღლესი განათლება, ასევე 2%–ს შეადგენდა 
რესპონდენტთა რაოდენობა პროფესიული განათლებით. 
(იხ. ცხრილი #1)

კვლევა ჩატარდა საქართველოს 6 ქალაქში, რესპონდენტთა 
ყველაზე დიდი რაოდენობა გამოიკითხა ქალაქ თბილისში 
(57%), ზესტაფონსა და ქუთაისში, კი 19% იყო დასაქმებული, 
გორში მომუშავე რესპონდენტები შეადგენდნენ 16%–ს, 
ბათუმში 7%, ხოლო რუსთავში 1%–ს. (იხ. დიაგრამა #1)

               დიაგრამა #3 

თბილისი 
57% 

ზესტაფონი/ქუ
თაისი 

19% 

გორი 
16% 

ბათუმი 
7% 
რუსთავი 

1% 

ქალაქი 

თბილისი ზესტაფონი/ქუთაისი გორი ბათუმი რუსთავი 



-10-

კვლევა ჩატარდა სწრაფი კვების 6 ობიექტში დასაქმე-
ბულებთან, აქედან გამოკითხულთა, 26 % დასაქმებული იყო 
მაკდონალდსში,  დანკინ დონატსში–25%, ვენდისში–28%, 
ლუკა–პოლარეში დასაქმებულები შეადგენდნენ 11%–ს,  
საბვეიში–6%, ხოლო სწრაფი კვების ობიექტ  დომინოს 
პიცაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენდა 3%–ს. (იხ 
დიაგრამა #4)

დასაქმების პოზიციას რაც შეეხება, რესპონდენტთა 40% 
დასაქმებულია კონსულტანტის პოზიციაზე, ხოლო 33% 
მოლარედ, 7%–ს წარმოადგენენ მენეჯერები, დასაქმებულთა 
8% თავის თავს უწოდებს გუნდის წევრს, რომლებსაც 
ევალებათ სხვადასხვა სახის მოვალეობის შესრულება (იხ. 
დიაგრამა #5).
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დასაქმებულთა  39 % მოცემულ სექტორში, ერთსა და იმავე 
პოზიციაზე, 6 თვეზე ნაკლებია რაც მუშაობს, 6 თვიდან 1 
წლამდე რესპონდენტების  28% მუშაობს ერთსა და იმავე 
პოზიციაზე, 20% მუშაობს 1 წლიდან 2 წლამდე, ხოლო 
რესპონდენტთა მცირე ნაწილი (12%) მუშაობს ერთსა და 
იმავე პოზიციაზე 2 წელზე მეტხანს (იხ. დიაგრამა #6).

სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა რომ შეგვესწავლა მოცემულ 
სექტორში, გავიგეთ თუ რამდენ საათს და რამდენ დღეს 
მუშა ობენ სწრაფი კვების ობიექტებში დასაქმებულები. 
რესპონდენტების 63% მუშაობს 5 დღე კვირაში, 25% კი 6 
დღე, ასევე  2–დან 4 დღემდე მუშაობს რესპონდენტთა 8%, 
რესპონდენტთა 4 % მუშაობს კვირაში 7 დღე  (იხ. დიაგრამა #7).
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ამასთანავე, რესპონდენტთა 72%  მუშაობს კკვირაში 8 
საათს,  10–12 საათს მუშაობს დასაქმებულთა 23%, 5% კი 
მუშაობს 6 საათი.  საშუალოდ დასაქმებულებს უწევთ  8.35 
საათი  მუშაობა (იხ. დიაგრამა #8) . საინტერესოა დღეებთან 
მიმართებაში საათების ოდენობაც,  რესპონდენტთა 20%, 
რომლებიც მუშაობენ  5 დღეს კვირაში, უწევთ 10–12 
საათი მუშაობა, რაც შეიძლება დარღვევად მივიჩნიოთ, 
რადგან ნორმირებული სამუშაო საათები სრულწლოვანი 
დასაქმებულისთვის არის  40 საათი კვირაში, ხოლო 5 დღე 
10–12 საათი მუშაობა ნორმას ცდება. საერთო მონაცემებიდან 
გამომდინარე დღეებთან მიმართებაში საშუალო რაოდენობა 
44 საათია.
სუპერმარკეტების კვლევისას, ამ მხრივ, გაცილებით 
ცუდი მდგომარეობა გამოვლინდა, აქ დასაქმებულებს 
დაახლოებით 50–60 საათი უწევთ კვირაში მუშაობა, რაც 
ნორმას ძალიან დიდი რაოდენობით აღემატება.

ანაზღაურებას რაც შეეხება, სწრაფი კვების ობიექტებში 
დასაქმებულთა 59%–ის ანაზღაურება შეადგენს 301–500 
ლარს, ასევე 27%  501–700 ლარს  იღებს ანაზღაურებას, 
ხოლო მცირეა იმ დასაქმებულთა რიცხვი, რომლებიც 701–
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1000 ლარამდე (6%) და 1000 ლარიდან ზემოთ (1%) იღებენ 
ანაზღაურებას. რეგიონების მიხედვით კი დადგინდა, რომ 
რეგიონებში უფრო დაბალია ანაზღაურება, ვიდრე ქალაქში, 
ქალაქში საშუალოდ 500 ლარია დასაქმებულის ხელფასი, 
ხოლო რეგიონებში 300 ლარი (იხ. დიაგრამა #9).

