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Abstract. In terms of overcoming the socio-economic problems in Georgia, great importance is attached to efficient functioning 
of the labour market. It must ensure a radical change the sphere of social-labour relations, accordingly, efficient overcoming the chronic 
unemployment in the country and efficient employment of labour force. The results of the research confirms, that adequate labour 
market of normal market environment is still on the formation stage with serious problems and challenges which is developed in Geor-
gia. In 1990s at the initial stage of formation the national labour market difficult economic situation which was in the country, give a 
push negative developments in the field of labour relations, among which before nowadays invincible challenge is the growing trend of 
informal employment. It can be said, that this one took on a large-scale character in the current period of financial and economic crisis 
caused by the global pandemic. In fact, the informal sector in Georgia has become an independent segment of the labour market, which 
has a significant impact on employment of the population, standard of living and on the overall process of economic development. 
Informal employment, as an important study socio-economic event and phenomenon, assess its level and scale, it can be said convinc-
ingly that it will not lose its relevance for many years. Negative consequences of informal employment, needs analysis and evaluation 
factors affecting the influx of economically active population into the informal sector of the labour market. Also its important discuss 
and evaluate the positive aspects of informal employment in the short term, which manifested in facilitation reasons socio-economic 
and psychological consequences of unemployment. 

In the work researched certain aspects of informal employment, analyzed its forms, faces, identified peculiarities of informal 
employment and rated its scale against the background of the global pandemic. Substantiated, that informal segment of the labour market 
requires depth research and evaluation. By the research identified the main factors for the growth and development of employment 
in the informal sector of economy in the Georgian labour market, from which we must distinguish: high levels and scale of poverty in 
the country, chronic unemployment and inefficient employment; insecurity social principle of justice in the field of employment; equal 
employment opportunities for job seekers; lack of proper conditions for equal realization of labour rights; population low availability on 
different types of labour market services and events, inadequate rates of economic development; reduced demand for labour, accordingly 
limited employment opportunities and prospects; low level and quality of development of vocational education system, which not fully 
focused on labour market demands, social protection of the unemployed, none of insurance mechanism; difficulties in training and 
retraining the unemployed; low level of remuneration; low level of stimulation, motivation and labour organization, underdevelopment of 
labour market infrastructure and its management information system, problems in the field of management and regulation of social-labour 
relations, which connected to the development of the legislative-normative base, lack of a complete mechanism for controlling the working 
conditions of employees and etc. The main results of the research are summarized in the concluding part of the work.
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ტენდენციის ფორმირებას, რომელთა შორის ერთ- ერთი სე-

რიოზული გამოწვევაა-ეკონომიკის არაფორმალურ სექტორ-

ში მოსახლეობის დასაქმების ზრდა. „საქართველოს, ისევე, 

როგორც სხვა მსგავსი განვითარების ქვეყნების, შრომის 

ბაზრის ერთ-ერთი თავისებურებაა არაფორმალური და-

საქმების (თვითდასაქმებულების გარკვეული ნაწილის და 

ე.წ. არაფორმალურ სექტორში დასაქმების) მაღალი წილი 

დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაში. თვითდასაქმებულთა 

უმრავლესობა ეწევა არაფორმალურ, დაურეგისტრირებელ 

საქმიანობას ...საქართველოში დასაქმებულთა საერთო რა-

ოდენობიდან მხოლოდ 38.0%-ია დაქირავებით მომუშავე, 

დანარჩენი კი თვითდასაქმებული და არაფორმალურად და-

საქმებულია“ (Resolution N199, 2013). არაფორმალურმა 

დასაქმებამ საქართველოში საკმაოდ დიდი მასშტაბები განსა-

კუთრებით ბოლო წლებში მიიღო, რისი ძირითადი მიზეზებიც 

ქრონიკული უმუშევრობა, განვითარებული ქვეყნების ბაზრებ-

თან შედარებით დასაქმების შესაძლებლობების შეზღუდუ-

ლობა და შრომის ანაზღაურების დაბალი დონეა. „მძიმე 

 სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე, რა თქმა უნდა, 

მოსახლეობა ცდილობს, მოძებნოს უკეთესი პირობები, სადაც 

შეძლებს დასაქმებას“ (Papava, 2020).  შესაბამისად, ქვეყა-

ნაში დამკვიდრდა არაფორმალური საქმიანობის სხვადასხვა  

 სახეობები, რომელმაც პრაქტიკულად მოიცვა ქვეყნის ეკო-

ნომიკის წამყვანი სფეროები: მშენებლობა, მრეწველობა, სო-

ფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, მომსახურების სფერო, ტრანს-

პორტი, განათლება, ჯანდაცვა, საფინანსო საქმიანობა და 

სხვა. მსოფლიო ბანკის ექსპერტების შეფასებებით, საქართ-

ველოში დასაქმებულთა მინიმუმ 32.0%-ია ჩართული რაიმე 

სახეობის არაფორმალურ საქმიანობაში. 

