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1. ძირითადი მიგნებები 

 

კვლევამ  გამოალინა პანდემიის უარყოფითი გავლენა, როგორც შრომითი 

უფლებების დაცვის მიმართულებით, ასევე ზოგადად დასაქმებაზე და ქვეყნის 

ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. 

განსაკუთრებით გახშირდა შრომითი უფლებების ისეთი დარღვევები როგორიცაა: 

 სამსახურიდან ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე გათავისუფლება, 

ხშირად წერილობითი ან ზეპირი ფორმით ინფორმირების გარეშეც კი; 

 დასაქმებულთა იძულება პირადი განცხადების საფუძველზე თავად  

მოეთხოვათ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა; 

 გათავისუფლების დროს დასაქმებულთათვის უკვე ნამუშევარი ხელფასისა 

და კანონით გათვალისწინებული კომპენსაციის მიცემაზე უარის თქმა; 

 დასაქმებულთა ნების გათვალისწინების გარეშე ანაზღაურების გარეშე თუ 

ანაზღაურებად შვებულებაში ,,გაშვება“ დამსაქმებლის ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილებით; 

 ხელშეკრულების არსებითი პირობების ცალმხრივად ცვლილება, რომელიც 

ეხებოდა ანაზღაურებად, სამუშაო დროსა თუ სამუშაოს მოცულობას;   

 დასაქმებულთათვის დისტანციურ მუშაობაზე უარის თქმა, მაშინ როდესაც 

მათი სამუშაო აღწერილობები იძლეოდა ამის საშუალებას; 

 დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდის მათ შორის, კარანტინსა თუ 

თვითიზოლაციაში ყოფნის პირობებში, ანაზღაურების მიცემაზე უარის 

თქმა; 

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების პირობებში დამსაქმებლის მიერ 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე უარის თქმა; 

 სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებზე უარი 

დამსაქმებლის მხრიდან; 

 იძულებითი მოცდენის ანაზღაურებაზე უარი, მაშინ როდესაც მოცდენა 

გამოწვეული იყო დამსაქმებლის ბრალეულობით; 

 სხვადასხვა ნიშნით  (სქესის, ასაკის, პროფკავშირის წევრობის და ა.შ) 

დისკრიმინაციული მოპყრობები დასაქმებულთა მიმართ; 

  COVID-19 ის პირობებში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების 

სათანადოდ დაუცველობა; 

  დასაქმებულთა იძულება პირადი განცხადების საფუძველზე თავად  

მოეთხოვათ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა; 

 გათავისუფლების დროს დასაქმებულთათვის უკვე ნამუშევარი ხელფასისა 

და კანონით გათვალისწინებული კომპენსაციის მიცემაზე უარის თქმა; 
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 დასაქმებულთა ნების გათვალისწინების გარეშე ანაზღაურების გარეშე თუ 

ანაზღაურებად შვებულებაში ,,გაშვება“ დამსაქმებლის ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილებით; 

 ხელშეკრულების არსებითი პირობების ცალმხრივად ცვლილება, რომელიც 

ეხებოდა ანაზღაურებად, სამუშაო დროსა თუ სამუშაოს მოცულობას;   

 დასაქმებულთათვის დისტანციურ მუშაობაზე უარის თქმა, მაშინ როდესაც 

მათი სამუშაო აღწერილობები იძლეოდა ამის საშუალებას; 

 დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდის მათ შორის, კარანტინსა თუ 

თვითიზოლაციაში ყოფნის პირობებში, ანაზღაურების მიცემაზე უარის 

თქმა; 

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების პირობებში დამსაქმებლის მიერ 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე უარის თქმა; 

 სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებზე უარი 

დამსაქმებლის მხრიდან; 

 იძულებითი მოცდენის ანაზღაურებაზე უარი, მაშინ როდესაც მოცდენა 

გამოწვეული იყო დამსაქმებლის ბრალეულობით; 

 სხვადასხვა ნიშნით  (სქესის, ასაკის, პროფკავშირის წევრობის და ა.შ) 

დისკრიმინაციული მოპყრობები დასაქმებულთა მიმართ; 

  COVID-19 ის პირობებში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების 

სათანადოდ დაუცველობა; 

 

ეკონომიკური მიმართულებით აღსანიშნავია შემდეგი: 

 

 უმუშევართა რაოდენობა ოფიციალურად მხოლოდ 5 ათასით არის 

გაზრდილი, თუმცა დასაქმება შემცირდა 54 ათასით. აღნიშნული, 

სავარაუდოდ, განპირობებულია იმით, რომ უმუშევრად დარჩენილთა 

ნაწილი გამოკითხვის ჩატარების მომენტში იღებდა სახელმწიფოსგან 

დანიშნულ კომპენსაციას და არ ეძებდა სამსახურს,  რის გამოც საქსტატმა ეს 

ადამიანები სამუშაო ძალის გარეთ მყოფ პირებს მიაკუთვნა და არა 

უმუშევრებს. 

 დასაქმებულთა რაოდენობა არაფორმალურ სექტორში უფრო მეტად 

შემცირდა ვიდრე ფორმალურ სექტორში.  

 უმუშევრად დარჩენილთა უმეტესობა ქალია. 54 ათასი შემცირებული 

სამუშაო ადგილიდან 42 ათასი (77,7%) მოდის იმ სამუშაო ადგილებზე, 

რომელზეც ქალები იყვნენ დასაქმებული.  

 კრიზისის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა ის სექტორები სადაც 

დასაქმებული არიან ქალები. ასეთია მაგალითად მომსახურების სექტორი - 
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სასტუმროები, რესტორნები, ვაჭრობის სექტორი. უმუშევრად დარჩნენ ასევე 

საოჯახო მეურნეობებში დასაქმებული ქალები - დამლაგებლები, ძიძები, 

მომვლელები, მზარეულები და ა.შ. 

 სასწავლო დაწესებულებების ონლაინ რეჟიმზე გადასვლამ და საბავშვო 

ბაღების დახურვამ გაზარდა ქალებისთვის ბავშვის მოვლის და საშინაო 

საქმეების მოცულობა. რის შედეგადაც ქალების ისედაც დაბალი  

ეკონომიკური აქტიურობის დონე 43,1%-დან 40,4%-მდე შემცირდა. 

 2020 წლის განმავლობაში, დაკარგული სამუშაო ადგილების რაოდენობით 

ლიდერობს მშენებლობა (16,2 ათასი), შემდეგ მოდის განთავსების 

საშუალებებით უზრუნველყოფა (12,8 ათასი) და განათლება (7,5 ათასი). 

პროცენტულად ყველაზე დიდი 26,3%-იანი დანაკარგი ფიქსირდება 

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფასა და საკვების მიწოდების 

საქმიანობებში, რაც აიხსნება ტურისტული ნაკადების მინიმუმამდე 

შემცირებით და სარესტორნო ბიზნესთან დაკავშირებული შეზღუდვებით. 

 ეკონომიკის ზოგიერთ დარგში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება იყო 

იმაზე მეტი, ვიდრე თვითონ დარგის შემცირება, როგორც მთლიანი შიდა 

პროდუქტის შემადგენლის. მაგალითად მშენებლობის დარგის მიერ 

მთლიან შიდა პროდუქტში შეტანილი წვლილი ამავე დარგის წინა წლის 

მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა 4,5%-ით. მაშინ, როცა დასაქმებულთა 

რაოდენობა დარგში შემცირდა 16%-ით. განათლების სექტორში, რომელსაც 

შემოსავლები არ შემცირებია, დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირდა 4,9%-

ით.  

 ეკონომიკის ის სექტორები, რომლებიც საექსპორტო პროდუქციას აწარმოებენ 

(მრეწველობის დარგი), უფრო მარტივად უმკლავდებიან COVID-19-ის 

პანდემიას. ხოლო მომსახურების გაწევით დაკავებული სექტორები ჯერ კიდევ 

რთულ მდგომარეობაში არიან, რაც თავის მხრივ აისახება დასაქმებულთა 

მდგომარეობაზეც. 

 დასაქმებულთა და მთლიანად მოსახლეობის მსყიდველობითუნარიანობაზე 

მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ახდენს სურსათზე ფასების  არსებითი 

ზრდა. ფასების ყველაზე მასშტაბური ზრდა 2020 წელს სწორედ სურსათსა და 

უალკოჰოლო სასმელებზე დაფიქსირდა. მათ შორის: მზესუმზირის ზეთზე 

(42%), ლობიოზე (30%), რძე და რძის შემცველ პროდუქტზე (20%). 
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2. Covid-19-ის პირობებში შრომითი უფლებების დარღვევების 

ძირითადი ტენდენციები 
 

პანდემია და შრომითი უფლებები 

2020 წელს დაწყებულმა კორონავირუსის პანდემიამ ძალიან დიდი გამოწვევების 

წინაშე დააყენა მსოფლიო. საქართველოში 2020 წლის თებერვალში COVID-19-ის 

პირველი შემთხვევის გამოვლენის შემდგომ, 21 მარტს მაისის ბოლომდე ქვეყნის 

მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, დაწესდა 

ეკონომიკური შეზღუდვები, შეიზღუდა მთელი რიგი ეკონომიკური საქმიანობები, 

ჩაიკეტა საზღვრები. აღნიშნულმა მდგომარეობამ პირდაპირი გავლენა მოახდინა 

შრომით ურთიერთობებზეც. პანდემიის დაწყების პირველსავე დღეებში  

სისტემატური სახე მიიღო შრომითი უფლებების შელახვის ფაქტებმა 

ფაქტობრივად ეკონომიკის ყველა დარგში, რისი მიზეზიც უმეტესწილად 

დამსაქმებელთა სპონტანური გადაწყვეტილებები გახდა. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვნად იმატა დასაქმებულთა პროფესიული კავშირების გაერთიანების 

მიმართ მომართვიანობამ.  

შრომითი უფლებრივი მდგომარეობის გაუარესებამ, დისკრიმინაციული 

მიდგომების განსაკუთრებულმა გახშირებამ, დასაქმებულებთან მოლაპარაკების 

წარმოებაზე უარის თქმამ გააღვივა სოციალური კრიზისი, მათ შორის, საწარმოო 

დონეზე, რასაც შედეგად კოლექტიური თუ ინდივიდუალური შრომითი დავები 

და მხარეთა შორის შეთანხმების მიუღწევლობის პირობებში არაერთი გაფიცვა 

მოჰყვა.    

პანდემიის პირობებში დამსაქმებლები მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, 

რომელიც შედეგად დასაქმებულთა უფლებების ხელყოფას იწვევდა,  ხშირად ე.წ. 

,,ფორსმაჟორული“ სიტუაციით ამართლებდნენ და მის დაუსაბუთებელ და 

ფართო ინტერპრეტაციას ახდენდნენ. საგულისხმოა, რომ ხშირად ფორსმაჟორზე 

მითითებით გათავისუფლებები  ხდებოდა ისეთ სექტორებშიც კი, სადაც მუშაობა 

პანდემიის მიუხედავად არ შეჩერებულა. 

ამასთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ 

იცნობს „ფორსმაჟორის“ კონკრეტულ დეფინიციას, თუმცა არაერთ სასამართლო 

გადაწყვეტილებაში გვხვდება მისი განმარტება შემდეგნაირად: გარემოება, 

რომლის თავიდან აცილება შეუძლებელია. ეს არის დაუძლეველი ძალა, მოვლენა, 

რომელიც ხელშეკრულების (კონტრაქტის) ვადის გადატანის (გაგრძელების) 

შესაძლებლობას იძლევა, ან საერთოდ ათავისუფლებს მხარეებს გარიგებით 

ნაკისრი პასუხისმგებლობისა და ვალდებულებისგან. რამდენადაც დაუძლეველი 
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ძალა შეუძლებელს ხდის ვალდებულების ჯეროვნად შესრულებას, ამდენად, 

ფორსმაჟორული სიტუაცია ნიშნავს მხარეთა დამოუკიდებლად, ობიექტურად 

არსებულ ისეთ გარემოებებს, რომელთა არსებობა გამორიცხავს მხარის ბრალს.  

შესაბამისად, პანდემია ცალკე აღებული აპრიორი არ ნიშნავს დაუძლეველ ძალას, 

აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ყველა კონკრეტულ საქმეზე 

ინდივიდუალურად, ფაქტობრივი გარემოებების სრულყოფილი კვლევის 

შედეგად შეფასდეს, რამდენად არის სახეზე რეალურად დაუძლეველი ძალა. 

აღნიშნულ პროცესში, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შრომითი 

ურთიერთობების სპეციფიკას, რომელსაც სუბორდინაცია და მხარეთა ძალთა 

დისბალანსი ახასიათებს. 

ამავე მიზეზით, დაუშვებელია სამოქალაქო კოდექსით განმტკიცებული სხვა სახის 

სახელშეკრულებო ურთიერთობებში არსებული ფორსმაჟორული გარემოებისა თუ 

ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების პრინციპის 

ავტომატურად შრომით ურთიერთობებზე გავრცელება.  

ამდენად, არ შეიძლება პანდემია ავტომატურად მიჩნეული იქნას შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტის ან/და შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრ 

ვალდებულებებზე უარის თქმის საფუძვლად. 

საქართველოს შრომის კოდექსი წარმოადგენს ორგანულ კანონს, სადაც სწორედ 

დასაქმებულ პირთა, როგორც ხელშეკრულების სუსტი მხარის მდგომარეობის 

გათვალისწინებით იმპერატიულ დონეზეა განმტკიცებული მინიმალური 

სტანდარტები. გამონაკლისი ამ წესებიდან ფორსმაჟორული გარემოებების 

შემთხვევაში გათვალისწინებული არ არის, თუმცა არსებობს მექანიზმები, 

რომლითაც დასაქმებულთა უფლებების შელახვის გარეშე, შესაბამისი 

წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია ურთიერთობის 

რეგულირება.    

მნიშვნელოვანია, აქვე განვიხილოთ შრომითი უფლებების დარღვევების 

ძირითადი ტენდენციები. 

