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ძირითადი შედეგები
აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო შრომითი მიგრაციის ტენდენციების შესწავლა გურიასა და
აჭარაში მიგრაციის პოტენციური რისკის შემცველ დასახლებებში; ანუ მიგრაციის რისკების
შემცველი
მცხოვრები

სოციალურ-ეკონომიკური
მოსახლეობის

პროფილის

მიგრაციასთან

გამოკვეთა

და

დაკავშირებული

აღნიშნულ

თემებში

დამოკიდებულებების

(ატიტუდების) შესწავლა.
ჩატარდა მოსახლეობის მასობრივი გამოკითხვა, პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით. სულ
გამოიკითხა დაახლოებით 420 რესპონდენტი ოთხ მუნიციპალიტეტში შემავალ 10 სოფელში.
გაიმართა 2 ფოკუს ჯგუფი თვისობრივი კვლევის ფარგლებში.
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2015 წლის შემოდგომაზე.
კვლევის ანალიზი განხორციელდა სხვადასხვა ასპექტების გათვალისწინებით როგორებიცაა:
თემის პროფილი, ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურა თემში, თემის წინაშე არსებული
მთავარი პრობლემები, ეკონომიკა და დასაქმება, თემის დემოგრაფიული სიტუაცია, მიგრაცია
თემში.
ანგარიში წარმოადგენს რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის შედეგების ანალიზს.
ამრიგად, კვლევის ანალიზის მიხედვით გამოვლინდა:
შრომით მიგრაციას მასიური ხასიათი აქვს - კვლევამ აჩვენა, რომ, საზღვარგარეთ დროებით
სამუშაოებზე გასვლას მასიური ხასიათი აქვს და ფაქტობრივად სოფლები დაცლილია „სოფლებში ოჯახებში მხოლოდ მოხუცებია დარჩენილი, ისინი ვინც არ მიდიან, დროებით
სამუშაოზე პრობაციონერები არიან, თუ არა მიგრაციის პროცენტი კიდევ უფრო მაღალი
იქნებოდა. სამუშაო მიგრაცია მარტო გურია-აჭარის პრობლემა არაა, რამდენიმე დღის უკან
თიანეთში ვიყავი, იქაც ქალი არა სოფელში დარჩენილი, საზღვარგარეთ მიდიან მასიურად“
აღნიშნავს ფოკუს ჯგუფი ერთ-ერთი მონაწილე, აღნიშნული აზრი განზოგადებულ იქნა ყველა
მონაწილის მიერ.
ამავეს ადასტურებს რაოდენობრივი კვლევაც გამოკითხულთა 55.5% ანუ ნახევარზე მეტი
თვლის, რომ მათი სამეზობლოდან ბოლო 1 წლის განმავლობაში „ბევრი“ ადამიანი წავიდა
სამუშაოს საძებნელად უცხოეთში.
მიგრაციას მრავალფეროვანი მიზეზები აქვს - სოციალურ, ინფრასტრუქტურულ, დასაქმების,
მიწის არ ქონის პრობლემებთან ერთად კვლევის სამიზნე სოფლებში არსებობს მოსახლეობის
ინტეგრაციის პრობლემა ქართულ სახელმწიფოში

- „როდესაც ე.წ. „თურქი მესხები“

ჩამოასახლეს სახლები კომპაქტურად ერთ უბანში აუშენეს, აღნიშნულმა გამოიწვია მათი
ჩაკეტვა და ცუდი ინტეგრაცია, ბევრმა მათგანმა ქართულიც არ იცის“. დაფიქსირდა ასეთი
მოსაზრებაც - „ვფიქრობ სოციალური სიდუხჭირე არ არის მთავარი, არის პროცენტული
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რაოდენობა, რომელიც განათლების მისაღებად მიდის თურქეთში, ვფიქრობ არსებობს
ინტეგრაციის

და

თვითრეალიზაციის

პრობლემა

სოფლებში,

სადაც

აჭარიდან

ჩამოსახლებული ეკომიგრანტები და ე.წ. „თურქი მესხები“ ცხოვრობენ. მოდი დავითვალოთ
რამდენი მუსლიმია დასაქმებულთა საჯარო დაწესებულებებში? სახელმწიფო ამ ადამიანებს
ვერ აძლევს თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. ზოგი პერპექტივას ვერ ხედავს და შეიძლება
წავიდეს“.
მიგრაციის დიდი პროცენტის მიზეზად რაოდენობრივი კვლევისას რესპონდენტები სამ
ძირითად მიზეზ ასახელებენ: 1. დასაქმების სირთულე; 2. საკუთარი მეურნეობის უქონლობა;
3. ფაბრიკა ქარხნების არ არსებობა ადგილზე.
დრობითი შრომითი მიგრაციის მთავრი გამომწვევი ადგილზე დასაქმების პრობლემაა მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის უმნიშვნელოვანესია ადგილზე დასაქმების
შესაძლებლობა და საუბრობს დაბალი ეკონომიკური შესაძლებლობის შესახებ, რაც აგრეთვე
გამოიხატა იმ პრობლემების ჩამონათვალში, რომლებიც გამოკითხულმა შინამეურნეობების
წევრებმა დაასახელეს და ჩვენ კითხვარს მიამატეს. დასაქმება - სხვა დასახელებული
პრობლემების – სახნავი ფართობის შემოუღებელობის, განათლების არასაკმარისი დონის თუ
სხვა პრობლემების – გამომწვევი უმთავრესი მიზეზია. დასაქმება ასევე ძირითად
განმსაზღვრელია და ყველაზე მეტად კორელაციურია ჩვენი კვლევის საგანთან, მოსახლეობის
მიგრაციის მიზეზთან.
სამუშაოს პოვნას ადგილზე შეუძლებლად თვლის გამოკითხულთა 39,5%, ხოლო ძნელად
მიაჩნია 53,3%-ს. გამოკითხული თემების მნიშვნელოვანი ნაწილი ძალიან პესიმისტურადაა
განწყობილი ადგილზე სამუშაოს პოვნასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ფაქტორი მიგრაციას
უწყობს ხელს. გარდა ამისა თემების შიგნით სამუშაოები სეზონურია და ძირითადად
ზაფხულის ბოლოსა და შემოდგომის დასაწყისს მოიცავს, რაც ვერანაირად ვერ იქნება
სტაბილური შემოსავლის გარანტი.
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება აქტიურად არ არის ჩართული მიგრაციის
პრობლემის გადაწყვეტის საქმეში

