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andria uruSaZe aris jandacvis mimarTulebis direqtori 
sakonsultacio kompania Reformatics-Si. 2010-2012 wlebSi is iyo 
saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministri. 
aris jandacvis da socialuri politikis eqsperti am dargSi 25 
wliani gamocdilebiT.

bolo 8 wlis ganmavlobaSi is, rogorc saerTaSoriso konsultanti, 
muSaobda saerTaSoriso (msoflio banki, jandacvis saerTaSoriso 
organizacia) da samTavrobo organizaciebTan 10-ze met qveyanaSi, 
maT Soris - saqarTvelo, ukraina, yazaxeTi, moldova, uzbekeTi, 
albaneTi, tajikeTi.
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კო ვიდ-19 პან დე მია ბო ლო ათ წლე ულ ებ ის ყვე ლა ზე სე რი ოზ ულ გა მოწ ვე ვად იქ ცა სო ცი ალ ური დაც ვის 
სის ტე მე ბის თვის. ჯერ კი დევ ძა ლი ან ად რეა პან დე მი აზე წარ სულ დრო ში სა უბ არი, მაგ რამ მან უკ ვე მნიშ-

ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მი ლი ონ ობ ით ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა ზე და კე თილ დღე ობ აზე. 

უმ უშ ევ რო ბა, და კარ გუ ლი შე მო სავ ლე ბი და გაზ რდი ლი სი ღა რი ბე, ბა რი ერ ები სა მე დი ცი ნო და სო ცი ალ ური 
სერ ვი სე ბის მი ღე ბი სას, და კე ტი ლი სკო ლე ბი და სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბი, შრო მი თი მიგ რან ტე ბი, რომ ლე ბიც 
ვერ ახ ერ ხე ბენ სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბას-ეს არ ას რუ ლი სიაა იმ ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური შე დე გე ბი სა, 
რაც პან დე მი ამ მო იტ ანა.

ყვე ლა ქვე ყა ნას სა კუ თა რი კო ვიდ-19 ის ტო რია აქ ვს. პან დე მი ამ გა მო აჩ ინა მოქ მე დი სო ცი ალ ური დაც ვის სის-
ტე მე ბის მნიშ ვნე ლო ბაც და სი სუს ტე ებ იც. 

კოვიდ-19-ის გაკ ვე თი ლე ბი ბევ რმა გან ვი თა რე ბა დი ეკ ონ ომ იკ ის ქვე ყა ნამ შე იძ ლე ბა გა მო იყ ენ ოს სო ცი ალ-
ური დაც ვის სის ტე მის შემ დგო მი რე ფორ მი რე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ამ ქვეყ ნებს შო რი საა სა ქარ თვე-
ლოც.

პან დე მი ის ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური
შე დე გე ბი

პ ან დე მი ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად შეც ვა ლა ჩვე ნი ყო ველ დღი ური ცხოვ რე ბა, ურ თი ერ თო ბე ბი და საქ მი ან ობ ის 
წე სი. შე ჩე რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის და შემ ცი რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ფონ ზე იზ რდე ბა იმ ად ამი ან ებ ის რიცხვი, 

ვი საც გა უჭ ირ და და დახ მა რე ბა სჭირ დე ბა. რო გორც ჯან დაც ვის, ას ევე სო ცი ალ ური დაც ვის სის ტე მე ბი ორ მა-
გი წნე ხის ქვეშ მო ექ ცნენ, მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და გამ ძლე ობა სე რი ოზ ულ გა მოც დას გა დიან.

კო ვიდ-19 პან დე მი ის პირ ვე ლი დარ ტყმა სა ზო გა დო ებ რივ მა ჯან დაც ვამ მი იღო. მსოფ ლიო სა ზო გა დო ებ ის-
თვის პირ ვე ლი შო კის მი ზე ზი გახ და ტე ლე-რე პორ ტა ჟე ბი ბერ გა მოს და ნიუ-იორ კის პა ცი ენ ტე ბით გა და ჭე-
დი ლი კლი ნი კე ბი დან, სა დაც სპე ცი ალ ურ დამ ცავ ფორ მებ ში გა დაც მუ ლი ექ იმ ები ად ამი ან ებ ის გა დარ ჩე ნას 
ცდი ლობ დნენ. 