მოცემულ სექტორში, მამაკაცების ხელფასი საშუალოდ 
შეადგენს 472 ლარს, ხოლო ქალების 478-ს, რაც თითქმის 
იგივე მაჩვენებელია.
საშუალო ანაზღაურება სწრაფი კვების ობიექტებში, 494 
ლარს შეადგენს, რაც შედარებით მაღალი მაჩვენებელია 
სუპერმარკეტების ქსელთან შედარებით, სადაც საშუალო 
ხელფასი 362 ლარს შეადგენდა. 
საინტერესოა თუ როგორ გადანაწილდა ხელფასის ოდენობა 
სწრაფი კვების ობიექტებთან მიმართებაში, დანკინ 
დონატსში დასაქმებულთა 33% აქვთ 300–500 ლარამდე 
ანაზღაურება, მაკდონალდში 53%-ს აქვს 500–700 ლარამდე, 
საბვეიში 50%-ს აქვს 500–700 ლარამდე ასევე, იგივე 
მაჩვენებელია ლუკა– პოლარეში, სადაც უმეტესობა (59%)  
იღებს ანაზღაურებას 500–700 ლარამდე, ვენდისში 60%–ს 
ანაზღაურება აქვს 500–700 ლარამდე და ასევეა დომინოს 
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პიცაშიც, მომუშავეთა 40% იღებს ანაზღაურებას 500–700 
ლარამდე.
მოცემული შემოსავლით რესპონდენტთა 75% ფარავს 
მხოლოდ პირად ხარჯებს, 10% სწავლის გადასახადს, 13% 
ოჯახისთვის საჭირო ყველა ხარჯს, 1% კი სამივეს ერთად. 
მოგეხსენებათ, ზემოთ აღნიშნული ხელფასით, თითქმის, 
შეუძლებელია ოჯახის ხარჯები დაფარო და პარალელურად 
გადაიხადო სწავლის გადასახადი, ან სხვა პირადი ხარჯი 
გაიღო (იხ. დიაგრამა #10).

კვლევიდან დადგინდა, რომ დასაქმებულთ 90%–ს 
გაფორმებული აქვს შრომითი ხელშეკრულება თავის 
ორგანიზაციასთან, ხოლო 10 %–ს არა, მათი 99% ასახელებს, 
რომ შრომითი ხელშეკრულება გაფორმებული აქვთ 
წერილობითი ფორმით. ამასთანავე, რესპონდენტთა 
51% ამბობს, რომ შრომითი ხელშეკრულების თავიანთი 
ეგზემპლარი  გააჩნიათ, ხოლო 49% კი ამბობს, რომ 
აღნიშნული დოუმენტის საკუთარ ასლს არ ფლობენ (იხ. 
დიაგრამა #11), ამ ფაქტით ასევე შეგვიძლია დავასკვნათ, 
რომ რესპონდენტთა ნახევარი არ ფლობს სრულყოფილ 
ინფორმაციას თავიანთი შრომითი უფლებების შესახებ, 
ასევე იმ პრივილეგიების შესახებ, რომლითაც შეუძლიათ 

დიაგრამა #10 
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ისარგებლონ მუშაობის დროს, რადგან არ ფლობენ შრომითი 
ხელშეკრულების თავიანთ ეგზემპლარს.

დასაქმებულთა 37%–ს ხელშეკრულება გაფორმებული 
აქვს 6 თვის ვადით, 34% ასახელებს, რომ ხელშეკრულება 
გაფორმებული აქვს 1 წლით, მხოლოდ 14%-ს აქვს უვადო 
ხელშეკრულება, 6%–ს 3 თვიანი, ხოლო 9% ასახელებს, რომ 
ხელშეკრულება გაფორმებული აქვთ 1 წელზე მეტი ვადით. 
უნდა აღვნიშნოთ, რომ შრომის კოდექსის გათვალისწინებით,  
დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის  გაფორმებული 
უნდა იქნას მინიმუმ 1 წლიანი ხელშეკრულება, თუ არ 
არსებობს კოდექსითვე 
გათვალისწინებული მოკლევადიანი კონტრაქტის  დადების  
რომელიმე საფუძველი, ასევე შრომითი ხელშეკრულება, 
გამოსაცდელი ვადით, შეიძლება დაიდოს მხოლოდ 
ერთხელ, 6 თვის ვადით.
დასაქმებულთა 69% ამბობს, რომ უწევს ზეგანაკვეთურად 
მუშაობა, ხოლო 31% კი ამბობს, რომ არ უწევთ, აქედან  
დასაქმებულთა დიდ ნაწილს ეს შრომა არ უნაზღაურდება 
(46%) (იხ. დიაგრამა #12).

