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COVID-19-ის დროს გაზრდილი 

გენდერული ღიობი: 

საქართველოს მაგალითი 

წლებია გენდერული უთანასწორობა მუდმივ პრობლემას წარმოადგენს (მიუხე-

დავად იმისა, რომ სიტუაცია სტაბილურად უმჯობესდება). COVID-19-ით გამო-

წვეულმა კრიზისმა ქალები არაპროპორციულად არახელსაყრელ მდგომარეობა-

ში ჩააგდო, რამაც საფრთხე შეუქმნა წლების განმავლობაში გენდერული თანას-

წორობისაკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. მიუხედავად ამისა, პანდემიის ეს უარყო-

ფითი გავლენა არ არის უნივერსალური ყველა ქვეყნისათვის. წინამდებარე მოკ-

ლე მიმოხილვის მიზანს წარმოადგენს, გენდერულ ჭრილში შეაფასოს COVID-19-

ის კრიზისის შედეგად გამოწვეული გავლენები საქართველოში როგორც შრომის 

ბაზარზე, ისე სამეწარმეო საქმიანობაზე. როგორც მოსალოდნელი იყო, პანდე-

მიის გავლენა არ ყოფილა გენდერულად ნეიტრალური და ქალები განსაკუთრე-

ბით დააზარალა. საქართველოს ეკონომიკის აღდგენის პარალელურად, მოსა-

ლოდნელია გაზრდილი გენდერული ღიობის ნაწილობრივ შემცირება მხოლოდ 

ზოგიერთ ასპექტში. პანდემიის არაპროპორციული ეფექტის დასაძლევად საჭი-

როა ქალთა ეკონომიკური აქტივობის წახალისება მიზნობრივი პოლიტიკის 

გატარებით. 

 

 



 

2 COVID-19-ის დროს გაზრდილი გენდერული ღიობი: საქართველოს მაგალითი 

შესავალი 

წარსული ეკონომიკური ჩავარდნები, მათ შორის 

COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისი, არასოდეს 

ყოფილა გენდერულად ნეიტრალური (მაგ., Liu 

et al., 2021; Ahmed et al., 2020). მაშინ როცა 

ეკონომიკური კრიზისები შრომის ბაზართან 

დაკავშირებულ საკითხებში კაცებს უფრო აზია-

ნებს, ვიდრე ქალებს, მეწარმეობის მიმართულე-

ბით, კრიზისის ნეგატიური გავლენა უფრო 

მეტად იგრძნობა იმ ბიზნესებზე, რომლებსაც 

ქალები ხელმძღვანელობენ, ვიდრე იმ კომპა-

ნიებზე, რომლებსაც კაცები მართავენ (მაგ., 

Torres, 2021 y. Nordman and Vaillant, 2014; 

Grimm et al., 2012). 

შრომის ბაზარზე ეკონომიკური კრიზისების 

არაპროპორციულ გავლენას იწვევს ის, რომ კაცე-

ბი, ძირითადად, დასაქმებულნი არიან ისეთ 

ციკლურ სექტორებში, როგორიცაა მშენებლობა 

ან წარმოება; სწორედ ამიტომ, ეკონომიკური 

კრიზისების დროს ქალებს უწევთ შრომითი 

დატვირთვის გაზრდა ოჯახის ფინანსური 

მდგომარეობის სტაბილურობის შესანარჩუნებ-

ლად (Alon et al., 2021). ბოლოდროინდელი, 

COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისი კი ამ მხრივ 

გამონაკლისია თავისი უნიკალური ბუნებიდან 

გამომდინარე. პანდემიამ და მის გამო შემდგომ-

ში მიღებულმა ზომებმა, უპირველეს ყოვლისა, 

უარყოფითად იმოქმედა ისეთ სექტორებზე, 

რომლებისთვისაც დამახასიათებელია ფიზიკუ-

რი კონტაქტი (კერძოდ, სადაც დასაქმებულს 

ევალება სამუშაოს შესრულება სხვა ადამიანებ-

თან ფიზიკურ სიახლოვეში), ასეთ სექტორებში 

კი, ძირითადად, ქალები იყვნენ დასაქმებული 

(Mongey, Pilossoph, and Weinberg 2020; 

Albanesi and Kim 2021). გარდა ამისა, ფართომას-

შტაბიანმა ლოკდაუნმა გაზარდა არაანაზღაურე-

ბადი შრომა, რომელიც, ძირითადად, ქალებს 

აწევთ ტვირთად (Babych, 2021). შედეგად, მათ 

ნაკლები დრო რჩებათ მუშაობისათვის. უნდა 

აღინიშნოს, რომ გენდერული სხვაობები შრო-

მის ბაზარზე მუდმივი პრობლემა იყო (მიუხედა-

ვად იმისა, რომ სიტუაცია მუდმივად უმჯობეს-

დება) ჯერ კიდევ პანდემიამდე (Eurofound, 

2016). შესაბამისად, COVID-19 საფრთხეს უქმნის 

ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და 

ხელს უწყობს გენდერული უთანასწორობის 

გაუარესებას. 

COVID-19-მა დიდი ზიანი მიაყენა ბიზნესებსაც. 

გაზრდილი არაანაზღაურებადი შრომა დამატე-

ბით ტვირთად დააწვა ქალებს და კრიზისის მი-

მართ უფრო მოწყვლადი გახადა ის ბიზნესები, 

რომლებსაც ქალები ხელმძღვანელობენ. 