 

 სამსახურიდან ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე გათავისუფლება  

პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური მდგომარეობის საფუძვლით შრომითი 

ხელშეკრულება ბევრ დასაქმებულს შეუწყდა. გამოიკვეთა ისეთი შემთხვევებიც, 

როდესაც აღნიშნულ საბაბზე მითითებით მოხდა დასაქმებულების სამსახურიდან 

გათავისუფლება, მაშინ, როდესაც რეალურად სახეზე კანონით გათვალისწინებულ 

საფუძველს - ეკონომიკურ მდგომარეობას, რომელიც აუცილებელს ხდის სამუშაო 
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ძალის შემცირებას, ადგილი არ ჰქონია. ხშირ შემთხვევაში შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ არ ხდებოდა დასაქმებულთა წინასწარი 

ინფორმირება. 

საქართველოს შრომის კოდექსის 47-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით1 განსაზღვრულია 

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის ამომწურავი საფუძვლები. ესენია:  

o ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული 

ცვლილებები, რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;  

o შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; 

o შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება; 

o დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, 

წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვება; 

o მხარეთა წერილობითი შეთანხმება; 

o დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების მის მიერ 

დაკავებულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან შეუსაბამობა; 

o დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი 

ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის 

შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა; 

o დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი 

ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის 

შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ მის მიმართ 

ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებული იყო ინდივიდუალური 

შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და 

შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა; 

o თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული − 

ხანგრძლივი შრომისუუნარობა, თუ მისი ვადა აღემატება ზედიზედ 40 

კალენდარულ დღეს ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 

კალენდარულ დღეს, ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს ამ 

კანონის 31-ე მუხლით გათვალისწინებული შვებულება; 

o სასამართლო განაჩენის ან სხვა გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში 

შესვლა, რომელიც სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს; 

o სასამართლოს მიერ მიღებული და კანონიერ ძალაში შესული 

გადაწყვეტილება გაფიცვის უკანონოდ ცნობის შესახებ; 

o დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის გარდაცვალება; 

o დამსაქმებელი იურიდიული პირის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყება; 

o სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტას. 

                                                           
1
 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი მუხლი 47, ნაწილი 1 
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შრომის კოდექსი კრძალავას დასაქმებულთა სამსახურიდან განთავისუფლებას 

სხვა საფუძვლით, გარდა ზემოაღნიშნულისა.   

იმისათვის, რომ, მათ შორის, პანდემიიდან გამომდინარე შედეგების 

გათვალისწინებით, დასაქმებულთან მოხდეს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა 

აუცილებელია არსებობდეს ობიექტურად, შესაბამისი მტკიცებულებებით 

დადასტურებული რომელიმე ზემოაღნიშნული საფუძველი.  

პანდემია, როგორც აღვნიშნეთ, იმთავითვე არ წარმოადგენს შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს. დამსაქმებელს გააჩნია ვალდებულება 

დაასაბუთოს თუ რაში გამოიხატა სამუშაო ძალი შემცირების აუცილებლობა. 

შრომის კოდექსის 48-ე მუხლი კი დამსაქმებელს აკისრებს ვალდებულებას, მათ 

შორის ეკონომიკური გარემოებების, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული 

ცვლილებების გამო, დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლების 

შემთხვევაში წინასწარ შეატყობინოს დასაქმებულს ასეთი გარემოების შესახებ.2 

2021 წლის 15 მარტის გადაწყვეტილებით, საქმეზე #2/18387-20, თბილისის 

საქალაქო სასამართლომ დასაქმებული ნ.მ.-ს გათავისუფლება პანდემიის 

პირობებში - 2020 წლის 01 ივნისს  ჩათვალა უკანონოდ და გათავისუფლების 

ბრძანება ცნო ბათილად, სწორედ იმ საფუძვლით, რომ ვერ იქნა დადასტურებული 

ის გარემოება, რომ პანდემია გამოიწვია კომპანიაში ისეთი ეკონომიკური 

მდგომარეობა, რომელიც აუცილებელს ხდიდა დასაქმებულთა სამსახურიდან 

განთავისუფლებას.            

 

 დასაქმებულთა იძულება პირადი განცხადების საფუძველზე თავად  

მოეთხოვათ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა 

 

გრძელდება პრაქტიკები, როდესაც შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის 

საფუძვლად მითითებულია დასაქმებულთა პირადი განცხადებები, თუმცა 

მითითებული განცხადების დაწერის ინიციატორად გვევლინებოდა 

დამსაქმებელი და არა დასაქმებული. ძირითად შემთხვევებში აღნიშნულს 

განაპირობებდა დამსაქმებლის მითითება მომავალში კვლავ დასაქმების 

პერსპექტივაზე.  

 

შრომის კოდექსის 47-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი შესაძლებელია იყოს 

დასაქმებულის პირადი განცხადება, თუმცა საგულისხმოა, რომ ასეთ შემთხვევაში 

                                                           
2
 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 48, ნაწილი 1, ნაწილი 2 
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სახეზე უნდა იყოს ნების თავისუფალი გამოვლენა, პირის ნამდვილი სურვილი 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება.3 აღნიშნული არ უნდა წარმოადგენდეს დამსაქმებლის 

მხრიდან კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურებით გათავისუფლებისა და 

შესაბამისი კომპენსაციის მიცემის თავიდან არიდების შესაძლებლობას.  

უფრო მეტიც, პირის იძულება დაწეროს განცხადება საკუთარი ინიციატივით 

სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ წარმოადგენს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 169-ე მუხლით გათვალისწინებულ დასჯად ქმედებას. 

 

  გათავისუფლების დროს დასაქმებულთათვის უკვე ნამუშევარი ხელფასისა 

და კანონით გათვალისწინებული კომპენსაციის მიცემაზე უარის თქმა 

გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც დასაქმებულთა სამსახურიდან 

გათავისუფლებისას არ ხდებოდა მათთვის კუთვნილი, უკვე ნამუშევარი 

ხელფასისა და ეკონომიკური/ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე 

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის დროს  კომპენსაციების გადახდა.  

საქართველოს შრომის კოდექსის 44-ე მუხლის შესაბამისად, დასაქმებულთან 

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია მოახდინოს 

საბოლოო ანგარიშსწორება მისი შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 7 კალენდარული 

დღისა, თუ შრომითი ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არ არის 

განსაზღვრული.4 სწორედ მითითებულ ვადაში არის ვალდებული დამსაქმებელი 

ხელშეკრულების ნებისმიერი საფუძვლით შეწყვეტისას მოახდინოს საბოლოო 

ანგარიშსწორება დასაქმებულთან, რომელიც მოიცავს, როგორც შრომის 

ანაზღაურებას - ხელფასს, ასევე გამოუყენებელი შვებულების თუ სხვა 

ანაზღაურებას.   

გარდა ზემოაღნიშნულისა, შრომის კოდექსის 48-ე მუხლის შესაბამისად, 

ეკონომიკური გარემოებების, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებების, 

სხვა ობიექტური გარემოების, კვალიფიკაციის შეუსაბამობისა და ხანგრძლივი 

დროებითი შრომისუუნარობის პირობებში ყოფნის გამო დასაქმებულის 

სამსახურიდან განთავისუფლების დროს, დამსაქმებელი ვალდებულია მისცეს 

კომპენსაცია დასაქმებულს 3 დღით ადრე გაფრთხილების შემთხვევაში  - 2 თვის 

ხელფასის, ხოლო 1 თვით ადრე გაფრთხილების შემთხვევაში - 1 თვის ხელფასის 

ოდენობით.5 მითითებული კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება 

                                                           
3
 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 47, ნაწილი 1, „დ“ 

ქვეპუნტი 
4
 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 44 

5
 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 48, ნაწილი 1, ნაწილი 2 
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დამსაქმებელს ეკისრება შრომის კოდექსის 44-ე მუხლით განსაზღვრულ ვადაში, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში 41-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, დამსაქმებელს 

ეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მისაცემი 

ანაზღაურების 0.07%-ის ოდენობით.6  

 

 დასაქმებულთა ნების გათვალისწინების გარეშე  ანაზღაურების გარეშე თუ 

ანაზღაურებად შვებულებაში ,,გაშვება“ დამსაქმებლის ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილებით; 

მასიურად აქვს ადგილი შემთხვევებს, როდესაც დამსაქმებლის მითითებით 

დასაქმებულები, მიუხედავად მათი ნებისა, წარადგენდნენ განცხადებებს 

ანაზღაურების გარეშე შვებულებით სარგებლობის თაობაზე. შედარებით იშვიათ 

შემთხვევებში, დასაქმებულები იძულებულნი იყვნენ, ესარგებლათ 

ანაზღაურებადი შვებულებით.  

საქართველოს შრომის კოდექსის 31-ე მუხლის შესაბამისად, დასაქმებულის მიერ 

შვებულების უფლებით სარგებლობა წარმოადგენს დასაქმებულის უფლებას და 

არა ვალდებულებას.7 შესაბამისად, ნებისმიერი სახით დასაქმებულის „იძულება“ 

წარმოადგინოს განცხადება არაანაზღაურებადი თუ ანაზღაურებადი 

შვებულებით სარგებლობის თაობაზე და შესაბამისად, ისარგებლოს 

შვებულებით, ერთმნიშვნელოვნად წარმოადგენს შრომის კოდექსის 

იმპერატიული მოთხოვნების არსებით დარღვევას.  

 

 ხელშეკრულების არსებითი პირობების ცალმხრივად ცვლილება, რომელიც 

ეხებოდა ანაზღაურებას, სამუშაო დროსა თუ სამუშაოს მოცულობას; 

განსაკუთრებით ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხდება დასაქმებულთათვის 

შრომის ანაზღაურების შემცირება ცალმხრივად, ისევე როგორც სამუშაო ძალის 

შემცირების პირობებში სამუშაოს მოცულობისა და შესაბამისად სამუშაო დროის 

ზრდა.  

საქართველოს შრომის კოდექსის მე-14 მუხლის 1-ლი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად, შრომის ანაზღაურება წარმოადგენს შრომითი ხელშეკრულების 

არსებით პირობას,8 რომლის ცვლილება შრომის კოდექსის მე-20 მუხლის მე-2 

                                                           
6
 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 44, ნაწილი 4  

7
 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი   

8
 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 14, ნაწილი 1, „ვ“ 

ქვეპუნქტი 
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ნაწილის შესაბამისად, დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით.9 შეთანხმება 

უნდა წარმოადგენდეს მხარეთა თავისუფალი ნების გამოვლენის შედეგს. ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში, არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

დასაქმებულისათვის წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი ის შედეგები, რომელიც 

შესაძლებელია, გამოიწვიოს ახალ/შეცვლილ პირობაზე შეუთანხმებლობამ. 

სწორედ ამ გარემოებების ანალიზის შედეგად, ორგანიზაციის არსებული 

ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, უნდა შეფასდეს შემდგომში, თუ 

რამდენად შეიძლება დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა 

შრომის კოდექსის 47-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე 

(ეკონომიკური გარემოებები, რომელიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის 

შემცირებას). თუმცა, აღნიშნულ ფაქტორზე მითითება დაუშვებელია, გახდეს 

დასაქმებულის იძულების საფუძველი, დათანხმდეს შრომის ანაზღაურების 

შემცირებას.    

მსგავსად შრომის ანაზღაურებისა, სამუშაო დრო და შესასრულებელი სამუშაო 

წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით პირობას, რომლის ცვლილებისათვის 

აუცილებელია დასაქმებულთა თანხმობა. ზეგანაკვეთურად სამუშაოს 

შესრულების მიზნებისათვის კი სახეზე ასევე უნდა იყოს დასაქმებულის 

თანხმობა, ხოლო შემდგომ, ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი სამუშაოს გაზრდილი 

ტარიფით ანაზღაურება.  

 

 დასაქმებულთათვის დისტანციურ მუშაობაზე უარის თქმა, მაშინ როდესაც 

მათი სამუშაო აღწერილობები იძლეოდა ამის საშუალებას; 

საქართველოს მთავრობამ  დადგენილებით #322 ,,იზოლაციისა და კარანტინის 

წესების დამტკიცების შესახებ“ ყველა დამსაქმებელს მოუწოდა მაქსიმალურად 

გადასულიყვნენ დისტანციულ სამუშაო რეჟიმზე იქ, სადაც ეს სამუშაოს 

სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყო. პრაქტიკაში, ხშირია სიტუაციები, 

როდესაც დამსაქმებელი ამისდა მიუხედავად, კატეგორიულად თხოვს 

დასაქმებულებს სამსახურში ფიზიკურად ყოფნას. 

 

 დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდის მათ შორის, კარანტინსა თუ 

თვითიზოლაციაში ყოფნის პირობებში, ანაზღაურების მიცემაზე უარის თქმა 

                                                           
9
 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 2, ნაწილი 2 
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გამოიკვეთა პრობლემა, რომელიც ეხება დროებითი შრომისუუნარობის 

პერიოდის, მათ შორის, კარანტინსა თუ თვითიზლაციაში ყოფნის პერიოდში 

დასაქმებულთათვის ანაზღაურების მიცემაზე უარის თქმას.  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 20 თებერვლის 

#87/ნ ბრძანების შესაბამისად, დროებითი შრომისუუნარობის გამო, საავადმყოფო 

ფურცლის საფუძველზე, დამსაქმებლის მიერ დახმარება დროებითი 

შრომისუუნარობის მთელ პერიოდზე გაიცემა.  

საქართველოს შრომის კოდექსის 47-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ი“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად, დროებითი შრომისუუნარობა, თუ მისი ვადა არ აღემატება 

ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა არ 

აღემატება 60 კალენდარულ დღეს,  არ იწვევს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტას. 

მითითებული ნორმით, დამსაქმებელს მხოლოდ მაშინ შეუძლია შეუწყვიტოს 

დასაქმებულს შრომის ხელშეკრულება ზემოაღნიშნული საფუძვლით, თუ 

შრომისუუნარობის პერიოდი აღემატება  ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს ან 6 

თვის განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე, 

დასაქმებულს გამოყენებული აქვს კოდექსით10 გათვალისწინებული შვებულება;11 

ეს ის ვადაა, რომლის განმავლობაშიც დასაქმებულს სრულად უნდა 

აუნაზღაურდეს შრომითი ურთიერთობის პერიოდში სამუშაოს შეუსრულებლობა. 

