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კვლევის რეზიუმე
გამოკითხულ მეწარმეთა ზოგადი დახასიათება
საქართველოში თვითდასაქმებულთა შესახებ ბევრი ინფორმაცია არ მოიპოვება. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ
ისინი უმეტესად სოფლად ცხოვრობენ და დე ფაქტო მიკრო მეწარმეები არიან. ამის მიუხედავად, თვითდასაქ
მებულები დასაქმებულთა 2/3-ს შეადგენენ და მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 20 პროცენტს ქმნიან. მწირი
ინფორმაცია მოიპოვება ქვეყანაში მოქმედ მიკრო და მცირე ბიზნესებზეც.
კვლევის მიზანია, თვითდასაქმებულთა და მიკრო მეწარმეთა საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვე
ბა, მათი როლის გამოკვეთა საქართველოს ეკონომიკაში. კვლევის ფარგლებში შეფასდა თვითდასაქმებულთა
პოტენციალი, რამდენად შეუძლია ეკონომიკის ამ სეგმენტს იქცეს რეგისტრირებულ ჯერ მცირე და შემდგომ
საშუალო ზომის ბიზნესად.
გასაკვირი არ არის, რომ გამოკითხულ თვითდასაქმებულთა 60 პროცენტი სოფლის მეურნეობის სექტორში საქ
მიანობს. ეს სურათი საგრძნობლად იცვლება მიკრო და მცირე ბიზნესის შემთხვევაში, კერძოდ: გამოკითხულთა
20 პროცენტი საქმიანობს მრეწველობის სექტორში, 38 - ვაჭრობაში და 40 პროცენტი - მომსახურების სფეროში
(რომელიც მოიცავს ტრანსპორტსა და კომუნიკაციას, განათლებას, შინამეურნეობებს).
თვითდასაქმებულთა უმრავლესობა ე.წ. „საჭიროებით მოტივირებული მეწარმეები“ არიან. ასაკობრივ ჯგუფებ
ში შეინიშნება სხვაობა მოტივაციის და რისკებთან დამოკიდებულების მხრივ:
39 წლამდე ასაკის გამოკითხულთა 57 პროცენტი მზად არის გაიღოს ფინანსური რისკი, რათა აწარმოოს მეტი,
მაშინ როდესაც 60 წლის და ზევით ასაკობრივ კატეგორიაში ფინანსური რისკს მხოლოდ 14 პროცენტი გაიღებდა.
თვითდასაქმებულების 74 პროცენტი (39 წლის ქვევით ასაკობრივ კატეგორიაში) მზადყოფნას გამოთქვამს ბიზ
ნესის გასაუმჯობესებლად გაიაროს ტრენინგ-კურსები, მაშინ, როდესაც 60 წლის და ზევით თვითდასაქმებულ
თა მხოლოდ 20 პროცენტი იტყოდა თანხმობას ასეთ შესაძლებლობაზე.
რაც შეეხება განათლებისა და ბიზნესის წარმოების ურთიერთკავშირს - თვითდასაქმებულთა შორის უმაღლესი
განათლების მქონეთა რაოდენობა შედარებით ნაკლებია. მიკრო და მცირე საწარმოების შემთხვევაში, კვლევამ
გამოკვეთა აშკარა ბმა: განათლებასა და ბიზნესის ზრდას შორის, განათლებასა და წინასწარ დაგეგმვის ჩვევებს
შორის, განათლებასა და ფორმალიზაციის ხარისხს შორის, განათლებასა და რისკების მიმართ დამოკიდებუ
ლებას შორის. თუმცა, განყენებულად განათლების ფაქტორის დაკავშირება ბიზნესის წარმატებასა თუ წარუ
მატებლობასთან არ იქნება სწორი, რადგან ეს უკანასკნელი დამოკიდებულია მთელ რიგ სხვა ფაქტორებზეც.

რა შეიცვალა ბოლო ორი წლის განმავლობაში?
კვლევის შერჩეული მეთოდი გულისხმობდა ერთი და იგივე თვითდასაქმებულებისა და მიკრო და მცირე მე
წარმეების გამოკითხვას 6 თვეში ერთხელ. ეს მეთოდი იძლევა საშუალებას თვალი ვადევნოთ გამოკითხულ
თა ბიზნეს-აქტივობებში მომხდარ ცვლილებებს, მათ მიერ ბიზნეს-გარემოს აღქმას 2 წლის განმავლობაში.

მეწარმეობა საქართველოში და მისი შეფასება

5

2013 წლის ზაფხულში ჩატარებული პირველი რაუნდის შედეგების შედარება 2015 წლის ზაფხულში ჩატა
რებულ მეოთხე რაუნდთან აჩვენებს, რომ მეწარმეთა განწყობა მაკროეკონომიკურ და ბიზნეს-გარემოსთან
მიმართებით დღეს ნაკლებად ოპტიმისტურია. თვითდასაქმებულთა შორის, შემცირდა იმ რესპოდენტთა
რაოდენობა, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ მათი შემოსავალი სტაბილურია. გამოკითხულთა 60 პროცენტს
მიაჩნია (პირველი რაუნდის 43 პროცენტთან შედარებით), რომ მათი ბიზნეს-აქტივობა სტაგნაციაშია. გამო
კითხულ თვიდასაქმებულთა 71 პროცენტს მიაჩნია, რომ მათი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა ბოლო 6
თვის განმავლობაში. მიკრო და მცირე მეწარმეთა მხოლოდ 13 პროცენტს მიაჩნია, რომ ბიზნესის კეთების
კუთხით მდგომარეობა გაუმჯობესდება უახლოეს მომავალში, მაშინ, როდესაც პირველი რაუნდის დროს
გამოკითხულთა 43 პროცენტი უყურებდა ოპტიმისტურად სამომავლო პერსპექტივას. 10 პროცენტით შემ
ცირდა იმ გამოკითხულთა რაოდენობა, რომლებიც ეთანხმებოდნენ მოსაზრებას, რომ ხელისუფლების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებები არის გასაგები და პროგნოზირებადი.
რაც შეეხება სხვა ფაქტორებს, როგორიცაა ბიზნესის ფორმალიზაცია, ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთი
ერთობა, რისკების მიმართ დამოკიდებულება და მატერიალური მდგომარეობა, კვლევას განსაკუთრებულ
ცვლილებები უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში არ გამოუვლენია.

მეწარმეობა იწყება მცირე ბიზნესიდან
კვლევის შედეგების თანახმად, ბიზნესს საქართველოში იწყებენ არა ბაზარზე არსებული შესაძლებლობე
ბიდან, არამედ საჭიროებებიდან გამომდინარე. უფრო მეტიც, თვითდასაქმებულთა შემთხვევაში, მეწარმე
ობა იწყება შემოსავლის წყაროს ძიების გამო. მეწარმეობა მიკრო-ბიზნესიდან უფრო იწყება. მიკრო-ბიზნე
სებს აერთიანებთ მსგავსი მახასიათებლები, კერძოდ - უმაღლესი განათლების მქონეთა მეტი რაოდენობა,
საქმიანობის სფეროს მრავალფეროვნება, მოტივაცია, ფორმალიზაციისადმი დამოკიდებულება, სარისკო
გადაწყვეტილებების მიღებისადმი მზაობა.
გამოკითხულთა მხოლოდ 5-10 პროცენტი ამბობს, რომ ბიზნესის დასაწყებად ბაზარზე არსებულმა შესაძ
ლებლობამ უბიძგა. ამასთან, გამოკითხულთა ორივე ჯგუფის შემთხვევაში, მათი 35 პროცენტი საქმიანო
ბას ეწევა იმის გამო, რომ დასაქმების სხვა საშუალება არ არსებობს. გამოკითხულთა 70 პროცენტს არ აქვს
საბანკო ანგარიში და მათი 90 პროცენტი ბიზნეს-საქმიანობას ეწევა ყოველგვარი წერილობითი კონტრაქ
ტების გარეშე.