51% 49% 
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ეგზემპლარი? 

დიახ არა 
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უნდა აღინიშნოს, რომ ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა 
მხარეთა შეთანხმებით, დასაქმებულის მიერ სამუშაოს 
შესრულება დროის იმ მონაკვეთში, რომლის ხანგრძლივობა 
აღემატება კვირაში სრულწლოვანისთვის 40 საათს. 
ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურებადია ხელფასის 
საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით.
ამის პარალელურად, რესპონდენტთა 50 %–ს ძალიან 
ხშირად უწევს თავის მოვალეობებთან ერთად დამატებითი 
მოვალეობების შესრულება, ხოლო 30% ასახელებს, რომ 
უწევს, მაგრამ იშვიათად, რესპონდენტთა მხოლოდ 

დიაგრამა #12 
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25% ამბობს, რომ თავიანთ მოვალეობასთან ერთად სხვა 
მოვალეობის შესრულება არ უწევს.  (იხ. დიაგრამა #13)
კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ დასაქმებულთა 
30%–ს დაკისრებია ფულადი ჯარიმა სამსახურში, ხოლო 
70% ამბობს, რომ არ დაკისრებიათ.  რესპონდენტთა 
71% ასახელებს, რომ ფულადი ჯარიმა ეკისრებათ მაშინ, 
როდესაც სალაროში ხდება თანხის დაკლება.

შეგვიძლა ვივარაუდოთ, რომ გამოკითხულთა დიდი 
ნაწილი მუშაობდა მოლარის პოზიციაზე, რომლებსაც 
უშუალოდ შეხება აქვთ თანხასთან, შესაბამისად სწორედ 
მათ ეკისრებათ ძირითადად ფულადი ჯარიმა. 
საინტერესოა სარგებლობენ თუ არა სწრაფი კვების 
ობიექტებში დასაქმებულები სრულყოფილად, თავიანთი 
შესვენების უფლებით. ამ შემთხვევაში დასაქმებულებმა 
აღნიშნეს, რომ მათ 35%–ს 20–30 წუთი ეკუთვნის შესვენება, 
6% ასახელებს იმას, რომ შესვენებით მხოლოდ 10–15 წუთით 
შეუძლიათ  ისარგებლონ, რესპონდენტთა 55% ასახელებს, 
რომ სარგებლობენ 1 საათამდე შესვენებით, ხოლო მათი 3 % 
საერთოდ ვერ სარგებლობს შესვენებით. აქედან შეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ გამოკითხულთა 42% სრულყოფილად, 
ვერ სარგებლობს კუთვნილი შესვენებით. 

დიაგრამა #14 
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რესპონდენტთა 28% მუდმივად სარგებლობს კუთვნილი 
ანაზღაურებადი შვებულებით, 13% იშვიათად, 21%–ს 
საერთოდ არ უსარგებლია, ხოლო 38%–ს კი ჯერ არ 
დაჭირვებია. აქედან გამომდინარე, როგორც აღმოჩნდა, 
ამ სექტორში დასაქმებულთა დიდი ნაწილი, ერთსა და 
იმავე პოზიციაზე, მხოლოდ 6 თვე მუშაობს, შესაძლოა 
აქედან გამომდინარეობდეს ის ფაქტი, რომ რესპონდენტთა 
დიდ ნაწილს ჯერ არ უსარგებლია საკუთარი კუთვნილი 
შვებულებით.
შვებულების ხანგრძლივობას რაც შეეხება, ძირითადად 
რესპოდენტთა 40% ასახელებს, რომ მათი შვებულება 

დიაგრამა #16 
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შეადგენს 14 კალენდარულ დღეს, 35%–24 სამუშაო დღეს, 
13%–ს შვებულება აქვს მხოლოდ 1 კვირა, რესპოდენტთა 
მცირე ნაწილი (10%) ასახელებს, რომ შვებულება აქვს ერთი 
თვე. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გამოკითხულთა 21% 
ვერ სარგებლობს ანაზღაურებადი შვებულებით. დანარჩენ 
გამოკითხულთა 59% არასრულად სარგებლობს აღნიშნული 
უფლებით. 
საქართველოს შრომის კოდექსის გათვალისწინებით, დასა-
ქმე ბულს უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურებადი 
შვებუ ლებით – წელიწადში სულ მცირე 24 სამუშაო დღით 
და დამატებით, ანაზღაურების გარეშე შვებულებით 
წელიწადში სულ მცირე 15 კალენდარული დღით.
სამუშაო ადგილას დასაქმებულთა მოტივაციის ასამაღლე-
ბლად, საჭიროა არსებობდეს ისეთი პრაქტიკები, როგორიც 
არის ბონუსური სისტემა. სწრაფი კვების ობიექტებში 
დასაქმებულთა 57% ასახელებს, რომ  მათ სამსახურში 
მოქმედებს ბონუსური სისტემა, ხოლო 43% ამბობს, რომ არ  
მოქმედებს.  