შრომის კოდექსის 46-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

ზემოაღნიშნულ პერიოდში შრომითი ურთიერთობა ჩერდება, თუმცა ჩერდება 

ანაზღაურების სრულად გადახდის პირობით.     

 

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების პირობებში დამსაქმებლის მიერ 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე უარის თქმა 

ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით, საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის შეჩერების პირობებში დასაქმებულთა გარკვეული ნაწილი 

მოკლებული იყო შესაძლებლობას უზრუნველეყო სამუშაო ადგილებზე 

გამოცხადება. ამასთან, მიზერული ხელფასის პირობებში კერძო სატრანსპორტო 

მომსახურებით სარგებლობა (ტაქსი) დაკავშირებული იყო შეუსაბამოდ მაღალ 

ხარჯებთან, რისი გაწევის შესაძლებლობაც დასაქმებულებს დაბალი 

ანაზღაურებიდან გამომდინარე არ გააჩნდათ. ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებელი 

                                                           
10საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 31 
11

 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 47, ნაწილი 1, „ი“  

ქვეპუნქტი 
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უარს აცხადებდა შესაბამისი ხარჯის ანაზღაურებაზე, ხოლო სამსახურში 

გამოუცხადებლობის პირობებში იწყებდა დისციპლინურ წარმოებებს და ქმნიდა 

დასაქმებულთა სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძვლებს.  

 

 სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებზე უარი დამსაქმებლის 

მხრიდან; 

შრომითი პირობების დაუგეგმავი ცვლილებებისა და მასთან დაკავშირებული 

დავების გადაწყვეტის მიზნით, დასაქმებულები და მათი ორგანიზაციები-

პროფესიული კავშირები ხშირად გამოდიან დამსაქმებელთან მოლაპარაკებების 

ინიციატივით არსებული პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით. თუმცა, უმეტეს 

შემთხვევაში დამსაქმებელები ამგვარ მოლაპარაკებებს თავს არიდებენ, რაც 

წარმოადგენს შრომის კოდექსის დარღვევას, რომლის 55-ე მუხლის მე-4 ნაწილის 

მიხედვითაც: ,,ერთ-ერთი მხარის მიერ კოლექტიური ხელშეკრულების დადების 

შესახებ ინიციატივის წარდგენის შემთხვევაში მხარეები ვალდებული არიან 

მოლაპარაკება კეთილსინდისიერად აწარმოონ“.12 

 

 იძულებითი მოცდენის ანაზღაურებაზე უარი, მაშინ როდესაც მოცდენა 

გამოწვეული იყო დამსაქმებლის ბრალეულობით 

ბევრ შემთხვევაში ადგილი აქვს დასაქმებულთა იძულებით მოცდენებს, რომელიც 

არ უკავშირდება პანდემიას, არამედ გამოწვეულია დამსაქმებლის მხრიდან 

სხვადასხვა სახის ქმედებით (მაგალითისთვის მითითებულ პერიოდში 

სარემონტო სამუშაოს განხორციელება, არასწორი მენეჯმენტის გამო 

შესასრულებელი სამუშაოს (შეკვეთის) დაგვიანება და სხვა). შექმნილი სიტუაციის 

გამო კი დასაქმებულები ვერ იღებენ გაცდენილი დროის ანაზღაურებას. ასეთი 

მიდგომა ეწინააღმდეგება შრომის კოდექსის 42-ე მუხლის პირველ ნაწილს, 

რომელიც უთითითებს, რომ თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის 

განსაზღვრული, დასაქმებულს დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი 

მოცდენის დროს შრომის ანაზღაურება სრულად მიეცემა.13 

 

 სხვადასხვა ნიშნით  (სქესის, ასაკის, პროფკავშირის წევრობის და ა.შ) 

დისკრიმინაციული მოპყრობები დასაქმებულთა მიმართ 

 

                                                           
12

 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 55, ნაწილი 4 
13

 საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 42, ნაწილი 1 
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პროფესიული კავშირების გაერთიანებისადმი მომართვიანობის საფუძველზე 

შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ პანდემიის პერიოდი განსაკუთრებით მძიმედ 

აისახა დასაქმებულ ქალებზე, რომლებიც სწორედ სქესის ნიშნით ხდებოდნენ ე.წ. 

შესამცირებელ პირთა სიაში.   

გამოიკვეთა პროფკავშირული ნიშნით დევნისა და  პროფკავშირული საქმიანობის 

განხორციელებაში ხელის შეშლის არაერთი შემთხვევა. დასაქმებულთა 

უფლებების სისტემატური დარღვევის ფონზე კიდევ უფრო გააქტიურდა 

სხვადასხვა საწარმოში მოქმედი პროფესიული კავშირები, რაც დამსაქმებლების 

მხრიდან უკიდურეს უკმაყოფილებას იწვევდა. ამის გამო, სახეზეა 

დამსაქმებლების მხრიდან პროფკავშირის სხვადასხვა ფორმით ჩამოშორების 

მცდელობები.      

 

  COVID-19 ის პირობებში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების 

სათანადოდ დაუცველობა 

COVID-19-ის პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა სამუშაო 

ადგილებზე ვირუსული ინფექციის გავრცელების წინააღმდეგ პრევენციული 

ღონისძიებების გატარებასა და საფრთხის შემცველ ფაქტორებთან მიმართებით 

პერიოდული კონტროლის გაძლიერებას. აღნიშნული მიზნით საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამატებით არაერთი რეკომენდაცია იქნა 

მიღებული. მიუხედავად ამისა, ხშირად იყო შემთხვევები, როდესაც 

დამსაქმებლის მხრიდან არ ხდებოდა სამუშაო ადგილებზე დაცვის აუცილებელი 

პირველადი საშუალებებით დასაქმებულთა უზრუნველყოფა. ამ პირობებში, 

დასაქმებულებს საკუთარი ხარჯით უწევდათ უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა, 

რაც, ბუნებრივია, აისახებოდა მათ რეალურ შემოსავალზე.  

საქართველოს შრომის კოდექსი, შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს 

ორგანული კანონი დამსაქმებელს აკისრებს ვალდებულებას, უზრუნველყოს 

დასაქმებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მაქსიმალურად უსაფრთხო 

და ჯანსაღი სამუშაო გარემოთი, რაც პრაქტიკაში ხშირად უგულვებელყოფილია. 
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2.Covid-19-ის გავლენა ეკონომიკასა და შრომის ბაზარზე 

 

პანდემიის დასაწყისში დაწესებულმა შეზღუდვებმა1415 დიდი გავლენა იქონია 

ქვეყნის ეკონომიკაზე. განსაკუთრებით დაზარალდა ტურიზმის, საცალო ვაჭრობის 

ტრანსპორტისა და მშენებლობის სექტორები. საქართველოს ეკონომიკა 2020 წლის 

განმავლობაში 6,2%-ით შემცირდა. ყველაზე დიდი შემცირება პანდემიის დასაწყისში, 

2020 წლის  აპრილში - 16,6% დაფიქსირდა. 2020 წლის მე-2 კვარტლის მონაცემებით 

ეს შემცირება 12,3% იყო. მთლიანი შიდა პროდუქტის კლებამ, თავის მხრივ, 

გამოიწვია დაზარალებულ სექტორებში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება. 

ტურიზმის სექტორი, რომელზეც ქვეყნისთვის უცხოური ვალუტის შემოდინების 

35%-ია დამოკიდებული, ფაქტიურად მთლიანად შეჩერდა, სავაჭრო ობიექტების 

ნახევარი დაიხურა, შეჩერდა სატრანსპორტო გადაყვანებიც. კრიზისმა მოიცვა 

მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის, უძრავი ქონების ოპერაციების, 

დასვენებისა და გართობის სექტორები.  

2020 წელს ინფლაციის დონემ 5,2% შეადგინა. უნდა აღინიშნოს, რომ ფასების 

ყველაზე მასშტაბური ზრდა სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე დაფიქსირდა. 

მათ შორის ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა მზესუმზირის ზეთზე (42%), 

ლობიოზე (30%), რძე და რძის შემცველ პროდუქტზე (20%). სურსათზე ფასების 

ასეთი არსებითი ზრდა მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ახდენს დასაქმებულთა 

და მთლიანად მოსახლეობის მსყიდველობითუნარიანობაზე. 

ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ცვლილება ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2020 წ. წინა წელთან 

შედარებით.  

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება -3,83% 

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან 

გასუფთავების საქმიანობები 
-13,07% 

მშენებლობა 4,53% 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 1,94% 

                                                           
14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება, N322 2020 წლის 23 მაისი ,“იზოლაციისა და 

კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ”; 

15
 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №164, 2020 წლის 28 იანვარი, „საქართველოში ახალი 

კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით 

გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“; 

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4877009?publication=124
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4877009?publication=124
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4821121?publication=85
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4821121?publication=85
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4821121?publication=85
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ტრანსპორტი და დასაწყობება -10,40% 

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების 

საქმიანობები  
-40,58% 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია -0,01% 

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები -2,49% 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 2,27% 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები -14,58% 

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები  -34,36% 

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური 

უსაფრთხოება 
6,78% 

განათლება 6,72% 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 11,72% 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება -14,14% 

სხვა სახის მომსახურება 20,02% 

შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის საქმიანობები; 

არადიფერენცირებული საქონლის და მომსახურების წარმოება 

შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის 

20,51% 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. მთლიანი შიდა პროდუქტი ეკონომიკური 

სექტორების მიხედვით. ავტორის გამოთვლები. 

 

2021 წლის დასაწყისში მდგომარეობა მცირედით გამოსწორდა. თუმცა იანვარსა და 

თებერვალში ეკონომიკური ზრდა კვლავ ნეგატიური იყო. აღნიშნული გამოწვეული 

იყო ერთის მხრივ იმით, რომ იანვარში ეკონომიკის ნაწილი კვლავ ჩაკეტილი იყო, 

ხოლო მეორეს მხრივ იმით, რომ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში კრიზისი ჯერ 

დაწყებული არ იყო, შესაბამისად პანდემიამდე პერიოდთან შედარებით 2021 წლის 

დასაწყისში მდგომარეობა გაუარესებულია. დადებითი ტენდენცია გამოჩნდა მარტსა 

და აპრილში, როდესაც შესაბამისად 4% და 44,8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. აპრილში 

დაფიქსირებული მაღალი ზრდა შეიძლება აიხსნას იმით, რომ წინა წლის აპრილში 

ეკონომიკა სტანდარტულთან შედარებით შემცირებული იყო. თუმცა საერთო ჯამში 

წლის პირველი 4 თვის ზრდამ 8,1% შეადგინა, რაც ცალსახად დადებითი მოვლენაა 

და თუკი ზრდა მომავალშიც ამ ტემპით გაგრძელდება ქვეყნის მთლიანი შიდა 

პროდუქტი 2021 წელს 2019 წლის მაჩვენებელთან შედარებით უფრო მაღალი იქნება.  

2021 წლის იანვარ-აპრილში 12,8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა საგარეო სავაჭრო 

ბრუნვაში. მათ შორის ექსპორტი გაიზარდა 19,6%-ით, ხოლო იმპორტი 10,1%-ით. 

2019 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა იანვარ-

აპრილში შემცირებული იყო 1,68%-ით. თუმცა უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ 

ექსპორტი ამ პერიოდში გაზრდილია 5,27%-ით, ხოლო იმპორტი შემცირებულია 
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4,45%-ით. შესაბამისად უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის მაჩვენებელი მცირედით 

გაუმჯობესებულია. შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკის ის სექტორები, რომლებიც 

საექსპორტო პროდუქციას აწარმოებენ (მრეწველობის დარგი), უფრო მარტივად 

უმკლავდებიან COVID-19-ის პანდემიას. ხოლო მომსახურების გაწევით დაკავებული 

სექტორები ჯერ კიდევ რთულ მდგომარეობაში არიან, რაც თავის მხრივ აისახება 

დასაქმებულთა მდგომარეობაზეც. 

პანდემიის ფონზე 2020 წლის მე-2 კვარტალში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით, საშუალო ხელფასი შემცირდა 2,6%-ით 1180-დან 1150 ლარამდე.  

ხელფასების ყველაზე დიდი კლება დაფიქსირდა: ხელოვნება, გართობა და 

დასვენების სექტორში (29,1%), ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების 

საქმიანონებში (23,5%), საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობებში (17,3%), 

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფაში (12,2%) და მშენებლობაში (9,3%). 

მდგომარეობა ერთი შეხედვით გამოსწორდა წლის ბოლოს, წინასწარი მონაცემებით 

საშუალო ხელფასმა 2020 წელს 1227 ლარი შეადგინა, რაც 8,6%-იან ზრდას 

შეესაბამება. თუმცა აქ გასათვალისწინებელია, რომ დაქირავებით დასაქმებულთა 

რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, დაკარგული სამუშაო ადგილები კი 

სავარაუდოდ სწორედ ყველაზე დაბალანაზღაურებად შრომას იყენებდა.  

დაბალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების დაკარგვა, ნიშნავს იმას, რომ უფრო 

ნაკლები ადამიანი იღებს შემოსავალს ხელფასის სახით. თუმცა ხელფასს კვლავ იღებს 

ის კატეგორია, რომელთა ანაზღაურებაც შედარებით მაღალია. ეს კი შესაბამისად 

იწვევს  ხელფასის საშუალო მაჩვენებლის ზრდას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 

ეკონომიკის რომელიმე სექტორში ხელფასები გაიზარდა. ამიტომ ხელფასებზე 

პანდემიის გავლენის შესაფასებლად ყველაზე რელევანტური მაჩვენებელი 2020 წლის 

მე-2 კვარტლია, როდესაც დასაქმებულთა რაოდენობა ჯერ კიდევ არ იყო 

შემცირებული. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ეკონომიკური და ჯანდაცვის 

კრიზისის პირველი ეფექტები გახდა  ცნობილი. 