ეკონომიკის არაფორმალურ სექტორში დასაქმება არა 

მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნე-

ბის აქტუალური პრობლემაცაა. „შრომის საერთაშორისო ორ-

განიზაციის (შსო) მონაცემებით, მსოფლიოში დასაქმებულთა 

61.2% დაკავშირებულია ეკონომიკის არაფორმალურ სექტო-

რთან“ (ILO, 2018). სამწუხაროდ, ოფიციალური სტატის ტიკა 

იგნორირებას უკეთებდა და საჭიროდ არ თვლიდა არაფორმა-

ლურ დასაქმებასთან დაკავშირებული მონაცემების მოპოვე-

ბას. იგი დროებით მოვლენად განიხილებოდა და ითვლებოდა, 

რომ ეკონომიკური განვითარებისა და ახალი სამუშაო ადგი-

ლების შექმნის შესაბამისად აღმოიფხვრე ბოდა - მოხდებოდა 

მისი სრული ლეგალიზაცია. თუმცა, უკანასკ ნელ ათწლეულებში 

ეკონომიკური განვითარების  არასათანადო  ტემპებმა, სტრუქტუ-

რულმა გარდაქმნებმა,  ურბანიზაციის  მაღალმა  დონემ, მოსა-

ხლეობის მატებამ, ფინან სურმა  კრიზისმა, სიღარიბის მასშტა-

ბებმა და სხვა მოვლენებმა ბევრ ქვეყანაში არაფორმალური 

დასაქმების მოულოდნელი და უპრეცედენ ტო გაფართოება 

გამოიწვია. აუცილებელი  გახდა ამ მნიშვნე ლოვანი ეკონომი-

კური მოვლენის შესწავლა,  შეფასება, აღიცხვა, გამომწვევი 

დემოგრაფია, დასაქმება, მაკროეკონომიკა და ფინანსები
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მიზეზებისა და მოქმედი ფაქტორების გამოვლენა. საერთა-

შორისო დონეზე, ამ მხრივ, საყურადღებოა სტატისტიკოსთა 

საერთაშორისო კონფერენციის მიერ მიღებული რეზოლუცია, 

რომელიც შეეხება არაფორმალური სექტორის სტატისტიკუ-

რი განსაზღვრის კრიტერიუმებს და რეკომენდაციებს იძლევა 

მისი გამოკვლევის შესახებ. შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის (შსო) მიერ არაფორმალური სექტორი განისაზღვრა 

როგორც წვრილი სამეურნეო, სამეწარმეო ერთეულების 

მიერ განხორციელებული დამოუკიდებელი საქმიანობა სა-

ქონლის, მომსახურების წარმოებისა და რეალიზაციის მიზ-

ნით, სადაც ძირითადად გამოიყენება ოჯახის წევრებისა და 

მათ მიერ დაქირავებულ მომუშავეთა შრომა (KILM 8…, 

2020). ანუ  აღნიშნულ სექტორში ძირითადად ჩარ თულია დამო-

უკიდებელი, თვითდასაქმებული მწარმოებლები. ზოგიერთი 

მათგანი ოჯახის წევრების, დაქირავებულების და მოწაფეების 

შრომასაც იყენებს. ამასთან, აუცილებელია არაფორმალური 

სექტორი გაიმიჯნოს კრიმინალური და ჩრდილოვანი ეკონო-

მიკისაგან. იგი არ მოიცავს იმ დასაქმებულებს, რომლებიც 

ეწევიან აკრძალურ საქმიანობას (ნარკოტიკების წარმოება 

და რეალიზაცია და სხვა). ამიტომ არაფორმალურ სექტორს 

მიაკუთვნებენ იმ პირთა მიერ დამოუკიდებლად ან  წვრილი 

სამეურნეო  ერთეულის ფარგლებში  განხორციელებული 

არარეგისტრირებულ საქმიანობას, რომლებიც არ  იხდიან 

გადასახადს. საქმიანობა შეიძლება წარიმართოს საკუთარი 

სახსრების ხარჯზე ან ფორმალური სექტორის შრომის სა-

შუალებების გამოყენებით. დაქირავებული მომუშავეების 

დასაქმება ითვლება არაფორმალურად იმ შემთხვევაში, თუ 

მათი შრომითი ურთიერთობები პრაქტიკულად არ რეგულირ-

დება ეროვნული შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისად, 

შემოსავლები არ იბეგრება, დასაქმებულებზე არ ვრცელდება 

სოციალური დაცვის სისტემა და სოციალური გარანტიები. 