პა ნი კის სა ფუძ ვე ლი ნამ დვი ლად არ სე ბობ და – ყვე ლას თვის უც ნო ბი ვი რუ სი სწრა ფად ვრცელ დე ბო და, ძა-
ლი ან სწრა ფად იზ რდე ბო და და ინ ფი ცი რე ბულ თა და გარ დაც ვლილ თა რიცხვი. პირ ვე ლი მო ნა ცე მე ბით, სიკ-
ვდი ლი ან ობა თით ქმის ორ ჯერ მა ღა ლი იყო, ვიდ რე ყვე ლა სხვა ცნო ბი ლი რეს პი რა ტო რუ ლი ინ ფექ ცი ებ ის 
დროს. ვი რუ სის გან თა ვის და სა ცა ვად არ იყო (და დღემ დე არ არ ის) არც წა მა ლი და არც ვაქ ცი ნა. 

იშ ვი ათი გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და1, ეპ იდ ემი ის გავ რცე ლე ბის საფ რთხეს მთავ რო ბებ მა უპ რე ცე დენ ტო სა კა-
რან ტი ნო ღო ნის ძი ებ ებ ით უპ ას უხ ეს. ჩა იკ ეტა საზღვრე ბი და შეწყდა მი მოს ვლა ქვეყ ნებს შო რის. ბევრ ქვე ყა-

1 გამონაკლისებს შორისაა, მაგალითად შვედეთის მიერ არჩეული სტრატეგია. https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-
response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/
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ნა ში აიკ რძა ლა, ან მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იზღუ და მო ქა ლა ქე თა გა დად გი ლე ბა, ზო გან სახ ლი დან გა მოს ვლაც 
კი. ქა ლა ქებ ში გა ჩერ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი, და იკ ეტა სა წარ მო ები და ოფ ის ებ ის უმ რავ ლე სო-
ბა. და იხ ურა კულ ტუ რუ ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სპორ ტუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი. რე ლი გი ურ მა ლი დე რებ მა 
ხალ ხს სახ ლში ლოც ვის კენ მო უწ ოდ ეს, რა თა თა ვი დან აეც ილ ებ ინ ათ მა სობ რი ვი თავ შეყ რის შე დე გად ინ-
ფექ ცი ის გავ რცე ლე ბის საფ რთხე. და იხ ურა სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბი, რეს ტორ ნე ბი, კა ფე ები. და ირ ღვა ტრა დი ცი-
ული სო ცი ალ ური კავ ში რე ბი და ურ თი ერ თო ბე ბი. 

მი უხ ედ ავ ად გა ტა რე ბუ ლი უპ რე ცე დენ ტო ინ ფექ ცი ის შე კა ვე ბის ღო ნის ძი ებ ებ ისა, პირ ვე ლი კო ვიდ-19 დი აგ-
ნო ზი დან თით ქმის რვა თვის შემ დეგ ინ ფი ცი რე ბის უკ ვე 20 მი ლი ონ ამ დე შემ თხვე ვაა რე გის ტრი რე ბუ ლი და 
800 000-მდე გარ დაც ვა ლე ბუ ლი2. ას ეთია ეპ იდ ემი ის სა მე დი ცი ნო შე დე გე ბი.

ძა ლი ან მძი მეა პან დე მი ის გავ ლე ნა ეკ ონ ომ იკ აზე და სო ცი ალ ურ გან ვი თა რე ბა ზეც. გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ-
ური კრი ზი სი უკ ვე აის ახა მი ლი ონ ობ ით ად ამი ან ის ცხოვ რე ბა ზე და კე თილ დღე ობ აზე. 

მსოფ ლიო ბან კის მი ერ 2020 წლის ივ ნის ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პროგ ნო ზით3, წელს მო სა ლოდ ნე ლია გლო ბა-
ლუ რი მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის 5,2%-ით შემ ცი რე ბა და ეს ყვე ლა ზე ცუ დი მაჩ ვე ნე ბე ლია ბო ლო 150 წლის 
გან მავ ლო ბა ში. ამ ავე პროგ ნო ზით, გან ვი თა რე ბა დი ეკ ონ ომ იკ ის ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შემ ცირ დე ბა ერთ სულ მოსახლეზე შე მო სავ ლე ბი და მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა სი ღა რი ბე ში მცხოვ რე ბი ად-
ამი ან ებ ის რა ოდ ენ ობა. გა ერ ოს ერთ-ერ თი გათ ვლით 130 მლნ-მდე ად ამი ანს უკ იდ ურ ესი სი ღა რი ბე ემ უქ რე ბა.

შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით4, 2020 წლის მე ორე კვარ ტალ ში სა მუ შაო სა ათ ებ ის 
რა ოდ ენ ობა ჯა მუ რად 14% ით შემ ცირ და, რაც 400 მლნ სა მუ შაო ად გი ლის ექ ვი ვა ლენ ტია. ეს ორ გა ნი ზა ცია 
გვაფ რთხი ლებს, რომ 1,6 მი ლი არ დი ად ამი ანი, რო მე ლიც არ აფ ორ მა ლურ სექ ტორ შია და საქ მე ბუ ლი და 
მთლი ან ად და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის თით ქმის ნა ხე ვარს შე ად გენს, სა არ სე ბოდ აუც ილ ებ ელი შე მო სავ-
ლე ბის და კარ გვის საფ რთხის წი ნა შე დგას. 

ცხა დია, ეს პროგ ნო ზე ბი კი დევ უფ რო გაუარესდება, თუ პან დე მია მო სა ლოდ ნელ ზე მეტ ხანს გაგ რძელ და. 
აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის გათ ვლე ბით5, თუ კო ვიდ-19 პან დე მი ის შე კა ვე ბა სამ თვე ში მო ხერ ხდა, მსოფ-
ლიო ეკ ონ ომ იკ ის ზა რა ლი 5,8 ტრი ლი ონ დო ლარს მი აღ წევს (გლო ბა ლუ რი მშპ-ის 6,4%) და თუ მის შე კა ვე-
ბას 6 თვე დას ჭირ და ზა რა ლი უკ ვე 8,8 ტრი ლი ონი აშშ დო ლა რი იქ ნე ბა (გლო ბა ლუ რი მშპ-ის 9.7% ).

წი ნა ეპ იდ ემი ებ ის (რო გო რე ბი ცაა სარ სი, მერ სი, ებ ოლა) დროს მი ღე ბულ მა გა მოც დი ლე ბამ ცხად ყო, რომ 
ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური შე დე გე ბის შე სამ ცი რებ ლად არ არ ის საკ მა რი სი მხო ლოდ სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბი. აუც ილ ებ ელია ას ევე მოკ ლე და გრძელ ვა დი ანი სო ცი ალ ური დაც ვის ღო ნის ძი ებ-
ებ ის და გეგ მა და ეფ ექ ტუ რი მარ თვა, რო გორც ნა ცი ონ ალ ურ, ას ევე სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას თან ერ თად სა ჭი როა ად ამი ან ებ მა მი იღ ონ დრო ული ფი ნან სუ რი დახ-
მა რე ბა სა ბა ზი სო სა ჭი რო ებ ებ ის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად და ეკ ონ ომ იკ ური შო კით გა მოწ ვე ულ შე დე გებ თან 
გა სამ კლა ვებ ლად.

სო ცი ალ ური დაც ვა და მი სი ამ ოც ან ები

არ სე ბობს გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბი სო ცი ალ ური დაც ვის მიზ ნებ თან და კავ ში რე ბით. ერ თი მიდ გო მით, 
სო ცი ალ ური დაც ვის მი ზა ნია სო ცი ალ ური რის კე ბით გა მოწ ვე ული იმ ბა რი ე რე ბის მოხ სნა, რაც აფ ერ ხებს 

ად ამი ან ისა და ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბას. მე ორე მიდ გო მით, სო ცი ალ ური დაც ვის მი ზა ნია სა ბა ზი სო სა ჭი-
რო ებ ებ ის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. მე სა მე მიდ გო მით, სო ცი ალ ური დაც ვა ად ამი ან ის უფ ლე ბაა და მი სი მი ზა ნიც ამ 
უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფაა. 