ფორმალიზაცია ბიზნესის რეგისტრაციით არ სრულდება
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მხოლოდ გადასახადების გადახდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შეაფა
სო ბიზნესის ფორმალიზაციის ხარისხი. მნიშვნელოვანია ბიზნესის მართვის მეთოდების გაანალიზებაც.
ამ მიმართულებით შესაძლებელია თვითდასაქმებულები და მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები
გავაერთიანოთ. მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს საქართველოში არსებული საგადასახადო
პოლიტიკის გამო დაბრკოლება ნამდვილად არ ექმნებათ, თუმცა არსებობს გაუცხოება სახელმწიფოსა და
ბიზნესს შორის, რაც ხელს უშლის თვითდასაქმებულს დაარეგისტრიროს საკუთარი საქმიანობა და ქვეყნის
ეკონომიკაში ინტეგრირება მოახდინოს.
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1. პროექტის პრეზენტაცია
თვითდასაქმებულთა საქმიანობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი გარდა იმისა, რომ ისინი უმეტესად
სოფლად ცხოვრობენ და ზოგი დე ფაქტო მიკრომეწარმეა. სტატისტიკური ინფორმაციაც საქართველოს
ეკონომიკის ამ სეგმენტზე ძალიან მწირია. ამის მიუხედავად, თვითდასაქმებულები დასაქმებულთა 2/3-ს
შეადგენენ და, ჩვენი გათვლების მიხედვით, მშპ-ის 18 პროცენტს ქმნიან. ამრიგად, მოსახლეობის ამ ნაწი
ლის შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე ძალიან დაბალია.
კვლევის მიზანია, გავარკვიოთ, შესაძლებელია თუ არა საქართველოს ეკონომიკის ამ სეგმენტიდან მცირე
და საშუალო ზომის რეგისტრირებული ბიზნესი შეიქმნას. კვლევის ეს საკითხი შემდეგი ჰიპოთეზის სახით
შეიძლება ჩამოყალიბდეს: საქართველოს ეკონომიკის არაფორმალური სეგმენტი ქვეყნის „მეწარმეობის“
რეზერვუარს წარმოადგენს, რომლის მატერიალიზების გზებს სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტი, სა
ქართველოს ეკონომიკის რესურსები და შესაძლებლობები, ასევე, მეწარმეთა ხედვები და მოტივაციები გა
ნაპირობებს. შესაძლოა, მოხდეს საწარმოების შექმნის ისეთი ფარული ბარიერების იდენტიფიცირება, რო
გორებიცაა სოციალური, კულტურული და ფსიქოლოგიური ბარიერები, რომლებმაც შეიძლება შეაფერხოს
თავითდასაქმებიდან მიკრომეწარმეობაზე გადასვლა, ხოლო მცირე და საშუალო ბიზნესში, მცირე ზომის
საწარმოებიდან საშუალო ზომის საწარმოებად გარდაქმნა.
საქართველოში მეწარმეობის აღმოცენების და განვითარების შესასწავლად გამოყენებულია კვლევის ლონ
გიტუდური მეთოდი, რაც გულისხმობს თვითდასაქმებულებზე, მიკრო და მცირე მეწარმეებზე დაკვირ
ვებას დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მართლაც, საქართველოს ფორმალური ეკონომიკის
სხვადასხვა კვლევა არ იძლევა „მეწარმეობის“ ევოლუციურ ჭრილში სათანადოდ გააზრების საშუალებას.
ამ კვლევაში კი, „მეწარმეობა“ მოიცავს მიზეზებს, რომლებიც არსებობს საწარმოს შექმნის და მართვის
„განზრახვასა“ და მისი შექმნის და მართვის რეალურ „ქმედებას“ შორის იმ პერსპექტივით, რომ ის შემოსავ
ლის ხანგრძლივი წყარო გახდება. სიტყვა „მეწარმეობის“ ასე გამოყენება ნიშნავს „მომგებიანი შესაძლებ
ლობების აღმოჩენისა და გამოყენების“ პროცესს (შეინი და ვენკატარამანი, 2000:217).
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) შინამეურნეობათა სტატისტიკა თვითდა
საქმებულად იმ ადამიანს თვლის, რომელიც „გამოკითხვის წინა 7 დღე მუშაობდა (სულ მცირე, ერთი საათი
მაინც) შემოსავლის (ხელფასის,მოგების ან სხვა ნატურალური კომპენსაციის) მიღების მიზნით, ან უსასყიდ
ლოდ ეხმარებოდა შინამეურნეობის სხვა წევრებს“. მიკრობიზენსად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
(საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად) მიიჩნევს იმ საწარმოს, რომლის წლიური ბრუნვა 30,000
ლარზე (დაახლოებით 18,000 აშშ დოლარი) ნაკლებია. საქსტატი მცირე ზომის საწარმოდ მიიჩნევს ფირმას,
რომლის თანამშრომელთა რაოდენობა 20-ზე ნაკლებია, ხოლო წლიური ბრუნვა 500,000 ლარს არ აღემატე
ბა (დაახლოებით 300,000 აშშ დოლარი).
ამ კვლევის ფარგლებში, ინტერვიუების პირველი რაუნდი 2013 წლის ივლისში ჩატარდა და სულ 600 ადა
მიანი გამოიკითხა, მათ შორის, თვითდასაქმებულები (350) და მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესის წარმო
მადგენლები (250) საქართველოს სამ რეგიონში (კახეთი, აჭარა და თბილისი). ინტერვიუების მეორე რაუნდი
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2014 წლის მარტში ჩატარდა, მესამე 2014 წლის ოქტომბერში, ხოლო მეოთხე 2015 წლის მაისში. 14 ადა
მიანმა თითოეული ჯგუფიდან კვლევაში მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა მიზეზის გამო ვეღარ შეძლო.
თვითდასაქმებულთა კატეგორიიდან 7 შემთხვევაში ინტერვიუერი ამ ადამიანებს ვერ დაუკავშირდა, ხოლო
მცირე და საშუალო ბიზნესის კატეგორიიდან 6 შემთხვევაში ბიზნესის საქმიანობა შეწყდა.
თვითდასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობა შერჩეულ რეგიონებში, საშუალოდ, 50,000-დან 100,000-მდე
მერყეობს, ხოლო მიკრო და მცირე მეწარმეები დიდი ქალაქებიდან არიან და მათი რაოდენობა, საშუალოდ,
500,000 აღემატება. გენდერული ბალანსის მხრივ უკეთესი ვითარებაა თვითდასაქმებულთა ჯგუფში, სა
დაც გენდერული წარმომადგენლობა თითქმის 50/50-ზეა, ხოლო მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომად
გენლებს შორის, რომლებიც გამოიკითხნენ, მამაკაცები ჭარბობენ - თითქმის 70%. განათლების დონეც
ჯგუფების მიხედვით განსხვავდება; თვითდასაქმებულთა უმეტესობას საშუალო განათლება აქვს, ხოლო
მიკრო და მცირე მეწარმეების ერთ მესამედს მაგისტრის ხარისხი აქვს მიღებული. ორივე ჯგუფიდან მხო
ლოდ მცირე რაოდენობის ადამიანი დასწრებია ტრენინგ-კურსებს.
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2. თვითდასაქმებულების, მიკრო და მცირე
მეწარმეების ზოგადი დახასიათება
2.1. საქმიანობა
2.1.1. თვითდასაქმებულების საქმიანობა
გასაკვირი არ არის, რომ თვითდასაქმებულთა თითქმის 60% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული. თვით
დასაქმებულთა უმრავლესობისთვის ეს, ფაქტობრივად, „საჭიროებით მოტივირებული“ საქმიანობაა. რო
გორც ქვემოთ მოცემულ 1-ელ გრაფიკზე ჩანს, თვითდასაქმებულთა მხოლოდ 8%-ი საქმიანობს ვაჭრობის
სექტორში, 4% კი შემოსავლებს მრეწველობისა და მშენებლობის სექტორებიდან იღებს. თვითდასაქმებულ
თა 30% „მომსახურების სფეროში“ საქმიანობს, რომელიც კერძო შინამეურნეობებს, განათლებას, ტრანს
პორტსა და კომუნიკაციას მოიცავს. გამოკითხულთა უდიდესი უმრავლესობა სოფლის მეურნეობაშია და
საქმებული, რაც საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურას ასახავს. ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ მეტი ინფორ
მაციაა საჭირო სოფლის მეურნეობის კონკრეტული საქმიანობების შესახებ. აუცილებელია დადგინდეს, რა
მოსავალი, სად და როგორ მოჰყავს დასაქმებულთა ამ უმრავლესობას. ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა
აქვს სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის სწორად შემუშავებისთვის, რომელიც სოფლის მეურნეობას ვერ მი
უდგება ისე, თითქოს ის ადამიანების ერთგვაროვანი ჯგუფისგან შედგებოდეს, რომლებსაც მსგავსი საჭი
როებები და პრობლემები აქვთ. არსებობს თუ არა გარკვეული პროდუქტების საწარმოო ჯაჭვი, რომელიც
სხვებზე უკეთ არის ორგანიზებული და სტრუქტურიზებული?
ინდივიდუალური ფერმერები ამ კვლევის ფარგლებში გამოკითხულთა უდიდეს უმრავლესობას წარმოად
გენენ აჭარასა და კახეთში - შესაბამისად, 50%-ს და 70%-ს. მეორე მხრივ, თბილისში გამოკითხულ თვით
დასაქმებულთა 90% მომსახურების და ვაჭრობის სფეროებში საქმიანობს. გამოკითხულთა უმრავლესო
ბისთვის ის საქმიანობა, რასაც ახორციელებს, პირველი და ერთადერთი ბიზნესია და არც ერთი მათგანი
არ არის რაიმე ბიზნეს ასოციაციის წევრი. არ არის გასაკვირი, რომ ქვეყანაში მაღალი უმუშევრობის გამო,
საჭიროებით მოტივირებული მეწარმეობა საქართველოში მეწარმეობის წამყვანი ფორმაა. მართლაც, გა
მოკითხულ თვითდასაქმებულთა 67%-ის თქმით ამჟამინდელი საქმიანობა იმიტომ დაიწყეს, რომ სხვა არჩე
ვანი არ ჰქონდათ. ამრიგად, სოფლის მეურნეობა „საჭიროებით მოტივირებული მეწარმეების“ საჭიროებით
მოტივირებული საქმიანობაა. იმ გამოკითხულთა 60%, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას იმიტომ ახორცი
ელებენ, რომ უკეთესი არჩევანი არ ჰქონდათ, ფერმერები არიან. და ბოლოს, თვითდასაქმებულთა 70%-ზე
მეტი 5 წელზე მეტია აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს. მათი ნახევრის თვიური შემოსავალი 200 ლარამდეა
(დაახლოებით 100 აშშ დოლარი), ხოლო ერთი მესამედის შემოსავალი 200-დან 1,000 ლარამდე მერყეობს.
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2.1.2. მიკრო და მცირე მეწარმეების საქმიანობა
თუ საქართველოში სოფლის მეურნეობა თვითდასაქმებულთა საჭიროებით მოტივირებული საქმიანობაა,
მიკრო და მცირე მეწარმეების შემთხვევაში სურათი განსხვავებულია (გრაფიკი 2). მათი 20 პროცენტი მრეწ
ველობაშია დასაქმებული, 38% ვაჭრობით არის დაკავებული, ხოლო 40% მომსახურების სფეროში მოღ
ვაწეობს, რომელიც მოიცავს ტრანსპორტსა და კომუნიკაციებს, განათლებას, შინამეურნეობებს. მიკრო
და მცირე მეწარმეთათვის გეოგრაფიულ მდებარეობას არანაირი კავშირი არა აქვს მათ საქმიანობასთან
(სოფლის მეურნეობა არ არის მიკრო და მცირე მეწარმეთა ძირითადი საქმიანობა და აჭარასა და კახეთ
ში მიკრო და მცირე მეწარმეები ვაჭრობასა და მრეწველობის სექტორებში საქმიანობენ). მნიშვნელოვანია
იმის ცოდნა, თუ რა შედის სამრეწველო საქმიანობაში. გარდა ამისა, ვინაიდან მიკრო და მცირე მეწარმეთა
57%-ს 5 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს, საინტერესოა იმის ცოდნა, სამრეწველო სექტორი კომუნისტური
ინფრასტრუქტურის ნარჩენს წარმოადგენს თუ ნულიდან ახლად შექმნილ საწარმოებს?
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ძნელია, რაიმე ერთი ტიპის მოტივაციის იდენტიფიცირება, რის გამოც მიკრო და მცირე მეწარმეები აკეთე
ბენ იმას, რასაც აკეთებენ. აქაც ყველაზე ხშირი პასუხი „საჭიროებით მოტივირებული მეწარმეობაა“, მაგ
რამ თვითდასაქმებულებისგან განსხვავებით, ეს მეტი ფულის შოვნის სურვილითაა შეზავებული. არსებული
შესაძლებლობების გამოყენება ისევ არ არის ხშირ პასუხებს შორის.