დიაგრამა #18 
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რესპონდენტთა 72% ასახელებს, რომ ბონუსები ერიცხებათ, 
სამსახურში გეგმის შესრულების შემთხვევაში, 22% 
ასახელებს, რომ ბონუსები ერიცხებათ კომპანიის მოგების 
შემთხვევაში, 5% ასახელებს იმას, რომ წელიწადში ორჯერ 
ერიცხებათ ბონუსები, ხოლო მხოლოდ 2% ასახელებს 
იმ მიზეზს, რომ დაკისრებული მოვალეობის კარგად 
შესრულების შემთხვევაში  ერიცხებათ ბონუსები.

საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ რესპონდენტთა 35% 
სარგებლობს ბიულეტინით, ხოლო 65%–ს არ უსარგებლია.  
რესპონდენტები ასახელებენ შემდეგ მიზეზებს, რის გამოც 
ვერ უსარგებლიათ ბიულეტინით. 28% ასახელებს კომპანიის 
არასწორ მენეჯმენტურ სისტემას, 37% შემცვლელის არ 

დიაგრამა #19 
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არსებობას, 15% აღნიშნავს, რომ დამსაქმებლის პირადი 
ნების გამო ვერ ისარგებლეს ბიულეტინით, 11%–ს არ 
დასჭირვებია, 3%–ს კი ბიულეტინი არ  უნაზღაურდება, 
შესაბამისად არ აქვს  ბიულეტინით სარგებლობის სურვილი.
კითხვაზე, იღებენ თუ არა დამატებით ანაზღაურებას 
სადღესასწაულო დღეებში მუშაობისას, დასაქმებულთა 
უმრავლესობამ 82%–მა აღნიშნა, რომ არ ღებულობს, აქედან 
მხოლოდ 18% ღებულობს ანაზღაურებას.

კარიერულ წინსვლას რაც შეეხება რესპონდენტთა 63 % 
თვლის, რომ თავიანთ სამსახურში, აქვთ კარიერული 
წინსვლის საშუალება, 36% თვლის, რომ არა, ხოლო 
ერთეულები იყვნენ ისეთი რესპონდენტები, რომლებმაც 
დაასახელეს, რომ დამსაქმებლის სიმპათიის დახმარებით 
არის შესაძლებელი კარიერულად გაიზარდო მოცემულ 
სამსახურში.
რესპონდენტთა 62% აღნიშნავდა იმ ფაქტსაც, რომ კოლეჯში, 
უნივერსიტეტში სწავლებისას თავიანთი ორგანიზაცია 
სრულიად უწყობდა ხელს, 30 აღნიშნავდა, რომ იშვიათად, 
ხოლო 9%– საერთოდ არა.
რესპონდენტთა 94% ასახელებს, რომ მათ მიმართ არანაირი 
სახის შევიწროვებას არ ქონია ადგილი დამსაქმებლის 

დიაგრამა #21 
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მხრიდან, ხოლო 6% ამ ფაქტს აღიარებს. 
ის დასაქმებულები, რომლებიც აღიარებდნენ, რომ 
დასაქმების ადგილას ხდება მათი დისკრიმინაცია, 
გამოყოფდნენ დისკრიმინაციის შემდეგ ნიშნებს: 27% 
დისკრიმინაციას განიცდიდა ასაკის ნიშნით, 13% სქესის 
ნიშნით, ასევე 13% ასახელებს, რომ დისკრიმინაციას 
განიცადა პოლიტიკური ნიშნით, ხოლო დასაქმებულთა 
47% აღნიშნავდა, რომ მათ მიმართ განხორციელდა ყველა 
ნიშნით დისკრიმინაცია. 
კითხვაზე, თუ რა გაზრდიდა დასაქმებულთა მოტივაციას, 
რესპონდენტები ძირითადად ასახელებდნენ ხელფასის 
მატებას, მათი პროცენტული წილი შეადგენდა 86%–ს, ხოლო 
2% ასახელებს ბონუსურ სისტემას, 5% კი მოქნილ სამუშაო 
გრაფიკს, 7%, კი დაწინაურების პერსპექტივას ასახელებს 
ძირითად მოტივაციად. ამით კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა 
ის ფაქტი, რომ სწრაფი კვების ობიექტებში, საკმაოდ დაბალი 
ხელფასებია, რომელიც არ შეესაბამება გაწეულ შრომას.