 დაკარგული სამუშაო ადგილების 77,7%-ზე ქალები იყვნენ დასაქმებული . ქალებს კი 

საქართველოში მამაკაცებთან შედარებით 36,2%-ით დაბალი ანაზღაურება აქვთ. 2020 

წლის განმავლობაში 42 ათასმა ქალმა დაკარგა სამუშაო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

2019 წელთან შედარებით არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში დასაქმებულთა 

რაოდენობა დაახლოებით 5,3%-ით შემცირდა. მაშინ, როცა არაფორმალურად 

დასაქმებულთა რაოდენობა ამავე სფეროში დაახლოებით 15,5%-ით შემცირდა. 

არაფორმალური სექტორის შემცირება თავისთავად შესაძლებელია სამუშაო 

ადგილების ფორმალიზაციითაც იყოს განპირობებული, თუმცა 2020 წელს 

ფორმალიზაციასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

შესაბამისად დასაქმებულთა საერთო რაოდენობასთან შედარებით, არაფორმალურად 
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დასაქმებულთა რაოდენობის წილის უფრო დიდი მასშტაბით შემცირება შეიძლება 

აიხსნას იმით, რომ სამუშაო ადგილების დაკარგვა უფრო მეტად არაფორმალურ 

სექტორს შეეხო. დასაქმების შემცირებამ ყველაზე დაბალანაზღაურებად 

დასაქმებულებში,- არაფორმალურ სექტორსა და ქალებში, გამოიწვია საშუალო 

ხელფასის ზრდა 2020 წელს. 

ხელფასების შემცირება ხელოვნებისა და გართობის სექტორში  დაკავშირებულია 

მასობრივი შეკრებების შეზღუდვებთან და ტურისტული ნაკადების შემცირებასთან, 

რაც ასევე არის განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფისა და საკვების 

მიწოდების სფეროში ხელფასების შემცირების მიზეზი. ეკონომიკის შემცირების გამო 

მოსახლეობა ნაკლებ თანხას ხარჯავდა არაპირველადი მოხმარების საგნებზე და 

უძრავ ქონებაზე, რამაც, თავის მხრივ, გამოიწვია მშენებლობის სექტორში 

შემოსავლების შემცირება და, შესაბამისად, ამ სექტორში ხელფასებიც შემცირდა. 

ბანკებში ბევრი დასაქმებული მუშაობს გამომუშავებაზე განვადების ოფიცრის 

პოზიციაზე. მოსახლეობის მიერ შემცირებულმა მოთხოვნამ შეამცირა განვადებების  

და იპოთეკური სესხების მოცულობა, შედეგად გამომუშავებული ხელფასიც 

შემცირდა და  ბევრმა ასეთმა დასაქმებულმა სავარაუდოდ დაკარგა სამუშაო, რაზეც 

მოწმობს პროფკავშირებისადმი დასაქმებულთა მხრიდან მომართვიანობა. 

2020 წლის მე-2 კვარტალი შედარებით ადვილად გადაიტანა განათლების სექტორმა 

სადაც 13%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. თუმცა, ეს სექტორი კვლავ ყველაზე 

დაბალანაზღაურებად სფეროდ რჩება. აღნიშნულ კვარტალში საშუალო ხელფასი 

განათლების სექტორში (743ლ.), 36,4%-ით ჩამორჩებოდა საშუალო ხელფასს 

ეროვნულ დონეზე (1150 ლ.). ქალების ხელფასები განათლების სფეროში მხოლოდ 

721 ლარი იყო, მაშინ, როცა მამაკაცების ხელფასებმა ამავე პარიოდში 762,6 ლარი 

შეადგინა. უნდა აღინიშნოს ისიც, სქესისა და სექტორების მიხედვით დასაქმების 

მაჩვენებლებს საქსტატი არ აქვეყნებს, თუმცა ტრადიციულად განათლების სფეროში 

დასაქმებულთა შორის უმეტესობას სწორედ ქალები შეადგენენ. 

 

 

 

 

 

2020 წლის მე-2 კვარტლის საშუალო ხელფასების ცვლილება წინა წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით სექტორების მიხედვით 
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  2016_II 2017_II 2018_II 2019_II 2020_II 

სულ 4,1% 9,1% 2,9% 6,5% -2,6% 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა -10,4% 20,8% 9,2% -10,5% 15,5% 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა და 

კარიერების დამუშავება 3,7% 5,8% 0,2% 16,8% 0,8% 

დამამუშავებელი მრეწველობა 1,9% 7,0% 5,8% 11,1% -2,2% 

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და 

კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 13,2% 4,8% -2,1% 2,9% 4,6% 

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, 

ნარჩენების მართვა და 

დაბინძურებისაგან გასუფთავების 

საქმიანობები 8,2% 2,8% 0,8% 5,1% -7,4% 

მშენებლობა 4,5% 27,3% -8,8% 0,2% -9,3% 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; 

ავტომობილების და მოტოციკლების 

რემონტი 8,2% 6,2% 9,6% 8,0% -6,5% 

ტრანსპორტირება და დასაწყობება -0,9% 7,5% 0,1% 12,4% -5,6% 

განთავსების საშუალებებით 

უზრუნველყოფის და საკვების 

მიწოდების საქმიანობები 14,7% 13,0% 7,8% 6,2% -12,2% 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია -5,0% 10,2% 13,9% 5,3% 6,5% 

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 0,5% 16,7% 1,9% -0,4% -17,3% 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 

საქმიანობები -16,5% 1,3% 0,8% 6,4% -0,4% 

პროფესიული, სამეცნიერო და 

ტექნიკური საქმიანობები 13,3% 8,2% 4,2% 5,6% -6,4% 

ადმინისტრაციული და დამხმარე 

მომსახურების საქმიანობები -13,4% 1,1% 17,2% 16,7% -23,5% 

სახელმწიფო მმართველობა და 

თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური 

უსაფრთხოება 2,5% 0,3% -0,1% 5,3% 5,2% 

განათლება 12,6% 6,2% 2,1% 7,0% 13,0% 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების 

საქმიანობები 7,8% 5,6% 2,4% 6,7% -2,7% 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება 9,3% 6,9% 9,1% 15,3% -29,1% 
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, დასაქმება/ხელფასები. ავტორის 

გამოთვლები 

საშუალო ხელფასი 2015-2020წწ. II კვარტალი 
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წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2020წ, დასაქმება/ხელფასები. 

თუკი ბოლო 4 წლის მე-2 კვარტლში  ხელფასები საშუალოდ 5,6%-ით იზრდებოდა, 2020 წლის მე-2 

კვარტალში ხელფასები შემცირდა 2,6%-ით. 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2020წ, დასაქმება/ხელფასები.  

სახელმწიფომ კორონავირუსის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისით 

დაზარალებულთათვის შემოიღო კომპენსაციები. სახელმწიფოსგან 

დაქირავებულთათვის დანიშნული უმუშევრობის კომპენსაცია მიიღო 161,903-მა 

ბენეფიციარმა, ხოლო თვითდასაქმებულთა კომპენსაცია 251 690-მა პირმა.16 

შესაბამისად, წლის განმავლობაში 161 900 მოქალაქეს ერთი თვით მაინც შეუჩერდა 

ხელფასის გაცემა დამსაქმებლისგან. თუმცა  ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ 

მათ საბოლოოდ დაკარგეს სამუშაო ადგილი. დროთა განმავლობაში მათი ნაწილი 

დაბრუნდა სამსახურებში. მაგალითად სექტემბერში კომპენსაცია უკვე ერიცხებოდა 

მხოლოდ 91 315 პირს.  

საქსტატის მიხედვით - უმუშევრობის დონე 2020 წელს გაიზარდა 0,9%-ით, - 17,6%-

დან 18,5%-მდე. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით უმუშევართა რაოდენობა მხოლოდ 5 

ათასით არის გაზრდილი, თუმცა დასაქმება შემცირდა 54 ათასით. აღნიშნული, 

                                                           
16 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო, ოფიციალური Facebook გვერდი 
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https://www.facebook.com/worknet.gov.ge
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სავარაუდოდ, განპირობებულია იმით, რომ უმუშევრად დარჩენილთა ნაწილი 

გამოკითხვის ჩატარების მომენტში იღებდა სახელმწიფოსგან დანიშნულ 

კომპენსაციას და არ ეძებდა სამსახურს,  რის გამოც საქსტატმა ეს ადამიანები სამუშაო 

ძალის გარეთ მყოფ პირებს მიაკუთვნა და არა უმუშევრებს. სამუშაო ძალა 2020 წელს 

49,1 ათასით შემცირდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირები, რომლებმაც დაკარგეს სამუშაო 

მოხვდენენ სამუშაო ძალის გარეთ. გარდა ამისა გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, 

რომ სამუშაო ადგილები მნიშვნელოვნად შემცირდა არაფორმალურ დასაქმებაში. ეს 

კი ის კატეგორიაა, რომელიც ოფიციალური გზებით ნაკლებად ეძებს სამუშაოს და 

საქმდება იმ შემთხვევაში, თუ მათთვის არაფორმალური გზებით „გამოჩნდება“ 

სამუშაო ადგილი. აღნიშნული პირები, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურად არ ეძებენ 

სამუშაო ადგილს, შეიძლება ფარულ უმუშევრებს მივაკუთვნოთ. 

პანდემიის გავლენა ქალებზე 

ყურადსაღებია, რომ უმუშევრად დარჩენილთა უმეტესობა ქალია. 54 ათასი 

შემცირებული სამუშაო ადგილიდან 42 ათასი (77,7%) მოდის იმ სამუშაო ადგილებზე, 

რომელზეც ქალები იყვნენ დასაქმებული. ანალოგიური ტენდენცია ფიქსირდებოდა 

საქართველოში 2008 წლის კრიზისის დროს, როდესაც უმუშევრად დარჩენილთა 

აბსოლუტური უმრავლესობა ქალი იყო. 

მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებული ქალების რაოდენობა 42 ათასით შემცირდა, 

საქსტატის მიხედვით უმუშევარი ქალების რაოდენობა არ გაზრდილა და პირიქით 

შემცირდა კიდეც 6,1 ათასით. მაშინ როცა კაცებში უმუშევრობა გაიზარდა 11,1 

ათასით.17 აღნიშნული მეტყველებს იმაზე, რომ ქალები მიუხედავად იმისა, რომ მათ 

სამუშაო ადგილები დაკარგეს, აღარ ეძებდნენ ახალ სამუშაოს. მათი ისედაც დაბალი  

ეკონომიკური აქტიურობის დონე 43,1%-დან 40,4%-მდე შემცირდა. ერთ-ერთი 

მიზეზი, რასაც ქალების ეკონომიკური აქტიურობის დონის შემცირება შეიძლება 

გამოეწვია არის პანდემიის კიდევ ერთი ეფექტი, რაც საშინაო საქმეების გაზრდილ 

მოცულობაში გამოიხატებოდა. განსაკუთრებით კი ბავშვის მოვლასთან 

დაკავშირებულ საქმიანობაში, ვინაიდან სასწავლო დაწესებულებები ონლაინ 

რეჟიმზე გადავიდნენ, საბავშვო ბაღები კი დაიხურა. ქალები იძულებული გახდნენ, 

დარჩენილიყვნენ სახლში და დაკავებულიყვნენ საოჯახო საქმეებით.  

შეიძლება ითქვას, რომ კრიზისის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა ის 

სექტორები სადაც დასაქმებული არიან ქალები. ასეთია მაგალითად მომსახურების 

სექტორი - სასტუმროები, რესტორნები, ვაჭრობის სექტორი. უმუშევრად დარჩნენ 

                                                           
17 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 2020წ , ხელფასები ეკონომიკური 

სექტორების და სქესის მიხედვით. 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/39/khelfasebi
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/39/khelfasebi
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ასევე საოჯახო მეურნეობებში დასაქმებული ქალები - დამლაგებლები, ძიძები, 

მომვლელები, მზარეულები და ა.შ. 

დასაქმების მაჩვენებლები სექტორების მიხედვით 

2020 წლის განმავლობაში, დაკარგული სამუშაო ადგილების რაოდენობით 

ლიდერობს მშენებლობა (16,2 ათასი), შემდეგ მოდის განთავსების საშუალებებით 

უზრუნველყოფა (12,8 ათასი) და განათლება (7,5 ათასი). თუ აღნიშნულ მაჩვენებელს 

პროცენტულად შევაფასებთ ყველაზე დიდი 26,3%-იანი დანაკარგი ფიქსირდება 

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფასა და საკვების მიწოდების 

საქმიანობებში, რაც აიხსნება ტურისტული ნაკადების მინიმუმამდე შემცირებით და 

სარესტორნო ბიზნესთან დაკავშირებული შეზღუდვებით. სამუშაო ძალის 16,3%-იანი 

შემცირება დაფიქსირდა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ საქმიანობებში, ხოლო 

მშენებლობის სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა  16%-ით შემცირდა. 

დასაქმებულთა რაოდენობა ეკონომიკური სექტორების მიხედვით და ცვლილება წინა წელთან 

შედარებით 

ეკონომიკის სექტორი 2019  2020  ცვლილება 
პროცენტული 

ცვლილება 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 247,4 246,3 -1,17 -0,47% 

მრეწველობა 147,0 141,3 -5,77 -3,92% 

მშენებლობა 101,4 85,2 -16,20 -15,97% 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების 

და მოტოციკლების რემონტი 
195,9 188,0 

-7,85 -4,01% 

ტრანსპორტი და დასაწყობება 82,0 79,1 -2,86 -3,49% 

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და 

საკვების მიწოდების საქმიანობები 
48,8 36,0 

-12,82 -26,26% 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია 19,0 19,7 0,69 3,63% 

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 30,7 29,9 -0,84 -2,74% 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 3,9 3,2 -0,63 -16,29% 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური 

საქმიანობები 
19,0 19,2 

0,17 0,90% 

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების 

საქმიანობები 
22,4 19,6 

-2,81 -12,58% 

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; 

სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება 
93,2 94,5 

1,33 1,43% 

განათლება 153,4 145,8 -7,54 -4,92% 
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ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების 

საქმიანობები 
60,2 62,0 

1,73 2,88% 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება 29,9 30,0 0,13 0,43% 

შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, 

საქმიანობები; არადიფერენცირებული საქონლის 

და მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების 

მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის 

 
 
 

17,9 

 
 
 

15,0 -2,85 -15,95% 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. დასაქმებულთა რაოდენობა ეკონომიკური 

სექტორების მიხედვით. ავტორის გამოთვლები. 