გვინდა შევნიშნოთ, რომ არაფორმალური დასაქმება 

უმთავრესად ხორციელდება ეკონომიკის არაფორმალურ 

სექტორში, მაგრამ ასეთივე საქმიანობა შეიძლება მოხერ-

ხდეს ფორმალურ სექტორშიც, ფორმალური სექტორის წარ-

მოების საშუალებების გამოყენებით. კერძოდ, არაფორმალუ-

რად დასაქმებულებს უნდა მივაკუთვნოთ: 

• არაფორმალური სექტორის საკუთარ საწარმოებში 

საკუთარი სახსრებით მომუშავე პირები; 

• არაფორმალური სექტორის საწარმოებში დაქირავე-

ბული პირები; 

• მომუშავეები-ოჯახის წევრები, მიუხედავად იმისა, 

დასაქმებულები არიან ისინი რეალური ეკონომიკის, თუ არა-

ფორმალური სექტორის საწარმოებში; 

• არაფორმალური საწარმოო კოოპერატივების წევ რები; 

• დაქირავებული მომუშავეები, რომლებსაც უკავიათ 

არაფორმალური სამუშაო ადგილები რეალური ეკონომიკის 

საწარმოებში; 

• საკუთარი სახსრებით მომუშავე პირები, დაკავე-

ბულნი იმ საქონლისა და მომსახურების წარმოებით, რომლე-

ბიც გათვალისწინებულია მხოლოდ საკუთარი მოხმარებისათვის.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შრომის  სტატისტიკოსთა 

მე-17 საერთაშორისო კონფერენციის რეკომენდაციების შ ე-

საბამისად, არაფორმალური დასაქმება განმარტებულია 

როგორც „ფორმალური სექტორის საწარმოებში არაფორ-

მალური სექტორის საწარმოებსა და შინამეურნეობებში არა-

ფორმალური სამუშაო ადგილების საერთო რაოდენობა, მათ 

შორის ის არაფორმალური სამუშაო ადგილები, რომლებიც 

უკავიათ დამსაქმებლებს, დაქირავებულ მომუშავეებს და 

თვითდასაქმებულებს საკუთარი საწარმოს არაფორმალურ 

სექტორში, არაფორმალური საწარმოო კოოპერატივების 

 წევრებს, ოჯახის დამხმარე წევრებს, ფორმალურ ან არაფორ-

ცხრილი 1. ფორმალური და არაფორმალური დასაქმების მახასიათებლები და მათი თავისებურებები

ცხრილი შედგენილია ავტორების მიერ.

მურმან ცარციძე  |  ნათელა ლაცაბიძე
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დემოგრაფია, დასაქმება, მაკროეკონომიკა და ფინანსები

მალურ საწარმოში მომუშავე პირებს და თვითდასაქმებულე-

ბს, რომლებიც აწარმოებენ საქონელს საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისათვის თავიანთი შინამეურნეობების ბაზაზე“ 

(KILM 8…, 2020).

დასაქმების ხასიათის, თავისებურებების, მასშტაბების და 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული ტენდენციები-

დან გამომდინარე, არაფორმალური დასაქმების კლასი-

ფიკაცია შეიძლება განვახორციელოთ შემდეგი ძირითადი 

ნიშნე ბის მიხედვითაც: დასაქმების ხასიათისა და საქმიანობის 

სახეობების მიხედვით (კვალიფიციური და არაკვალიფიციუ-

რი სამუშაოები); დასაქმების სტატუსის მიხედვით; არაფორ-

მალური საქმიანობის განხორციელებისა და შემოსავლების 

 მიღების მეთოდების მიხედვით (Tsartsidze, 2004).