დიაგრამა #22 
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ვაკანსიები

კვლევის ფარგლებში მოვიძიეთ სხვადასხვა სწრაფი 
კვების ობიექტების მიერ გამოქვეყნებული ვაკანსიები 
და შევადარეთ ჩვენს მიერ მოპოვებულ რაოდენობრივ 
მონაცემებთან.
დანკინ დონატსის ვაკანსიაში, სადაც ვაკანტური ადგილია 
ბარისტა, დასაქმებულს ანაზღაურებას სთავაზობენ 200–400 
ლარამდე, ხოლო მოვალეობებში იმაზე მეტი რამ შედის 
ვიდრე ბარისტას მოვალეობა მოიცავს, დაწყებული ყავის 
მომზადებით, დამთავრებული სისუფთავის შენარჩუნებით 
და კერძების მომზადებით. ვაკანსიაში ფაქტობრივად 
ჩანს, რომ აპლიკანტს, რომელიც ამ ადგილისთვის 
გააკეთებს განაცხადს, თავის მოვალეობებთან ერთად, სხვა 
მოვალეობების შესრულებაც მოუწევს.
კომპანია ლუკა პოლარეს შემთხვევაში გამოცხადებული 
იყო სერვისის კონსულტანტის ვაკანსია, ასევე, ვაკანსიაში 
მოცემული იყო, რომ გარდა სერვისის კონსულტანტის 
ფუნქციისა მომსახურე პერსონალს უწევს კაფე სანაყინის 
მოწესრიგება, სისუფთავის შენარჩუნება, პროდუქტის 
მიღება, ჩაბარება, ვიტრინაში განაწილება, ვაკანსიაში 
კონკრეტულად არ ფიქსირდება ანაზღაურება.
ასევე განვიხილეთ ე.წ. დიასახლისის ვაკანსია, რომელიც 
რეალურად გულისხმობს დამლაგებლის პოზიციას, 
ანაზღაურება 400 ლარი სრულ სამუშაო განაკვეთზე, 
რომელიც საკმაოდ მცირეა, ამ შემთხვევაში მხოლოდ 
დალაგება და სისუფთავის შენარჩუნება ევალება მოცემულ 
სტაფს.
ასევე, გავეცანით,  სწრაფი კვების ობიექტ - ვენდისის მიერ 
გამაოქვეყნებულ ვაკანსიას სერვისის კონსულტანტის 
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შესახებ, რომელიც ასევე მოიცავს ბევრი მოვალეობის ერთად 
შესრულებას, ცხადად არის განმარტებული ვაკანსიაში, რომ 
აპლიკანტს მოეთხოვება რესტორანში ერთ ან რამდენიმე 
პოზიციის ცოდნა და მასზე მუშაობის უნარი. ანაზღაურება 
მოიცავს 225–450 ლარამდე.
 სწრაფი კვების ობიექტ - საბვეიში გამოიკვეთა ასაკობრივი 
შეზღუდვაც, ვაკანსიაში პირდაპირ მოცემულია, რომ 
ესაჭიროებათ 19–35 წლამდე ახალგაზრდები, რომლებიც 
შეასრულებენ სენდვიჩ-არტისტის, გამყიდველ–
კონსულტანტის მოვალეობას,  მოვალეობაში შედის 
მომხმარებელთან კომუნიკაცია, სენდვიჩების და 
რესტორანში არსებული სხვა პროდუქციის მომზადება,  
მომსახურების სტრატეგიების დაცვა,  რესტორნის 
ჰიგიენური სტანდარტების დაცვა. ვაკანსიაში მითითებული 
არ არის ანაზღაურება და  სამუშაო საათების ოდენობა.
მოცემული მონაცემებიდან და, ამავდროულად, ჩვენს მიერ 
მოპოვებული რაოდენობრივი მონაცემებიდან მყარდება 
მოსაზრება, რომ სწრაფი კვების ობიექტებში დასაქმებულებს 
მუდმივად უწევთ, თავიანთ მოვალეობებთან ერთად, სხვა 
მრავალი მოვალეობის შესრულებაც. ამავდროულად, რიგ 
შემთხვევაში ვაკანსიაში მითითებულია ხელფასის ოდენობა. 
გამოქვეყნებულ ვაკანსიებში, ჩვენს მიერ მიღებულ საშუალო 
ხელფასის მაჩვენებელს მცირედით ჩამოუვარდება.
გამოქვეყნებულ ვაკანსიებში, რიგ შემთხვევაში, არის 
პრობლემა, ის რომ არ არის მითითებული სამუშაო საათებს 
და ხელფასის ოდენობა, რაც ერთგვარ დაბრკოლებას 
წარმოადგენს იმ ადამიანისთვის, რომელსაც სურვილი აქვს 
მოცემულ ვაკანსიაზე გააკეთოს განაცხადი. ამავდროულად, 
ვაკანსიები შეიცავდა დისკრიმინაციულ შინაარსსაც, 
როდესაც კონკრეტულად მითითებულია ასაკობრივი 
შეზღუდვა და მოცემულ პოზიციაზე ასაყვანი კადრის სქესი.
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დასკვნა