- „ეხლა როდესაც ასეთი საშიშროება დგას ქვეყნის და

მსოფლიოს წინაშე ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს“ სახით აუცილებელია სახელმწიფომ მეტი
ყურადღება მიაქციოს მიგრაციის თემას“ აღნიშნა ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ,
მოცემულ აზრს ყველა მონაწილე დაეთანხმა - „ამ დღეებში საქართველოს მიმართაც გაისმა
ვიდეო მუქარა, თანაც იმ ტერორისტებიდან რომლებიც აღნიშნულ მუქარის შემცველ ვიდეოში
ჩანს 3 გურიიდანა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დროებით სამუშაოებზე მიდიან თურქეთში, თუმცა
კაცმა არ იცის საად გადიან სამუშაოდ. ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობა
აქტიურად უნდა ჩაერთონ მიგრაციის პრობლემის გადასაწყვეტად“.
კვლევის მონაწილეებმა ვერ გაიხსენენ ვერც ერთი სახლემწიფო პროგრამა რომლის
განხორციელება
პროგრამა

აუცილებელია

რომელიც

შეიძლება

შრომითი
ახლოს

მიგრაციის
იყოს

პრევენციისთვის.

მიგრაციის

თემასთან

ერთადერთი
„ეროვნული
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უმცირესობებისთვის ქართული ენის სწავლების პროგრამა“. ჩვენს კითხვაზე სმენიათ თუ არა
„საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამა“ შესახებ?
- ასევე უარყოფითი პასუხი მივიღეთ. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა გაიხსენენ ერთად-ერთი
შეხვედრა, რომელიც მიგრაციას შეეხო და ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის
ცენტრში მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ჩატარდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
მიერ ორგანიზებული საინფორმაციო შეხვედრა იყო.
ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი მიგრაციის მართვის პროცესში არ არის აქტიური ფოკუს

ჯფუფის

მონაწილე

თვითმმართველობების

წარმომადგენლებმა

ყურადღება

გაამახვილენ და აღნიშნეს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, კერძოდ თვითმმართველობის
მოხელეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ გადმოგზავნილი ტრენინგების ჩამონათვალში
ფიგურირებს ტრენინგი „მიგრაცის შეჩერების გზები“.
ფოკუს

ჯგუფის

მონაწილეების

აზრით

აუცილებელია

მინიმუმ

იურიდიული

კონსულტაციების გავლა საზღვარგარეთ სამუშაოზე წასვლის წინ - „აუცილებელია მათ
გაიარონ იურიდიული კონსულტაცია და ასევე გაანალიზონ ყველა შესაძლო ხარჯები, იქნებ
არც ღირდეს წასვლა, ასეთი კონსულტაციის მიღება მათ თვითმმართველობაშიც შეუძლიათ
მიიღონ“.
„ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ხელი შეუწყონ
„იძულებით“

შრომით

მიგრანტებს

და

სოციალური მიზეზების გამო

გაათავისუფლონ

სხვადასხვა

ადგილობრივი

მოსაკრებლების და გადასახადების გადახდიდან“.
რაოდენობრივი კვლევის მიხედვით სამუშაოზე წასვლის წინ ფაქტობრივად არ გადიან
კონსულტაციებს და „ბრმად“, მეგობრების თუ ნაცნობების მიერ მოყოლილ ისტორიებზე
დაყრდნობით რისკავენ წასვლას მიგრანტების 58%. რესპოდენტების 35,2 % თვლის რომ
„ბევრი ოჯახია დაუცველი“, ხოლო 9,3% კი ყველა ოჯახს მიიჩნევს დაუცველად.
გამოკითხული თემებში აშკარად სჭარბობენ სიღარიბის ზღვარზე მყოფი ოჯახები. ის
ფაქტორი, რომ გამოკითხულებმა „უმუშევრობისა“ და „უფულობის“ შემდეგ თემებში
მოსახლეობის შემცირების მიზეზად მე-3 ადგილზე „საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა“
მოიყვანეს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს მიგრაციის მაღალ რისკებს, რომელიც კიდევ უფრო
გაძლიერებულია პირველი და მეორე ადგილზე დასახელებული მიზეზებით.
პოტენციური რისკის შემცველ სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება
ნაკლებია - „სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები ასეთ სოფლებში ნაკლებად
ფინანსდება. არის სოფლები სადაც ცენტრების კეთილმოწყობა მოხდა, ფანტანიც კი გაკეთდა,
თუმცა არის სოფლები სადაც ძალიან ცუდი ინფრასტრუქტურაა და მაგალითად ნასაკირალში
საბავშვო ბაღიც არაა, არადა ცუდი ინფრასტრუქტურა მოსახლეობას სოფლის დატოვებისკენ
უბიძგებს“ (ინფრასტრუქტურის კორელაციურობა მიგრაციასთან რაოდენობრივმა კვლევამაც
დაადასტურა).
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რაოდენობრივი კვლევის მიხედვით მაღალია იმ რესპონდენტების რაოდენობა, რომელთაც
გზის მდგომარეობა „ცუდით“ შეაფასეს - 30,38 %. გაზმომარაგება არ არის ხელმისაწვდომი
შინამეურნეობათა

დაახლ.

60%–ისათვის.