არაფორმალური დასაქმების არსისა და თავისებურებე-

ბის დეტალური ანალიზისათვის მიზანშეწონილია, ერთმანეთს 

შევადაროთ ფორმალური და არაფორმალური დასაქმების 

საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები. მათ შორის პრინცი-

პული განსხვავებაა არა მარტო სამართლებრივი საფუძვლე-

ბის, არამედ დასაქმების ძირითადი მიზნების მიხედვით  (იხ. 

 ცხრილი 1). 

მსოფლიოს ხუთი ძირითადი რეგიონიდან, არაფორმა-

ლურ სექტორში დასაქმებულთა წილით (85.8%) ლიდერობს 

აფრიკა. აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონსა და არაბულ ქვეყნებ-

ში აღნიშნული მაჩვენებელი თითქმის თანაბარია და შესაბა-

მისად 68.2% და 68.6%-ს შეადგენს. სამხრეთ და  ჩრდილოეთ 

ამერიკაში 40.0%-ს. ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში კი 

 საშუალოდ 25.1%-ია (იხ. ცხრილი 2). 

მსოფლიო მასშტაბით არაფორმალური დასაქმების 

93.0% მოდის განვითარებად და ისეთ ქვეყნებზე, რომლე-

ბიც საბაზრო ეკონომიკს ფორმირების სტადიაში იმყოფებიან. 

არაფორმალური დასაქმება უფრო გავრცელებულია მამაკა-

ცებში (63.0%), ვიდრე ქალებში (58.1%). სულ მსოფლიოში 

არაფორმალურ სექტორში მომუშავე პირებიდან (2.0 მილი-

არდი, დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 61.2%) ქალთა 

რიცხოვნობა დაახლოებით 740.0 მილონია, რაც  საერთო 

 რაოდენობის 37.0%-ს შეადგენს (ILO, 2018). ყველაზე 

მნიშვნე ლოვანი ფაქტორი, რაც გავლენას ახდენს არაფორმა-

ლურ დასაქმების დონესა და მასტაბებზე, განათლების დონეა. 

კერძოდ, რაც მაღალია განათლების ხარისხი, მით დაბალია 

არაფორმალური დასაქმების დონე. მისი მასშტაბები ორჯერ 

მაღალია სასოფლო ტიპის დასახლებებში, ვიდრე ქალაქის 

მოსახლეობაში. რაც შეეხება თვით სოფლის მეურნეობას, 

იგი არაფორმალური დასაქმების მაღალი წილით გამოირჩევა 

(90.0%-ზე მეტი) (ILO, 2018). განვითარებად ქვეყნებში არა-

ფორმალური სექტორის წვლილი მნიშვნელოვანია მთლიანი 

სამამულო პროდუქტის წარმოებაში, იგი 5%-დან 35%-მდე 

მერყეობს, აქ თავმოყრილია ქალაქად დასაქმებულთა 1/3-

დან 1/2-მდე (იხ. ცხრილი-3).

ცხადია, რომ კრიზისულმა მოვლენებმა განაპირობა 

არაფორმალური დასაქმების ზრდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებ-

ცხრილი 2. არაფორმალური დასაქმების დონე 
მთლიანად დასაქმებული მოსახლეობის რიცხოვნობა-
სთან მიმართებაში მსოფლიოს ძირითადი რეგიონების 
მიხედვით

ცხრილი შედგენილია ავტორების მიერ. წყარო: Women and 

men in the informal economy (2018): A statistical picture. Third 

edition. Report. International Labour Office, Geneva. Copyright 

©International Labour Organization. First published 2018 

Web PDF: 9789221315810[ISBN]. https://www.ilo.org/global/

publications/ books/WCMS _626831/lang--en/index.htm.

შიც. მაგალითად, უკრაინის სტატისტიკის სახელმწიფო დე-

პარ  ტამენტის ოფიციალური მონაცემებით, არაფორმალურ 

სექტორში დასაქმებულია 4.5 მილიონი ადამიანი (დასაქმე-

ბული მოსახლეობის 20.0%), ცალკეული კვლევის შედეგებით 

აღნიშნული მაჩვენებელი 40.0%-ია, ხოლო უკრაინის ეკონო-

მიკის სამინისტროს მონაცემებით - 16.0%-20.0%-ს შეადგენს 

(Informal, 2020).