არ სე ბობს სხვა მიდ გო მე ბიც. მა გა ლი თად, სო ცი ალ ური კონ ტრაქ ტის თე ორი ით, სო ცი ალ ური დაც ვა, სხვა სა-
ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და სერ ვი სე ბის მსგავ სად, შეგ ვიძ ლია გან ვი ხი ლოთ რო გორც სა ხელ მწი ფო-

2 10.08. 2020 მონაცემებით წყარო: ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en
3 WB. June 2020. Globl Economic Prospects. Washington : World Bank Group, 2020. Flagship report.
4 ILO. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition Updated estimates and analysis. s.l. : ILO, June, 2020.
5 ADB. ADB Biefs No. 133 May, 2020. Mandaluyong City : ADB, May, 2020
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სა და მო ქა ლა ქეს შო რის და დე ბუ ლი „სო ცი ალ ური კონ ტრაქ ტი“, სა დაც ორ ივე მხა რეს სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი 
და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გა აჩ ნია. 

გა ერ ოს სო ცი ალ ური გან ვი თა რე ბის კვლე ვის ინ სტი ტუ ტის6 მი ერ სო ცი ალ ური დაც ვა, გან მარ ტე ბუ ლია, რო-
გორც „ის ეთი სი ტუ აცი ებ ის პრე ვენ ცია, მარ თვა და დაძ ლე ვა, რო მე ლიც უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ად ამი ან-
ებ ის კე თილ დღე ობ აზე“. 

სო ცი ალ ური დაც ვა აერ თი ან ებს იმ პო ლი ტი კას და პროგ რა მებს, რო მე ლე ბიც მიზ ნად ის ახ ავ ენ სი ღა რი ბის 
და მოწყვლა დო ბის შემ ცი რე ბას, შრო მის ბაზ რე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის გაზ რდას, ად ამი ან ებ ის მოწყვლა დო ბის 
შემ ცი რე ბას, რა თა გაძ ლი ერ დეს მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა უმ კლავ დე ნენ ეკ ონ ომ იკ ურ და სო ცი ალ ურ რის-
კებს, რო გო რი ცაა უმ უშ ევ რო ბა, სო ცი ალ ური გა რი ყუ ლო ბა, ავ ად მყო ფო ბა, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
და სი ბე რე.

სო ცი ალ ური დაც ვის ამ ოც ან ებ ზე გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნის კონ ტექ სტიც, ერთ-ერ თი გან მარ ტე ბით სო ცი ალ-
ური დაც ვა შეგ ვიძ ლია გან ვი ხი ლოთ, რო გორც ”სა ზო გა დო ებ რი ვი ქმე დე ბე ბი, რომ ლე ბიც მი იღ ება იმ დო ნის 
მოწყვლა დო ბის, რის კე ბის და დეპ რი ვა ცი ის სა პა სუ ხოდ, რომ ლე ბიც მიჩ ნე ულია სო ცი ალ ურ ად მი უღ ებ ლად 
მო ცე მულ პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის თვის ან სა ზო გა დო ებ ის თვის7”. 

ნა ცი ონ ალ ური სო ცი ალ ური სის ტე მე მის შე სა ფა სე ბი სა და გან ვი თა რე ბის თვის შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ამ შე იმ უშ ავა ე.წ. სო ცი ალ ური დაც ვის ჭე რე ბის მე ქა ნიზ მი8. ის ეხ მა რე ბა წევრ სა ხელ მწი ფო ებს შე აფ-
ას ონ მოქ მე დი სის ტე მე ბის ეფ ექ ტუ რო ბა და და გეგ მონ მი სი სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბა. სო ცი ალ ური დაც ვის 
ჭე რე ბის მე ქა ნიზ მი ერ თი ანი კონ ცეფ ცი ის ნა წი ლია, რო მე ლიც სო ცი ალ ურ დაც ვას ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის გა-
ნუ ყო ფელ ნა წი ლად გა ნი ხი ლავს და გან საზღვრავს რო გორც მი ნი მა ლურ, სა ბა ზი სო გა რან ტი ებს ამ უფ ლე-
ბე ბის და სა ცა ვად. 