ცენტალური

წყალსადენი

ხელმისაწვდომია

გამოკითხული სოფლების მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლებისთვის, იქ სადაც ცენტრალური
წყალსადენით მიეწოდება წყალი მოსახლეობას, წყალი არასისტემურად მიეწოდება,
ნაკლებია თანამშრომლობა პროფესიულ კოლეჯებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობებს
შორის - პროფესიული კოლეჯის წარმომადგენლების აზრით, სასურველია შექიმნას
სოციალური პროგრამა, რომლის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველობა (ან
ცენტრალური ხელისუფლება) სტიმულირებას გაუწევს ბიზნესის იმ წარმომადგენლებს, ვინც
საწარმოო პრაქტიკას გაატარებს კოლეჯის კურსდამთავრებულებს. „როდესაც პროფესლიულ
ორიენტაციას ვატარებთ, შევდივართ პოტენციური მიგრაციის რისკის შემცველ სოფლებშიც,
რამდენიმეჯერ

მივაღწიეთ

რომ

ჩვენთან

მოგვყავს

ეროვნული

თუ

რელიგიური

უმცირესობების წარმოადგენლები, თუმცა ხშირად უფროსი თაობა წინააღმდეგია მათი
სწავლისაც. კოლეჯში პროფესიი სწავლა მათთვის ნათელი წერტილია, ხდება მათი
ინტეგრაცია. მაგრამ სამწუხაროდ გვიჭირს მათი გატარება საწარმოო პრაქტიკის კუთხით,
გვიჭირს იმ ბიზნესის მოძებნა რომლებიც აიყვანენ ბავშვებს პრაქტიკაზე“.
არ განხორციელებულა მიგრაციის მიზეზების და შედეგების კომპლექსური კვლევა - კვლევამ
აჩვენა, რომ არ ჩატარებულა სრული კვლევა, რადგანაც სხვა სოფლებში შესაძლებელია
დიამეტრალურად

განსხვავებული

სიტუაცია

არსებობდეს. შესაბამისად

სასურველია,

ჩატარდეს სრულყოფილი კვლევა, რომელიც მთელს გურიას, ყველა სოფელს მოიცავს და არა
პოტენციური რისკის შემცველ სოფლებს. მოვიყვან ციტატას, რომელიც კვლევის ერთ-ერთმა
მონაწილემ დააფიქსირა - „კვლევა მთელი გურიის მაშტაბით უნდა ჩატარდეს, მაგალითად
რომ ავიღოთ შემოქმედი და ბახვი, მიგრაციის მიზეზები შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს.
რამდენად საკმარისია მხოლოდ პოტენციური რისკების შემცველი სოფლების კვლევა“.
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ზოგადი რეკომენდაციები














სასურველია მიგრაციის პოტენციური რისკის შემცველი სოფლების რწუმენებულებმა
გაიარონ ტრენინგები მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებით. ისინი ყველაზე ახლოს
არიან და ყველაზე კარგად იცნობენ იმ ადამიანებს, რომლებიც პერიოდულ
სამუშაოებზე გადიან. რწმუნებულებს ასევე შეუძლიათ ტრენინგების გავლის შემდეგ
იურიდიული კონსულტაციები გაუწიონ პოტენციურ მიგრანტებს.
მოცემული პროექტის ფარგლებში სასურველია იურისტის დაქირავება რომელიც
იურიდიულ კონსულტაციებს გაუწევს სოფლის რწმუნებულებს და პოტენციურ
მიგრანტებს (გასვლითი კონსულტაციები).
მოეწყოს ე.წ. „მიგრაციის კუთხეები“ სოფლებში, ასეთი კუთხეების მოწყობა
შესაძლებელია სოფლის რწმუნებულების ოფისებში ან საჯარო სკოლებში.
დამზადდეს პლაკატები რომლებიც მიგრაციის რისკებს შეეხება და განთავსდეს
აღნიშნული პლაკატები ხალხის თავშეყრის ადგილებში, მუნიციპალურ ავტობუსებში,
სოფლების ცენტრებში, საჯარო სკოლის შენობებში და ა.შ.
იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ საღვარგარეთ სამუშაოზე გასვლის საშუალო
ასაკი 18-19 წელია (ფოკუს ჯგუფების ზოგიერთი მონაწილის და რაოდენობრივი
კვლევების მონაწილეების ნაწილის აზრით, სამუშაოზე გასვლის ასაკი 16 წლიდან
იწყება) სასურველია საჯარო სკოლებში გავრცელდეს მიგრაციის რისკებთან
დაკავშირებული ბროშურები და ლიფლეტები.
მომზადდეს სოციალური რგოლი, რომელიც საზოგადოებრივი არხის ეთერით
მოსახლეობას მიგრაციის პოტენციურ რისკებს გააცნობს.
კომპლექსურად და სრულყოფილად უნდა მოხდეს მიგრაციის მიზეზების და
შედეგების კვლევა.
უნდა გაიზარდოს თანამშრომლობა პროფესიულ კოლეჯებსა და ადგილობრივ
თვითმმართველობებს შორის.
პოტენციური რისკის შემცველ სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების
დაფინანსება უნდა გაიზარდოს.
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მეთოდოლოგია
აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო შრომითი მიგრაციის ტენდენციების შესწავლა გურიასა და
აჭარაში მიგრაციის პოტენციური რისკის შემცველ დასახლებებში;

კვლევითი პროექტი განხორციელდა სამ ძირითად ეტაპად:
1.

2.

3.

პირველ ეტაპზე ჩატარდა საკაბინეტო კვლევა, რომლის ფარგლებშიც მოხდა
მონაცემების მოგროვება (საქართველოში და მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული
რელევანტური კვლევების), მიგრაციის სფეროში არსებული კანონმდებლობის
შესახებ და ზოგადად პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოს შესწავლა რამაც
შესაძლებელს გახადის განხორციელდეს სრულყოფილი სიტუაციური ანალიზი.
კვლევის შემდგომ ეტაპზე განხორციელდება რაოდენობრივი კვლევა, პირისპირ
ინტერვიუს ტექნიკის გამოყენებით. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში
ჩატარდება 420 ინტერვიუ (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 4 სოფელი, ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი 3 სოფელი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 3 სოფელი,
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2 სოფელი), სულ - 4 მუნიციპალიტეტის 12
სოფელში.
კვლევის მესამე ეტაპი მოიცავს ფოკუსურ ჯგუფურ დისკუსიებს შერჩეული
მუნიციპალიტეტების
თვითმმართველობების,
პროფესიული
კოლეჯების,
არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებთან. სულ ჩატარდა 2
ფოკუს-ჯგუფი.