დიდია არაფორმალური დასაქმების მასშტაბები რუსე-

თის ფედერაციაშიც. საერთაშორისო აუდიტორულ-კონსალ-

ტინგური ქსელის (FinExpertiza) ანალიტიკური სამსახურის 

მონაცემებით, რუსეთის შრომის ბაზარზე არაფორმალურ 

სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 2020 წლის ივნისის 

მდგომარეობით 13.57 მლნ. კაცი იყო, რაც დასაქმებულთა 

 საერთო რაოდენობის 19.4%-ს შეადგენს.

როგორც ანალიზის შედეგად დგინდება, მარტის თვემდე, 

კორონავირუსის გავრცელების დაწყებამდე და, შესაბამისად, 

მკაცრი სოციალურ-ეკონომიკური შეზღუდვების შემოღებამ-

დე, ქვეყანაში არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულთა 

 რაოდენობა 925.0 ათასი კაცით მეტი იყო, რაც დასაქმებულთა 

საერთო რაოდენობის 20.3%-ს შეადგენდა (Research..., 

2020). 

სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით, საქართველოში არა-

ფორმალური დასაქმების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია 
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2017 წლიდან ფიქსირდება. 2018 და 2020 წელს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის მიერ ჩატარდა მნიშვნელოვანი სამუ-

შაოები სამუშაო ძალის აღრიცხვის მეთოდოლოგიის სრულ-

ყოფასა და ამ სფეროში შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის ახალი სტანდარტების დანერგვის მიმართულებით. 

შესაბამისად, დასაქმების ეფექტიანობის შეფასების მიზნით, 

ქვეყნდება ახალი დამატებითი ინფორმაცია: ნამუშევა-

რი საათე ბის შესახებ, სამუშაოზე დაკავებული პოზიციების 

მიხედ ვით დასაქმებულთა შესახებ, არაფორმალური დასაქმე-

ბის შესახებ (იხ. ცხრილი 4). 

აღნიშნული მაჩვენებლები სრულ შესაბამისობაშია და-

საქმების საერთაშორისო სტანდარტულ კლასიფიკატორთან 

(Tsartsidze, 2019). როგორც ცხრილის მონაცემებიდან ჩანს, 

არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში არაფორმალურად და-

საქმებულთა წილი 2018 წელს ქვეყნის მასშტაბით 36.2%-ს 

შეადგენდა, რაც 2.3%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. 

აღნიშნული პერიოდისათვის იგი ზრდის ტენდენციით ხასიათ-

დება როგორც სოფლის, ასევე ქალაქის მიხედვით. კერძოდ, 

თუ ქალაქის დასახლებებში არაფორმალურ სექტორში და-

საქმებულთა წილი 33.2%-დან 34.6%-მდე, ანუ 1.4%-ით 

გაიზარდა, სოფლის მიხედვით აღიშნული მაჩვენებლის ზრდამ 

კიდევ უფრო მეტი - 4.2% შეადგინა. 2019 წელს განსხვავებუ-

ლი სურათია. კერძოდ, არაფორმალურ სექტორში დასაქმე-

ბულთა წილი წინა წელთან შედარებით 1.5%-ით შემცირდა, 

ცხრილი-3. არაფორმალური დასაქმება და მისი წილი მთლინ სამამულო პროდუქტში მსოფლიოს ცალკეული 
ქვეყნების მიხედვით

წყარო: ILO. www.ilo.org/wcmsp5/.

სქემა 1.

მურმან ცარციძე  |  ნათელა ლაცაბიძე
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მათ შორის ქალაქში 0.8%-ით, ხოლო სოფელში 3.2%-ით. 

არაფორმალური სექტორში დასაქმებული მამაკაცების წილი 

(39,3%, 2019 წელს), 10.1%-ით აღემატება ქალების წილს 

(29.2%). აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკის არაფორმალური 

სექტორი უფრო მიმზიდველია (ან უფრო მეტად ახერხებენ 

სამუშაოს მოძიებას) მამაკაცებისათვის და ბოლო პერიოდში 

დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდის ტენდენციით ხასიათდე-

ბა. დასკვნის სახით კი უნდა ითქვას, რომ არაფორმალურმა 

დასაქმებამ საქართველოში საკმაოდ დიდი მასშტაბები შე-

იძინა. მეტიც, ფაქტობრივად არაფორმალური სექტორი 
გახდა შრომის ბაზრის დამოუკიდებელი სეგმენტი, რომე-
ლიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოსახლეობის და-
საქმების ხასიათზე, მის მასშტაბებზე, შრომითი ცხოვრე-
ბის ხარისხზე, ცხოვრების დონესა და მთლიანად ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. 