2.2. შემოსავლები
თვითდასაქმებულთა შემოსავლები იმ ფაქტს ასახავს, რომ მათი საქმიანობა „საჭიროებით არის მოტივი
რებული“. თვითდასაქმებულთა შემოსავლების გათვალისწინებით, შესაფერისი ტერმინი თავის გადასარ
ჩენი მეწარმეობა იქნებოდა. მიკრო და მცირე საწარმოების 70%-ის წლიური ბრუნვა 30,000 ლარია, რაც
დაახლოებით თვეში 1,500 აშშ დოლარს უტოლდება. შესაბამისად, მიკრო და მცირე საწარმოების 70% შე
მოსავლების რეინვესტირებას არ ახდენს. მეტი შემოსავალი რეინვესტირების ალბათობას, სავარაუდოდ,
გაზრდიდა, როგორც ეს ქვემოთ მოყვანილი ცხრილიდან ჩანს. თუმცა, ვერ ვიტყვით, რომ ეს ავტომატური
კორელაციაა და ბიზნესში რეინვესტირებას სწორედ ის 70% არ ახდენს, ვისაც ყველაზე მცირე შემოსავალი
აქვს, რადგან იმ მეწარმეთა 65%, ვისაც 30,000 ლარზე ნაკლები შემოსავალი აქვს, თავის ბიზნესში მოგების
რეინვესტირებას ახდენს.
წლიური ბრუნვა და რეინვესტიცია
მეწარმეთა პროცენტული რაო
დენობა, ვინც თავის ბიზნესში
შემოსავლის რეინვესიტრებას
ახდენს, შემოსავლის კატეგორი
ების მიხედვით

მეწარმეები, რო
მელთა შემოსავალი
30,000 ლარზე ნაკ
ლებია

მეწარმეები, რო
მელთა შემოსავალი
30,000-დან 100,000
ლარამდე მერყეობს

25

33

მეწარმეები, რო
მელთა შემოსავალი
100,000 ლარს აღემა
ტება
50

2.3. ასაკი
კორელაცია ასაკსა და სამეწარმეო მოტივაციას შორის
გამოკითხულ თვითდასაქმებულთა დაახლოებით მესამედის ასაკი 60 წელს აღემატება. 39 წლამდე ასაკის
ადამიანები 24%-ს შეადგენენ, ხოლო 40-დან 59 წლამდე ასაკისა - 44%. ამ კვლევაში ასაკის ცვლადი არ
არის დამოკიდებული საქმიანობაზე. სოფლის მეურნეობაში 39 წლამდე და 60 წელს გადაცილებული ადა
მიანებიც საქმიანობენ. ასაკი ასევე დამოუკიდებელია ისეთი „ფორმალიზების ცვლადებისგან“, როგორე
ბიც არის საბანკო ანგარიშის ქონა, საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება და წერილობითი კონტრაქტების
გაფორმება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ასაკის თვითდასაქმებულთა უმრავლესობა „საჭიროებით მო
ტივირებული მეწარმეა“, ამ კვლევის ყველაზე უფროსი ასაკის სეგმენტი აშკარად განსხვავდება ყველაზე
ახალგაზრდა სეგმენტისგან მოტივაციის, საკუთარ ძალებში დარწმუნების და რისკებისადმი დამოკიდე
ბულების მხრივ. ახალგაზრდა თვითდასაქმებულთა უფრო მაღალი წილი გეგმავს თავისი საქონლისა და
მომსახურების გაყიდვების გაზრდას მომდევნო 6 თვიდან 2 წლამდე პერიოდში. ასევე, 39 წლამდე ასაკის
თვითდასაქმებულთა 74% გაივლიდა ტრენინგ-კურსებს ბიზნესის გასაუმჯობესებლად მაშინ, როდესაც 60
წელზე მეტი ასაკის თვითდასაქმებულთა მხოლოდ 20% გააკეთებდა ამას. ანალოგიურად, 39 წლამდე ასა
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კის თვითდასაქმებულთა 57% მეტ ფინანსურ რისკზე წავიდოდა მეტი პროდუქციის წარმოების მიზნით. ამ
რისკს 60 წელზე მეტი ასაკის თვითდასაქმებულთა მხოლოდ 14% გასწევდა. სხვა საქმიანობის დაწყებას
იმ უნარებით, რომლებიც აქვს, 39 წლამდე ასაკის თვითდასაქმებულთა ნახევარი და 60 წელს გადაცილე
ბულთა მხოლოდ 32% გაბედავდა. ანალოგიურად, წარუმატებლობის შიში ახალი საქმიანობის დაწყებისგან
ახალგაზრდა თვითდასაქმებულთა მხოლოდ 39%-ს, ხოლო ასაკოვანთა 60%-ს შეაჩერებდა.
ასაკის გავლენა მეწარმეობის მოტივაციის ცვლადებზე
დიახ