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასაქმებულთა 
უფლებების მხრივ, სწრაფი კვების რესტორანთა ქსელში, 
რომელიც კონკრეტუალად ჩვენ გამოვoკვლიეთ შედარებით 
უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე სუპერმარკეტების ქსელში. 
კვლევიდან დადგინდა, რომ მოცემულ სექტორში, საშუალო 
ხელფასი არის 494 ლარი, ხოლო სუპერმარკეტების ქსელში 
საშუალო ხელფასი 369 ლარი იყო. იქიდან გამომდინარე, 
რომ  ორივე ქსელში საშუალო ხელფასი საკმაოდ დაბალია, 
არსებული ანაზღაურებით შეუძლებელია მთელი თვის 
განმავლობაში პასუხისმგებლობა აიღო ოჯახის რჩენაზე, 
ან დაფარო საკუთარი ხარჯები, სწავლის გადასახადთან 
ერთად. 
სუპერმარკეტების ქსელისგან განსხვავებით სწრაფი კვების 
ობიეტებში დასაქმებულები ძირითადად საშუალოდ 
8.35 საათს  მუშაობენ, კვირაში 5 დღე, რაც საშუალოდ 
კვირაში 44 საათი გამოდის, თუ არ ჩავთვლით ერთეულ 
შემთხვევებს, სადაც რესპონდენტები ასახელებდნენ, რომ 
დღეში უწევთ დაახლოებით 10– დან 12 საათამდე მუშაობა. 
ამ მხრივ გაცილებით ცუდი მდგომარეობა გვქონდა 
სუპერმარკეტების ქსელში, სადაც 50–60 საათამდე მუშაობენ 
კვირაში დასაქმებულები.
ასევე, პრობლემას წარმოადგენს ორივე ქსელში, ზე-
განაკვეთური შრომის ანაზღაურება, რომელიც უმეტეს-
წილად არ უნაზღაურდებათ დასაქმებულებს, სწორედ 
კვლევიდან მიღებული მაჩვენებლებით, ამ შემთხვევაში 
ჩვენი ვარაუდი, დადასტურდა.
ასევე, არ უნაზღაურდებათ რესპონდენტთა 80%–ს სადღე-
სასწაულო დღეებში მუშაობა, რომელიც კანონით არის 
გათვალისწინებული.
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პრობლემას წარმოადგენს შვებულების უფლებით სარგებ-
ლობა, როდესაც დასაქმებულთა უმეტესობა არ სარგებლობს 
ან ჯერ არ უსარგებლია კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებუ-
ლებით, დასაქმებულთა 51 % სრულად ვერ იყენებს კანონით 
განსაზღვრულ 24 დღიან ანაზღაურებად შვებულებას.
კვლევაში ასევე ჩანს, რომ დასაქმებულები ხშირად 
ასრულებენ ისეთ მოვალეობებს მუშაობის პროცესში, 
რომელიც არ ევალებათ, ასევე, ვაკანსიების ანალიზის 
დროს გამოიკვეთა ის ფაქტი, რომ ვაკანსიების უმეტესობაში 
მითითებულია, რომ დასაქმებულს მოუწევს დამატებითი 
მოვალეობების შესრულება, რომელიც თავის კომპეტენციაში 
არ შედის.
კვლევიდან გამოიკვეთა ის ფაქტიც, რომ დასაქმებულთა 
დიდი ნაწილი არ სარგებლობს ბიულეტინით, ცალკეულ 
შემთხვევებში, რესპონდენტები ასახელებდნენ იმ ფაქტ-
საც, რომ ბიულეტინის დროს გაცდენილი საათები არ 
უნაზღაურდებათ, შესაბამისად, არ აქვთ სურვილი მისი 
გამოყენების.
სამსახურში ხელფასიდან თანხის ჩამოჭრას რაც შეეხება 
აღმოჩნდა, რომ უმეტესწილად მოლარეები ჯარიმდებიან, 
სალაროში თანხის დაკლების შემთხვევაში, რომლებსაც 
უშუალოდ თანხასთან და სალაროსთან აქვთ კონტაქტი.
რესპონდენტთა უმეტესობა აღნიშნავდა, რომ დასაქმების 
ადგილას მათ მიმართ არანაირ შევიწროვებას ან დის კრი-
მი ნაციას არ ქონია ადგილი , ხოლო მათი ის ნაწილი ვინც 
აღიარა მოცემული ფაქტი აღნიშნავს, რომ ძირითადად დის-
კრიმინაცია ხდება სქესის, ასაკის და პოლიტიკური ნიშნის 
მიხედვით.
კვლევის ბოლოს შევეცადეთ გაგვეგო ის გზები, რითაც 
დამსაქმებელს შეუძლია საკუთარი თანამშრომლების 
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მოტივაციის ამაღლება, რაზეც დასაქმებულები ძირითადად 
პასუხობდნენ, რომ მათ მოტივაციის ასამაღლებლად 
ხელფასის მატებასთან ერთად კარიერული წინსვლის 
შესაძლებლობაც აუცილებელია. 
გვახსოვდეს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 30–ე 
მუხლით, დაცულია შრომის უფლება, რაც გულისხმობს 
საქართველოს თითოეული მოქალაქის შრომისა და 
საქმიანობის სახეობის საქართველოს თითოეულ მოქალა-
ქი სთვის შრომისა და საქმიანობის თავისუფლად არჩევის 
შესაძლებლობის უზრუნველყოფას. ხოლო, საქარ-
თველოს კონსტიტუციის 32–2 მუხლით, განმტკიცებულია  
სახელმწიფოს ვალდებულება ხელი შეუწყოს  უმუშევრად 
დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებაში. 
კანონმდებლობის თანახმად, ყველა ადამიანს აქვს შრომის, 
სამუშაოს თავისუფლად არჩევის, შრომის სამართლიანი 
და ხელსაყრელი პირობების და უმუშევრობისგან დაცვის  
უფლება. მათ ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე 
აქვთ უფლება, მიიღონ სხვების თანაბარი ანაზღაურება 
თანაბარი სამუშაოს შესრულებისთვის. ყველა ადამიანს, 
რომელიც მუშაობს, უფლება აქვს მიიღოს სამართლიანი 
ანაზღაურება, რომელიც უზრუნველყოფს მას და მის 
ოჯახის ადამიანის ღირსების შესატყვის არსებობით და 
საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს სოციალური დაცვის 
სხვა გარანტიები. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, 
რომლის წევრიც არის საქართველო, წესდების პრეამბულაში 
გათვალისწინებულია ბრძოლა უმუშევრობასთან და 
ისეთი ხელფასის გარანტია, რომელიც უზრუნველყოფს 
ცხოვრების დამაკმაყოფილებელ პირობებს. საჭიროა 
არსებული პრობლემების შესასწავლად და პრობლემის 
გადაჭრის გზების ძიება, რისთვისაც შევიმუშავეთ შემდეგი 
რეკომენდაციები, რომელიც მოცემულია შემდეგ თავში.
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რეკომენდაციები