ცხრილი 4. არაფორმალურად დასაქმებულთა წილი 
არასასოფლო-სამეურნეო სფეროს დასაქმებულებში სა-
ქართველოში 2017-2019 წლებში

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

არაფორმალური დასაქმებაზე მოქმედი
ფაქტორები საქართველოში

არაფორმალურ დასაქმებას, როგორც მზარდ სოცი-

ალურ-ეკონომიკურ მოვლენას, საერთაშორისო დონეზე 

გან საკუთრებული ყურადღება ექცევა 1990-იანი წლებიდან. 

ცნობილი მიზეზების გამო, ხსენებული პერიოდი საქართვე-

ლოსათვის განსაკუთრებით რთული იყო და ამ არასასურვე-

ლმა მოვლენამაც მყისიერად იჩინა თავი. ცხადია, არაფორ-

მალურმა დასაქმებამ ქართველი მკლვევარების ყურადღებაც 

მიიქცია. მაგალითად, არაფორმალური დასაქმების ზრდის 

მთავარ მიზეზად პროფესორი დ. ძნელაძე მიიჩნევდა სამუ-

შაო ადგილების უკმარისობას და აღნიშნავდა, რომ „ახალი 

სამუშაო ადგილების უმეტესობა განვითარებად ქვეყნებში 

 იქმნება არაფორმალურ სექტორში. ამ პროცესს ხელი შეუ-

წყო ფორმალურ სექტორში ახალი სამუშაო ადგილების მატე-

ბის დაბალმა დონემ“ (Dzneladze, 2000). არაფორმალური 

 დასაქმების  მიზეზების, მოტივის და მასზე მოქმედი ფაქტო-

რების კვლევისას დოქტორი ნ. ლაცაბიძე აკეთებს ძალზე 

საინტერესო დასკვნას, რომ „ცალკეულ ქვეყანაში განსხვავე-

ბულია ეკონომიკის არაფორმალური სექტორი და არაფორმა-

ლურ საქმიანობაში მონაწილეობის მოტივი. დასაქმებულთა 

ნაწილისათვის აღნიშნული საქმიანობა საარსებო სახსრების 

მოპოვების საშუალებაა, ნაწილისათვის-დამოუკიდებლობის 

გამოვლენისა და მოქნილი შრომის რეჟიმით მუშაობის შე-

საძლებლობა, ცალკეულ შემთხვევაში სოლიდური შემოსავ-

ლების იოლი გზით მიღების საშუალება (Latsabidze, 1999). 

მართლაც, საქართველოში ეკონომიკის არაფორმალურ 

სექტორში დასაქმების ზრდას მნიშვნელოვნად განაპირო-

ბებს ქვეყნის მოსახლეობის უმუშევრობის მაღალი დონე და 

მასშ ტა ბები. „1990-იანი წლების ეკონომიკური კოლაფსის 

სქემა 2.

დემოგრაფია, დასაქმება, მაკროეკონომიკა და ფინანსები
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 შედეგად  საქართველოში მკვეთრად შემცირდა სამუშაო 

ადგილების რაოდენობა და უმუშევრობამ მასობრივი ხასია-

თი მიიღო. ბოლო 10 წელიწადში ეკონომიკური განვითარე-

ბის ძირითადი მაჩვენებლების მკვეთრი ზრდის მიუხედავად, 

ოფიციალური მონაცემებითაც, უმუშევრობა ქვეყანაში პერ-

მანენტულად იზრდებოდა“ (Resolution N199, 2013). მან გან-

საკუთრებით მწვავე ხასიათი მიმდინარე პერიოდში მიიღო და 

საგრძნობ გავლენას ახდენს მოსახლეობის ცხოვრების დონის 

ყველა პარამეტრზე, მაღალია უმუშევრობისა და სიღარიბის 

დონე და მასშტაბები, შესაბამისად დაბალია ცხოვრების დონე. 