2016 წელს მსოფ ლიო ბან კმა და შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ამ მო უწ ოდ ეს წევრ სა ხელ მწი ფო ებს 
გააერთიანონ ძა ლის ხმე ვა 2030 წლის თვის უნ ივ ერ სა ლუ რი სო ცი ალ ური დაც ვის მი საღ წე ვად. უნ ივ ერ სა ლუ-
რი სო ცი ალ ური დაც ვის მი ზა ნია სა ზო გა დო ებ ის ყვე ლა წევ რი მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე უზ რუნ ველ ყოს 
სო ცი ალ ური უს აფ რთო ებ ის სა ბა ზი სო დო ნით, რაც და იც ავს მათ გა ღა რი ბე ბის გან, და იმ რის კე ბი სა გან რო-
მე ლიც მათ სა არ სე ბო წყა როს და კე თილ დღე ობ ას ემ უქ რე ბა. უნ ივ ერ სა ლუ რი სო ცი ალ ური დაც ვის იდეა ახ-
ლოს არ ის ე.წ. მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ამ ოც ან ებ თა ნაც, სა დაც ბევ რი ინ დი კა ტო რი სწო რედ სო ცი ალ ური 
კე თილ დღე ობ ის სა ზო მია. 

დღე ის ათ ვის, მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით,9 და ბა ლი და სა შუ ალო შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნებ ში სო ცი-
ალ ური დაც ვით და ფარ ვა სა შუ ალ ოდ შე ად გენს მო სახ ლე ობ ის 36.8% -ს. 

კო ვიდ-19-ის გა მოც დი ლე ბამ გვაჩ ვე ნა, რომ რაც უფ რო უნ ივ ერ სა ლუ რია სო ცი ალ ური დაც ვის სის ტე მა ქვე ყა-
ნა ში, მით უფ რო ხარჯ-ეფ ექ ტი ან ად და ნაკ ლე ბი ად მი ნის ტრა ცი ული და ნა ხარ ჯით არ ის შე საძ ლე ბე ლი მო სახ-
ლე ობ ის ათ ვის სა ჭი რო სო ცი ალ ურ მხარ და ჭე რას კრი ზი სე ბის პე რი ოდ ში.

სო ცი ალ ური დაც ვის პროგ რა მე ბი სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სულ გეგ მა ში

ს ა ქარ თვე ლო იმ მცი რე ქვეყ ნე ბის რიცხვშია, რომ ლებ მაც სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ეფ ექ ტუ რი მუ შა-
ობ ისა და დრო ული და მკაც რი სა კა რან ტი ნო ღო ნის ძი ებ ებ ის წყა ლო ბით წარ მა ტე ბით მო ახ ერ ხეს ეპ იდ-

ემი ის კონ ტრო ლი და მი სი გავ რცე ლე ბის შეზღუდ ვა10. 

6 The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) https://gsdrc.org/topic-guides/social-protection/what-is-social-protection/definitions-and-
objectives/
7 A. Norton, T. Conway, M. Foster. Social Protection concepts and approaches: implications for policy and practice in international development. London: Overseas 
Development Institute. 2001
8 ILO. Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202
9 ეს ბაზა მოიცავს მონაცემებს იმ 114 ქვეყნიდან, სადაც შიდამეურნეობების კვლევა ტარდება. World Bank’s ASPIRE database. https://www.worldbank.org/
en/data/datatopics/aspire
10 მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოში მცხოვრები 3 716 858 ადამიანიდან 762 621 პირი საპენსიო ასაკისაა (მთლიანი მოსახლეობის 
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მაგ რამ ამ წარ მა ტე ბა საც თა ვი სი ფა სი აქ ვს. ათ ას ობ ით ად ამი ანი დარ ჩა უმ უშ ევ არი და ყო ველ დღი ური შე მო-
სავ ლის გა რე შე. სურ სათ ზე და ყო ველ დღი ური მოხ მა რე ბის საგ ნებ ზე ფა სე ბის ზრდამ კი დევ უფ რო და ამ ძიმ ა 
ღა რი ბი ოჯ ახ ებ ის, ხან დაზ მუ ლი, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე, ასევე უმ უშ ევ არი და არ აფ ორ მა ლურ 
სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ად ამი ან ებ ის მდგო მა რე ობა. 