ეფექტური შრომის ინსპექცია

კვლევიდან, როგორც ირკვევა, დასაქმებულთა დიდი 
ნაწილი ვერ სარგებლობს შრომის კოდექსითა თუ სხვა 
კანონებით გათვალისწინებული ბენეფიტებით, ამიტომ 
აუცილებელია სახელმწიფომ ჩამოაყალიბოს შრომის 
ეფექტურად ინსპექტირების მექანიზმი, რომელიც გარდა 
შრომის უსაფრთხოების კონტროლისა ასევე, შრომის 
პირობებსაც მკაცრად გააკონტროლებს, მათ შორის, 
საჭიროების შემთხვევაში დააჯარიმებს კომპანიას.

შრომის სამართალი

შრომის კოდექსის აღსრულების ერთ-ერთი ყველაზე 
ეფექტური გზა შრომის სასამართლოების შექმნაა, სადაც 
შრომითი დავების გადაწყვეტა ხდება უმოკლეს ვადებში 
და არ საჭიროებს დიდ ფინანსურ რესურსს, აღნიშნული 
ინსტიტუტი სასარგებლოა, როგორც დამსაქმებლების, ისე 
დასაქმებულთათვისაც. 
შრომის კოდექსი
2013 წლის შემდეგ შრომის კოდექსში არსებითი ცვლილება 
არ შესულა, შესაბამისად, ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს 
შრომის კოდექსის ცვლილებების ე.წ მე-2 ტალღა. კანონში 
უამრავი „სიცარიელეა“, რომელიც საჭიროებს „ამოვსებას“ 
და ადეკვატური სტანდარტების დაწესებას.
– საჭიროა განისაზღვროს სამუშაო დროის დღიური ნორმა 

8 საათის ოდენობით;
– გამყარებას საჭიროებს კანონში უკვე არსებული ჩანაწერი, 

კვირის სამუშაო 40 საათიან ნორმასთან დაკავშირებით, 
ამისათვის აუცილებელია, გაუქმდეს ჩანაწერი, რომელიც 
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გარკვეულ სამუშაო ადგილებზე უშვებს 48 საათიან 
სამუშაო კვირას;

– საჭიროა განისაზღვროს სამუშაო დროის დღიური ნორმა 
8 საათის ოდენობით;

– გამყარებას საჭიროებს კანონში უკვე არსებული ჩანაწერი, 
კვირის სამუშაო 40 საათიან ნორმასთან დაკავშირებით, 
ამისათვის, აუცილებელია, გაუქმდეს ჩანაწერი, რომელიც 
გარკვეულ სამუშაო ადგილებზე უშვებს 48 საათიან 
სამუშაო კვირას;

– განისაზღვროს ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი დროის 
ანაზღაურების ტარიფი არანაკლებ 150%–ისა.

კანონში უნდა გაჩნდეს და განიმარტოს სტაჟირების ცნება. 
სტაჟირების პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა 
მიენიჭოს განათლებასა და კვალიფიკაციის ამაღლების 
კომპონენტს.    

მინიმალური ხელფასი

დასაქმებულთა ძალიან დიდ ნაწილს უწევს მძიმე შრომის 
შესრულება მიზერული ანაზღაურების სანაცვლოდ, 
მოგეხსენებათ დღესდღეობით, კერძო სექტორში 
განსაზღვრული მინიმალური ხელფასი თვეში 20 ლარია, 
რაც არანაირად არ შეესაბამება დღევანდელ გამოწვევებს. 
მივიჩნევთ, რომ მინიმალური ხელფასი კერძო სექტორში 
უნდა განისაზღვროს პირველ ეტაპზე მინიმუმ 320 ლარის 
ოდენობით.