დიახ

39 წლამდე ნაკლები

60 წლამდე მეტი

შეგაჩერებთ წარუმატებლობის შიში სხვა საქმიანობის
დაწყებისგან?

39%

60%

დარწმუნებული ხართ, რომ იმ უნარებით, რომლებიც
გაქვთ, სხვა საქმიანობის დაწყებას შეძლებთ?

50%

32%

წახვიდოდით ფინანსურ რისკზე თქვენი ბიზნესის გასაუმ
ჯობესებლად?

57%

14%

გაივლიდით ტრენინგ-კურსებს თქვენი ბიზნესის გასაუმ
ჯობესებლად?

74%

20%

პოლიტიკის განმსაზღვრელებს ასაკი გარკვეული დილემის წინაშე აყენებს: სამთავრობო ინიციატივები, რომ
ლებიც ტრენინგის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად, არ მოიტანს შედეგებს, თუ ისინი 50 წელს გადაცილებული
ასაკის მოსახლეობისთვის იქნება გათვალისწინებული. გარკვეული ასაკის შემდეგ ძველი ჩვევების დავიწყება
და ახალი უნარების შეძენა ძნელია. საინტერესოა, შესაძლებელია თუ არა საქართველოს სასოფლო რეგიონში
60 წლის თვითდასაქმებულის ხილვა, ვინც ალღოს აუღებდა პროდუქტიულობაზე ორიენტირებულ ისეთ პოლი
ტიკას, რომელიც ამ ფაქტორებს არ ითვალისწინებს? ამის პასუხი, შესაძლოა, ის სტრატეგიები იყოს, რომლებიც
ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობის ნიშური პროდუქციის წარმოებას, როგორებიცაა თხილი, თუთა და მოცვი,
რაც სხვა პროდუქტებთან შედარებით მეტ მუშახელს ასაქმებს. უნდა ჰქონდეთ პოლიტიკის განმსაზღვრელებს
ასეთ საკითხების გადაწყვეტისას მეწარმის შემოქმედებითი აზროვნება და შეიმუშავონ ისეთი პოლიტიკა, რო
მელიც რომელიმე თაობის გაწირვის გარეშე იძლევა ეკონომიკური წინსვლის შესაძლებლობას?

2.4. განათლება
2.4.1. თვითდასაქმებულთა განათლება
თუ, გასაგები მიზეზების გამო, სოფლის მეურნეობა ქალაქებში ძირითად საქმიანობას არ წარმოადგენს,
განათლების დონის მხრივ ასეთი ცხადი სურათი რეგიონებისა და სექტორების ჭრილში არ გვაქვს. მე-3
გრაფიკი თვითდასაქმებულთა განათლების ზოგად დონეს გვიჩვენებს. მათ 11%-ს ბაკალავრის ან მაგისტ
რის საბჭოთა ეკვივალენტის ხარისხის აქვს (როგორც ქვემოთ არის ახსნილი, თვითდასაქმებულთა 78%-ის
ასაკი, ვისაც უნივერსიტეტის დიპლომი აქვს, 40 წელს აღემატება), ხოლო 52%-ს საშუალო განათლება.
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თუმცა, განათლება საქმიანობისა და გეოგრაფიული მდებარეობისგან დამოუკიდებელი ცვლადია. თბილის
ში, თვითდასაქმებულთა 27%-ს უნივერსიტეტის დიპლომი აქვს. ეს პროცენტული წილი, მიუხედავად იმისა,
რომ კახეთისა და აჭარის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება, არ არის იმდენად დიდი, რომ განათლება და
ადგილმდებარეობა ერთმანეთს დავუკავშიროთ. მაგალითად, პროფესიული განათლების მქონეთა წილი კა
ხეთში უფრო მაღალია, ვიდრე თბილისში.

2.4.2. მიკრო და მცირე მეწარმეების განათლება
მიკრო და მცირე მეწარმეების განათლების დონე თვითდასაქმებულებისაზე მაღალია. როგორც მე-4 გრა
ფიკიდან ჩანს, მათ 38%-ს ბაკალავრის, მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი აქვს და ამ კვლევისთვის შერ
ჩეული ჯგუფის ყველაზე დიდ სეგმენტს წარმოადგენს. საბაზისო განათლება დაწყებითი და საშუალო გა
ნათლებისგან შედგება. თვითდასაქმებულთა კატეგორიისგან განსხვავებით, მიკრო და მცირე მეწარმეთა
შორის არ მოიძებნება არც ერთი, ვინც სკოლაში არ დადიოდა.
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განათლება არ არის დამოკიდებული გეოგრაფიული ადგილმდებარეობაზე. უნივერსიტეტის დიპლომის
მქონე მეწარმეთა წილი ისევე მაღალი აჭარაში და კახეთში, როგორც თბილისში. განათლება ასევე არ არის
დამოკიდებული საქმიანობაზე. არც ერთი სექტორი არ არს დაკავშირებული უმაღლეს თუ პროფესიულ ან
დაწყებით განათლებასთან. თუმცა, კორელაცია ჩანს განათლებასა და რამდენიმე ცვლადს შორის. ამრი
გად, უფრო დეტალურ განხილვას შემდეგი ურთიერთკავშირები იმსახურებს:
1. განათლება და ზრდა
2. განათლება და წინასწარი დაგეგმვა
3. განათლება და ფორმალიზაცია
4. განათლება და რისკები
გამოკითხულ მიკრო და მცირე მეწარმეთა 23% აცხადებდა, რომ მისი ბიზნესი იზრდებოდა, მაგრამ ვერ
აკონკრეტებდა რამდენით და 5%-ს შეეძლო საწარმოს ზრდის პროცენტული მაჩვენებლის დასახელება.
ზრდის ეს აღქმა, რაოდენობრივად არის ის გამოსახული თუ არა, განათლების დონეს უკავშირდება. უნი
ვერსიტეტდამთავრებულები იმ გამოკითხულთა ნახევარს შეადგენენ, ვისი ბიზნესიც იზრდებოდა. ამ კა
ტეგორიაში პროფესიული განათლების მქონე ინდივიდების მესამედი და დაწყებითი განათლების მქონეთა
17% მოხვდა. პირსონის ჰი-კვადრატი 0.41-ს უდრის, რაც, მართალია, არ არის ძალიან არსებითი, მაგრამ
მაინც საკმაოდ დაბალია, რომ ვამტკიცოთ, რომ ეს ორი ცვლადი ერთმანეთზეა დამოკიდებული.
განათლება განვითარების დაგეგმვასთანაც არის კორელაციაში. როგორც ქვემოთ მოცემულ მე-5 გრაფიკ
ში ჩანს, მიკრო და მცირე მეწარმეთა ორი მესამედი არ გეგმავს მეტი საქონლის თუ მომსახურების გა
ყიდვას. თუმცა იმ გამოკითხულთა 18%-ს, ვინც მეტის გაყიდვას გეგმავს, უკეთესი განათლება აქვს სხვა
კატეგორიებთან შედარებით. მეტი საქონლის გაყიდვას გეგმავს უნივერსიტეტდამთავრებულთა 57% და
პროფესიული განათლების მქონეთა 37%. ვინაიდან პირსონის ჰი-კვადრატი 0.00-ის ტოლია, აშკარაა, რომ
ეს ორი ცვლადი არ არის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი.
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ამრიგად, როგორც ჩანს, განათლება ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობს საქმიანობის წარსული და მოსა
ლოდნელი წარმატების თვალსაზრისით. თუმცა, საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა, ვინაიდან შესაძლოა სხვა
ცვლადები აფერხებდეს სამეწარმეო წარმატებას. წარსული და მომავალი საქმიანობის წარმატება მჭიდ
როდ უკავშირდება ერთმანეთს. ის, ვინც ზრდას ამჩნევს, მეტს გეგმავს. ისინი, ვისი საწარმოც შექმნის მო
მენტიდან არ გაზრდილა, იმ მეწარმეთა 73%-ს შეადგენს, რომლებიც მეტს არ გეგმავენ. ისინი, ვინც ზრდას
აფიქსირებს, 19%-ს შეადგენს, ხოლო ისინი, ვისაც შეუძლია დააზუსტოს, რამდენი იყო ეს ზრდა, მხოლოდ
6.7%-ს შეადგენს. პირსონის ჰი-კვადრატი 0.07-ს უდრის და შესაბამისად, დამოუკიდებლობის ტესტს ვერ
აბარებს. თუმცა, ამ მომენტისთვის, ურთიერთკავშირის მიმართულება უცნობია. ნიშნავს ეს იმას, რომ წარ
მატება შობს წარმატებას და ბიზნესის ზრდის შემჩნევა მოტივაციაა, მეტის გაყიდვა დაგეგმო? თუ წინას
წარ დაგეგმვა, ამჟამინდელი საქმიანობის პროგნოზირება საწარმოს ზრდის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელე
მენტს წარმოადგენს?
განათლება ასევე დაკავშირებულია ფორმალიზაციასთან. ამ კვლევაში ფორმალიზაციის ცვლადი შემდე
გია: საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება, საბანკო ანგარიშის ქონა და წერილობითი გარიგების პირობებით
ოპერირება. შესაძლოა ეს ელემენტები ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები, რომლებიც უშუალოდ განა
პირობებს კარგ სამეწარმეო შედეგებს?
როგორც მე-2 ცხრილიდან ჩანს, საუნივერსიტეტო განათლება საბანკო ანგარიშის ქონას, საბუღალტრო
აღრიცხვის წარმოებასა და წერილობითი გარიგების პირობებით ოპერირებას უკავშირდება.