COVID-19-ის კრიზისის გენდერული ნიშნით 

განსხვავებული ნეგატიური შედეგები ფართო 

განხილვის საგანია. მზარდი მტკიცებულებები 

(Albanesi and Kim 2021; Torres et al., 2021; Alon 

et al., 2020; Caselli et al., 2020, Fabrizio et al., 

2021) მოწმობს, რომ საშუალოდ, პანდემიის 

უარყოფითი შედეგები ქალებს უფრო მეტად 

აყენებს არახელსაყრელ ეკონომიკურ მდგომარე-

ობაში. თუმცა ამ უარყოფითი ეფექტის მასშტაბე-

ბი განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, ზოგიერთ 

ქვეყანაში კი ის საერთოდ არც დამდგარა (Campa 

et al., 2021; Torres et al., 2021). 

წინამდებარე მოკლე მიმოხილვის მიზანია, შეა-

ფასოს COVID-19-ის კრიზისით გამოწვეული 

გენდერული ნიშნით სპეციფიკური ნეგატიური 

შედეგები საქართველოში. სწორედ ამ მიზნით, 

ჩვენ შევისწავლით პანდემიის დიფერენციალურ 

გავლენას ქალთა ეკონომიკურ საქმიანობაზე 

შრომის ბაზრისა და მეწარმეობის ჭრილში. 

ამისთვის, უპირველეს ყოვლისა, ერთმანეთს 

შევადარეთ COVID-19-ით გამოწვეული ნეგატი-

ური შედეგები შრომის ბაზარზე კაცებსა და 

ქალებში. შემდეგ, შევეცადეთ შეგვეფასებინა 

ნეგატიური გავლენა, რომელიც განიცადეს 

ქალების მიერ მართულმა ბიზნესებმა, კაცების 

მიერ მართულ ბიზნესებთან შედარებით, კომპა-

ნიის სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით (გა-

ყიდვების მაჩვენებელი, ლიკვიდურობა, მფლო-

ბელთა მოლოდინები) გენდერული განსხვავებე-

ბის გამოთვლით. საბოლოოდ კი გამოვიკვლიეთ, 

არის თუ არა გაუმჯობესების რაიმე ნიშნები 

2021 წელს და შევეცადეთ, პოლიტიკის შემმუშა-
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ვებლების ყურადღება მიგვემართა შესაბამისი 

საკითხებისკენ. 

შრომის ბაზრის საკვანძო 

დეტალები 

პანდემიის უარყოფითი გავლენა ქალთა დასაქ-

მებაზე განპირობებული იყო როგორც მიწოდე-

ბასთან, ისე მოთხოვნასთან დაკავშირებული 

ფაქტორებით. ეს უკანასკნელი გულისხმობდა 

შემცირებულ ეკონომიკურ აქტივობას მომსახუ-

რებასთან დაკავშირებულ სექტორებში (მასპინძ-

ლობა, მოვლასთან დაკავშირებული მომსახუ-

რებები და ა.შ.), რომლებშიც, როგორც წესი, 

უმეტესწილად ქალები არიან დასაქმებული 

(Eurofound, 2021). საქართველოში, 2019 წლის 

მდგომარეობით, ქალები შეადგენდნენ დასაქმე-

ბულთა უმრავლესობას იმ სექტორებში, რომ-

ლებშიც ყველაზე მკვეთრად შემცირდა დასაქმე-

ბა 2020 წლის განმავლობაში (მასპინძლობა 

(56%), განათლება (83%), აგრეთვე, შინამეურ-

ნეობების, როგორც დამქირავებლის საქმიანობე-

ბი (99%). უფრო მეტიც, ქალები უფრო მეტად 

არიან დასაქმებულნი ნახევარ განაკვეთზე და 

დროებით სამუშაოებზე, ვიდრე კაცები (საქსტა-

ტის სამუშაო ძალის შესახებ 2019 წლის 

გამოკითხვის თანახმად, ნახევარ განაკვეთზე 

დასაქმებული იყო ქალების 14% და კაცების 

11%), რაც მათ უფრო დაუცველს ხდის კრიზი-

სის დროს. მიწოდებასთან დაკავშირებული 

ფაქტორები კი გამოწვეული იყო იმით, რომ 

არაანაზღაურებად სამუშაოს საქართველოში, 

ძირითადად, ქალები ასრულებენ, რაც, უმეტეს-

წილად, განპირობებულია კულტურული მიზე-

ზებით, აგრეთვე იმით, რომ კაცების დრო, 

როგორც წესი, უფრო მეტი ღირს (საქართველო-

ში, ქალების ანაზღაურება, საშუალოდ, კაცების 

ანაზღაურების 64%-ს შეადგენს). სკოლებისა და 

საბავშვო ბაღების დახურვამ და ბებია-

ბაბუებთან გატარებული დროის შემცირებამ 

გაზარდა ქალების საოჯახო საქმიანობა. გაეროს 

ქალთა ორგანიზაციის კვლევამ აჩვენა, რომ 

პანდემიის დროს საქართველოში ქალების 

დაახლოებით 42%-მა აღნიშნა, რომ უწევდათ 

დამატებით, სულ მცირე, ერთი საშინაო საქმის 

შესრულება, როდესაც ამავე კითხვაზე დადები-

თად მხოლოდ კაცების 35%-მა უპასუხა (გაეროს 

ქალთა ორგანიზაცია, 2020). ეს, ბუნებრივია, 

იწვევს იმას, რომ სამუშაო ძალას უფრო მეტი 

ქალი აკლდება, ვიდრე კაცი. მართლაც, თუ 

გადავხედავთ მონაცემებს, დავინახავთ, რომ 

პანდემიის დაწყებიდან ერთი წლის განმავლო-

ბაში იმ ადამიანების 98%-ს, ვინც საქართველოში 

2020 წელს სამუშაო ძალას გამოაკლდა, ქალები 

წარმოადგენდნენ (48,000 ადამიანი) (საქართვე-

ლოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური). 