რაოდენობრივი კვლევის სამიზნე ჯგუფი: ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის და
ქობულეთის მუნიციპალიტეტების თემების მოსახლეობა (18 წლის და მეტი);
შერჩევის ზომა: 420 რესპონდენტი;
აღნიშნული შერჩევის ზომის მიხედვით, კვლევის შედეგები რეპრეზენტატულია ოზურგეთის,
ლანჩხუთის, ჩოხატაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებისათვის.
ცხრილ №1-ში ასახულია შერჩევითი ერთობლიობის განაწილება მუნიციპალიტეტბისა და
შერჩეული თემების (სოფლების) მიხედვით1:
ცხრილი №1: შერჩევის განაწილება ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის და ქობულეთის
ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის.
მუნიციპალიტეტი
სოფელი/თემი
ინტერვიუერთა
პროცენტი
რაოდენობა
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი

1

გურიანთა

42

10.0

ნასაკირალი

40

9.5

ლაითური

30

7.1

ნარუჯა

50

11.9

შერჩევა გაკეთდა 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით
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ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი

ნიგვზიანი

28

6.7

ჯურუყვეთი

40

9.5

ჩიბათი

40

9.5

ოჩხამური

50

11.9

ხუცუბანი

50

11.9

ქვენობანი

41

9.8

ბასილეთი

3

.7

ბუკნარი

6

1.4

420

100.0

სულ

შერჩევის ზომა უზრუნველყოფს კვლევის შედეგების მაღალ რეპრეზენტატულობას, კერძოდ,
ცდომილების მნიშვნელობაა 2%
კვლევის ინსტრუმენტი: კითხვარი;
გამოკითხვის მეთოდი: პირისპირ ინტერვიუ;
შერჩევის ჩარჩო: 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები;
რაოდენობრივი კვლევის შერჩევის დიზაინი: მრავალსაფეხურიანი სტრატიფიცირებული
(კლასტერული) შერჩევა. შერჩევის ამ მოდელის მთავარი იდეაა კვლევაში გეოგრაფიული და
დემოგრაფიული მახასიათებლების რეპრეზენტატულობა.
შერჩევა პროპორციულად იყო განაწილებული გენდერული ჭრილისა და დასახლებების
ტიპის მიხედვით. მუნიციპალიტეტები დაყოფილი იყო შემდეგი ტიპის სტრატებად:
1. მიგრაციის

პოტენციური

რისკის

შემცველი

დასახლება

(ყოფილი

საბჭოთა

მეურნეობები, ეკომიგრანტებით დასახლებული თემები და ა.შ.)
2

2. „ტრადიციული„ სოფლები.

პირველადი შერჩევის ერთეული: შინამეურნეობა.
ერთეულის შერჩევა განხორციელდა შემთხვევითი ხეტიალის მეთოდით. ბიჯის ზომა
განსხვავდებოდა სხვადასხვა ტიპის დასახლებებში.
საბოლოო შერჩევის ერთეული: თვრამეტი და უფროსი ასაკის ინდივიდი.
საბოლოო ერთეულის შერჩევა ხდებოდა ოჯახებში, ოჯახის წევრთა შორის. კიშის ცხრილის
გამოყენებით.
კვლევის მოსამზადებელ ეტაპზე შედგა კითხვარი. განხორციელდა პილოტური კვლევა,
რომლის დროსაც ჩატარდა 5 პირისპირი ინტერვიუ. პილოტური კვლევის ეტაპზე
გამოვლენილი ხარვეზები გასწორდა კითხვარში.

ეკოლოგიური მიგრანტები/ეკომიგრანტები - პირები, ვისაც სტიქიური უბედურების გამო მოუხდათ
სახლ-კარის დატოვება
2
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საველე სამუშაოები: საველე სამუშაოები განახორციელა ორმა სუპერვაიზორმა და ხუთმა
ინტერვიუერმა.
საველე სამუშაოების დაწყებამდე მოხდა სუპერვაიზორებისა და ინტერვიუერების ტრეინინგი,
რომლის დროსაც მათ მიეცათ დეტალური ინსტრუქტაჟი კვლევის განხორციელებასთან
დაკავშირებით. საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა ორი კვირა (2015 წლის შემოდგომა).
მონაცემთა კომპიუტერში შეტანა და დამუშავება: საველე სამუშაოების კონტროლის
დასრულების შემდგომ კოდირებული მონაცემები SPSS-ის პროგრამაში (წინასწარ შექმნილ
ბადეში) შეიყვანეს. მონაცემების შეყვანის შემდგომ SPSS ფაილი გაწმინდეს და მონაცემები
დაამუშავეს. მონაცემები დაამუშავეს

შემდეგი მეთოდებით: მონაცემთა სიხშირული

განაწილება, საშუალოების დათვლა.

1.

მიგრაციის ზოგადი მიმოხილვა

მიგრაცია განსაკუთრებით კი შრომითი მიგრაცია ის პრობლემაა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას
გასული საუკუნის 90–იან წლებში მოპოვებული დამოუკიდბელობის პირველივე წლებიდან
ახლავს. ცნობილია, რომ შრომითი მიგრაციის ძირითადი მიზეზი უმუშევრობაა, რომელიც
დღემდე სოციალურად ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება საქართველოში.
თუმცა სანამ შრომითი მიგრაციის მიზეზებზე ვისაუბრებთ ზოგადად განვსაზღვროთ, რა არის
მიგრაცია. შინაარსობრივად მიგრაცია შესაძლებელია ორად გავყოთ 1. გარე და 2. შიდა
მიგრაციები (იხ დიაგრამა # 1.1). გარე მიგრაცია თავის მხრივ ასევე ორად იყოფა 1. ემიგრაციად
და 2. იმიგრაციად.