შექმნილი დამატებული ღირებულებისა და დასაქმებულთა რაოდენობის შედარება 

სექტორების მიხედვით: 

ეკონომიკის სექტორი 

მშპ-ს 

პროცენტული 

ცვლილება 

დასაქმებულთა 

რაოდენობის 

პროცენტული 

ცვლილება 

მშენებლობა 4,53% -15,97% 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და 

მოტოციკლების რემონტი 
1,94% -4,01% 

ტრანსპორტი და დასაწყობება -10,40% -3,49% 

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და 

საკვების მიწოდების საქმიანობები  
-40,58% -26,26% 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია -0,01% 3,63% 

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები -2,49% -2,74% 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 2,27% -16,29% 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები -14,58% 0,90% 

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების 

საქმიანობები  
-34,36% -12,58% 

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო 

სოციალური უსაფრთხოება 
6,78% 1,43% 

განათლება 6,72% -4,92% 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 11,72% 2,88% 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება -14,14% 0,43% 

შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, 

საქმიანობები; არადიფერენცირებული საქონლის და 

მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ 

საკუთარი მოხმარებისათვის 

20,51% -15,95% 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 2020. მთლიანი შიდა პროდუქტი 

სექტორების მიხედვით. ავტორის გამოთვლები. 

ეკონომიკის ზოგიერთ დარგში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება იყო იმაზე 

მეტი, ვიდრე თვითონ დარგის შემცირება, როგორც მთლიანი შიდა პროდუქტის 
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შემადგენლის. მაგალითად მშენებლობის დარგის მიერ მთლიან შიდა პროდუქტში 

შეტანილი წვლილი ამავე დარგის წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა 

4,5%-ით. მაშინ, როცა დასაქმებულთა რაოდენობა დარგში შემცირდა 16%-ით. 

მსგავსი სიტუაციაა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ საქმიანობებსა და საბითუმო 

და საცალო ვაჭრობაში. ასევე განათლების სექტორში, რომელსაც შემოსავლები არ 

შემცირებია, მაგრამ მიუხედავად ამისა დასაქმებულთა რაოდენობა შეამცირა 4,9%-

ით. რაც შეეხება განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფასა და საკვების 

მიწოდების საქმიანობებს, რომელთა ბრუნვა 40,5%-ით შემცირდა, აქ დასაქმებულთა 

რაოდენობა მხოლოდ 26,3%-ითაა შემცირებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ სექტორმა 

მაქსიმალურად შეინარჩუნა დასაქმებულები. დასაქმებულთა მაქსიმალურად 

შენარჩუნება მოხდა ასევე ადმინისტრაციულ და დამხმარე მომსახურების 

საქმიანობებში და პროფესიულ, სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში; შეიძლება 

ითქვას, რომ მომსახურების სექტორი რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა, 

ყველაზე ნაკლებად იყო მიდრეკილი სამუშაო ადგილების შემცირებისკენ. ეს 

გარკვეულწილად შეიძლება იმითაც აიხსნას, რომ მომსახურების სფეროს უფრო 

მარტივად შეუძლია გადაერთოს დისტანციურ საქმიანობაზე.  

პანდემიის გავლენა ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებულებზე 

პანდემიამ ყველაზე დიდი გავლენა ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულთა სამუშაო 

პირობებზე მოახდინა. ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულთა მნიშვნელობა კრიზისის 

პირობებში ერთი ორად გაიზარდა, ვინაიდან ისინი ჯანდაცვის სისტემის 

დასაყრდენს წარმოადგენენ პანდემიასთან ბრძოლაში. სამედიცინო სფეროს 

წარმომადგენლები საკუთარ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობის რისკის ფასად 

ცდილობენ სხვების დახმარებას. ამისთვის კი ეს ადამიანები როგორც მინიმუმ 

შრომის ღირსეულ პირობებს იმსახურებენ.  

სამედიცინო პერსონალი ვირუსის მიმართ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენს, 

მათ ყოველდღიურად უწევთ ინფიცირებულ პაციენტებთან შეხება და 

დაინფიცირების რისკი მაღალია. 

გარდა იმისა, რომ ექიმებს სტრესულ გარემოში და გადატვირთული გრაფიკით 

უწევთ მუშაობა, ფსიქოლოგიურ წნეხს აძლიერებს შიში იმისა, რომ ისინი 

დაინფიცირდებიან და შემდეგ დააინფიცირებენ საკუთარ ოჯახის წევრებსა და 

მეგობრებს. 

2020 წლის ბოლოს როდესაც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა ანგარიში გამოაქვეყნა, გამოვლენილი კოვიდ-

ინფიცირებულების 6% სამედიცინო პერსონალი იყო. სულ 2020 წლის განმავლობაში 

COVID-19-ით დაინფიცირდა 15 500 სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი. 
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საქმიანობის ქვეჯგუფების მიხედვით ინფიცირებული სამედიცინო პერსონალის 

განაწილება ასეთია: 

 

წყარო: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 

ანგარიში, მე-5 გადახედვა, 2020წ. მონაცემები ასახავს სამედიცინო პერსონალის ტესტირების 

დეკემბრის თვის შედეგებს. 

როგორც დიაგრამიდან ჩანს სამედიცინო პერსონალის ინფიცირების შემთხვევების 

ნახევარზე მეტი დაფიქსირდა ცხელების, სტაციონარის, კოვიდ და ონლაინ 

კლინიკების პერსონალში.  

ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულთა მნიშვნელოვანი როლიდან გამომდინარე  მათი 

უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია საჭირო აღჭურვილობით დროული  

უზრუნველყოფა. როგორც საქართველოს მედიცინის, ფარმაციის და სოციალური 

დაცვის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, 

აღჭურვილობასან დაკავშირებით პანდემიის დასაწყისში არსებობდა გარკვეული 

პრობლემები, რომელიც შემდგომ პერიოდში გამოსწორდა. აღჭურვილობაზე 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასევე ექიმების სამუშაო პიროებები. გადაღლილობა არის 

ის, რის გამოც ექიმები არცთუ იშვიათად ინფიცირდებიან. დაძაბული გრაფიკი, 

მუდმივი შეხება  მძიმე პაციენტებთან და პაციენტების გარდაცვალებით მიღებული 

სტრესი ექიმებს მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში აყენებს. ასეთ პირობებში 

იზრდება შეცდომის დაშვების რისკი. ამიტომ საჭიროა ხელისუფლება იღებდეს ისეთ 

ზომებს, რომელიც განტვირთავს საავადმყოფოებს და შეამცირებს ექიმების და 

ზოგადად სამედიცინო პერსონალის დატვირთვას. მნიშვნელოვანია ასევე 

სამედიცინო სფეროში დასაქმებულთა  დროული და უწყვეტი გადამზადება. 
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ისევე, როგორც მთელს მსოფლიოში, საქართველოშიც პრობლემას წარმოადგენდა 

სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. ხელისუფლებამ აღნიშნული დანაკლისის 

შევსებისთვის უარი თქვა პენსიაზე გასული ექიმების დაბრუნებაზე და არჩევანი 

სამედიცინო ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებზე შეაჩერა. 

აღნიშნული გადაწყვეტილება გამართლებულია იმის გამო, რომ საპენსიო ასაკის 

მოსახლეობა ვირუსთან მიმართებით რისკ-ჯგუფს წარმოადგენს. თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ სტუდენტების მხოლოდ ნაწილი დასაქმდა ანაზღაურებად 

სამუშაოზე, მეორე ნაწილი კი აუნაზღაურებელ მოხალისეობრივ საქმიანობას ეწეოდა. 

ასეთი საქმიანობა შრომის კანონმდებლობით არ არის რეგულირებული. 

სტუდენტების გამოყენებასთან და მათ უფლებებთან დაკავშირებული საკითხი არ 

განხილულა არც სოციალურ პარტნიორებთან.18 მსგავსი საკითხები სასურველია 

განხილული იყოს სოციალურ პარტნიორებთან, რათა სტუდენტებს ჰქონდეთ 

შესაბამისი შრომითი პორობები და უფლებების დაცვის გარანტია. 

ხელისუფლებამ ყურადღება უნდა მიაქციოს ასევე იმას, რომ ასეთ საგანგებო რეჟიმში 

დასაქმებულები იყვნენ გადამზადებულები სპეციალურად პანდემიის პირობებში 

მუშაობისთვის. 

Covid-19-ის პასუხად, ბევრი სამედიცინო სფეროში დასაქმებული აწყდება ისეთ 

პრობლემებს, როგორიცაა დამატებული სამუშაო საათები და შესვენების პერიოდის 

სიმცირე. საგანგებო სიტუაციებში ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულებს უწევთ 

იმუშაონ ატიპურ და სტრესულ გარემოში. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო პრინციპები საჯარო 

გადაუდებელი დახმარების სერვისებში19 ღირსეული შრომის შესახებ განსაზღვრავს იმ 

კრიტერიუმებს, რომელსაც ასეთი სამსახურები უნდა იცავდნენ დასაქმებულებთან 

მიმართებაში. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია ,,საექთნო პერსონალის შესახებ“ 

(№149)20 და მისი თანმხლები რეკომენდაცია (№157) აწესებს სტანდარტებს ღირსეული 

შრომის დროის შესახებ, სპეცალურად საექთნო პერსონალისათვის. ეს სტანდარტები 

                                                           
18

 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია დაფუძნებულია სამმხრივობის პრინციპზე. მისი მიერ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობენ დასაქმებულების, დამსაქმებლებისა და 

სახელმწიფოს წარმომადგენლები. ეს სამივე მხარე იწოდება სოციალურ პარტნიორებად. 

საქართველოში  სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია ეროვნულ დონეზე, 2013 წლიდან 

მოქმედებს. 

19
 შსო, 2018,  სახელმწიფო სასწრაფო-სამედიცინო სერვისის სფეროში ღირსეული შრომის 

სახელმძღვანელო პრინციპები  
20

 შსო-ს  1977 წლის  კონვენცია #149 -,, საექთნო პერსონალის შესახებ“  
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https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_626551/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C149
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ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: სამუშაო საათები, მათ შორის ზეგანაკვეთურად 

ნამუშევარი საათების რეგულაცია და კომპენსაცია, არაკომფორტული სამუშაო 

გრაფიკი, ყოველკვირეული დასვენება, დეკრეტული შვებულება, საავადმყოფო 

ფურცელი და სოციალური დაცვა. რეკომენდაციის (No. 157) მიხედვით, 

სტანდარტული სამუშაო საათებისგან გამონაკლისის დაწესება შესაძლებელია 

მხოლოდ სპეციალური საგანგებო სიტუაციის დროს. რეკომენდაციის დანართის 

მიხედვით კი, ზეგანაკვეთური სამუშაო უნდა შესრულდეს მხოლოდ ნებაყოფლობით, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს საჭიროა პაციენტზე ზრუნვისას და საკმარისი 

მოხალისეების გამოძებნა ვერ ხერხდება. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით 

საჯარო გადაუდებელი დახმარების სერვისებში ღირსეული შრომის შესახებ: „სამუშაო 

განრიგი ისე უნდა იყოს შედგენილი, რომ უზრუნველყოს საკმარისი პერსონალი 

დროის ყველა მონაკვეთში, მათ შორის ღამით და შაბათ-კვირას, ამასთან უნდა 

უზრუნველყოს დასვენების პერიოდები გდს-ში დასაქმებულთათვის, მათ შორის 

მათი საოჯახო ვალდებულებების შესრულების მიზნით. იქ სადაც გადაუდებელი 

დახმარების სერვისებში ზოგადი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს კვირის 

განმავლობაში მაქსიმალურ  სამუშაო საათებს, მინიმალურ დღიურ დასვენების 

საათებს, შესვენების საათებს, სპეცილური კანონმდებლობა, რეგულაციები ან 

შეთანხმებები უნდა იქნეს მიღებული გადაჭარბებული სამუშაო საათებისგან 

დასაქმებულთა  დასაცავად.“ 

გარდა ამისა, სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით კანონმდებლობაში 

გათვალისწინებული უნდა იყოს მაქსიმალური სამუშაო საათები კვირაში,  

მინიმალური დღიური და ყოველკვირეული უწყვეტი დასვენების პერიოდი. ცვლაში 

ყოფნის დროს გამოყენებული შესვენების საათები, უნდა ჩაითვალოს სამუშაო 

საათებად. ხოლო „ცვლაში მორიგეობისას ან ნებისმიერ განსხვავებულ პერიოდში, 

რომელიც არ შედის ჩვეულებრივ სამუშაო საათებში, რომლის დროსაც დამსაქმებელი 

მოითხოვს დასაქმებულისგან იყოს ლოდინის რეჟიმში სპეციფიკური სერვისის 

მოთხოვნების გამო ან სპეციფიკურ ადგილმდებარეობაზე, ასეთი ლოდინის დრო 

უნდა ჩაითვალოს სამუშაო საათებად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არსებობს სხვა 

საკომპენსაციო მექანიზმები. დამსაქმებელი პასუხისმგებელია ასეთი პოლიტიკის 

არსებობის შემთხვევაში შეატყობინოს დასაქმებულს.“ 

საქართველოში მსგავსი პრინციპები გადაუდებელი დახმარების სერვისებში 

დასაქმებულებისთვის არ მოქმედებს და ისინი, ისევე, როგორც სხვა ყველა 

დასაქმებული, დაფარულნი არიან მხოლოდ შრომის ზოგადი კანონმდებლობით. 

მნიშვნელოვანია აღნიშნული კონვენცია და სახელმძღვანელო პრინციპები 
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გამოყენებული იყოს საქართველოში ჯანდაცვის მუშაკების სამუშაო პირობების 

ორგანიზებისას. 