უფრო მეტიც, 2020 წელს ქალებისა და კაცების 

სამუშაო ძალის მონაწილეობის მაჩვენებლებს 

შორის პროცენტული სხვაობა გვიჩვენებს გენდე-

რული სხვაობის მკვეთრს ზრდას. იგივე შეიძ-

ლება ითქვას დასაქმების მაჩვენებლებზეც (იხ. 

სურათი 1). 

სურათი 1. სხვაობა ქალებსა და კაცებს შორის სამუ-

შაო ძალის მონაწილეობისა და დასაქმების მაჩვენებ-

ლების მიხედვით 

 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

დასაქმების სფეროში შემდგომ ტენდენციებზე 

დასაკვირვებლად, ბლუდორნი და მისი თანაავ-

ტორები (2021) უყურებენ დასაქმების დონის 

ცვლილებებს შორის განსხვავებას კაც და ქალ 

დასაქმებულებში 38 მოწინავე და განვითარება-

დი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში. თუ იმავე 

დაკვირვებას საქართველოს შემთხვევაშიც 

ჩავატარებთ, მსგავს შედეგებს მივიღებთ. მე-2 

სურათზე ვხედავთ განსხვავებას ქალებისა და 
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კაცების დასაქმების დონის ცვლილებებს შორის. 

თითოეული გენდერული ჯგუფის შემთხვევაში, 

ეს უკანასკნელი გამოითვლება როგორც სხვაობა 

დასაქმებულობის კვარტლურ მაჩვენებელსა და 

წინა წლის იმავე საშუალო მაჩვენებელს შორის. 

როგორც კი გენდერულ ჯგუფებს შორის ამ 

მაჩვენებლების სხვაობა უარყოფითი გახდება, 

რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ დასაქმების მაჩვენებ-

ლის შემცირება უფრო შესამჩნევი იყო ქალებში, 

შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სახეზე გვაქვს 

ფენომენი "she-cession", როგორც ამას ბლუ-

დორნმა და მისმა თანაავტორებმა (2021) 

უწოდეს. როგორც ვხედავთ, 2020 წელს დასაქმე-

ბის მაჩვენებელი ქალებში უფრო შემცირდა, 

ვიდრე კაცებში. ეს გენდერული სხვაობა ნაწი-

ლობრივ დაკომპენსირდა 2021 წელს. 

სურათი 2. დასაქმების დონის ცვლილება გენდერის 

მიხედვით (გადახვევა წინა წლის საშუალო მაჩვენებ-
ლიდან) 

 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

დისტანციურად მუშაობა: ტვირთი თუ 

შვება ქალებისთვის? 

COVID-19-ის კრიზისის ერთ-ერთი მნიშვნელო-

ვანი ასპექტი იყო ფართომასშტაბიანი გადასვლა 

დისტანციურ მუშაობაზე. აღნიშნულის გავლენა 

კი განსხვავდებოდა გენდერულ ჭრილში. აღმოჩ-

ნდა, რომ ევროკავშირში დისტანციურ მუშაობა-

ზე გადასვლის მაჩვენებელი უფრო მაღალი იყო 

ქალებში, ვიდრე კაცებში (41% vs 37%) (Sostero 

et al., 2020). ეს ტენდენცია შეინიშნება საქართვე-

ლოშიც, სადაც ქალების 11%, ხოლო კაცების 

მხოლოდ 3% აღნიშნავს, რომ ჩვეულებრივ 

სახლიდან მუშაობდა 2020 წლის ბოლო 3 

კვარტალში (ჯულაყიძე და ქარდავა, 2021). 

გაურკვეველია, შეიძლება თუ არა ეს ტენდენცია 

აიხსნას გენდერული პროფესიული განსხვავებე-

ბით კაცებსა და ქალებში (Dingel and Neiman, 

2020; Boeri and Paccagnella, 2020; Sostero et al., 

2020), ან თუნდაც ერთსა და იმავე პროფესიებში 

დასაქმებული კაცებისა და ქალების სხვადასხვა 

პირადი პრეფერენციით. საინტერესოა, რომ 

სხვადასხვა ქვეყანაში ჩვენ ვხედავთ პოზიტიურ 

კორელაციას გენდერულ უთანასწორობასა 

(გენდერული უთანასწორობის ინდექსის თანახ-

მად) და დისტანციურ სამუშაოზე გადასვლის 

მაჩვენებლებში გენდერულ განსხვავებებს შორის 

(ქალებს შორის დისტანციურად მომუშავეთა 

წილის ფარდობა კაცების იმავე მაჩვენებელთან). 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივა-

რაუდოთ, რომ გენდერებს შორის განსხვავება 

დისტანციურ სამუშაოზე გადასვლის კუთხით, 

შესაძლოა, გამოწვეული იყოს იმით, რომ გენდე-

რული როლები განსხვავდება ოჯახში და 

მთლიანად საზოგადოებაში სხვადასხვაა ქვეყნე-

ბის მიხედვით (ამას მოწმობს გენდერული უთა-

ნასწორობის ინდექსი). 

