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Abstract. The crisis caused by the Covid-19 pandemic has not only economic character, it is multifaceted, so ways to 
tackle the problem are more complex and ambiguous. Measures to protect the health of the population often comes into 
conflict with economic recovery measures, which raises the issue of their proper balancing. At the same time, financial, moral 
and material support should be provided to the vulnerable sections of the society, at the same time, the party creating the 
demand for labor should be encouraged to maintain jobs. Recovering the economy requires a comprehensive and consistent 
strategy based on the interests of each citizen. It is important to have an active social dialogue between employers 'and 
entrepreneurs' organizations and employees. These measures are relatively easy to implement for countries with high 
incomes and developed economies, while for low-income countries, the use of fiscal and monetary policy instruments is 
limited and therefore becomes a more difficult process. In such a case, it is recommended to differentiate the directions of the 
state employment policy according to the priority. The first line of action in the conditions of the covid-19 pandemic should 
be to stop the growth of poverty caused by declining employment income from reduced employment. As mentioned above, 
the government's anti-crisis plan even provides for passive policy measures and appropriate funding. However, it should 
be noted that the simplification of bureaucratic procedures related to the issuance and administration of targeted benefits 
would also be desirable. The activation of passive policy has accelerated the "formalization" of informal employees, it is 
recommended to continue working in this direction through a different prism to prevent the growth of precariate in the labor 
market. It is advisable to increase the number of jobs in the formal sector, to adequately remunerate the qualifications and 
energy expended, to create normal working conditions and to provide real protection of the labor rights of the employees. It 
is recommended to finance various projects and startups to promote self-employment and motivate the unemployed people. 
An important measure is the systematic research of labor market needs, which creates a clear picture of the requirements in 
the field of employment in the policy-making process and is a vector in the planning of training relevant qualified personnel. 
The latter will help to eliminate the most important problems of the Georgian labor market - the imbalance between labor 
demand and supply.
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ვლებლებში უმაღლესი განათლების მიღების მქონეთა რიცხვი 

მუდმივად ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება, ხოლო პროფე-

სიულ პროგრამებზე ბოლო ორი წლის შეჯამებით შეიმჩნევა 

შემცირების ტენდენცია, რაც იძლევა იმის თქმის საშუალებას, 

რომ მომავალში შრომაზე მოთხოვნა და მის მიწოდებას შო-

რის დისბალანსი როგორც სტრუქტურული, ისე კვალიფიკაცი-

ური თვალსაზრისით კვლავ აქტუალურ საკითხად დარჩება, იმ 

შემთხვევაში თუ დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგ-

ლებში აქტიურად არ განხორციელდება პროფესიული მომ-

ზადება-გადამზადების პროგრამების მნიშვნელობის შესა-

ხებ ფართო მასების სწორი კუთხით ინფორმირება. უნდა 

ითქვას, რომ სამუშაო ძალის მოთხოვნასა და მიწოდებას 

შორის დისბალანსი გლობალური მასშტაბითაც მწვავეა, რა-

საც ადასტურებს ნობელის პრემიის ლაურეატების პიტერ 

დაიმონდის (Diamond,1982:68), კრისტოფერ პისარი დესის 

და დეილ მორტენ სენის (Mortensen & Pissarides, 1994) 

ინტერესი  აღნიშნული პრობლემით. მეცნიერებმა დაასკვ ნეს, 

რომ უმუშევრობის შემწეობა, უკეთესი სამსახურის შოვნის 

მოლოდინები, შრომის ბაზრის მკაცრი რეგულაციები სხვა 

თანაბარ პირობებში, აყოვნებს უმუშევრების მიერ შედარე-

ბით დაბალანაზღაურებიან სამსახურზე დათანხმებას, ზრდის 

უმუშევრობას, ასევე ხელს უშლის ეფექტიანი დასაქმების 

 არსებობას. 

სიღარიბის მაღალი დონის გამომწვევ ძირითად მიზე-

ზებს - არაეფექტიან დასაქმებას, არაფორმალური დასაქმების 

მაღალ დონეს და შრომის მწარმოებლურობის დაბალ დონეს 

დაემატა (Tsartsidze, 2016:7) პანდემიური კრიზისისგან გა-

მოწვეული ეკონომიკური შოკი, რამაც კიდევ უფრო გაართუ-

ლა სოციალური სფეროში მანამდე არსებული პრობლემები. 