პანდემიის გავლენა არაფორმალურად დასაქმებულებზე 

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება პანდემიის დასაწყისიდანვე 

მოუწოდებდა ხელისუფლებას, კორონავირუსით ინფიცირების პერიოდი 

დასაქმებულთათვის ავტომატურად ჩათვლილიყო სამსახურის გაცდენის საპატიო 

მიზეზად. ხელისუფლებამ დროულად მოახდინა რეაგირება ამ საკითხზე და 

დასაქმებულებს, ინფიცირების შემთხვევაში, ეძლევათ საავადმყოფო ფურცელი. 

მსგავსი მიდგომა მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამით, ერთის მხრივ, დასაქმებულებს 

უნარჩუნდებათ არსებობისთვის და ინფიცირების პერიოდში გაზრდილი ხარჯების 

დასაფარად საჭირო შემოსავალი, ხოლო მეორეს მხრივ, დასაქმებული ინფიცირების 

ადრეულ ეტაპზევე მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებას და ამით მცირდება 

ვირუსის გავრცელების საფრთხე. აქვე, უნდა აღინიშნოს, რომ  ეს პრინციპი მოქმედია 

მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებულთათვის. თვითდასაქმებულთათვის კი, 

რომლებიც საქსტატის მიერ გამოყენებული ახალი მეთოდოლოგიით, დასაქმებულთა 

30,7%-ს შეადგენენ, შემოსავლის წყარო მათი გამომუშავებული თანხაა, შესაბამისად 

ინფიცირების პერიოდში მათი შემოსავლის უზრუნველყოფა არ ხდება. 

ხელისუფლებამ დასაქმებულთა დასახმარებლად ეკონომიკური შეზღუდვების 

პარალელურად დააწესა კომპენსაციები. თუმცა, აღნიშნული კომპენსაციები ეხებათ 

მხოლოდ მათ, ვინც პანდემიის პერიოდში, ხელისუფლების მიერ დაწესებული 

შეზღუდვების შედეგად დაკარგეს სამსახური, ან თვითდასაქმების შემთხვევაში - 

შემოსავალი. ის თვითდასაქმებულები კი, რომლებსაც ინფიცირების პერიოდში არ 

აქვთ შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა ყურადღების მიღმა რჩებიან. შესაბამისად, 

ამ ადამიანების მოტივაცია, არ დარჩნენ შემოსავლის გარეშე, ზრდის ვირუსის 

გავრცელების რისკებს. ამასთან, ოფიციალურ დამსაქმებლებს აქვთ ვალდებულება, 

აკონტროლონ საკუთარი დასაქმებულების მდგომარეობა, სიცხის გაზომვით თუ სხვა 

საშუალებებით, რაც თვითდასაქმებულების შემთხვევაში არ კონტროლდება. 

საქსტატის მონაცემებით, არაფორმალურად დასაქმებულები, სოფლის მეურნეობის 

სექტორის გარდა, მთლიანი დასაქმების 34,7%-ს წარმოადგენენ, რაც განსაკუთრებით 

მაღალი მაჩვენებელია. 

სახელმწიფოს მიერ ფორმალიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები ძირითადად  

მიმართულია ბიზნესის წარმოების გამარტივებისკენ და ფორმალური 

თვითდასაქმების წახალისებისკენ. თუმცა, სახელმწიფო ნაკლებად ცდილობს 

ფორმალურ დასაქმებაში შექმნას ისეთი სოციალური დაცვის მექანიზმები და 



პანდემიის გავლენა შრომის ბაზარზე და დასაქმებულთა მდგომარეობაზე 

 

30 
 

შრომითი პირობები, რაც არაფრომალურად დასაქმებულებს უბიძგებდა 

ფორმალიზაციისკენ. 

არაფორმალური ეკონომიკით გამოწვეული დანაკარგები ორმხრივია: ერთის მხრივ 

სახელმწიფო ბიუჯეტი კარგავს საგადასახადო შემოსავლების მნიშვნელოვან ნაწილს, 

ხოლო მეორე მხრივ არაფორმალურად დასაქმებულ პირებს არ აქვთ დაცული 

მინიმალური შრომითი სტანდარტები, ვერ სარგებლობენ შრომის კანონმდებლობით 

განსაზღვრული უფლებებით და არ აქვთ სოციალური დაცვის გარანტიები. 

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს ჰქონდეს ჩამოყალიბებული ხედვა, როგორ უნდა 

მოხდეს არაფორმალური დასაქმების ფორმალიზაცია. პირველ რიგში კი, ეს უნდა 

იყოს დამატებითი სოციალური დაცვის მექანიზმების  შექმნის გზით და არა 

იძულების ღონისძიებებით.  

ოჯახში დასაქმებულთა უფლებებს ეხება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 189-

ე კონვენცია, რომელიც საქართველოს ჯერ კიდევ არ აქვს რატიფიცირებული. 

აღნიშნული კონვენციის რატიფიცირება და იმპლემენტაცია ხელს შეუწყობდა 

ოჯახებში, ძირითადად კი „ზრუნვის ეკონომიკაში“ დასაქმებულთა შრომითი 

უფლებების დაცვის განმტკიცებას. 

არაფორმალურად დასაქმებულები ყველაზე ხშირად გვხვდებიან შემდეგ სფეროებში:  

მშენებლობა; ვაჭრობა, ავტომობილებისა და საყოფაცხოვრებო ნაწარმის რემონტი; 

ტრანსპორტი; განათლება; პერსონალური მომსახურების გაწევა, საოჯახო 

მეურნეობებში დასაქმება და ა.შ.  

პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი შედარებით ნაკლებად მტკივნეული 

იყო სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთათვის, ვინაიდან ისინი აწარმოებენ 

პირველადი მოხმარების საქონელს, პანდემიის საწყის პერიოდში კი  მნიშვნელოვნად 

იყო გაზრდილი მოთხოვნა სურსათზე.  

იმ თვითდასაქმებულთა უმეტესობა, რომლებმაც დაკარგეს შემოსავალი, 

სავარაუდოდ, შეადგენდნენ არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში დასაქმებულებს. 

სახელმწიფო კომპენსაციის მისაღებად სულ დარეგისტრირდა 250 ათასამდე 

თვითდასაქმებული. მათგან 100 ათასამდე პირმა კომპენსაცია საკმაოდ სწრაფად 

მიიღო (მაისი-ივნისი), რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს პირები შემოსავლების 

სამსახურში რეგისტრირებულნი იყვნენ. დანარჩენი 150 ათასი მოქალაქის 

განაცხადების განხილვა ინდივიდუალურად მიმდინარეობდა. იქიდან გამომდინარე, 

რომ პროგრამაზე გამოყოფილი იყო 75 მილიონი ლარი, 100 ათას 

თვითდასაქმებულზე კომპენსაციის გაცემით კი, მხოლოდ 30 მილიონის ათვისება 

შეიძლებოდა, რამოდენიმე თვის შემდეგ მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება და 

კომპენსაცია გასცა ყველა იმ პირზე, რომლებმაც შეიტანეს განაცხადი. ეს 
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გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა იმის გამო, რომ თვითდასაქმების ფაქტის 

დადასტურება დოკუმენტით უდიდესი ნაწილისთვის შეუძლებელი აღმოჩნდა, 

ვინაიდან მათი უმრავლესობა არაფორმალურად იყო დასაქმებული.  

კრიზისმა ნათლად გამოაჩინა არაფორმალურად დასაქმებულთა პრობლემები, 

რომელსაც ისინი აწყდებიან ან შეიძლება წააწყდნენ. სახელმწიფო კომპენსაცია, 

რომელიც თვითდასაქმებულებმა მიიღეს ერთჯერადი იყო, დაქირავებით 

დასაქმებულთაგან განსხვავებით, ვისთვისაც კომპენსაცია 6 თვის განმავლობაში 

გაიცემოდა. საერთო ჯამში კი დაქირავებით დასაქმებულთა კომპენსაცია 4-ჯერ 

აღემატებოდა თვითდასაქმებულთა კომპენსაციას. 

არაფორმალურად დასაქმებულებს კრიზისამდელ პერიოდშიც არ ჰქონიათ 

სახარბიელო მდგომარეობა შრომის პირობებისა და უფლებების, ასევე სოციალური 

დაცვის კუთხით. არაფორმალურად დასაქმებული მოკლებულია შრომის კოდექსით 

გათვალისწინებულ ყველა სარგებელს - არ აქვს შვებულების და დეკრეტული 

შვებულების აღების შესაძლებლობა, ვერ სარგებლობს ბიულეტენით, არ აქვს 

ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი საათების ანაზღაურების საშუალება, არ აქვს 

რეგულირებული სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, როგორც წესი არ აქვთ 

წერილობითი შრომითი ხელშეკრულებაც. ხშირად დასაქმებულებმა არ იციან 

საკუთარი შრომითი უფლებები, ეს განსაკუთრებით ეხება არაფორმალურ სექტორში 

დასაქმებულებს. სავარაუდოა, რომ ამ უფლებების შესახებ არ იციან არც 

არაფორმალურად დამსაქმებლებმა, რომლებიც უმეტესად ფიზიკურ პირებს 

წარმოადგენენ21 და ნაკლებად ერკვევიან შრომის კანონმდებლობაში. 

გარდა ამისა, მსგავსი არაფორმალური ურთიერთობა უმეტესად მოკლევადიანია, ეს 

კი ართულებს დასაქმებულთა შრომითი უფლებების აღსრულებას. სწორედ ამიტომ 

არის საჭირო ამ პირებისთვის ფორმალური დამსაქმებლის ყოლა, სადაც შრომითი 

ხელშეკრულება დაიდება დამსაქმებელთან და ეს დამსაქმებელი იქნება 

პასუხისმგებელი ყველა შრომითი უფლების აღსრულებაზე.  

რაც შეეხება სოციალურ გარანტიებს, ამ მხრივ დღეს ფორმალურად 

დასაქმებულთათვისაც არ არის სახარბიელო მდგომარეობა, რაც ნაკლებად 

მასტიმულირებელია არაფორმალურად დასაქმებულთათვის გადავიდნენ 

ფორმალურ სექტორში. ქვეყანაში არ არსებობს უმუშევრობის შემწეობა, ეს კი ერთ-

ერთი დიდი დაცვის მექანიზმები იქნებოდა არასტაბილური სექტორებისთვის, სადაც 

შრომითი ურთიერთობები მოკლევადიანი და საკმაოდ მყიფეა. ფაქტიურად არ 

არსებობს მინიმალური ხელფასი კერძო სექტორისთვის22. საპენსიო რეფორმა არ 

                                                           
2160 840 თვითდასაქმებული კლიენტის სახლში მუშაობს. 
22კერძო სექტორში მინიმალური ხელფასი შეადგენს მხოლოდ 20 ლარს 
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ასტიმულირებს დასაქმების ფორმალიზაციას, ვინაიდან მოქმედებს მხოლოდ 

დაგროვებითი სქემა, რომელშიც არ არის გადანაწილების კომპონენტი.  

 

3.ხელისუფლების ანტიკრიზისული სოციალური გეგმა  

 

ხელისუფლებამ კრიზისის დასაძლევად, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების 

პარალელურად, რამოდენიმე მიმართულებით  გადადგა ნაბიჯები: 

 ტურისტული ბიზნესის წასახალისებლად დაიწყო მათი კრედიტების 

პროცენტების სუბსიდირება;  

 ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებულ ბიზნესებს მომდევნო 4 თვის 

განმავლობაში გადასახდელი გადასახადები გადაუვადდა; 

 ზედმეტად გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) 

ბიზნესს დაუბრუნდა ორმაგად; 

 ბანკებთან შედგა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც, ფიზიკური პირების 

ყველა სესხზე მოქმედებდა 3 თვიანი საშეღავათო პერიოდი; 

 მოქალაქეებისათვის რამდენიმე პროდუქტზე ფასების შენარჩუნების მიზნით 

სახელმწიფომ დაიწყო 9 ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტზე ფასების დაზღვევა 

(ეს პროდუქტებია: ბრინჯი, მაკარონი, მზესუმზირის ზეთი, ფქვილი, შაქარი, 

ხორბალი, რძის ფხვნილი, წიწიბურა და ლობიო); 

 პენსიონერებისთვის წინასწარ გაიცა 1 თვის პენსია; 

 მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს სახელმწიფომ 3 თვით დაუფინანსა 

კომუნალური გადასახადები; პანდემიის მე-2 ტალღასთან დაკავშირებით 

ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება კომუნალური ხარჯების კიდევ 4 

თვით დაფინანსების შესახებ. აღნიშნული პროგრამა  ძალაში  2020 წლის 

ნოემბრიდან შევიდა. 

 დაიწყო ბიზნესისთვის სესხების რესტრუქტურიზაციის პროგრამა; 

მსოფლიო ბანკმა 2020 წლის ოქტომბერში გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის 

მიხედვითაც  2020 წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირება უნდა 

ყოფილიყო 6%.23 გარდა ამისა, ამავე ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს 400 000 

მოქალაქე დგას შემოსავლის შემცირების საფრთხის წინაშე, ხოლო 160 000-ს კი 

სიღარიბეში აღმოჩენის საფრთხე ემუქრება. ამიტომ, სახელმწიფოს მიერ სოციალური 

                                                           
23

World Bank, PRESS RELEASE NO: 2021/ECA/30 Georgia’s Economy Projected to Contract by 6 Percent this 
Year, Before an Uncertain and Gradual Recovery in 2021-2022 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/georgias-economy-projected-to-contract-by-6-percent-this-year-before-an-uncertain-and-gradual-recovery-in-2021-2022?fbclid=IwAR3qBdiTfbYs7KcsQHlF02v4QOsQxx3Z9ybqZGqGB0ra5eBPU0ciK3lYZTk
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/georgias-economy-projected-to-contract-by-6-percent-this-year-before-an-uncertain-and-gradual-recovery-in-2021-2022?fbclid=IwAR3qBdiTfbYs7KcsQHlF02v4QOsQxx3Z9ybqZGqGB0ra5eBPU0ciK3lYZTk


პანდემიის გავლენა შრომის ბაზარზე და დასაქმებულთა მდგომარეობაზე 

 

33 
 

პოლიტიკის სწორად გატარება სასიცოცხლოდ აუცილებელია მომავალში სიღარიბის 

დონის კიდევ უფრო გაღრმავების თავიდან ასაცილებლად. 