სურათი 3. დისტანციური მუშაობის შედარებითი 

მაჩვენებლები ქალებსა და კაცებში 

 

წყარო: Eurostat, Statistics Sweden, Statista, საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, UNDP ადამიანის 

განვითარების ანგარიშები 

მიზეზის მიუხედავად, დისტანციურმა მუშაო-

ბამ, შესაძლოა იქონიოს გარკვეული მნიშვნელო-
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ვანი გავლენა გენდერულ როლებზე. თუმცა ამ 

გავლენის მიმართულება არ არის ერთმნიშვნე-

ლოვანი. ერთი მხრივ, დისტანციური მუშაობა 

საშუალებას აძლევს ქალებს, მოქნილად გადაა-

ნაწილონ დრო სამსახურებრივ და საშინაო 

საქმეებს შორის. მეორე მხრივ, იმის გამო, რომ 

ქალები კაცებთან შედარებით უფრო ხშირად 

იყენებენ მგზავრობაში დაზოგილ დროს საოჯა-

ხო საქმების შესასრულებლად, დისტანციურ 

მუშაობაზე გადასვლამ შესაძლოა გაზარდოს 

საერთო დატვირთვა (Ransome, 2007) და არ 

დაუტოვოს თავისუფალი დრო (Peters et al, 

2004; Hilbrecht, Shaw, Johnson and Andrey, 

2008). მართლაც, CARE International South 

Caucasus-ის (2020) მიხედვით, საქართველოში 

გამოკითხულ ქალთა დაახლოებით 48%-ს 

დამატებითი ძალისხმევა სჭირდებოდა საშინაო 

საქმეების შესასრულებლად და ბავშვების მოსავ-

ლელად პანდემიის პერიოდში. უფრო მეტიც, 

რამდენადაც მოსალოდნელია, რომ ქალებს 

უფრო მეტად უწევთ დისტანციური მუშაობა 

სამსახურებრივ და პირად ცხოვრებას შორის 

ბალანსის დასაცავად (Moran and Koslowski, 

2019), მათი კონკურენტუნარიანობა სამსახურში 

მცირდება კაც კოლეგებთან შედარებით. ამან კი 

შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს ქალე-

ბის კარიერულ განვითარებაზე. ამ მხრივ, 

დაწესებული ლოკდაუნები შესაძლოა კარგი 

შესაძლებლობა იყოს, რადგან, როდესაც დის-

ტანციურად მუშაობა ნორმას მიუახლოვდება, 

დამსაქმებლები, სავარაუდოდ, ნაკლებად „დას-

ჯიან“ დისტანციურად მომუშავე თანამშრომ-

ლებს. 

ქალების მიერ მართული ბიზნესების 

მდგომარეობა COVID-19-ის კრიზისის 

დროს 

პანდემიის თანმდევმა მოვლენებმა გააუარესა 

საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობა, რამაც გავ-

ლენა იქონია მათ ფუნქციონირებასა და სტაბი-

ლურ ფინანსურ შემოსავალზე. სხვა კრიზისების 

მსგავსად, არც პანდემია ყოფილა გენდერულად 

ნეიტრალური (Liu et al., 2021; Ahmed et al., 

2020) ბიზნეს საქმიანობაში. 

განსხვავებები ქალებისა და კაცების მიერ მარ-

თულ ბიზნესებს შორის ყოველგვარი ეკონო-

მიკური კრიზისის მიღმაც არსებობდა და 

დაფიქსირებულია რიგ კვლევებში (მაგ., Amin, 

2011; Bardasi et al., 2011), რომელთა შედეგების 

თანახმადაც, გაყიდვებისა და პროდუქტიუ-

ლობის მხრივ უპირატესობას კაცების მიერ 

მართული ბიზნესები ფლობენ. როგორც კამპოსი 

და მისი თანაავტორები (2019) ვარაუდობენ, ეს 

ხარვეზები შეიძლება გამოწვეული იყოს, კაცე-

ბისგან განსხვავებით, ქალების საკუთრებაში 

არსებული კაპიტალის სიმცირით, ქალების მიერ 

მართული ფირმების მიერ დაქირავებული 

თანამშრომლების უფრო მცირე რაოდენობით 

და, აგრეთვე, მოწინავე ბიზნეს ინსტრუმენტე-

ბისა და ინოვაციების გამოყენებით. გარდა ამისა, 

ამ გენდერული ხარვეზების არსებობა, აიხსნება, 

გაბატონებული სოციალური ნორმებითაც, რომ-

ლებიც ქალებს გარკვეულ ვალდებულებებს 

აკისრებს. Nordman & Vaillant (2014) და Grimm et 

al. (2012) ვარაუდობენ, რომ არაანაზღაურებადი 

სახლის საქმეები და ოჯახზე ზრუნვა იწვევს იმ 

დროის შეზღუდვას, რომლის გამოყენებაც 

ქალებს მუშაობასა და კომპანიების მართვაში 

შეეძლოთ დაეხარჯათ, ეს კი უარყოფითად აისა-

ხება მათ პროდუქტიულობაზე. 

ქალთა მეწარმეობის ანგარიშის მიხედვით 

(Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2021), 

ოჯახური მოვალეობების გაზრდის გათვალის-

წინებით, პანდემიის პერიოდში ქალების დატ-

ვირთვა გაიზარდა. მსოფლიოს 43 ქვეყანაში 

ჩატარებული GEM-ის გამოკითხვა (2021) აჩვე-

ნებს, რომ კაცების მიერ მართულ ბიზნესებთან 

შედარებით, ქალების მიერ მართული საწარმო-

ების დახურვის ალბათობა 20%-ით მეტია. ეს 

ნათლად ასახავს იმ ფაქტორებს, რომლებიც 

ხელს უშლის კომპანიების საოპერაციო შესაძ-

ლებლობებს. მაგალითად, UNIDO-ის მიერ ჩატა-

რებული გამოკითხვის (2020) თანახმად, კორო-

ნავირუსის კრიზისის შედეგად, აფრიკასა და 
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ახლო აღმოსავლეთში ქალთა მიერ მართული 

ფირმების შემოსავალი შემცირდა. გარდა ამისა, 

ქალების მიერ მართული ფირმების 41%-ს ჰქონ-

და ფულადი სახსრების ნაკლებობა და სირთუ-

ლეები ფინანსური ვალდებულებების შესრულე-

ბისას მაშინ, როდესაც მეწარმე კაცების მხოლოდ 

32% იდგა იმავე პრობლემის წინაშე. 