საქართველოს შრომის ბაზარზე ეკონომიკის არაფორ-

მალურ სექტორში დასაქმების მასშტაბების ზრდა განაპირობა 

რიგმა მნიშვნელოვანმა ფაქტორებმაც, რომელთაგან უნდა 

აღინიშნოს: 

• დასაქმების სფეროში არ არის უზრუნველყოფილი 

სოციალური სამართლია-ნობის პრინციპის დაცვა, სამუშაოს 

მაძიებელთათვის დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობები, 

შრომითი უფლებების თანაბარი რეალიზაცია და სხვა;

• დაბალია მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა შრომის 

ბაზრის სხვადასხვა სახის სერვისსა და ღონისძიებაზე;

• ეკონომიკური განვითარების არასათანადო ტემპების 

გამო მცირდება მოთხოვნა სამუშაო ძალაზე, შესაბამისად შეზღუ-

დულია დასაქმების შესაძლებლობები და მისი პერსპექტივები;

• ჯერ კიდევ დაბალია პროფესიული განათლების 

სისტემის განვითარების დონე და ხარისხი, იგი სრულად არ 

არის ორიენტირებული შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე. არ 

 არსებობს უმაღლესი და პროფესიული განათლების კადრების 

მომზადება-გადამზადების ადეკვატური სისტემა;

• პრაქტიკულად არ არსებობს უმუშევართა სოცია-

ლური დაცვის და დაზღვევის მექანიზმი, ვერ ხორციელდება 

მათი გადამზადება მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამების 

საფუძველზე;

• მნიშვნელოვანი პრობლემებია შრომის ანაზღაურე-

ბის ორგანიზაციის სფეროში, სიტუაციას კიდევ უფრო ართუ-

ლებს შრომის ორგანიზაციის, სტიმულირებისა და მოტივაციის 

დაბალი დონე;

• განუვითარებელია შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტუ-

რა და მისი მართვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემა;

• მნიშვნელოვანი პრობლემებია  სოციალურ-შრომითი 

ურთიერთობების მართვისა და რეგულირების სფეროში, რო-

მელიც უკავშირდება საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის 

განვითარებასაც, არსებული შრომითი კანონმდებლობა ჯერ 

კიდევ სრულად არ არის შესაბამისობაში საერთაშორისო 

სტანდარტებთან; 

• არ არის შემუშავებული დასაქმებულთა შრომის 

პირო ბების კონტროლის სრულყოფილი მექანიზმი და სხვა.

წინამდებარე სტატიაში გაანალიზებული მასალები და 

მოსაზრებები, გარკვეული დასკვნების გაკეთებისა და რეკო-

მენ დაციების ჩამოყალიბების საშუალებას გვაძლევს:

1. საქართველოში ეკონომიკის არაფორმალურ  სექ ტორ ში 

დასაქმება შეიძლება განვიხილოთ როგორც შრომის  ბაზრის 

დამოუკიდებელი სეგმენტი, რომელიც მნიშვნელოვან გავლე-

ნას ახდენს მთლიანად ეკონომიკურად აქტიური მოსახ ლეობის 

დასაქმების ხასიათზე, მის მასშტაბებზე, შრომითი ცხოვრე-

ბის ხარისხზე, ცხოვრების დონესა და ქვეყნის სოციალურ- 

ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

2. არაფორმალური დასაქმების უარყოფითი შედეგები 

გავლენას ახდენს როგორც უშუალოდ დასაქმებულებზე, ასევე 

ქვეყნის ეკონომიკაზე რადგან:

• არაფორმალური საქმიანობა ხორციელდება სახელ-

მწიფო კონტროლისა და რეგულირების გარეშე;

• დასაქმებულებზე არ ვრცელდება ტრენინგების, 

მომზადებისა და გადამზადების პროგრამები, რომლის მიზა-

ნია მომუშავეთა პროფესიული ზრდა და კვალიფიკაციის 

 ამაღლება, რის გამოც ადამიანური კაპიტალის განვითარების 

დონე და ხარისხი რჩება დაბალი;

• დასაქმებულებზე არ ვრცელდება სოციალური დაც ვის 

გარანტიები;

• არ არსებობს დასაქმებულთა შრომის პირობების 

კონტ როლის მექანიზმი;

• შრომის ანაზღაურების სიდიდე უმთავრესად განი-

საზღვრება ზეპირსიტყვიერი შეთანხმებით და არ არსებობს მისი 

გაცემის გარანტიები;

• დაბალკვალიფიციურ სამუშაობზე დასაქმება ხში-

რად იწვევს პროფესიული უნარ-ჩვევებისა და კვალიფიკაციის 

დაქვე ითებას;

• დასაქმების არასტაბილური და არალეგარული ხასი-

ათი აუარესებს სამუშაო ძალის ხარისხს;