მოტივირებული მუშახელი

დასაქმებულთა სრული უმრავლესობის სამუშაო მოტი-
ვა ცია გაიზრდებოდა, თუ მათ უკეთესი ანაზღაურება, ან 
დაწინაურების (განვითარების) შესაძლებლობა მიეცემო-
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დათ. მშრომელები ყოველდღიურად ასრულებენ მძიმე 
შრომას უღირს პირობებში, რაც აუარესებს მათ მოტივაციას 
და პროდუქტიულობას, იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებლები 
ცოტა უფრო მეტს დაფიქრდებიან, თუ რა სჭირდებათ 
დასაქმებულებს ეს წაადგება  მთლიანად კომპანიას. 
ასევე, აუცილებელია გაიზარდოს დასაქმებულთა ჩართუ-
ლო ბა (დემოკრატია) კომპანიის მართვის პროცესში. ეს 
დაეხ მარება  მშრომელებს გაიზიარონ კორპორატიული 
პასუ ხისმგებლობები და ჩათვალონ კომპანია  მათ ნამდვილ 
ოჯახად. 

მშრომელთა ორგანიზება 

დასაქმებულთა ორგანიზება, როგორც თავში აღინიშნა, და 
პროფესიული კავშირების შექმნა, აღნიშნულ სექტორში 
ძალი ან რთულია, ასევე, ფაქტია, რომ ამ სექტორში 
არ არსებობს, საწარმოო თუ კომპანის დონეზე, რაიმე 
პროფკავშირული გაერთიანება.
ამ მიმართულებით მომუშავე სექტორულმა ორგანიზაციებმა 
უნდათ დაიწყონ თანამედროვე შრომის ფორმების ათვისება 
და საორგანიზაციო კამპანიების შესაბამისი დანერგვა. 
აუცილებელია, პროფკავშირების მართვის პროცესში 
მშრო მელთა დემოკრატიული ჩართულობის გაზრდა და 
საწევროების გადახდის ახალი მეთოდების შემუშავება.
საორგანიზაციო კამპანიებისთვის აუცილებელია უფრო 
დინამიური და აქტიური სახის მიცემა, რომელიც შესაძლოა 
გამოიხატოს ორიგინალური ფორმით ჩატარებულ საჯარო 
კამპანიებში. 
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პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობა

პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობა წარმო-
ად გენს ახალგაზრდა

დასაქმებულების, სტუდენტებისა და მოხალისეების 
ჯგუფს, რომელთა მიზანიც ქვეყანაში სოციალური 
სა მართლიანობის დამკვიდრება და შესაბამისად 
სი ღა რიბის აღმოფხვრაა. ხშირად ჩვენი ბრძოლა 
დასაქმებულთა შრომითი და სოციალური უფლებების 
დაცვისთვის, მინიმალური ხელფასის შემოღების, სა-
მართლიანი საპენსიო რეფორმის განხორციელების, 
პროგრესული გადასახადების დაწესებისთვის საზო-
გა დოების მხრიდან უყურადღებოდ რჩება, რაც ხელს 
უწყობს პრივილეგირებულ, უპასუხისმგებლო ჯგუ-
ფებს დააყოვნონ დოვლათის გადანაწილებისათვის 
აუცილებელი მექანიზმების შექმნა. საზოგადოების 
პოლიტიკური აქტიურობის დაბალი დონე ხელს 
აძლევს მაგალითად, „პოლიტიკურ ელიტას“, რომ 
ყოველწლიურად მახინჯი საარჩევნო სისტემით ადვი-
ლად იყიდოს საქართველოს ღარიბი მოსახლეობის ხმები 
და ამით შეინარჩუნოს ძალაუფლება. სწორედ ამიტომ, 
ჩვენთვის, როგორც მთლიანად პოლიტიკური ველი, ისე 
არჩევნების პრინციპი არ ამართლებს თავის რეალურ 
დანიშნულებას, წარმოადგენდეს მოსახლეობის ხმას 
სახელმწიფოს მართვის პროცესსში. ასევე ნათელია, რომ 
დასაქმებულთა შრომითი უფლებებისა და სოციალურ-
ეკონომიკური ინტერესების დაცვაში წარმატების 
მისაღწევად მხოლოდ ადეკვატური საკანონმდებლო 
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ბაზა არაა საკმარისი. ასევე აუცილებელი პირობაა 
ძლიერი და დამსაქმებლისგან დამოუკიდებელი 
პროფკავშირის შექმნა ან უკვე არსებულ პროფესიულ 
კავშირში გაწევრიანება. კანონით დადგენილი 
მინი მალური სტანდარტების დასამკვიდრებლად, 
მშრომელთა შორის სოლიდარობის საშუალებით, 
კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმოება და 
შრომითი დავების პროცედურების გამოყენებაა 
აუცილებელი. საქართველოს კონსტიტუციით ყველას 
აქვს პროფესიული კავშირების შექმნის და მასში 
გაწევრიანების უფლება.

შემოუერთდით მოძრაობას და დაიწყეთ ბრძოლა 
ღირსეული და უსაფრთხო შრომისთვის!