ამ საკითხთან დაკავშირებით, უფრო ზუსტი 

ანალიზი ჩაატარეს Torres et.al. (2021) და Liu et 

al. (2021). ისინი შეეცადნენ გამოეკვლიათ 

COVID-19-ის კრიზისის ასიმეტრიული გავლენა 

ქალების მიერ მართულ საწარმოებზე რამდენიმე 

განზომილებაში, მსოფლიო ბანკის უახლეს 

მონაცემებზე დაყრდნობით (COVID-19 Follow-

up Enterprise Survey და the World Bank Business 

Pulse Survey). ლიუს და მისი თანაავტორების 

(2021) კვლევის შედეგები ადასტურებს, რომ 

ცენტრალური ევროპის, ცენტრალური აზიისა 

და სუბსაჰარული აფრიკის 24 ქვეყანაში პანდე-

მიის დროს ქალების მიერ მართულ ბიზნესებს 

დახურვის უფრო მაღალი ალბათობა აქვთ, 

ვიდრე კაცების მართულ კომპანიებს და რომ 

ტოპ მენეჯერი ქალები უფრო პესიმისტურად 

არიან განწყობილნი მომავლის მიმართ, ვიდრე 

მათი კაცი კოლეგები. ეს უარყოფითი გავლენე-

ბი, ძირითადად, ფინანსური და შრომითი 

ფაქტორებით იყო გამოწვეული: მაგ., ქალების 

მიერ მართული კომპანიები ნაკლებად იღებდნენ 

საბანკო სესხებს, ვიდრე კაცების მიერ მართული 

კომპანიები. ასევე, ნეგატიური გავლენა ქალების 

მიერ მართულ კომპანიებზე გაიზარდა მაღალი 

გენდერული უთანასწორობის მქონე ეკონომი-

კებსა და განვითარებად ქვეყნებში. ტორესმა და 

მისმა თანაავტორებმა (2021) შეისწავლეს 

COVID-19-ის კრიზისის ადრეული ეტაპის გენ-

დერული გავლენები ფირმებში 49 დაბალი და 

საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყანაში. შედე-

გების თანახმად, ქალების მიერ მართული 

ბიზნესების შემოსავლები უფრო მეტად შემცირ-

და და ლიკვიდურობის პრობლემა მეტად ჰქონ-

დათ, კაცების მიერ მართულ ფირმებთან შედა-

რებით, რამაც გამოიწვია ქალების მიერ მარ-

თული კომპანიების დავალიანების ქონის მაღა-

ლი ალბათობა. მეორე მხრივ, ცვალებად გარე-

მოებებზე საპასუხოდ, ქალების მიერ მართულმა 

ფირმებმა უფრო მეტად გაზარდეს ონლაინ 

პლატფორმების გამოყენება და შეიტანეს ინოვა-

ციები თავიანთ პროდუქტებში. მიუხედავად 

ამისა, ხშირად ეს კომპანიები ვერ ახერხებდნენ 

სახელმწიფო დახმარების მიღებას, თუნდაც 

რაიმე ფორმით. 

პანდემიის გავლენა ბიზნესებზე არ 

ყოფილა გენდერულად ნეიტრალური 

საქართველოსთვის 

პანდემიის შედეგად შექმნილმა გარემომ მნიშვ-

ნელოვნად უარყოფითი გავლენა იქონია ქართ-

ველ მეწარმეებზე – შოკის ეფექტი კი გაცილებით 

დიდი იყო მეწარმე ქალებისთვის, ვიდრე კაცე-

ბისთვის. საწარმოებზე პანდემიის გენდერული 

ნიშნით განსხვავებული გავლენების შესაფასებ-

ლად დავეყრდენით მსოფლიო ბანკის მეორე 

კვლევას ქართულ საწარმოებზე COVID-19-ის 

გავლენის შესახებ, რომელიც 2020 წლის ოქტომ-

ბერ-ნოემბრის პერიოდში ჩატარდა. 

ტორესის მეთოდოლოგიის მიხედვით (2021), 

შევაფასეთ, იყო თუ არა განსხვავებები გაყიდ-

ვებით მიღებული შემოსავლის კლების სიდი-

დესა (გაყიდვებით მიღებული შემოსავლის 

თვითშეფასებული პროცენტული ცვლილება 

ინტერვიუმდე ერთი თვით ადრე, 2019 წლის 

იმავე პერიოდთან შედარებით) და ლიკვიდურო-

ბაში ქალებისა და კაცების მიერ მართულ 

ფირმებს შორის. ასევე, შევაფასეთ, მოსალოდნე-

ლი იყო თუ არა ფულადი ვალდებულებების 

წარმოქმნა უფრო მეტად მენეჯერი ქალების მიერ 

მართულ კომპანიებში (გასაუბრებიდან 6 თვის 

შემდეგ). 