დიაგრამა # 1.1

მიგრაცია

გარე
მიგრაცია

შიდა
მიგრაცია

ემიგრაცია ძირითადად შემდეგი ფაქტორებითაა გამოწვეული:
•

ეთნო კონფლიქტებით გამოწვეული
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•

სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორებით გამოწვეული

•

დროებითი ემიგრაცია სწავლა-განათლებისა და დროებითი სამუშაოსთვის

იმიგრაცია კი შემდეგი ფაქტორებითაა გამოწვეული:
•

ლტოლვილები სხვა ქვეყნებიდან, მაგალითად: სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და
ჩრდ. კავკასიიდან

•

რეპატრიაცია და უკუმიგრაცია

შიდა მიგრაცია კი თავის მხრივ ორ ძირითად ტიპად იყოფა:
•

სოფელ-ქალაქის ტიპის მიგრაცია

•

იძულებით

ადგილმონაცვლეობა

(ბუნებრივი

კატასტროფებისა

და

ეთნოკონფლიქტების შედეგად)
•

ინდუსტრიული

განვითარების

პროექტები;

(დიდი

ჰესები,

ინდუსტრიული

დასახლებები და სხვ.)
შიდა მიგრაციის დიდი აქტივობით ხასიათდებოდა გასული საუკუნის 80-იან წლები, როდესაც
მთიან აჭარაში (ხულოს, შუახევისა და ქედის რაიონების სოფლებში) სტიქიურ უბედურება
მოხდა – მეწყერის შედეგად დააზარალდა 5 657 ოჯახი (24 287 ადამიანი)3. იმ პერიოდისათვის
ეკომიგრანტთა მიმღები ძირითად განსახლების ადგილს გურია და სამცხე-ჯავახეთი
წარმოადგენდენენ.
ჩვენი კვლევის მიზანი შრომითი მიგრაციის ტენდენციების შესწავლაა, აღნიშნული
ტენდენციებიდან უმნიშვნელოვანესია ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობა. ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით „საქართველოში 2014
წელს უმუშევრობის დონემ 12.4% შეადგინა, რაც 2013 წლის მაჩვენებელთან (14.6%) შედარებით
2.2 პროცენტული პუნქტით ნაკლებია, ხოლო დასაქმების დონე ასევე გაიზარდა და 58.3%
შეადგინა, რაც 2013 წლის შესაბამის მაჩვენებელს (56.6%) 1.7 პროცენტული პუნქტით
აღემატება“4.

უმუშევრობის

ასეთი

დაბალი

პროცენტი

განპირობებულია

მეთოდიკით, საქართველოში უმუშევრად არ ითვლება ადამიანი რომელიც

დათვლის
1 ჰა მიწის

მფლობელია, ის საქართველოში თვითდასაქმებულად ითვლება.
შესაბამისად საინტერესოა როგორ განსაზღვრავს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
უმუშევრობის ტერმინს. „უმუშევარი – ესაა 15 წელზე მეტი ასაკის პირები, რომელთაც
შეეძლოთ მუშაობა, სცადეს მუშაობის დაწყება გასული 4 კვირის განმავლობაში, მაგრამ

3

წყარო: ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წლიური ანგარიში (2006)

4

წყარო: http://www.economy.ge/ge/media/news/saqartvelosi-umusevrobis-done-semcirda
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სამსახური ვერ იშოვეს. ამავე კატეგორიას განეკუთვნებიან დროებით დათხოვნილი და
სამსახურის დაწყების მოლოდინში მყოფებიც“.
ჩვენს სინამდვილეში კი სიტყვა უმუშევარი განსხვავებული კრიტერიუმით ფასდება. თავს
უმუშევარს უწოდებენ ისინიც, ვინც არც კი ეძებს ვაკანსიების შესახებ მონაცემებს. ამ ტიპის
ადამიანები სამუშაოს საძიებლად ინფორმაციის გაცვლას ძირითადად ეგრეთ წოდებულ
„ბირჟაზე“ ახდენენ, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო

შრომის ბირჟასთან. შედეგად,

საქართველოში, ძირითადად, სწორედ ასეთი ინდივინდებისგან შედგება იმედდაკარგულ
მუშახელთა კონტინგენტი – ადამიანები, რომელთაც სურთ მუშაობა, მაგრამ ხელი ჩაიქნიეს
სამუშაოს

ძებნაზე ადგილზე და სულ უფრო მეტად ფიქრობენ სამუშაოს საძიებლად

უცხოეთში წასვლაზე.

2.

ინფორმაცია რესპონდენტების დემოგრაფიული
მდგომარეობის შესახებ
2.1.

გამოკითხულთა დემოგრაფიული პროფილი და დახასიათება

ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების თემებში
გამოკითხულ იქნა 420 რესპონდენტი. გამოკითხულთა საშუალო ასაკი 46,32 წელს შეადგენდა
(მინიმალური 18 წელი ხოლო მაქსიმალური 90 წელი).
რესპონდენტების უმრავლესობა კარგად იცნობს საკუთარ თემს, რადგანაც გამოკითხულთა
თემში ცხოვრების ხანგრძლივობის საშუალო პერიოდი 34,90 წელს შეადგენდა (მინიმალური
1 წელი ხოლო მაქსიმალური 85 წელი. შესაბამისად მათ მიერ გაცემული პასუხების სანდოობის
ხარისხი საკმაოდ მაღალია.
გენდერულ ჭრილში რესპონდენტების მონაცემები ასახულია ცხრილში (იხ ცხრილი # 2.1).