ცხრილი 2 - უნივერსიტეტის დიპლომი და ფორმალიზაციის ცვლადები
უნივერსიტეტის დიპლომი (237-დან 107)

დიახ

არა

საბანკო ანგარიშის ქონა

68.2%

31.8%

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება

84.1%

15.9%

წერილობითი გარიგების პირობებით ოპერი
რება

59.8%

40.2%

მეორე მხრივ, დაწყებითი განათლება განსხვავებულ სურათს აჩვენებს. დაწყებითი განათლება დაკავშირე
ბულია არაფორმალიზაციის უფრო მაღალ დონესთან. დაწყებითი განათლების მქონე ინდივიდთა უმეტესო
ბას არა აქვს საბანკო ანგარიში, არ აწარმოებს საბუღალტრო აღრიცხვას და ძირითადად ზეპირი შეთანხ
მებით ოპერირებს.
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ცხრილი 3 - დაწყებითი განათლება და ფორმალიზაციის ცვლადები
დაწყებითი განათლება (237-დან 63)

დიახ

არა

საბანკო ანგარიშის ქონა

17.5%

82.5%

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება

33.3%

66.7%

წერილობითი გარიგების პირობებით ოპერირება

7.9%

92.1%

მუდმივი თანამშრომლების ყოლაც უმაღლეს განათლებას უკავშირდება. მიკრო და მცირე მეწარმეთა
93.7%, რომლებსაც საბაზისო განათლება აქვთ, მარტო მუშაობს, ხოლო უნივერსიტეტდამთავრებულ მე
წარმეთა ნახევარზე მეტს მუდმივი თანამშრომლები ჰყავს. ამრიგად, არ არის გასაკვირი, რომ ფორმალი
ზაციის ზემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლები ასევე იმ მეწარმეებს უკავშირდება, რომლებსაც მუდმივი
თანამშრომლები ჰყავს. ფორმალიზაცია და შესაძლებლობა, დაიქირავო ადამიანები ლოგიკური ჩანს; და
მაინც საინტერესოა განათლების იდენტიფიცირება დამოკიდებული ცვლადების ამ ქსელში.
დასამატებელია ამ ჯგუფთან დაკავშირებული ორი სხვა ცვლადი: საკუთარ თავში დარწმუნება და რისკი
სადმი დამოკიდებულება.
მეწარმის საკუთარ თავში დარწმუნების ხარისხის შესაფასებლად დასმული იქნა შემდეგი კითხვა: მიგაჩნია,
რომ გაქვს ის ცოდნა, უნარები და გამოცდილება, რომლებიც საჭიროა შენი ამჟამინდელი ბიზნესისაგან
განსხვავებული ბიზნესის დასაწყებად?
ამ კითხვას დადებითი პასუხი უნივერსიტეტდამთავრებულთა 75%-მა, ხოლო საბაზისო განათლების მქონე
თა მხოლოდ 40%-მა გასცა. ახალი საქმიანობის დასაწყებად გამბედაობა, რომელიც მხოლოდ ზემოაღნიშ
ნული კითხვით გაიზომა, პოზიტიურ კორელაციაშია განათლების დონესთან. რისკისადმი დამოკიდებულე
ბის შეფასება ორი კითხვით მოხდა: თქვენი ბიზნესის გასაუმჯობესებლად, წახვიდოდით თუ არა ფინანსურ
რისკზე? და თქვენი ბიზნესის გასაუმჯობესებლად, გაივლიდით თუ არა ტრენინგ-კურსებს? ამ ორი კითხვის
შემთხვევაშიც, უნივერსიტეტდამთავრებულთა პროცენტული წილი, რომლებიც მზად არიან გარისკონ დრო
და ფული, ორჯერ აღემატება საბაზისო განათლების მქონეთა წილს.
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3. რა შეიცვალა 2 წელიწადში?
მეწარმეობის აღმოცენება - ცვლილება რაუნდებს შორის
კვლევის ლინგიტუდურმა მეთოდოლოგიამ შესაძლებელი გახადა თვითდასაქმებულთა და მიკრო და მცირე
მეწარმეთა აღქმებში 2 წლის განმავლობაში მომხდარ ცვლილებებზე დაკვირვება. შესაბამისად, პირველი
რაუნდის პასუხების შედარება მე-4 რაუნდის დროს მიღებულ პასუხებთან შესაძლებლობას გვაძლევს, და
ვინახოთ თუ როგორ შეიცვალა მეწარმეთა აღქმები მაკროეკონომიკურ პირობებსა და ზოგადად, ბიზნესგა
რემოსთან დაკავშირებით.
პირველ და მეოთხე რაუნდებს შორის განსხვავებები საფუძველს გვაძლევს, დავასკვნათ, რომ მთავარი
ცვლილებები გარე ფაქტორების დონეზე მოხდა. შიდა ფაქტორებში, რომლებიც მხოლოდ მეწარმეზეა და
მოკიდებული (როგორებიცაა ბიზნესის ფორმალიზაცია, ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობები, რის
კებისადმი დამოკიდებულება და სხვა), დრამატული ცვლილებები ამ პერიოდის განმავლობაში არ მომხდა
რა. თუმცა, აღქმები საკმაოდ შეიცვალა გარემოს, სამთავრობო უწყებების, მომავალი პროგნოზის, ინფორ
მირების და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პირდაპირი დახმარების პროგრამებში მონაწილეობასთან
დაკავშირებით.
დადებითი ცვლილებაა ის, რომ თვითდასაქმებულ რესპონდენტთა ნახევარმა აღნიშნა, რომ სარგებლობს
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამთავრობო პროგრამით. თუმცა, მიკრო და მცირე ბიზნესის წარ
მომადგენელთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ მართალია, იციან ამ პროგრამის შესახებ, მაგრამ ვერ სარ
გებლობენ, რადგან ვერ აკმაყოფილებენ საჭირო მოთხოვნებს. ამავე დროს, მეტი რესპონდენტი ამბობს,
რომ სმენიათ ისეთი ადამიანების შესახებ, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობენ. გარდა
ამისა, გაიზარდა იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ სმენიათ ისეთი ადამიანების
შესახებ, რომლებიც დახმარების პროგრამებით სარგებლობენ და ახლა ბიზნესს აფართოებენ. მიუხედავად
ამ პოზიტიური ცვლილებისა, რიგ ინდიკატორებში, როგორებიცაა მომავლის პერსპექტივა და სახელმწიფო
ადმინისტრირების შეფასება, ნეგატიური ტენდენცია აღინიშნა. მეტი სიცხადისთვის, ცალ-ცალკე წარმო
გიდგენთ თვითდასაქმებულთა და მიკრო და მცირე მეწარმეების ჯგუფების შედეგებს.