2020 წელს 2019 წელთან შედარებით მსოფლიოში კიდევ 108 

მლნ. მუშაკი გადავიდა ღარიბ ან უკიდურესად ღარიბ (რაც 

ნიშნავს, რომ ისინი და მათი ოჯახები ცხოვრობენ დღეში 3,2 

დოლარზე, ოჯახის ერთ სულზე გაანგარიშებით) კატეგორიაში 

(World Employment & Social Outlook: Trends, 2021). რაც 

შეეხება საქართველოს, ოფიციალური მონაცემებით კრიზი-

სის დაწყებიდან ერთ წელში დასაქმებულთა რაოდენობა 54 

100 ადამიანით, ხოლო 2021 წლის ორი კვარტლის მიხედვით 

123700 ადამიანით შემცირდა (geostat.ge).  დასაქმებულთა 

დემოგრაფია, დასაქმება, მაკროეკონომიკა და ფინანსები
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რიცხოვნობის პარალელურად მცირდებოდა სამუშაო  საათები. 

2020 წელს არასრული დასაქმებისა და უმუშევრობის კომ-

ბინირებული დონე 19,6%, ხოლო უმუშევრობის დონე 

18,5%-ია, ნაცვლად 2019 წლის 17,6%-სა. დასაქმების და 

სამუშაო  დროის შემცირებამ მიგვიყვანა შრომითი საქმიანო-

ბიდან მიღე ბული შემოსავლების მკვეთრ შემცირებასთან და 

სიღარი ბის აბსოლიტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის 

წილის ზრდასთან. 

ამიტომ, პოსტპანდემიურ პერიოდში დასაქმების პოლი-

ტიკის კიდევ ერთი გამოწვევა მეტი და ამავე დროს ეფექტი-

ანი სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა იქნება. 

 გაზრდილი უმუშევრობის საპირწონედ სამუშაო ადგილების 

მხოლოდ  რაოდენობრივი ზრდა საკმარისი აღარაა. ამავე 

დროს  არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გამწვავე-

ბის თავიდან ასაცილებლად პასიური პოლიტიკის გატარებაც 

პრიორიტეტული ხდება. პანდემიით გამოწვეული პირველადი 

 უარყოფითი ეფექტების მინიმიზაციისათვის საქართველოს 

მოქალაქეებს 170 მლნ. ლარიანი ბიუჯეტით დაუფინანს-

დათ სამი თვის კომუნალური გადასახადები, სახელმწიფომ 

 დააზღვია, რომ არ მომხდარიყო გაცვლითი კურსის ცვლი-

ლებით გამოწ ვეული ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა ცხრა 

ძირითად სასურსათო პროდუქტზე, სახელმწიფოს დახმარე-

ბით მოქალაქეებს  სესხის გადახდის 3 თვით გადავადების 

შესაძლებლობა მიეცათ,  რითაც 600 000- მდე  მსესხებელმა 

 ისარგებლა  (COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავ-

რო ბის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში, 2020). 

ანტიკრიზისული გეგმის  მეორე ეტაპზე პირდაპირი  ფინანსური 

დახმარება მიიღეს  დაქირავებით  დასაქმებულებმა, რომლებ-

მაც დაკარგეს სამსახური ან უხელფასო შვებულებაში იქნენ გა-

შვებულნი, დახმარების რაოდენობამ 1200 ლარი  შეადგინა 6 

თვის განმავლობაში და მოიცვა 350 000 მოქალაქე. პროგრა-

მის ბიუჯეტმა 450 მლნ. ლარი შეადგინა. თუმცა უნდა ითქვას, 

რომ მიზნობრივი შემწეობების გაცემისა და ადმინისტრირების 

საკითხები გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, 

ამ მიმართულებითაც სასურველია ბიუროკრატიული პროცე-

დურების გამარტივება, რომ დახმარებებმა მიზნობრივ ჯგუ-

ფებთან დროულად  მიაღწიოს და შეასრულოს მისი ძირითადი 

ფუნქცია - გადაუდებელ შემთხვევებში  მოსახლეობის დაცვა 

შემოსავლების სრული ან ნაწილობრივი გაუფასურებისგან. 