• დამსაქმებლების მიერ დაბალკვალიფიციური შრო-

მის გამოყენება იწვევს წარმოების მოდერნიზაციისა და 

განახ ლების ხარჯების შემცირებას, შესაბამისად, ხელს  უშლის 

კაპი  ტალის ბაზარზე შეღწევას, სამეცნიერო-ტექნიკური პროგ  -

რესის მიღწევების დანერგვას, პროდუქციის, სამუშაოს, მომ-

სა  ხუ რების ხარისხის ამაღლებას;

• პროდუქციის, სამუშაოს, მომსახურების ხარისხის 

კონტროლის სისტემის არარსებობის გამო, საბოლოო ჯამში, 

ზარალდებიან მომხმარებლები;

• დამსაქმებლების მიერ დასაბეგრი შემოსავლების 

დაფარვისა და შესაბამისი გადასახადების გადაუხდელო-

ბის გამო მნიშვნელოვნად მცირდება სახელმწიფო ბიუჯეტის 

 შემოსავლები. 

3. არაფორმალური დასაქმება მოიცავს ეკონომიკური 

საქმიანობის თითქმის ყველა ძირითად სფეროს: ვაჭრობა 

და მომსახურების სფეროს წამყვანი დარგები, მშენებლობა, 

სოფ ლის მეურნეობა, ცალკეული სახეობის სამედიცინო და 

საგანმანათლებლო მომსახურება. 

4. არაფორმალური დასაქმება უმთავრესად გამოხატუ-

ლია თვითდასაქმებით, დაქირავებული შრომა ძირითადად 

გამოიყენება სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე, ვაჭრო-

ბისა და მომსახურების სფეროს სხვადასხვა დარგებში. 
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5. დასაქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობისათვის 

აღნიშნული საქმიანობა საარსებო სახსრების მოპოვების 

საშუალებაა. არაფორმალური დასაქმება დამოუკიდებლო-

ბის გამოვლენის, მოქნილი შრომის რეჟიმით მუშაობის 

შესაძლებ ლობის ან სოლიდური შემოსავლების უფრო იოლი 

გზით მიღების საშუალებას მხოლოდ დასაქმებულთა მცირე 

ნაწილი სათვის წარმოადგენს.

6. არაფორმალური დასაქმება უმთავრესად არაკვალი-

ფიციურ შრომას უკავშირდება. ხშირ შემთხვევაში მომუშა-

ვენი ძირითადად არაპრესტიჟულ, არამიმზიდველ სამუშაოებს 

 ასრულებენ და პროფესიული ზრდის პერსპექტივა არ აქვთ.

7. დამსაქმებელთათვის სამუშაო ძალის არაფორმა-

ლურად (შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე) 

 დასაქმების ძირითადი მოტივებია:

• დანახარჯების შემცირებისა და იმავდროულად წარ-

მოების მოცულობის ზრდის შესაძლებლობა, რაც უზრუნველ-

ყოფილია ერთი მხრივ, დაბალი ხელფასის გაცემითა და 

 მეორე მხრივ, საშემოსავლო გადასახადის გადაუხდელობით;

• სამუშაო ძალის დასაქმება დამსაქმებლისათვის (და 

არა დასაქმებულისათვის) მისაღები სამუშაო გრაფიკით;

• არაპრესტიჟული სამუშაო ადგილების მარტივად 

შევსე ბის შესაძლებლობა. 

8. არაფორმალურ დასაქმების  სოციალურ- ეკონომიკური 

შედეგები მხოლოდ ნეგატიურად არ უნდა შეფასდეს. იგი 

 გარკვეულწილად დადებით ზეგავლე ნას ახდენს  მო  სახ ლეობის 

შემოსავლებისა და დასაქმე ბის  პრობლემების დროებით 

გადაწ ყვეტაზე, ამცირებს უმუშევრობის ფაქტობრივ დონეს, 

დაძაბულობის ხარისხს შრომის ბაზარზე,  მო სახლეობის 

დაბალ  კონკურენტუნარიან ნაწილს საშუალებას აძლევს, 

მიიღონ გარ კვეული შრომითი გამოცდილება და  აქტიურად 

ჩაებან შრომით საქმიანობაში. გასათვალისწინებელია ისიც, 

რომ არა ფორმალური დასაქმების შედეგად  ქვეყანაში  იქმნება 

მთლიანი სამამულო პროდუქტის გარკვეული ნაწილი და 

მო სახ ლეობის გარკვეული ჯგუფებისათვის არსებობისა და 

 თავის გადარჩენის საშუალებას წარმოადგენს.
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