დამოკიდებული ცვლადის ტიპის მიხედვით 

(უწყვეტი ან ბინარული), გენდერული სხვობის 

შესაფასებლად გამოყენებულია უმცირეს კვად-

რატთა მეთოდი (OLS) ან/და პრობიტ მოდელი. 

რეგრესიულ ანალიზში, კომპანიების ხელმძღვა-

ნელთა გენდერული კლასიფიცირების მიღმა, 
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აგრეთვე, გავითვალისწინეთ კომპანიის სიდიდე 

და სექტორი. ქართული მონაცემთა ბაზა მოი-

ცავს ინფორმაციას 701 საწარმოს შესახებ (581 

მცირე ან საშუალო საწარმო და 120 მიკრო 

ბიზნესი). 

ცხრილი 1. COVID-19-ის არათანაზომიერი გავლენა 
ქალების მიერ მართულ საწარმოებზე საქართველოში, 

ოქტომბერი-ნოემბერი, 2020 

ინდიკატორები 

კაცების 

მიერ 

მართული 

ბიზნესები 

ქალების 

მიერ 

მართული 

ბიზნესები 

გენდერულ

ი სხვაობა 

(პროცენტუ

ლი პუნქტი 

თვიური 

გაყიდვების 

პროცენტული 

ცვლილება 2019 

წლის იმავე 

პერიოდთან 

შედარებით 

-27.20% -45.21% -18.01 pp*** 

ფირმის 

ლიკვიდურობის 

შემცირების 

საშუალო 

ალბათობა 

30.16% 43.10% 12.94 pp** 

ფულადი 

ვალდებულების 

წარმოქნის 

საშუალო 

ალბათობა 

18.56% 29.84% 11.27 pp** 

წყარო: საწარმოთა COVID-19-ის შემდგომი მეორე კვლევა. 

ავტორების გამოთვლები. 

***მნიშვნელოვანია 1%-იანი მნიშვნელოვნების დონეზე; ** 

მნიშვნელოვანი 5%-იანი მნიშვნელოვნების დონეზე. 

1-ელი ცხრილი ასახავს რეგრესული ანალიზის 

შედეგებს საკითხზე – პანდემიის გენდერული 

ნიშნით განსხვავებული გავლენები ქართულ 

საწარმოებზე. კვლევამ აჩვენა, რომ ქალების 

მიერ მართული კომპანიების გაყიდვები, შემოსა-

ვალი და ლიკვიდურობა კაცების მიერ მართულ 

ფირმებთან შედარებით მეტად შემცირდა. 

გაყიდვების მაჩვენებელი 18%-ით მეტად შემ-

ცირდა ქალების მიერ მართულ კომპანიებში. 

გაყიდვების შემცირება გადაითარგმნა ფულადი 

ნაკადების შემცირებასა და საოპერაციო ხარჯე-

ბის დაფარვასთან დაკავშირებულ პრობლემებ-

ში. მართლაც, შედეგები გვიჩვენებს, რომ ქალე-

ბის მიერ მართულ კომპანიებს, საშუალოდ, 12.9 

%-ით უფრო ნაკლები ლიკვიდურობის მაჩვენე-

ბელი აქვთ. ამით შესაძლოა აიხსნას ქალთა 

ნეგატიური მოლოდინები მომავლის მიმართ. 

როგორც რეგრესული ანალიზი გვიჩვენებს, 

ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლო-

ბის მოლოდინი 11.3%-ით უფრო მაღალია სა-

ქართველოში ქალების მიერ მართული კომპა-

ნიების შემთხვევაში. 

ის ფაქტი, რომ COVID-19-ის კრიზისმა ქალების 

მიერ მართული ბიზნესები უფრო დააზარალა, 

შესაძლოა, განპირობებული იყოს იმითაც, რომ 

საქართველოში ქალებს უფრო მეტად უწევთ 

არაანაზღაურებადი შრომა და სახლის საქმეების 

შესრულება, რაც მათ ნაკლებ დროს უტოვებს 

სამსახურისა და ბიზნესის მართვისათვის. 

მეორე მხრივ, ტორესის და მისი თანაავტორების 

აზრით, (Torres et al. (2021)) მეწარმე ქალები, 

როგორც წესი, უფრო მეტად ასაქმებენ ქალებს 

(სოციალური ჯგუფი, რომელიც მეტად მოწყვ-

ლადია პანდემიის პერიოდში), ვიდრე ეს კაცების 

მიერ მართულ საწარმოებში ხდება. ეს კი უფრო 

მეტად მოწყვლადს ხდის ქალებს ეკონომიკური 

შოკის მიმართ. 

გზა სიტუაციის გაუმჯობესებისა-

კენ 

2021 წელი ხასიათდება როგორც საქართველოს 

ეკონომიკის სწრაფი ზრდის წელი, რასაც მოწ-

მობს მშპ-ის წლიური მაჩვენებლის 10.6%-ით 

(წინასწარი შეფასება) ზრდა. სიტუაციის გაუმ-

ჯობესების ნიშნები შეიმჩნევა შრომის ბაზარზეც 

– 2021 წლის მესამე კვარტალში სამუშაო ძალის 

მაჩვენებელი 4%-ით (YoY) გაიზარდა, დასაქმე-

ბის მაჩვენებელი კი – 1%-ით (YoY). 

ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესებასთან 

ერთად, როგორც ჩანს, შრომის ბაზარზე არსებუ-

ლი გენდერული სხვაობა მცირდება. მაგ., სამუ-

შაო ძალის მონაწილეობის მიხედვით ქალებსა 

და კაცებს შორის მზარდმა სხვაობამ 2021 წელს 

სტაგნაცია განიცადა (იხ. სურათი 1). გარდა ამი-

სა, განსხვავება ქალებისა და კაცების დასაქმების 

მაჩვენებლების ცვლილებებს შორის პოზიტიურ 

ნიშნულს აღწევს 2021 წელს (იხ. სურათი 2), რაც 

ნიშნავს, რომ ქალების დასაქმება გაიზარდა 

მეტად (ან შემცირდა ნაკლებად) ვიდრე კაცების. 
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თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, შეიძლება 

ითქვას, რომ COVID-19-ის კრიზისით გამოწვეუ-

ლი ნეგატიური შედეგები ქალების დასაქმების 

მაჩვენებელზე გამოსწორების გზაზეა. 

ცხრილი 2. COVID-19-ის არათანაზომიერი გავლენა 
ქალების მიერ მართულ საწარმოებზე საქართველოში, 

სექტემბერი, 2021 

ინდიკატორებ

ი 

კაცების 

მიერ 

მართული 

ბიზნესები 

ქალების 

მიერ 

მართული 

ბიზნესები 

გენდერული 

სხვაობა 

(პროცენტული 

პუნქტი) 

თვიური 

გაყიდვების 

პროცენტული 

ცვლილება 

2019 წლის 

იმავე 

პერიოდთან 

შედარებით 

-4.14% -12.20% -8.05 pp 

ფირმის 

ლიკვიდურობ

ის 

შემცირების 

საშუალო 

ალბათობა 

32.48% 45.95% 13.47 pp*** 

ფულადი 

ვალდებულებ

ის წარმოქნის 

საშუალო 

ალბათობა 

13.63% 25.15% 11.52 pp*** 

წყარო: საწარმოთა COVID-19-ის შემდგომი მესამე კვლევა. 

ავტორის გამოთვლები. 

***მნიშვნელოვანია 1%-იანი მნიშვნელოვნების დონეზე; 

მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხვის მესამე 

ფაზის მონაცემების მიხედვით, კაცების მიერ 

მართული საწარმოების გაყიდვები, ქალების 

მიერ მართული საწარმოების გაყიდვების მსგავ-

სად, შემცირდა, შედეგები არ არის სტატისტი-

კურად მნიშვენლოვანი და ეს ვერ ასახავს გენდე-

რული სხვაობის რაიმე ნიშანს. სიტუაციის 

გაუმჯობესება არ შეინიშნება არც ლიკვიდურო-

ბის მოსალოდნელ შემცირებასთან და არც 

ფინანსური ვალდებულებების შესრულებასთან 

დაკავშირებულ სირთულეებთან. ამ ორ მაჩვენე-

ბელში გენდერული სხვაობა კვლავ ისეთივეა, 

როგორიც გამოკითხვის მეორე ფაზის დროს იყო 

(ოქტომბერი-ნოემბერი 2020). როგორც ჩანს, 

ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესების მიუ-

ხედავად, პანდემიით გამოწვეული ყველა სირ-

თულე საწარმოებისთვის არ გამქრალა გენდე-

რულ ჭრილში. 

შეჯამება 

პანდემიამ დიდი ეკონომიკური ზარალი მოი-

ტანა, რომელიც ქალებს უფრო მეტად შეეხოთ 

როგორც დასაქმების, ისე სამეწარმეო თვალსაზ-

რისით. COVID-19-ის კრიზისის ეს არათანაზო-

მიერად ნეგატიური გავლენა ქალებზე ერთ-

ერთი მიზეზია იმისა, რომ სამუშაო ძალა ბევრმა 

ქალმა დატოვა, ქალების მიერ მართული 

საწარმოებს კი დიდი სირთულეები შეექმნა. 

გაყიდვების მაჩვენებელი უფრო მეტად შემცირ-

და ქალების მიერ მართულ ქართულ კომპანიებ-

ში, რაც გამოისახა ფულის მიმოქცევის შემცირე-

ბასა და საოპერაციო ხარჯების ფულად ვალდე-

ბულებებთან დაკავშირებულ პრობლემებში. 

მიუხედავად ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯო-

ბესებისა, გენდერული სხვაობა საქართველოში 

მხოლოდ ნაწილობრივ შემცირდა. დადებითი 

ზრდის ტენდენცია უფრო მეტად შეინიშნება 

ქალების დასაქმების მაჩვენებელში, შემცირდა 

განსხვავება ქალებისა და კაცების სამუშაო 

ძალის მონაწილეობის და დასაქმების დონის 

მაჩვენებლებს შორის. ქართული საწარმოების 

შემოსავლის გაუმჯობესებასთან ერთად (თუმცა 

პროგნოზირებული გენდერული განსხვავება 

სტატისტიკურად უმნიშვნელო იყო), მცირდება 

გაყიდვების სფეროში არსებული გენდერული 

სხვაობა. მიუხედავად ეკონომიკის გაუმჯობესე-

ბისა, განსხვავებები ლიკვიდურობასა და ფინან-

სური ვალდებულებების შესრულებასთან და-

კავშირებულ სირთულეებში ჯერ კიდევ არ 

შემცირებულა, რაც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ 

პანდემიის ნეგატიური გავლენა ქალებზე კვლავ 

იგრძნობა. ამის გამო, ქალები ჯერ კიდევ მოწყ-

ვლად ჯგუფად და სამიზნედ რჩებიან პოლიტი-

კის გამტარებელთათვის, რათა მოგვარდეს და 

შემსუბუქდეს მათი პრობლემები. 