კრიზისი არაპროპორციულად აისახა გენდერულ ჭრილ-

შიც, იზოლაციისგან წარმოქმნილი დამატებითი საყოფაცხოვ-

რებო ვალდებულებების გამო ქალების უმრავლესობისთვის 

პროფესიული საქმიანობის შესრულება გართულდა,  საფრთხე 

შეექმნა დავალებათა მაღალხარისხიანად შესრულებას, 

ზოგი ერთ შემთხვევაში საჭირო გახდა დამატებით  სამუშაოზე 

უარის თქმა, ქალთა ნაწილს მოუწია შრომის ბაზრიდან 

 გასვლა. ასევე ონლაინ - მომსახურებაზე გადასვლის შემ-

დეგ, მიტანის სერვისების გააქტიურებამ კონსულტანტების 

რაოდენობის შემცირება და კურიერების რაოდენობის ზრდა 

გამოიწვია. ანუ ე.წ. „ქალთა“ პროფესიები და საქმიანობების 

შემცირების ტენდენციასთან გვაქვს საქმე, ხოლო მამაკაცები 

უფრო მეტად ინარჩუნებენ სამუშაო ადგილებს. რაც შესაბამი-

სად  აისახა დასაქმების გენდერულ სტრუქტურაზე. კრიზისის 

დაწყებიდან ერთი წლის განმავლობაში დასაქმების დონე 

 ქალებში შემცირდა თითქმის 3.0%-ული პუნქტით, ხოლო 

მამა კაცებში - 1.0%-ული პუნქტით. 

გლობალურ დონეზე 2020 წელს ქალთა შორის  დასაქმება 

შემცირდა 5.0%-ით, მაშინ როცა კაცებში ეს შემცირება 3,9%. 

აღნიშნული მიმართულებით დასაქმების სახელმწიფო პო ლი-

ტიკის კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება არ დაწყე  -

ბულა, გამომდინარე იქედან, რომ საკითხი უფრო ღრმაა და 

გრძელვადიან პერიოდს ითხოვს პრობლემის  გადასაწყვეტად. 

დასაქმების სტატუსის მიხედვით ანალიზისას თვითდა-

საქმებულებმა შედარებით ნაკლები დანაკარგები მიიღეს 

პანდემიისგან, რასაც ადასტურებს კრიზისის პერიოდში მათი 

რაოდენობის ზრდა (სამუშაო ძალის უმნიშვნელო ზრდის პი-

რობებში). 2010 წლიდან მუდმივად მცირდებოდა თვითდა-

საქმებულთა წილი საერთო დასაქმებაში, ხოლო 2020 წელს 

პირველად დაფიქსირდა ზრდის ტენდენცია. მიზეზი შეიძლება 

ვეძიოთ დაქირავებული შრომის შემცირებაში და პასუხად სა-

მუშაო ძალის ადაპტირებაში შეცვლილ ეკონომიკურ სიტუაცი-

ასთან. ანუ დაქირავებით დასაქმებულთა ნაკადები მიემართა 

ყველაზე დაბალეფექტიანი სასოფლო თვითდასაქმებისკენ, 

რამაც სტატისტიკურად დასაქმების დონის კატასტროფული 

ცვლილებებისგან დაიცვა შრომის ბაზარი. რაც ერთის მხრივ 

პოზიტიურ მოვლენადაც შეიძლება შეფასდეს და იყოს ვექტო-

რი დასაქმების პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, რომ 

 სამომავლოდ ხელი შეეწყოს თვითდასაქმების შესაძლებლო-

ცხრილი 1. დასაქმება და სიღარიბე საქართველოში კოვიდ-პანდემიის პირობებში 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, geostat.ge

1 

მაჩვენებლები  2019  2020 

დასაქმებულთა რაოდენობა საქართველოში (ათასი კაცი)   1295.9  1241.8 

დასაქმების დონე (%)  42,67  41,14 

სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი, %  19,5  21,3 

 

ირმა ტყემალაძე
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ბების ზრდას, როგორც უმუშევრობის და ეფექტიანი დასაქმე-

ბის პრობლემის გადაჭრის გზას. მეორე მხრივ, სავარაუდოა, 

რომ თვითდასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა განპირობებუ-

ლი იყო მათი არაფორმალური ნაწილის „გაფორმალურების-

გან“, ეს უკანასკნელი მოვლენა დაკავშირებულია მთავრობის 

ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებულ 300 ლარიან 

დახმარებასთან, რომელიც ერთჯერადად გაიცა უმუშევრად 

დარჩენილ თვითდასაქმებულ პირებზე და გარკვეულწილად 

კატალიზატორის როლი შეასრულა ამ კატეგორიის დასაქმე-

ბულთა „ჩრდილიდან“ გამოსასვლელად. 

შრომის ბაზრის კიდევ ერთი გამოწვევა დაკავშირებუ-

ლია არაფორმალურ სექტორში ჩართული ადამიანების დიდ 

რაოდენობასთან. ზოგადად, არაფორმალური დასაქმება 

ნების მიერი ქვეყნის ეკონომიკის „აქილევსის ქუსლად“ რჩე-

ბა. თუმცა განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვის 

იგი ერთგვარ გამოსავლადაც შეიძლება მივიჩნიოთ, მანამ-

დე, ვიდრე ეკონომიკის რეალური სექტორისა და ფინანსურ 

კაპიტალზე შემოსავლიანობის ზრდა იქნება შესაძლებელი 

(Kakulia & Chikobava, 2016;123). 