ცხრილი # 2.1
სქესი

სიხშირე

გამოკითხულთა %

მამრობითი

228

54.3

მდედრობითი

192

45.7

სულ

420

100.0
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გამოკითხულთა 57,9 პროცენტს მხოლოდ საშუალო განათლება აქვთ მიღებული. (იხ დიაგრამა

# 2.1).

დიაგრამა # 2.1
გამოკითხულთა 27,4 პროცენტი დიასახლისია, ხოლო 23,8 პროცენტი საკუთარ შიდა
მეურნეობაშია დასაქმებული. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში (იხ ცხრილი # 2.2) ასახულია
კითხვაზე „თქვენი როლი/ფუნქცია თემში?“ მიღებული პასუხების სიხშირე:

ცხრილი # 2.2
თქვენი როლი/ფუნქცია თემში

სიხშირე

გამოკითხულთა %

ვმუშაობ საკუთარ შიდა მეურნეობაში

100

23.8

ვმუშაობ თემის თვითმმართველობაში

4

1.0

ვმუშაობ თემის ამბულატორიაში

1

0.2

ვმუშაობ თემის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში

20

4.8

ვმუშაობ ქირაზე სხვის მეურნეობაში

10

2.4

ვმუშაობ თემში არსებულ ბიზნეს სტრუქტურაში

4

1.0

მაქვს საკუთარი ბიზნესი თემში

8

1.9

ვარ დიასახლისი

115

27.4

ვარ პენსიონერი

39

9.3

ვარ სტუდენტი

3

0.7

არ ვმუშაობ არსად

86

20.5

დასაქმებული მუნიციპალიტეტში

16

3.8

სხვა

11

2.6

პასუხგაუცემელი

3

0.7

420

100

სულ
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3.

3.1.

თემის სოციალურ-ეკონომიკური პროფილი

ინფორმაცია თემის ინფრასტრუქტურის შესახებ

გამოკითხულთა 37,08 % თემიდან მუნიციპალიტეტის ცენტრამდე გზის მდგომაროებას
საშუალოდ აფასებს, თუმცა ასევე საკმაოდ მაღალია იმ რესპონდენტების რაოდენობა,
რომელთაც გზის მდგომარეობა „ცუდით“ შეაფასეს - 30,38 %. (იხ ცხრილი # 3.1).

ცხრილი # 3.1
პასუხის ვარიანტები

შემდეგი

სიხშირე

გამოკითხულთა %

ძალიან ცუდი

63

15.07

ცუდი

127

30.38

საშუალო

155

37.08

კარგი

66

15.79

ძალიან კარგი

7

1.67

პროცენტული

მაჩვენებლები

მივიღეთ

ბოლო

5

წლის

განმავლობაში

მუნიციპალიტეტის ცენტრისკენ მიმავალი გზის შეფასებისას, კერძოდ: გამოკითხულთა 34 %
მიიჩნევს, რომ გზის მდგომარეობა გაუარესდა, 10% ფიქრობს, რომ გაუმჯობესდა, ხოლო
უმეტესობა, ანუ 54% თვილის, რომ არ შეცვლილა (იხ დიაგრამა # 3.1).
დიაგრამა 3.1

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, როგორ შეიცვალა
ცენტრისკენ მიმავალი გზის მდგომარეობა?
გაუმჯობესდა
10%

გაცილებით გაუარესდა
2%

გაუარესდა
34%

არ შეცვლილა
54%
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მუნიციპლიტეტის ცენტრიდან თემში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საკმაოდ კარგი
ინტენსივობით მოძრაობს და უმრავლეს შემთხვევაში დღეში სამი რეის სრულდება
(42,4%).
ერთადერთი სერვისი რომელიც გამოკითხულთა აბსოლიტური უმრავლესობისთვისაა
ხელმისაწვდომი „ელექტრო ენერგიის მიწოდებაა“. ქუჩის განათება ხელმისაწვდომია
მხოლოდ

56,9

პროცენტისთვის,

ნაგის

ბუნკერები

და

ნაგვის

გატანის

სერვისი

ხელმისაწვდომია 52,0 პროცენტისთვის, ცუდი მდგომარეობაა თემებში ადგილობრივი
წყალსადენების მუშაობის კუთხით, ხოლო „კატასტროფულია“ მდგომარეობა კანალიზაციის
კუთხით, ე.წ. შიდა კანალიზაცია გამოკითხული ოჯახების მხოლოდ 12,24 პროცენტს გააჩნიათ

(იხ ცხრილი # 3.2).
ცხრილი # 3.2.
ხელმისაწვდომი სერვისები

დადებითი პასუხების სიხშირე

%

ელექტრო ენერგია

416

ქუჩის განათება

237

წყალსადენი

204

კანალიზაცია

48

ნაგვის ბუნკერები და ნაგვის გატანა

206

99.52
56.97
49.16
12.24
52.02

იმ დასახლებებშიც, სადაც ცენტრალური წყალსადენით მიეწოდება წყალი მოსახლეობას,
წყალი არასისტემურად მიეწოდება, მხოლოდ გამოკითხულთა 4,8% ამბობს, რომ წყლის
მიწოდება სტაბილურია და წყვეტა არ არის საერთოდ.
მიღებული პასუხების მიხედვით ასევე არასტაბილურია ელექტო ენერგიის მიწოდება,
რესპონდენტთა მხოლოდ 10,74 პროცენტი აღნიშნავს, რომ ელექტოენერგიის მიწოდება არ
წყდება. თუმცა აქვე უნდა

აღინიშნოს, მიღებული პასუხების შესაბამისად

წყვეტა

არასისტემური ხასიათისაა, რადგანაც 81,6%-მა პასუხად „იშვიათად“ შეარჩია.
გაზმომარაგება არ არის ხელმისაწვდომი შინამეურნეობათა დაახლ. 60%–ისათვის.
გამოკითხული

თემების

უმრავლესობაში

ხელმისაწვდომია

და

უშუალოდ

თემის

ტერიტორიაზე მდებარეობს ისეთი სერვისები, როგორიცაა:


ამბულატორია - 97,6 %



საბავშვო ბაღი - 100 %



საჯარო სკოლა - 100 %



მაღაზია (სურსათის) – 89,3 %

გამოკითხული თემების 23,9 % არსებობს საპოლიციო უბანი.
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რესპონდენტების 33,8 პროცენტი თვლის, რომ მათ თემში ინტერნეტი ხელმისაწვდომია.
რესპონდენტები სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის შესაძენად და საკუთარ
მეურნეობებსი ნაწარმოები ჭარბი ნამატის გასაყიდად მუნიციპალიტეტების ცენტრებში
არსებული

ბაზრით

სარგებლობენ.