სოციალური დახმარება 

ხელისუფლების პოსტკრიზისული გეგმა გულისხმობდა კომპენსაციების შემოღებას 

ყველაზე მეტად დაზარალებული მოსახლეობისთვის. პოსტკრიზისული გეგმის 

მიხედვით, სუბსიდიები დაწესდა 6 თვის ვადით იმ პირებისთვის, რომლებმაც 

დაკარგეს სამსახური ან დამსაქმებელმა გაუშვა უხელფასო შვებულებაში. 

თვითდასაქმებულებმა და არაფორმალურად დასაქმებულებმა, რომლებმაც დაკარგეს 

შემოსავალი, მიიღეს ერთჯერადი დახმარება. 

ის დამსაქმებლები, რომლებმაც დასაქმებულებს არ შეუჩერეს ხელფასის გაცემა,  6 

თვის განმავლობაში გათავისუფლდნენ საშემოსავლო გადასახადისგან 750 ლარამდე 

თანხაზე, თუ ხელფასი შეადგენდა არაუმეტეს 1500 ლარისა.  

6 თვით გაფართოვდა იმ პირთა წრე, რომლებიც იღებენ საარსებო შემწეობას. ეს 

დამხარება განკუთვნილია სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფთათვის და მას დაემატა 

ოჯახები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი 16 წლამდე შვილი, ასევე მკვეთრად 

გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. დახმარების მიღების კრიტერიუმები ასევე 

დაკავშირებულია ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, რომელიც დროებით 

გამარტივდა. 

სახელმწიფომ ჯამში 7 თვით დააფინანსა კომუნალური გადასახადები. 18 წლამდე 

ბავშვებმა მიღეს 200 ლარიანი დახმარება 1-ლი სექტემბრისთვის. დასაქმებულთა, 

თვითდასაქმებულთა და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფთათვის ზემოთაღნიშნული 

პროგრამები 2021 წლის პირველი იანვრიდან კიდევ ერთხელ ამოქმედა 6 თვის 

ვადით. 

დაქირავებით დასაქმებულთა კომპენსაცია 

უმუშევრად დარჩენილ დაქირავებით დასაქმებულთათვის სახელმწიფომ დაიწყო 6 

თვიანი პროგრამის განხორციელება. პროგრამის მიხედვით დაქირავებით 

დასაქმებული პირი, რომელმაც პირველი კვარტალის შემდეგ დაკარგა სამსახური ან 

გაუშვეს უხელფასო შვებულებაში, იღებდა 200 ლარს 6 თვის განმავლობაში.  

ეს პროგრამა მოიცავდა საკმაოდ ბევრ ხარვეზს, რაზეც პროფესიული კავშირების 

გაერთიანებამ არაერთხელ გაამახვილა ყურადღება, კერძოდ: 
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1. კომპენსაციის გაცემა დამოკიდებული იყო დამსაქმებლის მიერ ინფორმაციის 

წარდგენაზე, რასაც დამსაქმებელი ხშირად არ აკეთებდა. 

2. ამ ინფორმაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში დამსაქმებლისთვის არ 

არსებობდა სანქცია. ამის საპირისპიროდ საგადასახადო კოდექსში 

განისაზღვრა ჯარიმა იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც წარადგენენ არასწორ 

ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის საფუძველზე პროგრამა გადაუხდის 

დახმარებას ისეთ პირს, ვისაც ეს არ ეკუთვნოდა. შესაბამისად, კომპანიები 

მოტივირებულნი იყვნენ, საერთოდ არ წარედგინათ ინფორმაცია, რათა 

თავიდან აეცილებინათ სანქცია. 

3. იყო შემთხვევები, როცა დამსაქმებელი ხელფასს რიცხავდა დაგვიანებით,  

(მარტის ხელფასი ირიცხებოდა აპრილში), ან რიცხავდა წინა პერიოდის 

დავალიანებას, რაც დასაქმებულს აკარგვინებდა დახმარებას. 

4. არასრული განაკვეთით ან თუნდაც 1 დღით დასაქმება და ანაზღაურების 

მიღება ხდებოდა საფუძველი, რომ დასაქმებული ამოერიცხათ დახმარების 

მიმღებთა სიიდან. 

5. იმ ადამიანებზე, რომლებიც კომპანიას არ გაუთავისუფლებია სამსახურიდან, 

მაგრამ ვერ ცხადდებიან სამუშაო ადგილზე ობიექტური გარემოებების გამო 

და ვერც ხელფასს იღებენ, რჩებოდნენ დახმარების გარეშე. ასეთია მაგალითად 

70 წელს გადაცილებული პირი, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, 

რომელთაც სახელმწიფოსგან მიიღეს რეკომენდაცია - არ გავიდნენ სახლიდან. 

6. კომპანიები, რომლებმაც სრულად შეწყვიტეს საქმიანობა და შესაბამისად 

გაუშვეს ყველა თანამშრომელი, ფიზიკურად ვერ შეავსებდნენ ფორმას, 

რომლის საფუძველზეც უნდა გაცემულიყო დახმარება. 

7. კომპენსაცია ეხებოდა მხოლოდ მას, ვინც აპრილსა და მაისში დაკარგა 

სამსახური და არ მოიცავდა იმ პირებს, რომლებიც ამ კრიზისის მომდევნო 

თვეებში დაკარგავდნენ ანაზღაურებას. ასეთი შეიძლება იყოს ბევრი კომპანიის 

თანამშრომელი, რომლებსაც კომპანია საკუთარი დანაზოგიდან ჯერ კიდევ 

უხდიდა ხელფასს, თუმცა თუ მომდევნო თვეებში ვერ განაახლებდა სრული 

დატვირთვით მუშაობას, უწევდა თანამშრომლების დათხოვნა. 

განსაკუთრებით ეს ეხება ტურიზმის სექტორში დასაქმებულებს, სადაც 

უცხოელი ტურისტების ნაკადი გრძელვადიანი პერიოდით შეწყდა. 

ხელისუფლებამ პროფკავშირების მიერ მითითებული ხარვეზები ნაწილობრივ 

გამოასწორა იმით, რომ კომპენსაციის გაცემა დაიწყო არა მარტო იმ პირებზე, 

რომლების 2020 წლის პირველ კავარტალში მუშაობდა და შემდგომ დაკარგეს 

სამუშაო ადგილი, არამედ მათთვისაც ვინც მუშაობდა 2019 წლის ივლისის შემდეგ და 

2020-ში დაკარგა სამსახური. ამასთან პროგრამა, რომელიც მანამდე ივნისამდე 

მოქმედებდა, გაგრძელდა აგვისტომდე. გარდა ამისა, კომპენსაციის მიღების უფლება 



პანდემიის გავლენა შრომის ბაზარზე და დასაქმებულთა მდგომარეობაზე 

 

35 
 

მიეცათ იმ პირებსაც, რომელთაც თვის განმავლობაში მცირე ოდენობით (10 

ლარამდე) ჩარიცხვა უფიქსირდებოდათ ხელფასის სახით.  

თვითდასაქმებულთა კომპენსაცია 

მეორე მნიშვნელოვანი გასაცემელი მიმართული იყო თვითდასაქმებულთა 

დასახმარებლად. კერძოდ: არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულები და 

თვითდასაქმებულები, რომელბმაც დაკარგეს შემოსავალი, დასაბუთების შემთხვევაში, 

იღებდნენ ერთჯერად დახმარებას 300 ლარის ოდენობით. ამ პროგრამისთვის 

ბიუჯეტიდან გამოიყო - 75 მილიონი ლარი. 

პროგრამა სხვა და სხვა სახის საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისთვის 

აყენებდა განსხვავებულ მოთხოვნებს. შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებულ 

თვითდასაქმებულებს შედარებით მარტივად შეეძლოთ კომპენსაციის მიღება, 

არარეგისტრირებულ დასაქმებულებს კი დამატებით დოკუმენტაციის წარდგენის 

ვალდებულება გააჩნდათ.  

არარეგისტრირებულ თვითდასაქმებულებისთვის მთავრობის დადგენილებაში 

საკმაოდ ბევრი ხარვეზი არსებობდა, რაც ართულებდა და, ზოგ შემთხვევაში, 

სრულიად შეუძლებელს ხდიდა ამ პირების მიერ დახმარებით სარგებლობას. ეს 

განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო არარეგისტრირებული (არაფორმალური) 

დასაქმებულებისთვის. ამ პრობლემებს შორისაა: 

1. პირი, რომელიც მუშაობდა ძიძად, ხელოსნად, დამლაგებლად ან სხვა მსგავსი 

ტიპს სამუშაოზე - კომპენსაციას იღებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

წარადგენდა გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული სერვისის 

მიმწოდებელი/საშუამავლო კომპანიიდან ცნობას, ვისი მეშვეობითაც 2020 

წლის 1 აპრილამდე მოხდა მისი დამსაქმებელთან დაკავშირება; 

საქართველოში ასეთი ტიპის დასაქმება თითქმის სრულად ხდება სანაცნობო 

წრის საშუალებით და არავინ იყენებს ოფიციალურ საშუამავლო კომპანიებს. აქ 

საუბარია არაფორმალურ დასაქმებაზე და შესაბამისად  დასაქმების  გზებიც  

არაფორმალურია. ამიტომ, ასეთი ტიპის დასაქმებულების უმეტესობა 

კომპენსაციის გარეშე რჩებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ოჯახებში 

არაფორმალურად დასაქმებულთა უდიდესი ნაწილი ქალია, რაც ნიშნავს იმას, 

რომ ქალებისა და კაცების შემოსავლებს შორის არსებული დიდი სხვაობა 

კიდევ უფრო უნდა გაზრდილიყო. 

 

2. ბაზრობის დახლზე მოვაჭრე პირი, რომელიც არ არის შემოსავლების 

სამსახურში რეგისტრირებული გადამხდელი - უნდა წარადგინოს ბაზრობის 

ორგანიზატორის მიერ გაცემული ცნობა იმის შესახებ, რომ აღნიშნული პირი 
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2020 წლის პირველ კვარტალში ვაჭრობდა მისი ბაზრობის ტერიტორიაზე და 

იხდიდა შესაბამის ქირას/იჯარას; აქ თვითდასაქმებული სრულად 

დამოკიდებული იყო ბაზრობის ადმინისტრაციის კეთილ ნებაზე, რომ მას 

გაეცა ასეთი დოკუმენტი. ბაზრების ადმინისტრაციები პროგრამას სრულიად 

მოუმზადებელნი შეხვდნენ, მათ ერთი მხრივ არ იცოდნენ, რა ტიპის 

დოკუმენტაცია უნდა გაეცათ იქ დასაქმებულთათვის, ხოლო მეორე მხრივ არ 

ჰქონდათ რაიმე ინტერესი ამის გასაკეთებლად, რაც ნიშნავს იმას, რომ 

დასაქმებულები  მხოლოდ ბაზრის ადმინისტრაციის კეთილ ნებაზე იყვნენ 

დამოკიდებულნი. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ 

საკუთარ თავზე აიღო რამოდენიმე ბაზრობაზე დასაქმებულთათვის 

რეგისტრაციაში დახმარება. გაერთიანების წარმომადგენლები ბაზრობების 

მომწყობთან მართავდნენ მოლაპარაკებას  დასაქმებულთათვის შესაბამისი 

ცნობის გაცემაზე. ისინი ასევე საკუთარი ტექნიკური საშუალებებით 

ადგილზევე არეგისტრირებდნენ მოვაჭრეებს კომპენსაციის მიმღებთა ბაზაში. 

აღნიშნული დახმარების შედეგად რამოდენიმე ასეულმა ბაზრობაზე მოვაჭრემ 

მიიღო სახელმწიფო დახმარება, რისი მიღების საშუალებაც მათ არ ექნებოდათ 

ტექნიკური უნარების ნაკლებობისა და დამსაქმებელთა  მხრიდან გულგრილი 

დამოკიდებულების გამო. 

 

3. პირი, რომელიც დღიურად აქირავებდა კუთვნილ საცხოვრებელ ფართებს 

ბინების გაქირავების ელექტრონული პორტალების მეშვეობით (Airbnb.com, 

booking.com და სხვა) - უნდა წარედგინა საბანკო ამონაწერი, სადაც 

გამოჩნდებოდა შესაბამისი კომპანიიდან მიღებული შემოსავალი); 

ის პირები, რომლებიც ბინას აქირავებდნენ არა დღიურად ან ელექტრონული 

პორტალის გარეშე, ვერ მიიღებდნენ დახმარებას. ეს დახმარება ცალსახად 

გათვლილია იმ პირებზე, რომლებიც ბინებს აქირავებდნენ უცხოელ ტურისტებზე. 

მაგრამ საკმაოდ ბევრი ოჯახი საქართველოში ორიენტირებულია შიდა ტურიზმზე 

და შესაბამისად ელექტრონულ პორტალებს არ იყენებს. შესაბამისად, პროგრამა ასეთ 

პირებს გამორიცხავდა. 

4. პირი, რომელიც ამზადებდა სუვენირებს და აბარებდა სუვენირების მაღაზიას, ან 

პირი რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აბარებდა 

საცხობს/რესტორანს - უნდა წარედგინა შესაბამისი პირველადი საგადასახადო 

დოკუმენტი (შესყიდვის აქტი, მიღება-ჩაბარების აქტი); სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციას გლეხებისა და ფერმერების უმეტესობა აბარებდა ბაზრის 

ტერიტორიაზე გადამყიდველს, რომელიც თავადაც არაფორმალურად 

დასაქმებული იყო და შესაბამისად ვერანაირ დოკუმენტს ვერ გასცემდა. ეს კი 

ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანებიც დახმარების გარეშე რჩებოდნენ. 
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პროფესიული კავშირების გაერთიანება აქტიურად მიუთითებდა ხელისუფლებას 

აღნიშნული ხარვეზების არსებობის შესახებ. გარდა ამისა პროგრამაში მონაწილეობის 

მსურველთა რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო და ინდივიდუალურად განაცხადების 

განხილვა დიდ ადამიანურ რესურსს მოითხოვდა. მთავრობამ საბოლოოდ შეცვალა 

გადაწყვეტილება და თვითდასაქმებულთა კომპენსაცია მიეცა ყველა იმ პირს, 

რომელმაც გააკეთა განაცხადი თვითდასაქმებული პირის მიერ შემოსავლის 

დაკარგვის შესახებ, მიუხედავად იმისა, ჰქონდა თუ არა მას იურიდიული პირის მიერ 

გაცემული ცნობა. 