თვითდასაქმებულები
იმ თვითდასაქმებულთა რაოდენობა, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ მეტ-ნაკლებად სტაბილური შემოსავლები
აქვთ, შემცირდა. გარდა ამისა, რესპონდენტთა თითქმის 60%-ს მიაჩნია, რომ მათი ბიზნესი სტაგნაციას
განიცდის; შესაბამისი მაჩვენებელი პირველ რაუნდში 43%-ს შეადგენდა. რესპონდენტთა 71% აცხადებს,
რომ სიტუაცია არ შეცვლილა ბოლო 6 თვის განმავლობაში. მომავლის პერსპექტივაც არასაიმედოა - აბ
სოლუტური უმრავლესობა არ აპირებს ახლო მომავალში არც ახალი სერვისების გაყიდვას და არც ახალი
თანამშრომლების დაქირავებას. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება შემდეგ კითხვაზე პასუხში
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შეიმჩნევა: „თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება ზოგადი სიტუაცია მცირე ბიზნესისთვის?“ მხოლოდ 33-მა
რესპონდენტმა თქვა, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდება, რაც მკვეთრ კლებას აჩვენებს პირველ რაუნდთან
შედარებით, რომლის დროსაც ასე 115 თვითდასაქმებული ფიქრობდა.
გამოკითხულმა თვითდასაქმებულებმა მეტი სკეპსისი გამოხატეს მთავრობის უნართან დაკავშირებით, გა
ნახორციელოს სწრაფი, მიუკერძოებელი და სამართლიანი ადმინისტრირება. მათი რიცხვი, ვინც ფიქრობს
რომ მთავრობა სწრაფად, სამართლიანად და ობიექტურად რეაგირებს მათ საჭიროებებზე, 10%-ით შემ
ცირდა. 10%-იანი კლება აღინიშნა იმ რესპონდენტებს შორისაც, ვინც ფიქრობს, რომ მთავრობა თავის გა
დაწყვეტილებებში მკაფიო და პროგნოზირებადია.
სამთავრობო პოლიტიკებს რაც შეეხება, ბოლო რაუნდის რესპონდენტთა 43% (რაც 4%-ით მეტია პირველ
რაუნდთან შედარებით) ფიქრობს, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში, სახელმწიფოს არ გადაუდგამს ნაბი
ჯები მიკრო და მცირე საწარმოების ხელშესაწყობად. ეს პასუხი შეუსაბამოდ შეიძლება მივიჩნიოთ იმის
გათვალისწინებით, რომ რესპონდენტთა თითქმის 46% სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობს. ამის ახს
ნა იმით შეიძლება, რომ რესპონდენტებს არსებული სახელმწიფო პროგრამები არასაკამრისად მიაჩნიათ და
ფიქრობენ, რომ მეწარმეობის მხარდასაჭერად მეტის გაკეთებაა საჭირო.