შექ მნილ ვი თა რე ბას სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მით უპ ას უხა, რა თა და ეც ვა მო ქა ლა ქე-
ებ ის ჯან მრთე ლო ბა და კე თილ დღე ობა და გა და ერ ჩი ნა ეკ ონ ომ იკა. 

მთავ რო ბამ სა ზო გა დო ებ ას COVID-19-თან ბრძო ლის გეგ მის 4 პრი ორ იტ ეტ ული მი მარ თუ ლე ბა წა რუდ გი ნა: 
1. ჯან დაც ვა-მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხლის დაც ვა; 2. ეკ ონ ომ იკა-გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ-
ური კრი ზი სის ფონ ზე სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის მარ თვა და აღ დგე ნა; 3. უს აფ რთხო ება-მო ქა ლა ქე თა დაც-
ვა; 4. მა რა გე ბი და ლო ჯის ტი კა-მო სახ ლე ობ ის სურ სა თით უწყვე ტი უზ რუნ ველ ყო ფის მარ თვა11.

ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის ფარ გლებ ში მო ქა ლა ქე თა სო ცი ალ ურ მხარ და ჭე რა ზე-1 035 000 000 ლა რის გა მო ყო-
ფა იგ ეგ მე ბა, ჯან დაც ვის სის ტე მა და მა ტე ბით 351 მი ლი ონ ლარს მი იღ ებს. 

ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის12 სო ცი ალ ური დაც ვის პროგ რა მე ბი შეგ ვიძ ლია სამ ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბად და-
ვაჯ გუ ფოთ. იხ ილ ეთ ცხრი ლი#1.

1. არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის გაძ ლი ერ ება; 
2. იმ სო ცი ალ ური ჯგუ ფე ბის ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა, რომ ლებ საც ვერ ფა რავს დღეს მოქ მე დი სო ცი-
ალ ური დაც ვის პროგ რა მე ბი; 

3. სა მე დი ცი ნო მო სა ხუ რე ბის უწყვე ტო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა.

ცხრი ლი #1.ცხრი ლი #1. კო ვიდ-19 ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის სო ცი ალ ური პროგ რა მე ბი

სოციალურიპროგრამები დახმარებისმიმღები ფულადი/არაფულადიდახმარება

სოციალურიდახმარების
გაძლიერება

- სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის მიმ ღე ბი ღა რი ბი ოჯ ახ ები
- 100000 ზე მე ტი ქუ ლის მქო ნე 3 და მე ტი ბავ შვი ანი 
ოჯ ახ ები

100 ლა რი 6 თვის გან მავ ლო ბა ში და მა ტე-
ბით 100 ლა რი თი თოეულ ბავ შვზე

- 70 წელ ზე უფ რო სი ას აკ ის ას აკ ით პენ სი ონ ერ ები 30 ლა რით 1 ივ ლი სი დან
2021 წლი დან იგ ეგ მე ბა პენ სი ის ინ დექ სა ცია 

- მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი შშმ პი რე ბი, ას ევე შშმ ბავ-
შვე ბი

100 ლა რი 6 თვის გან მავ ლო ბა ში

დამატებითიფინანსური
დახმარება

- და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი 200 ლა რი 6 თვის გან მავ ლო ბა ში

- თვით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი 300 ლა რი ერ თჯე რა დად

- ბავ შვი ანი ოჯ ახ ები 200 ლა რი თი თოეულ ბავ შვზე 

- სა კა რან ტი ნო სივ რცე ებ ში მყო ფი მო ქა ლა ქე ები13. იზ ოლ აცი აში ყოფ ნის პე რი ოდ ში სას ტუმ-
რო ში ცხოვ რე ბი სა და კვე ბის ხარ ჯე ბი

- ოჯ ახ ები, რომ ლე ბიც მო იხ მა რენ 200 კვ ელ ექ რო ენ-
ერ გი აზე და 200 კბ გაზ ზე ნაკ ლებს

კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის სუ სი დი რე ბა 
პირ ვე ლი სა მი თვის14 გან მავ ლო ბა ში

არაფულადიდახმარება

- მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მით მო სარ გებ ლე ები, მათ შო რის C ჰე პა ტი-
ტის ელ იმ ინ აცი ის პროგ რა მის მო სარ გებ ლე ბი

მე დი კა მენ ტე ბის (მათ შო რის ინ სუ ლი ნის 
და ფსი ქოტ რო პუ ლი პრე პა რა ტე ბის) ბი ნა-
ზე მი წო დე ბა 

- ჰე მო დი ალ იზ ით მო სარ გებ ლე პი რე ბი უფ ასო ტრან სპორ ტი რე ბა თბი ლი სის სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის შე ჩე რე ბის 
გა მო.