სამომავლოდ გატარებული პოლიტიკა, ასევე, 

მიზნად უნდა ისახავდეს ქალების წახალისებას, 

რათა ისინი მეტად ჩაერთონ ეკონომიკურ 
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საქმიანობაში. ამ მხრივ, დისტანციურად მუშაო-

ბა, ბავშვების მოვლის ხელშეწყობის მოქნილ 

პოლიტიკასთან ერთად, ქალებს მეტ შესაძლებ-

ლობას მისცემს. 
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ფილი საბჭოთა კავშირის ეკონომიკის აკადემიური ექსპერტების 

ქსელი, რომელიც აერთიანებს შემდეგ კვლევით ორგანიზაციებს: 

BEROC (მინსკი), BICEPS (რიგა), CEFIR (მოსკოვი), CenEA (შჩე-

ცინი), KEI (კიევი), SITE (სტოკჰოლმი). FREE Network-ის ყოველ-

კვირეული კვლევითი დოკუმენტების სერია მკითხველებს სთა-

ვაზობს აღმოსავლეთ ევროპისა და განვითარებადი ბაზრების 

ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხების კვლევაზე დაფუძნებულ 

ანალიზს. კვლევით დოკუმენტებსა და სხვა პუბლიკაციებში გა-

მოთქმული მოსაზრებები ავტორების პოზიციას გამოხატავს და 

შეიძლება არ ასახავდეს FREE Network-ისა და მისი კვლევითი 

ინსტიტუტის პოზიციას. 

ანა ბურდული 

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი  

ana.burduli@iset.ge 

უფროსი მკვლევარი 

ანა უფროსი მკვლევარია და ISET-ის კვლევით 

ინსტიტუტში კერძო სექტორის განვითარების 

პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის 

მოადგილის მოვალეობას ასრულებს. ანა ტარტუს 

უნივერსიტეტის რაოდენობრივი ეკონომიკის მაგის-

ტრია. სანამ ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნ-

დის წევრი გახდებოდა, ანა პოლიტიკის და მართვის 

კონსალტინგ ჯგუფში (PMCG) ბიზნესის განვითარე-

ბის ოფიცრის პოზიციაზე მუშაობდა. მანამდე ანა 

ასისტენტი მკვლევარი იყო ლიტვის ეროვნული ბან-

კის ფინანსური და ეკონომიკური კვლევების ცენტ-

რში, სადაც DSGE მოდელებზე მუშაობდა. ანა 

CERGE-EI-ში გამოყენებითი ეკონომიკის სამაგის-

ტრო პროგრამაზე მენტორიც იყო. 2019 წლიდან იგი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული 

ლექტორია და საბაკალავრო პროგრამის სტუდენ-

ტებს ეკონომიკის პრინციპებს ასწავლის. მისი კვლე-

ვითი ინტერესებია საჯარო პოლიტიკა, საერთაშორი-

სო ვაჭრობა და კონკურენტუნარიანობა. 

სერგო გადელია 

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი  

sergo.gadelia@iset.ge  

უმცროსი მკვლევარი 

სერგო გადელია ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის 

უმცროსი მკვლევარია. იგი თსუ ეკონომიკის საერთა-

შორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის ბაკალავრია. 

ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მოსვლამდე, სერგომ 

სტაჟირება გაიარა საქართველოს ეროვნული ბანკის 

ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტში, სადაც 

იგი საქართველოს გარემოს, სოციალური და სამთავ-

რობო რისკების მართვის სახელმძღვანელოს შემუშა-

ვებაზე მუშაობდა. მისი კვლევითი ინტერესებია 

მაკროეკონომიკა, მონეტარული ეკონომიკა, ზრდის 

თეორია, ურბანული და რეგიონული ეკონომიკა 

მერი ჯულაყიძე 

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი 

mery.julakidze@iset.ge 

უმცროსი მკვლევარი 

მერი ჯულაყიძე ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის 

უმცროსი მკვლევარია. მერი თსუ ეკონომიკის საერ-

თაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის ბაკალავრია. 

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლისა თუ მუშაობის 

დროს მერი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო 

გენდერის ეკონომიკით, საჯარო პოლიტიკითა და 

განვითარების ეკონომიკით. მისი საბაკალავრო ნაშ-

რომის თემა იყო გენდერული, ეთნიკური და ასაკობ-

რივი სხვაობა ქართული შრომის ბაზარზე. 

გიორგი პაპავა  

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი 

g.papava@iset.ge 

წამყვანი ეკონომისტი 

გიორგი პაპავა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყ-

ვანი ეკონომისტია და კერძო სექტორის განვითარე-

ბის პოლიტიკის კვლევით ცენტრს ხელმძღვანელობს. 

გიორგი ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფი-

ლოსოფიის დოქტორის ხარისხის კანდიდატია 

ეკონომიკის მიმართულებით. გიორგი ISET-ის კვლე-

ვითი ინსტიტუტის გუნდს 2020 წელს შეუერთდა, 

მანამდე კი არაერთ საკონსულტაციო თუ საერთაშო-

რისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობდა ეკონო-

მიკური კონსულტანტის როლში. გიორგი CERGE-EI-

ის კარიერული ინტეგრაციის სტიპენდიანტია (CIF) 

და ამჟამად ISET-ში კანონისა და ეკონომიკისა და 

ინდუსტრიული ორგანიზაციის კურსებს ასწავლის. 

მისი კვლევითი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს 

საერთაშორისო ვაჭრობა, ინდუსტრიული ორგანიზა-

ციები, პოლიტიკური ეკონომიკა, საჯარო პოლიტიკა 

და მონეტარული ეკონომიკა. 
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