მიკრო და მცირე მეწარმეები
ოდნავ ნაკლები მიკრო და მცირე მეწარმე ფიქრობს, რომ მათი ბიზნესიდან მიღებულ შემოსავალს
„სტაბილური“ შეიძლება ეწოდოს. რესპონდენტთა მხოლოდ 13%-ს მიაჩნია, რომ ბიზნესის კეთებისთვის
ზოგადი სიტუაცია ახლო მომავალში გაუმჯობესდება, რაც მნიშვნელოვანი კლებაა პირველ რაუნდთან შე
დარებით, როდესაც რესპონდენტთა 43% ოპტიმისტურად უყურებდა მომავალს.
საინტერესო ცვლილებაა იმ მეწარმეთა რაოდენობის კლება, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი ბიზნესის
განვითარება უფრო სხვა ფაქტორებზეა დამოკიდებული ვიდრე თავად მათზე. იმ მეწარმეთა რაოდენობა,
რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ბიზნესის წარმატება მხოლოდ მათზეა დამოკიდებული, შემცირდა.
საჯარო ადმინისტრირების შეფასებისას, გამოკითხული მეწარმეების 60% აცხადებს, რომ მათი კომპანიები
სახელმწიფო ორგანოებს არ შეუმოწმებიათ (რაც კლებას აჩვენებს პირველ რაუნდში ანალოგიურ 74%-იან
მაჩვენებელთა შედარებით). თვითდასაქმებულების მსგავსად, რესპონდენტთა ეს ჯგუფიც ნაკლებად პოზი
ტიურია სახელმწიფო ადმინისტრირების და ასევე, მათი უნარის შეფასებისას, უზრუნველყონ სამართლიანი
გარემო კონკურენციისთვის.
ამრიგად, რესპონდენტთა აღქმები და პასუხები ძირითადად განსაზღვრა და განაპირობა ქვეყანაში გაუა
რესებულმა ეკონომიკურმა პერსპექტივამ. ვალუტის გაცვლის კურსის მერყეობამ და გაუფასურებამ მო
სახლეობის განკარგვადი შემოსავლების შემცირება გამოიწვია, შეამცირა მათი მსყიდველობითი უნარი და
შესაბამისად, მოთხოვნა. 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის შემცირებული პროგნოზი ასევე მეწარმეების
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მხრიდან პოზიტიური პასუხების კლებით გამოიხატა. გაუარესებული ეკონომიკური პერსპექტივა ავტომა
ტურად აისახა სახელმწიფო ადმინისტრირებით უკმაყოფილებაში და მომავლისადმი ნაკლებ ოპტიმიზმში.
გარდა ამისა, პირველი რაუნდი ჩატარდა მაშინ, როდესაც საქართველოში პოლიტიკური ცვლილები მოხ
და და ხელისუფლება შეიცვალა. პირველმა რაუნდმა აჩვენა მკვეთრი ცვლილებებისადმი რესპონდენტების
გაზრდილი მოლოდინები, რომლებსაც ოპტიმისტური შედეგები მოჰყვებოდა. მეოთხე რაუნდის შედეგებმა
აჩვენა, რომ ოპტიმიზმმა იკლო იმიტომ, რომ მოლოდინები საკმარისად სწრაფად არ ახდა.
პროექტის შედეგად მიღებული მონაცემები თითქმის არანაირ მოძრაობას არ აჩვენებს თვითდასაქმებულის
სტატუსიდან მიკრო და მცირე მეწარმის სტატუსისკენ. ეკონომიკური საქმიანობის სტატუსებს შორის მო
ბილობა ძალიან უმნიშვნელოა (ბერნაბე და სტამპინი, 2009), რაც სეგმენტირებული შრომის ბაზრის მაჩვე
ნებელია.
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4. მეწარმეობა მცირე ზომის საწარმოებით იწყება
არაფორმალური სექტორის1 მოცულობის ყველაზე ბოლო გაანგარიშების მიხედვით, ეს სექტორი საქარ
თველოს მშპ-ის თითქმ ის 30%-ს შეადგენს (აბდიჰი და მედინა, 2013). ის იმ სამუშაო ძალის 50%-ს შეე
საბამება, რომელიც თვითდასაქმებულად და არაფორმალურად ითვლება და მშპ-ის დაახლოებით 20%-ს
შეადგენს.2 საქართველოში მეწარმეობის აღმოცენებაზე ჩატარებული ეს კვლევა3 შეეცადა, განესაზღვრა,
რამდენად წარმოადგენს თვითდასაქმებულებით წარმოდგენილი არაფორმალური სექტორი სამეწარმეო
რესურსს. ხელმისაწვდომი რესურსების, არსებული შესაძლებლობების და სოციალურ-ეკონომიკური ინს
ტიტუტების ურთიერთდამოკიდებულება, მეწარმეთა მოტივაციასა და ხედვასთან ერთად, საქართველოში
მეწარმეობის წარმოშობას განაპირობებს.
ამ კვლევაში, მეწარმეობა გაგებულია, როგორც „მომგებიანი შესაძლებლობების აღმოჩენის და გამოყენე
ბის პროცესი“ (შეინი და ვენკატარამანი, 2000:217). ეს არის გზა სურვილიდან მოქმედებისკენ. ამ თვალ
საზრისით, „საჭიროებით მოტივირებული მეწარმეები“ მეწარმეთა ჯგუფს რეალურად არ წარმოადგენენ.
მართლაც, პროექტის ფარგლებში მიღებული მონაცემები არ გვაფიქრებინებს, რომ ასეთი პროცესი თვით
დასაქმებულთა და მიკრომეწარმეთა შორის ხდება. ეს პროცესი უფრო მცირე საწარმოებით იწყება.
მართლაც, მიკროსაწარმოებს, რომლებიც ინდივიდუალური მეწარმეებისგან შედგება, მაგრამ მიკროსაწარ
მოებად არიან რეგისტრირებული, რათა სპეციალური საგადასახადო რეჟიმით ისარგებლონ, ბევრი საერთო
თვისება აქვთ, ვიდრე თვითდასაქმებულებს. მართალია, ისინი საქმიანობითა და განათლების დონით განს
ხვავდებიან - მიკრომეწარმეებს უკეთესი განათლება, უნივერსიტეტის დიპლომებიც კი აქვთ, უფრო აქტიუ
რები არიან ვაჭრობის და მომსახურების სფეროებში, ხოლო თვითდასაქმებულები უფრო აქტიურები სოფ
ლის მეურნეობაში არიან - მაგრამ მათ ერთნაირი მოტივაცია და ფორმალიზებისა და რისკისადმი მიდგომა
აქვთ. საბუღალტრო წიგნების წარმოება რეგისტრირების შედეგია და შესაბამისად, მიკროსაწარმოების ნა
ხევარი თავისი ბიზნესის საბუღალტრო აღრიცხვას აწარმოებს მაშინ, როდესაც ამას თვითდასაქმებულთა
მხოლოდ 4% აკეთებს. თუმცა, თვითდასაქმებულთა მსგავსად, რესპონდენტთა 70%-ს არა აქვს საბანკო
ანაგრიში, ხოლო 90% თავის ბიზნეს საქმიანობას წერილობითი კონტრაქტების გარეშე ახორციელებს. ასე
ვე, თვითდასაქმებულთა და მიკრომეწარმეთა თითქმის 35%-ის საქმიანობა საჭიროებით არის მოტივირე
ბული. შესაძლებლობების გამოყენება ორივე ჯგუფის მხოლოდ 5%-10%-სთვის წარმოადგენს მოტივაციას.
წარუმატებლობის შიში ორივე ჯგუფის 50%-ზე მეტს გადააფიქრებინებდა ახალი საქმიანობის დაწყებას ან
ახალი პროდუქტისა თუ სერვისის შეთავაზებას. თვითდასაქმებულთა და მიკრომეწარმეთა ნახევარი ტრე
ნინგ-კურსებს მაშინაც კი არ გაივლიდა, თუ ეს მათ ბიზნესს გააუმჯობესებდა. მათი 70% არც ფინანსურ
რისკზე წავიდოდა საკუთარი ბიზნესის შემდგომი გაფართოებისთვის.
1 განისაზღვრება როგორც “ის ეკონომიკური საქმიანობები, რომლებიც თავს არიდებენ ხარჯებს და არ იყენებს იმ შეღავათებსა
და უფლებებს, რასაც ითვალისწინებს კანონები და ადმინისტრაციული წესები, რომლებიც ქონებრივ ურთიერთობებს, კომერციულ
ლიცენზირებას, შრომით კონტრაქტებს, ფინანსურ კრედიტებს და სოციალურ სისტემებს ეხება“.
2 საქსტატის და საკუთარი გაანგარიშების თანახმად.
3 მეწარმეობის წარმოშობა და განვითარება საქართველოში, Academic Swiss Caucasus Net, გამოუქვეყნებელი შედეგები.
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თვითდასაქმებულთა ჯგუფში ამ ცვლადების დაბალი ქულა არ არის გასაკვირი. თუმცა, ისიც შესამჩნევია,
რომ რეგისტრირებას მიკროსაწარმოების ბიზნესის ოპერირება უფრო ფორმალური არ გაუხდია. მართლაც,
ბიზნესის რეგისტრირება ერთ-ერთი ნაბიჯია და არა ერთადერთი, რომელიც მეწარმეებმა შეიძლება გა
დადგან თავიანთი საქმიანობის ფორმალიზაციისთვის. საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება, წერილობითი
საკონტრაქტო პირობებით ოპერირება, საბანკო ანგარიშის მეშვეობით ოპერაციების წარმოება ასევე ფრო
მალიზაციის ატრიბუტებია. არაფორმალობა ბიზნესის რეგისტრაციით არ სრულდება. სხვა სიტყვებით რომ
ვთქვათ, მხოლოდ გადასახადების გადახდა არ არის საკმარისი; საჭიროა ბიზნეს აქტივობის ორგანიზების
გარკვეული ფორმაც. ამ თვალსაზრისით, თვითდასაქმებულები და მიკრომეწარმეები ერთად უნდა დავაჯ
გუფოთ. მეწარმეობა და ფორმალიზაცია იწყება მცირე საწარმოთი, რომელსაც თვითდასაქმებულებისა და
მიკრომეწარმეებისგან ძალიან განსხვავებული ნიშნები აქვს. მათ ყველას საბუღალტრო აღრიცხვა და სა
ბანკო ანგარიშები აქვს; ისინი გეგმავენ თავიანთი საქმიანობის განვითარებას, უფრო მზად არიან წავიდნენ
ფინანსურ რისკზე და უკეთ არიან ინფორმირებული.
შეიძლება დავასკვნათ, რომ მკვეთრმა რეფორმებმა, რომლებიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ გატარ
და, ვერ შეძლო არაფორმალური სექტორის ფორმალურ სექტორში უკეთ ინტეგრირება. გადასახადები და
პროცედურები შემცირდა და გამარტივდა, მაგრამ თვითდასაქმებულების მიერ გადასახადების გადახდის
დონე არ გაზრდილა (ტოროსიანი და ფილერი, 2014). მონაცემები გვიჩვენებს, რომ თვითდასაქმებულე
ბი და მიკრომეწარმეები ერთნაირად არიან ორგანიზებული: არაფორმალურად. ეს არის არაფორმალობის
„ორგანიზაციული“ განზომილება, რომელსაც არაფორმალობის მეორე განზომილება ემატება: ოფიციალუ
რი მმართველობის წვოდმა (გუჰა-ხასნობისი და სხვები, 2006).
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5. არაფორმალობა ბიზნესის რეგისტრაციით
არ სრულდება
ASCN-ის მონაცემთა ბაზა ინფორმაციას არაფორმალობის სხვა განზომილების - ოფიციალური მმართვე
ლობის წვდომის - შესახებაც შეიცავს. საგადასახადო განაკვეთები, და ლიცენზიები და ნებართვები ერ
თ-ერთ მთავარ ბარიერად არ განიხილება. თვითდასაქმებულებს, მიკრო და მცირე მეწარმეებს არანაირი
მიზეზი არა აქვთ, დაიჩივლონ სახელმწიფო ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ რაიმე პრობლემაზე და
ამაზე არც საუბრობენ. საქართველოში მიკრობიზნესი გადასახადებისგან არის გათავისუფლებული, ლი
ცენზიები და ნებართვები სრულად ლიბერალიზებული და მინიმუმამდე არის დაყვანილი. შრომის კოდექსიც
საკმაოდ ლიბერალურია და მისი სათანადოდ აღსრულება არ ხდება. სამართალდაცვის დონითა და იმ ფაქ
ტით, რომ მიკრო და მცირე საწარმოებს იშვიათად ჰყავთ მუშახელი დაქირავებული, შეიძლება აიხსნას ის,
რომ რესპონდენტებს ჰგონიათ, რომ 2013 წელს კოდექსში შეტანილი ცვლილებები მათ არ ეხება.
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ რეალობასა და მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას შორის არ
სებული უფსკრული გარდამავალი ქვეყნების ეკონომიკური რეფორმების დილემას ასახავს. რეფორმების
აუცილებლობა ეკონომიკაში ჩაურევლობას მოითხოვდა რომელიმე აქტორის მხარდაჭერის თავიდან ასა
ცილებლად, თუმცა ამან, ფაქტობრივად, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების განვითარება შეაფერხა.
„პოლიტიკების ვაკუუმმა“, რომელიც წინა ხელისუფლების უკან დახევამ შექმნა, უამრავი ისეთი აქტივობა
და განვითარების პროექტი წარმოშვა, რომლებსაც ეროვნული და საერთაშორისო სააგენტოები და არასამ
თავრობო ორგანიზაციები აფინანსებდნენ. ამ აქტივობებმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესეს ბიზნესგარემო,
მაგრამ ისინი ტაქტიკური ხასიათისაა და ვერ ჩაანაცვლებს სტრატეგიულ და სრულფასოვან ეკონომიკურ
პოლიტიკებს, რომლებიც საჭიროა არაფორმალური ეკონომიკის ფორმალურ ეკონომიკაში ინტეგრირების
თვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ძველი საბჭოთა ბიუროკრატიის დემონტაჟი გამოწვევის მხოლოდ ნახე
ვარია. მეორე ნახევარი ინსტიტუტების მშენებლობაა, რომელიც კვლავ პრობლემად რჩება საქართველოში.
კავკასიის ბარომეტრის მონაცემთა ბაზა, რომელიც 2008-2013 წლების პერიოდს მოიცავს, ბევრ რამეს
გვიჩვენებს სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და მის მოქალაქეებს შორის ურთიერთობების შესახებ. მხოლოდ
იმ რესპონდენტების პროცენტულ წილზე ფოკუსირებით, რომლებიც „სრულად ენდობიან“ ზოგიერთ ქარ
თულ ინსტიტუტს, მათი სამ კატეგორიად დაყოფა არის შესაძლებელი:
1) ინსტიტუტები, რომლებსაც 2008-2013 წლებში რესპონდენტთა 50% სრულად ენდობოდა, ამ პროცენტუ
ლი წილის მცირედი კლების მიუხედვადაც კი.
2) ინსტიტუტები, რომლებსაც სრულად რესპონდენტთა 50%-ზე ნაკლები ენდობოდა, მაგრამ მათი
„სანდოობა“ 2008-2013 წლებში გაიზარდა.
3) ინსტიტუტები, რომლებსაც სრულად რესპონდენტთა 50%-ზე ნაკლები ენდობოდა, მაგრამ მათი
„სანდოობა“ 2008-2013 წლებში შემცირდა.
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ქვემოთ მოცემული ცხრილი ამ კატეგორიზაციის შედეგია.
ინსტიტუტებისადმი ნდობის რეიტინგი
მაღალი ნდობა (50%-ზე მეტი), 50%-ზე ნაკლები „სანდოობა“, “50%-ზე ნაკლები „სანდოობა“, და
მცირედი კლების თუ ზრდის მიუ თუმცა ოდნავი ზრდა
შემცირება
ხედავად
რელიგიური ავტორიტეტები (86- აღმსარულებელი ხელისუფლება ჯანდაცვის სისტემა (62-44%)
81%)
(31-39%)
ჯარი (75-72%)