საარსებო შემწეობა 

მთავრობის გადაწყვეტილებით 6 თვის განმავლობაში საშუალოდ 600 ლარიან 

დახმარებას იღებდნენ ოჯახები, რომლებსაც აქვთ: 

- 65000-დან 100 000-დე სარეიტინგო ქულა (70 ათასი ოჯახი - 190 ათასი მოქალაქე). 

საბიუჯეტო ხარჯი - 45 მილიონი ლარი. პანდემიამდე შემწეობას იღებდნენ 65 000 

ქულამდე ოჯახები. აქ საუბარია ოჯახის დახმარებაზე, შესაბამისად თვეში თითო 

ოჯახმა მიიღო 100 ლარი; 

- 0-დან 100000-მდე სარეიტინგო ქულა და ჰყავთ 3 და მეტი 16 წლამდე შვილი (21 

ათასი ოჯახი. 130 000 მოქალაქე). ბიუჯეტი - 13 მილიონი ლარი; 

- მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები (40 ათასი მოქალაქე) - 25 მილიონი 

ლარი. 

ამასთან,  დაანონსდა, რომ გადაიხედება სოციალური დახმარების სისტემა - ქულების 

მინიჭება და ფინანსური დახმარების ოდენობა.  

პანდემიის შემდეგ პერიოდში, ცხადია, რომ მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილი 

იქნება შემოსავლების გარეშე. ამასთან, თუ გავითვალისწინებთ მსოფლიო ბანკის 

პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც დამატებით საქართველოს 160 000 მოქალაქე 

აღმოჩნდება სიღარიბის ზღვარს ქვევით, სასურველია, რომ საარსებო შემწეობის 

მიმღებთა რაოდენობა მომავალშიც დარჩეს უფრო ფართო, ვიდრე დღესაა.  

ასევე ერთ-ერთი სწორი ნაბიჯი შეიძლება იყოს სარეიტინგო ქულების მიხედვით 

ადამიანების დიფერენცირება, რათა ყველაზე ღარიბმა და მოწყვლადმა ფენამ მიიღოს 

შედარებით მეტი დახმარება. 
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4.რეკომენდაციები 

 დისტანციურად მუშაობის რეგულირებისთვის კანონის შემუშავება ან შრომის 

კოდექსში შესაბამისი ცვლილებების/დამატებების შეტანა. პანდემიამ ნათლად 

გამოაჩინა დისტანციურად მუშაობის და შესაბამისი რეგულაციების 

არსებობის საჭიროება. დისტანციური მუშაობა განსხვავებული სპეციფიკით 

ხასიათდება. დისტანციურ სამუშაოსთან დაკავშირებული ცვლილებები უნდა 

შევიდეს შრომის კანონმდებლობაში. პირველ რიგში, საჭიროა შრომის 

კოდექსით განისაზღვროს  დისტანციური მუშაობის ცნება. გარდა ამისა, 

დისტანციურად დასაქმებულთათვის, შრომის კანონმდებლობით 

განსაზღვრული ყველა  უფლების აღიარება უნდა მოხდეს სპეციალური 

ჩანაწერით, რათა დამსაქმებლები არ შევიდნენ შეცდომაში და დისტანციურად 

მომუშავეები არ ჩააყენონ არათანაბარ მდგომარეობაში სხვა დასაქმებულებთან 

მიმართებით. 

 სოციალური დიალოგის გაძლიერება ყველა დონეზე. სოციალური დიალოგი 

საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და განვითარებისათვის. საქართველომ 2017 

წელს მოახდინა შსო-ს სამმხრივ კონსულტაციებთან დაკავშირებული   144-ე24 

კონვენციის რატიფიცირება. აღნიშნული კონვენციის შესრულებისთვის 

საჭიროა სოციალური დიალოგი გაძლიერდეს, როგორც ეროვნულ, ისე 

რეგიონულ და სექტორულ დონეზე. საჭიროა სახელმწიფოს პოლიტიკა ასევე 

მიმართული იყოს ორმხრივი კოლექტიური ხელშეკრულებების დადების 

წახალისებისკენ. ქვეყანაში არსებული სოციალური დისბალანსი, მაღალი 

უმუშევრობის დონე, სიღარიბის მაღალი მაჩვენებლები, სოციალური და 

შრომის ბაზრის პოლიტიკის ინსტრუმენტების ნაკლებობა, ეს ის საკთხებია, 

რომლის განხილვაც უდიდეს მნიშვნელობას იძენს პანდემიისა და მისით 

გამოწვეული კრიზისის ფონზე.  

 შრომის ინსპექციის როლის გაძლიერება. შრომის ინსპექციისათვის 2021 

წლიდან დამატებითი ფუნქციის მინიჭება წინ გაგადგმული ნაბიჯია და 

მოსალოდნელია, რომ მომავალში ეს ცვლილებები უზრუნველყოფს 

დასაქმებულთა უფლებების უფრო მაღალი ხარისხით დაცულობას. თუმცა, 

ინსპექციის ფუნქციონირების გაუმჯობესება კვლავაც შესაძლებელია და 

ამისათვის საჭიროა ინსპექციას დაემატოს კადრები და გააჩნდეს 

რეგიონალური ოფისები, რათა სრულყოფილად იყოს წარმოდგენილი მთელი 

ქვეყნის მასშტაბით. ამასთან, შრომის ინსპექციის სრულყოფილი 

ფუნქციონირებისათვის სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს შსო-ს 81-ე (შრომის 

                                                           
24

 შსო-ს 1976 წლის კონვენცია # 144  ,,სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ“  

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144
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ინსპექციის შესახებ) და 155-ე (სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების შესახებ) კონვენციების რატიფიცირება. აღნიშნული 

კონვენციების რატიფიცირება უზრუნველყოფს აქამდე გადადგმული 

პოზიტიური ნაბიჯების მდგრადობას და მის პროგრესულ განვითარებას. 

 გენდერული უთანასწორობის შემცირება. კრიზისმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა 

შრომის ბაზარზე არსებული გენდერული დისბალანსი. პრობლემა, რომელიც 

ისედაც მწვავედ იდგა კიდევ უფრო გამწვავდა, უფრო მეტი ქალი გამოეთიშა 

სამუშაო ძალას და გადაინაცვლა საოჯახო საქმეებში. მნიშვნელოვანია 

სახელმწიფომ მეტი ყურადღება დაუთმოს გენდერული თანასწორობის 

საკითხს, რითაც უნდა შემცირდეს ქალების მოწყვლადობა შრომის ბაზარზე. ის 

ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც შეამცირებდა გენდერულ უთანასწორობას 

მოიცავს: დეკრეტული შვებულების ღირსეული ანაზღაურება, ოჯახური 

ვალდებულებებისა და სამსახურის შეთავსების გარანტიები, შრომის 

ღირებულების შეფასების მეთოდოლოგიის დანერგვა, ინვესტიციები ზრუნვის 

ეკონომიკაში, დეკრეტული შვებულების სრულყოფილი ანაზღაურება, 

როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორში. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კი 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 183-ე (დედობის დაცვის შესახებ), 190-ე 

(ძალადობისა და შევიწროების შესახებ). 156-ე (დასაქმებულები საოჯახო 

ვალდებულებებით)  და 189-ე (საოჯახო მეურნეობებში დასაქმებულების 

შესახებ ) კონვენციების რატიფიკაცია წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება.  

 არაფორმალური დასაქმების ფორმალიზაცია. კრიზისი ერთ-ერთი ყველაზე 

მტკივნეული არაფორმალურად დასაქმებულებისთვის აღმოჩნდა. 

არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში დასაქმებულთა 34,7% არაფორმალურადაა 

დასაქმებული. მათი შრომითი უფლებები არ არის დაცული, არ აქვთ 

მინიმალური სოციალური გარანტიები. იმისათვის, რომ მომავალში მსგავსი 

სირთულეები ავიცილოთ, საჭიროა სახელმწიფომ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, 

რომლითაც არაფორმალურად დასაქმებულებს შეუქმნის მათი საქმიანობის 

ფორმალიზაციის მოტივაციას და ფორმალიზაცია მოხდება ნებაყოფლობით 

და არა ძალდატანებით. ამასთან, ეს პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს მუდმივი 

სოციალური დიალოგის ფონზე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული 

დასაქმებულთა უფლებების უგულვებელყოფა. ნაბიჯები, რომლებიც 

უმტკივნეულო ფორმალიზაციისთვის არის საჭირო შემდეგია: საგადასახადო 

შეღავათები ისეთი სექტორებისთვის, სადაც უმეტესად არაფორმალური 

დასაქმებაა;  შრომითი უფლებების უფრო მაღალი სტანდარტების შემოღება და 

მათი დაცვის მკაცრი კონტროლი ფორმალურ სექტორში; შრომის უფლებების 

შესახებ საინფორმაციო კამპანიების წარმოება, რათა ყველა დასაქმებულს 

ჰქონდეს ინფორმაცია შრომის კოდექსით მათთვის მინიჭებული უფლებების 

შესახებ; სოციალური დაცვის მინიმალური სტანდარტების შემოღება/დახვეწა - 
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უმუშევრობის შემწეობის შემოღება, მინიმალური ხელფასის ზრდა ადეკვატურ 

ნიშნულამდე, საპენსიო სისტემაში სოლიდარობის ელემენტების 

გათვალისწინება და ა.შ. 

 პროგრესული საშემოსავლო გადასახადი. კრიზისი განსაკუთრებით 

მტკივნეულია იმ ქვეყნების მოსახლეობისთვის, სადაც შემოსავლებში 

უთანასწორობის მაღალი დონეა. საქართველო ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე 

უთანასწორო ქვეყანაა შემოსავლების კუთხით (ჯინის კოეფიციენტი 0,37). 

ასეთ პირობებში საშუალო ფენის ნაწილი, რომლის შემოსავლებიც მცირდება 

გადაინაცვლებს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, მაღალშემოსავლიანი 

მოსახლეობისთვის კი, რომლის წილიც ძალიან მცირეა, კრიზისი თითქმის 

შეუმჩნეველი რჩება. პროგრესული საშემოსავლო გადასახადი ერთის მხრივ 

გაზრდის სახელმწიფო ბიუჯეტს და სახელმწიფოს მიერ სოციალური 

პროგრამების დაფინანსების შესაძლებლობას, მეორეს მხრივ კი 

დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობისთვის გადასახადის შემცირება პირდაპირ 

გავლენას მოახდენს მათ შემოსავლებზე. გარდა ამისა სასურველია საარსებო 

მინიმუმზე დაბალი შემოსავლის მქონე პირები გათავისუფლდნენ 

საშემოსავლო გადასახადისგან. 

 უმუშევრობის შემწეობა. სახელმწიფომ უმუშევრად დარჩენილი 

მოსახლეობისთვის 6 თვიანი დახმარების პროგრამის განხორციელებით, 

პრაქტიკულად მიიღო გამოცდილება უმუშევრობის შემწეობის 

ადმინისტრირებაში. აღნიშნული პროგრამა მოკლევადიანია და 6 თვის 

გასვლის შემდეგ მთავრდება. თუმცა კრიზისი გრძელვადიან ეფექტს 

გამოიღებს. აღნიშნულმა პროგრამამ მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა 

მოახდინა კრიზისის დასაწყისში მოსახლეობის კეთილდღეობის 

შესანარჩუნებლად. გრძელვადიან პერიოდში უმუშევრობის შემწეობის 

არსებობას შეუძლია ქვეყნის მოსახლეობის მდგრადი განვითარების 

უზრუნველყოფა. უმუშევრობის შემწეობისა და ზოგადად  სოციალური 

დაცვის სტანდარტების იმპლემენტაციას ხელს შეუწყობს ასევე შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის 102-ე25 და 131-ე კონვენციების რატიფიცირება.  

 უმუშევართა გადამზადება. იქიდან გამომდინარე, რომ ათასობით მოქალაქემ 

დაკარგა სამუშაო ადგილი, კრიზისის გრძელვადიანი ნეგატიური შედეგების 

თავიდან ასაცილებლად, საჭიროა გამოთავისუფლებული სამუშაო ძალის 

გადამზადება. ქვეყანაში დამსაქმებლები ხშირად აღნიშნავენ, რომ გარკვეულ 

სამუშაო ადგილებზე ვერ პოულობენ კვალიფიციურ კადრებს. ამიტომ დღეს 

                                                           
25 შსო-ს 1952 წლის #102 ,,სოციალური დაცვის მინიმალური სტანდარტების შესახებ“  

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312247
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ყველაზე მეტად არის საჭირო უმუშევრების გადამზადება და არსებულ 

ვითარებასთან ადაპტაცია. 

 დაბალხელფასიან დასაქმებულთა ხელფასის სუბსიდირების პროგრამაში 

ჩართვა. კრიზისულ პერიოდში, მინიმალური ხელფასის არარსებობის 

პირობებში სახელმწიფოს როლი დაბალი შემოსავლის მქონეთა დაცვის 

კუთხით განსაკუთრებით იზრდება. დამსაქმებლები საკუთარ დასაქმებულებს 

ათავისუფლებენ იმის გამო, რომ არ შეუძლიათ მათთვის ხელფასის გადახდა. 

იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაბალხელფასიან  

დასაქმებულთა ხელფასის ნაწილის გადახდას, სამუშაო ადგილები, 

რომელთაც დაკარგვის საფრთხე ემუქრება შესაძლებელია შენარჩუნდეს. ამ 

პროგრამის გაფართოება  შეაჩერებდა, ერთის მხრივ, დასაქმებულთა 

სიღარიბის ზღვარს მიღმა აღმოჩენის, ხოლო მეორე მხრივ - სამუშაო 

ადგილების დაკარგვის პროცესს.  

 

 

 

 

 