საქართველოში 2018 წლიდან არაფორმალური დასაქ-

მება შემცირების ტენდენციით ხასიათდება, იგი უფრო 

მაღა ლია მამაკაცებში და სოფლად. პანდემიის პერიოდში 

არაფორ მალური დასაქმების წილის შემცირება შეიძლე-

ბა აიხსნას ზემოთაღნიშნული სახელმწიფოს მიერ ანტიკ-

რიზისული პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების 

გაცე მით, რითაც ჩრდილიდან გამოვიდა არაფორმალურად 

 დასაქმებულთა ნაწილი და მოხდა მათი ფორმალიზება. 

პანდემიის პირობებში დასაქმების სახელმწიფო პო-

ლიტი კის მნიშვნელოვან მიზნად იქცა სამუშაო ადგილების და-

ცვა. დასაქმებულთა შენარჩუნების მოტივით დამსაქმებლებმა 

ანტიკრიზისული გეგმის მეორე ეტაპზე საგადასახადო შეღავა-

თები მიიღეს, მათ შორის 6 თვის განმავლობაში 750 ლარის 

ოდენობის ხელფასი სრულად გათავისუფლდა საშემოსავლო 

გადასახადისგან. 1500 ლარამდე ხელფასი კი, 750 ლარის 

ოდენობაზე გათავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადის-

გან. პროგრამის ბიუჯეტი 250 მლნ. ლარი იყო (COVID-19-ის 

წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული 

ღონისძიებების ანგარიში, 2020). ასევე, ბიზნესსუბიექტებს 4 

თვის ქონების და საშემოსავლო გადასახადი გადაუვადდათ 

2020 წლის 1-ელ ნოემბრამდე - პროგრამის ბიუჯეტი 171 მლნ. 

ლარს შეადგენს. მცირე სასტუმროებს მიეცათ შესაძლებ-

ლობა საბანკო სესხის 6 თვის პროცენტის თანადაფინანსე-

ბით ესარგებ ლათ. ცვლილებები შეეხო მცირე  მეწარმეობის 

განვითარე ბის საგრანტო კომპონენტს - გრანტის მოცულო-

ბის მაქსიმალური ზღვარი იზრდება 20 000 ლარიდან 30 000 

ლარამდე, ხოლო ბენეფიციარის მხრიდან თანადაფინანსების 

მოთხოვნა მცირდება 20%-დან 10%-მდე, რაც მეტ ბენეფიცი-

არს მისცემს საგრანტო კონკურსში გამარჯვების საშუალებას. 

ტურიზმის, დეველოპერული და სოფლის მეურნეობის სექტო-

რები წარმოადგენენ მსხვილ დამსაქმებლებს, სადაც დასაქმე-

დიაგრამა 1: დასაქმების დონე სქესის მიხედვით 2010-2020 წლებში (%) საქართველოში

წყარო: საქსტატი, სამუშაო ძალის კვლევა 2020

დემოგრაფია, დასაქმება, მაკროეკონომიკა და ფინანსები
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დიაგრამა 2. არაფორმალურად დასაქმებულთა წილი (%) არასასოფლო-სამეურნეო სფეროს დასაქმებულებში 
საქართველოში 2017-2020 წლებში

Source: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, www.geostat.ge

ბულთა რაოდენობა პანდემიამდე 400 000-ზე მეტ ადამიანს 

შეადგენდა, ამიტომ ცალკე  შემუშავდა აღნიშნული ინდუსტ-

რიების ამოქმედების  ანტიკრიზისული გეგმები, რაც ასევე 

უმუშევ რობის ზრდის შეჩერებისკენ იქნება მიმართული. ასევე, 

ლოქდაუნის პირველივე ეტაპზე დაიწყო დისტანციურ სამუშაო 

რეჟიმზე აქტიური გადასვლა, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცი-

რა პანდემიისგან გამოწვეული  რისკები და  დანაკარგები. 

და ბოლოს, გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმების სა-

ხელმწიფო პოლიტიკის საბაზრო მექანიზმები ვრცელდება 

იმ სეგმენტზე, სადაც დაქირავებული შრომა  გამოიყენება, 

მისი მოქმედების არეალი შეზღუდულია, ანუ დასაქმების 

ბაზრის 38%-ს ფარავს და გარკვეული ეკონომიკური განუ-

საზღვრელობის პირობებში აქცევს შრომის ბაზარს. მისი 

 შემცირებისთვის კი კომპლექსური საპროგნოზო-ანალიტი-

კური საქმიანო ბის გაძლიერების აუცილებლობაა საჭირო 

როგორც კერძო სექტორის დონეზე, ისე მაკროეკონომიკური 

პოლიტიკის ფორმირებისას (Bedianashvili, 2021:177). 