ევროკავშირი (54-33%)

პოლიცია (53-58%)

გაერო (48-30%)

განათლების სისტემა (55-55%)

მედია (50-24%)
პრეზიდენტი (50-24%)
არასამთავრობო ორგანიზაციები
(35-23%)
ადგილობრივი
(36-28%)

ხელისუფლება

პარლამენტი (35-28%)
სასამართლო სისტემა (27-22%)
ზემოთ წარმოდგენილი ცხრილი გვიჩვენებს, რომ იმ ინსტიტუტებს, რომლებმაც რეფორმები და პოლიტი
კები უნდა გაატარონ, რათა არაფორმალური ეკონომიკის ფორმალურ ეკონომიკაში ინტეგრირება მოხდეს,
ქართველები არ ენდობიან და ეს ნდობა 2008-20013 წლებში შემცირდა. იმ ინსტიტუტთა შორის, რომელ
მაც უფრო ინკლუზიური საბაზრო ეკონომიკა უნდა შექმნას, ერთადერთი ინსტიტუტი რომლის მიმართაც
მზარდი ნდობა იყო, აღმასრულებელი ხელისუფლებაა. თუმცა, ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომელიც
მნიშვნელოვან როლს შეიძლება ასრულებდეს ეკონომიკის ფორმალიზაციაში, რესპონდენტთა მხოლოდ მე
ოთხედი ენდობა.
ამ ინსტიტუტებისადმი ნდობის ნაკლებობა აფერხებს უფრო ინკლუზიური საბაზრო ეკონომიკის შექმნას.
პოლიტიკებს, ქმედებებს, პროგრამებს და ამ სამთავრობო უწყებებს ნდობის ნაკლებობა აზარალებს, რაც
ამ ინსტიტუტების ხარისხს ისე არ უკავშირდება, როგორც ამ პოლიტიკების განხორციელების სტილს და
პოლიტიკის შემუშავების პროცესში კერძო სექტორის წარმომადგენლებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას
თან კონსულტირების და მათი ამ პროცესში ჩართვის მექანიზმების არასებობას.
ამ ემპირიული მონაცემების ასეთი ინტერპრეტაცია გვაფიქრებინებს, რომ არაფორმალური ეკონომიკა
მხოლოდ ეკონომიკის განვითარებას არ უკავშირდება, არამედ ინსტიტუტების და სახელმწიფოს მშენებ
ლობასაც. ამით ასევე აიხსნებოდა ის, თუ რეფორმების განხორციელების მიუხედავად რატომ გაიზარდა
არაფორმალური ეკონომიკა ბევრ გარდამავალ ქვეყანაში (კრისტიჩი და სანფეუ, 2011, ლუკიანოვა, 2015) და
რატომ წარმოადგენს ეს პრობლემას განვითარებულ ეკონომიკებშიც. ზოგი გათვლის თანახმად, არაფორ
მალურმა სექტორმა ბელგიასა და პორტუგალიაში მშპ-ის 21%, ხოლო იტალიაში 25% შეადგინა 1991-2005
წლებში (შნაიდერი და ბუენი, 2012).
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საქართველოში, არაფორმალური ეკონომიკა შეიძლება ჯანსაღ დისტანციად განვიხილოთ, რომელიც სა
ხელმწიფომ მასსა და მცირე ბიზნესს შორის დააწესა. მასთან ურთიერთობის არქონით, ის ბარიერს არ
წარმოადგენს. მეორე მხრივ, მან, დასავლური სტანდარტებისგან განსხვავებით, ვერ შეძლო შეექმნა ელე
მენტარული პლატფორმა ჭეშმარიტი ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის განვითარებისთვის. თითქოს სა
ხელმწიფომ ეკონომიკაში „ჩაურევლობა“ მასზე „უზრუნველობაში“ აურია. ეს არასწორი ინტერპრეტაციაა
კიდევ უფრო თვალსაჩინოა, თუ თვითდასაქმებულთა ოფიციალურ სტატუსს შევხედევათ. ისინი, საბედნიე
როდ თუ საუბედუროდ, სახელმწიფოს წვდომის მიღმა არიან.
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