ასევე

მუნიციპალიტეტის

ცენტრებში

არსებული

საავამყოფოების სერვისით სარგებლობენ საჭიროებებისას.
მუნიციპალურ ცენტრებში უხდებათ მედიკამენტების შეძენა გამოკითხულთა მნიშვნელოვან
ნაწილს, რადგანაც გამოკითხული თემების მხოლოდ მესამედშია ხელმისაწვდომი აფთიაქი.
მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ თემების ნახევარში (51,5%) ხელმისაწვდომია „ბანკი ან სხვა
საფინანსო ინსტიტუტი“, და მათ ადგილზე შეუძლიათ, პენსიების მიღება, კომუნალური
გადასახადების გადახდა და ა.შ. (აღნიშნული ძირითადად „ლიბერთი ბანკის“ მანქანებით,
მოძრავი საბანკო სერვისითაა შესაძლებელი).
მუნიციპალურ ცენტრამდე გზის დაფარვას საშუალოდ 19,64 წუთი სჭირდება, რესპონდენტთა
მეტი ნაწილი 55,6% აღნიშნული გზის დასაფარად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით
სარგებლობს. გამოკითხულთა მხოლოდ 23,3 %-ს გააჩნიათ საკუთარი ავტომანქანა (იხ ცხრილი

# 3.3).
ცხრილი # 3.3.
ტრანსპორტის სახე

პასუხების
სიხშირე

ფეხით

0

საკუთარი მანქანით

97

ავტობუსით

232

ტაქსით

24

ველოსიპედით

0

მეზობლის მანქანით

55

სხვა (დააზუსტეთ)

0

%

0.0
23.3
55.6
5.8
0.0
13.2
0.0

როგორც ზემოაღნიშნულიდან ჩანს გამოკითხულთა ძირითადი ნაწილისთვის სახელმწიფოს
(მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობების) და ბიზნესის მხრიდან მიწოდებული
სერვისები არადამკმაყოფილებელია განსაკუთრებით კომუნალური მომსახურებების კუთხით,
გამოკითხულთა მნიშვნელოვან ნაწილში სჭარბობს პესიმიზმი, რაც მათ მიერ მუნიციპალურ
ცენტრამდე ბოლო 5 წლის მანძილზე გზის მდგომარეობის შეფასებითაც დასტურდება.
თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რესპონდენტებს მუნიციპალურ ცენტრში ყველა იმ სერვისის
მიღება შეუძლიათ, რომლებიც უშალოდ მათი თემების ტერიტორიაზე არ არის ხელმისაწვდომი.

3.2.

ინფორმაცია თემის მთავარი პრობლემების შესახებ
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ჩვენ მიერ მომზადებულ ანკეტაში რესპონდენტებს შევთავაზეთ 18 ძირითადი პრობლემა,
საიდანაც მათ შეეძლოთ ერჩიათ 3 ყველაზე მთავარი და გაეკეთებინათ ე.წ. „რანჟირება“, ანუ
დაელაგებინათ პრობლემები მათი პრიორიტეტების მიხედვით. რესპონდენტებს ასევე
შეეძლოთ თვითონ დაემატებინათ ისეთი პრობლემა, რომელიც არ იყო გათვალისიწინებული
ჩვენ შეტავაზებულ 18 პრობლემაში. გამოკითხვისას მათ 11 განსხვავებული პრობლემა
დაუმატეს, მათ შორის ისეთები როგორიცაა: გამრიცხველიანება, მიწების დაბრუნება
სოფლისთვის, ელ.ენერგიის გაძვირება და ა.შ.
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე მოცემულია რესპონდენტების მიერ გაცემული პასუხების
შესაბამისი დიაგრამა (იხ.დიაგრამა # 3.2)

დიაგრამა 3.2

თემის (სოფლის) სამი მთავარი პრობლემა
N1 პრობლემა

N2 პრობლემა

N3 პრობლემა

146
118
105
21

დასაქმების სირთულე ადგილზე
ცუდი გზები
თემში წყლის არ არსებობა

119

21
2
ნაგვის და ნარჩენების გატანა 2
21
აგროტექნიკა (ტრაქტორები) არასკამარისია 2 4
სახნავი ფართობი არ არის შემოღობოლი 0
15
ჯანდაცვის სერვისის სიშორე
8
მოსახლეობის განათლების დაბალი დონე 0
7
ზოგადი ეკოლოგიური მდგომარეობა 0
10
სახნავი (საყანე) ფართობის სიშორე 0 1
მდინარეს მიაქვს საყანე ან სხვა ფართობები 0
3
ელექტრო ენერგიის ცუდი მოწოდება
4
გაზიფიკაცია

0
ს ა გ ა ნ მ ა ნ ა თ ლ ე ბ ო დ ა წ ე ს ე ბ უ ლ ე ბ ე ბ ი …0
მეწყერის საშიშროება 0

1
1

0
წყალსადენის პრობლემები 0
ელექტროენერგიის გაძვირება 0
გამრიცხველიანება 0
სახურავები