დასკვნა

კოვიდ-19-ის პანდემიისგან გამოწვეული კრიზისი მხო-

ლოდ ეკონომიკური არაა, მას მრავალწახნაგოვანი ხასიათი 

აქვს, ამიტომ, პრობლემის დაძლევის გზები უფრო რთული 

და ბუნდოვანია. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარე-

ობის დაცვაზე მიმართული ღონისძიებები ხშირად წინააღ-

მდეგობაშია ეკონომიკის აღდგენის ღონისძიებებთან, ჩნდება 

მათი სწორად დაბალანსების საკითხი. ერთდროულად უნდა 

მოხდეს საზოგადოების დაუცველი ფენების ფინანსური, მო-

რალური და მატერიალური მხარდაჭერა, პარალელურად 

სამუშაო ადგილების შესანარჩუნებლად უნდა წახალისდეს 

სამუშაო  ძალის მოთხოვნის შემქმნელი მხარე. ეკონომიკის 

აღდგენისათვის საჭიროა ყოვლისმომცველი და თანმიმდევ-

რული სტრატეგია, რომელიც თითოეული მოქალაქის ინტე-

რესზე იქნება დაფუძნებული. მნიშვნელოვანია დამსაქმე-

ბელთა და მეწარმეთა ორგანიზაციებსა და დასაქმებულთა 

შორის საჭიროა აქტიური სოციალური დიალოგი. აღნიშნული 

ღონისძიებების განხორციელება მაღალი შემოსავლების და 

განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის შედა-

რებით მარტივად განსახორციელებელია, მცირე შემოსა-

ვლიანებისათვის კი ფისკალური და მონეტარული პოლიტი-

კის ინსტრუმენტების გამოყენების შეზღუდულობასთან არის 

დაკავშირებული და შესაბამისად, უფრო რთული პროცესია. 

ასეთ შემთხვევაში რეკომენდირებულია დასაქმების სახელ-

მწიფო პოლიტიკის მიმართულებების დიფერენციაცია პრი-

ორიტეტულობის მიხედვით. პირველი რიგის ღონისძიებად 

covid-19-ის პანდემიის პირობებში, დასაქმების შემცირების 

შედეგად შრომითი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლე-

ბის შემცირებისგან გამოწვეული სიღარიბის ზრდის შეჩერება 

უნდა გახდეს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მთავრობის ანტი-

კრიზისული გეგმით გათვალისწინებულია კიდეც პასიური 

პოლიტიკის ღონისძიებების გატარება და შესაბამისი დაფი-

ნანსებაც. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ მიზნობრივი შემწეო-

ბების გაცემისა და ადმინისტრირების საკითხებთან დაკავ-

შირებული ბიუროკრატიული პროცედურების გამარტივებაც 

სასურ ველი იქნებოდა. პასიური პოლიტიკის გააქტიურებამ 

 დააჩქარა არა ფორმალურად დასაქმებულთა „გაფორმალურე-

ბა“, რეკო მენდირებულია ამ მიმართულებით განსხვავებული 

 პრიზმით  გაგრძელდეს მუშაობა, რათა შრომის ბაზარზე ხელი 

 შეეშალოს პრეკარიატის ზრდას. მიზანშეწონილია ფორმა-

ლურ სექტორში სამუშაო ადგილების ზრდა, კვალიფიკაციისა 

და  დახარჯული ენერგიის შესაბამისი ანაზღაურება, შრომის 

ნორმალური პირობების შექმნა და დასაქმებულთა შრომითი 

უფლებების რეალური დაცვა. თვითდასაქმების ხელშეწყობის, 

უმუშევრების მოტივირებისათვის რეკომენდირებულია სხვა-

დასხვა პროექტებისა და სტარტაპების დაფინანსება. მნიშვნე-

ლოვანი ღონისძიებაა შრომის ბაზრის საჭიროებების სისტე-

მური კვლევა, რაც პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ნათელ 
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წარმოდგენას ქმნის დასაქმების სფეროში არსებულ მოთხოვ-

ნებზე და წარმოად გენს ვექტორს შესაბამისი  კვალიფიციური 

კადრების  მომზადების დაგეგმვის საქმეში. უკანასკნელი კი 
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