წყა რო:წყა რო: სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა. ან ტიკ რი ზი სუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური გეგ მა.

20.5%). შესაბამისად, კოვიდ-19-ის პანდემიის მიმართ მაღალი ან საშუალო რისკის მატარებელად შეიძლება ჩაითვალოს. COVID-19-ის მთავარი 
რისკ-ფაქტორების ოთხი ძირითადი ქრონიკული დაავადებით გამოწვეული ავადობის ტვირთი ქვეყანაში საკმაოდ მაღალია-80%, აქედან: 
1) გულსისხლძარღვთა დაავადებებისთვის - 40%, 2) ქრონიკული რესპირაციული დაავადებებისთვის - 22%, 3) სიმსივნეებისთვის - 15% და 4) 
დიაბეტისთვის - 3%. წყარო: https://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=4c07b687-7268-4ae8-9978-821e5e5ac4b6.
11 საქართველოს მთავრობა. კოვიდ-19 წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში. საქართველოს 
მთავრობა, 2020. https://stopcov.ge/Content/files/COVID_RESPONSE_REPORT__ENG.pdf
12 უფრო დეტალურად იხილეთ : https://stopcov.ge/Content/files/COVID_RESPONSE_REPORT__ENG.pdf
13 4 აგვისტოს მონაცემებით, ასეთი იყო 48 696 ადამიანი.
14 იგეგმება გაგრძელდეს ზამთრის თვეებშიც
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ამ პროგ რა მე ბის სწრა ფი ან ალ იზი რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი დას კვნის შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს. სო-
ცი ალ ური პროგ რა მე ბის უმ რავ ლე სო ბა მოკ ლე ვა დი ანია, ან ერ თჯე რა დი. სხვა დას ხვა სო ცი ალ ური ჯგუ ფე-
ბის თვის ფუ ლა დი ყო ველ თვი ური დახ მა რე ბა შე ად გენს თვე ში 100-დან 200 ლარს, რაც დღე ში და ახ ლო ებ ით 
1-დან 2,2 აშშ დო ლა რამ დე ექ ვი ვა ლენ ტია ლარ ში.

ხან დაზ მუ ლი ად ამი ან ებ ის დი დი ნა წი ლის თვის პენ სია მო მა ვა ლი წლი დან იზ რდე ბა თვე ში 20 ლა რით (8 აშშ 
დო ლა რი), 70 წე ლი და მე ტი ას აკ ის მო ქა ლა ქე ებ ის თვის ჯამ ში 55 ლა რით (18 აშშ დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტი).

პროგ რა მე ბის უმ რავ ლე სო ბა (კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის სუ სი დი რე ბის გარ და) და იწყო სა კა რან ტი ნო 
ღო ნის ძი ებ ებ ის შემ სუ ბუ ქე ბის შემ დეგ 20 მა ის იდ ან. არ აფ ორ მა ლურ სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ებ ის 
ფუ ლა დი დახ მა რე ბის სა ფუძ ვე ლია მა თი ბო ლო პე რი ოდ ში ფორ მა ლუ რად მი ღე ბუ ლი ან აზღა ურ ება, რაც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბა რი ერი იქ ნე ბა ამ დახ მა რე ბის მი ღე ბის თვის. 

ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის და ფი ნან სე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა როა სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ იდ ან მი ღე ბუ ლი თან ხე ბი, რა მაც ჯამ ში 1,7 მლრდ. აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა15. 

პან დე მი ის გაკ ვე თი ლი სა ქარ თვე ლო სო ცი ალ ური 
დაც ვის სის ტე მის თვის

ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა უნ ივ ერ სა ლუ რი სო ცი-
ალ ურ დაც ვის სის ტე მის მშე ნებ ლო ბის თვის16, თუმ ცა ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად ჯერ კი დევ ძა ლი ან ბევ რი გზაა 

გა სავ ლე ლი.

ბო ლო წლებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და სო ცი ალ ური და ჯან დაც ვი თი პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბა. სო ცი-
ალ ური დაც ვის პროგ რა მე ბის ხარ ჯის ხვედ რით მა წილ მა მშპ-თან მი მარ თე ბა ში 7% (სა ხელ მწი ფო პენ სი ებ-
ისა და კომ პენ სა ცი ებ ის ჩათ ვლით), ხო ლო ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის პროგ რა მე ბის ხვედ რით მა წილ მა სა შუ-
ალ ოდ 1,6% შე ად გი ნა.17 ამ ის მი უხ ედ ავ ად, კრი ზი სე ბის დროს სო ცი ალ ური და სო ცი ალ ური დაც ვის სის ტე მა 
თით ქმის მთლი ან ად და მო კი დე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბა ზე, რაც და ფი ნან სე ბის არ ას ტა ბი ლუ რო-
ბის გან ცდას აჩ ენს. 

პან დე მი ის პი რო ბებ ში სა ქარ თვე ლოს სო ცი ალ ური დაც ვის მოქ მე დი სის ტე მის და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო-
ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის ან ალ იზი გვაჩ ვე ნებს, რომ სო ცი ალ ური უს აფ რთხო ებ ის ნა ცი ონ ალ-
ური მე ქა ნიზ მე ბი ვერ იქ ნე ბა სრულ ყო ფი ლი, თუ შე მო იფ არ გლე ბა მხო ლოდ უკ იდ ურ ეს ად ღა ტა კი და სხვა 
მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბით, მა შინ რო ცა მო სახ ლე ობ ის დი დი ნა წი ლი კრი ზი სის დროს მხო ლოდ დროე ბი თი, 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის, ან ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის იმ ედ ად არ ის დარ ჩე ნი ლი. 

ას ევე ცხა დია, რომ აუც ილ ებ ელია შრო მის ბაზ რის პო ლი ტი კის გა და ხედ ვა. დღეს მოქ მე დი პროგ რა მე ბი ვერ 
უზ რუნ ველ ყო ფენ ეფ ექ ტი ან ად მოქ მე დი შრო მის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და ფორ მა ლურ და არ აფ ორ მა-
ლურ სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ებ ის სო ცი ალ ურ უს აფ რთხო ებ ას. 

არ სე ბუ ლი წარ მა ტე ბე ბი სა და პრობ ლე მე ბის ფონ ზე აუც ილ ებ ელია არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ური დაც ვის სი ტე მის 
გან ვი თა რე ბა ზე და მო მა ვალ ზე ფიქ რი. ის ეთი მას შტა ბის კრი ზი სი, რო გო რიც COVID-19 -ია კარ გად წარ მო აჩ-
ენს სო ცი ალ ური დაც ვის სის ტე მე ბის რე ფორ მი რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბას.

15 მათ შორის: IMF – 200.0 მლნ. აშშ დოლარი; ADB – 400.0 მლნ. აშშ დოლარი; WB – 250.0 მლნ. აშშ დოლარი; AFD-200.0 მლნ. აშშ დოლარი; KfW – 
250.0 მლნ. აშშ დოლარი; EU – 200.0 მლნ. აშშ დოლარი; AIIB – 100.0 მლნ. აშშ დოლარი. 
16 უკვე განხორცილებული რეფორმებიდან განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია 2005 წელს ჩატარებული საპენსიო რეფორმა, 2006 წელს 
ამოქმედებული მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა, 2010 წელს განხორციელებული ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაცია და 2012 წელს 
დაწყებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. 
17 წყარო: იუნისეფი. 2017 სოციალური დახმარებების აღწერა და რეკომენდაციები. 2014-2016 წ.წ. ცენტრალური და მუნიციპალური სტრუქტურების 
მიერ მოსახლეობისადმი გაცემული სოციალური სარგებლის/დახმარების ანალიზი. თბილისი https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.georgia/
files/2019-01/Mapping_GEO_edited.pdf
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