20
12

12
19
15
11
8
5

1
1

2
2

2

1

2

0

3
4

მიწების დაბრუნება

კანალიზაცია

42

3

საგანმანათლებლო დაწესებულების სიშორე
კრიმინალი

11
32

6

ტრანსპორტის ცუდი მოძრაობა

19
27

53

თავისუფალი მიწების არ არსებობა

კორუფცია

69
71
63
60

1

2
3
1

1
2
1
1
1

0
0
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როგორც მოსალოდნელი იყო ნომერ პირველ პრობლემად „ადგილზე დასაქმების სირთულე“
გავიდა, აღნიშნული პრობლემა გამოკითხულთა 79,5 % დაასახელა, აქედან პირველ ადგილზე
დააყენა 34,8 %-მა, ნომერ მე-2 პრობლემად 28,3%, ხოლო მე-3 ადგილზე 16,4%-მა.
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე დატანილია მხოლოდ 10 ყველაზე მეტად დასახლებული
პრობლემები (იხ.დიაგრამა # 3.3)

დიაგრამა 3.3

ათი ყველაზე დასახელებული პრობლემა
(პროცენტებში)
დასაქმების სირთულე ადგილზე

79.5

ცუდი გზები

49.5

თემში წყლის არ არსებობა

46.4

გაზიფიკაცია

24.3

თავისუფალი მიწების არ არსებობა

15.7

ნაგვის და ნარჩენების გატანა

13.1

აგროტექნიკა (ტრაქტორები) არასკამარისია

11.4

სახნავი ფართობი არ არის შემოღობოლი

8.3

ჯანდაცვის სერვისის სიშორე

7.6

მოსახლეობის განათლების დაბალი დონე

6.2
0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის უმნიშვნელოვანესია ადგილზე დასაქმების
შესაძლებლობა და საუბრობს დაბალი ეკონომიკური შესაძლებლობის შესახებ, რაც აგრეთვე
გამოიხატა იმ პრობლემების ჩამონათვალში, რომლებიც გამოკითხულმა შინამეურნეობების
წევრებმა დაასახელეს და ჩვენ კითხვარს მიამატეს. დასაქმება - სხვა დასახელებული
პრობლემების – სახნავი ფართობის შემოუღებელობის, განათლების არასაკმარისი დონის თუ
სხვა

პრობლემების

–

გამომწვევი

უმთავრესი

მიზეზია.

დასაქმება

ასევე

ძირითად

განმსაზღვრელია და ყველაზე მეტად კორელაციურია ჩვენი კვლევის საგანთან, მოსახლეობის
მიგრაციის მიზეზთან.
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3.3.

ეკონომიკა და დასაქმება თემში

გამოკითხულთა 86.2% მიხედვით ე.წ. „საბჭოთა პერიოდში“ მათი თემების (სოფლის)
ტერიტორიაზე არსებობდა დიდი მეურნეობა (ქარხან, ფაბრიკა) და მოსახლეობის ძირითადი
რაოდენობა დასაქმებულ იყო აღნიშნულ მეურნეობებში - 85%.
თემში დასაქმების შესაძლებლობას ძალიან პესიმისტურად აფასებენ გამოკითხულთა დიდი
უმრავლესობა, კერძოდ: სამუშაოს პოვნას შეუძლებლად თვლის გამოკითხულთა 39,5%, ხოლო
ძნელად მიაჩნია 53,3%-ს. მონაცემები გაცემული პასუხების მიხედვით იხილეთ ქვემოთ
მოცემულ ცხრილში (იხ ცხრილი # 3.4).

ცხრილი # 3.4
პასუხის ვარიანტები

პასუხების სიხშირე

%

სამუშაოს პოვნა შესაძლებელია

19

4.5

სამუშაოს პოვნა ძნელია

224

53.3

სამუშაოს პოვნა შეუძლებელია

166

39.5

არ ვიცი

3

0.7

პასუხგაუცემელი

8

1.9

412

100

ს ულ

რესპონდენტების მეტი ნაწილი ფიქრობს, რომ მათ თემში დასაქმების შესაძლებლობის
ხარისხი ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა - 57,6 %, მნიშვნელოვანი ნაწილი
ფიქრობს, რომ გაუარესდა 34,0%, მხოლოდ 1,4 %-ის აზრით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.
თემის მოსახლეობის აზრით თემში ათვისებული სახნავი მიწების ნახევარზე მეტი
ათვისებულია და ყოველწლიურად მუშავდება, მხოლოდ 3,1% ფიქრობს, რომ მიწის
გამოყენება არ ხდება სათანადოდ და ფართობები დაუმუშავებელია.
ძალიან უმნიშვნელო განსხვავებაა თემში ქალების და მამაკაცების მიერ დღიურ ქირაზე
გაწეული სამუშაოების ტიპებში და მიღებულ საშუალო ანაზღაურებაშიც. მაგალითად:
მამაკაცის საშუალო დღიური გამომუშავება 24,01 ლარს შეადგენს, ხოლო ქალთა შემთხვევაში
23,21 ლარს.
როგორც მოსალოდნელი იყო როგორც მამაკაცების ასევე ქალთა შემთხვევაში ყველაზე ხშირია
თხილის კრეფის პერიოდში დღიურად მუშაობა - ქალთა შემთხვევაში 86,4%, ხოლო მამაკაცთა
შემთხვევაში 74,8%.
მეორე ადგილზე „ყანის დამუშავება“ გავიდა, როგორც მამაკაცების ასევ ქალთა შემთხვევაში ქალთა შემთხვევაში 56,4%, ხოლო მამაკაცთა შემთხვევაში 69,8%.
მესამე ადგილზე მამაკაცებში „შეშის დამუშავება“ გავიდა 47,6%, ხოლო ქალთა შემთხვევაში „ჩაის კრეფა“ შემთხვევაში 29,3%.
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ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე შეგიძლიათ იხილოთ დღიურ ქირაზე გაწეული სამუშაოების
ტიპები, რომლებიც დამახასიათებელია მამაკაცებისთვის (იხ.დიაგრამა # 3.4) და ქალთათვის
(იხ.დიაგრამა # 3.5)

დიაგრამა 3.4

დღიურ ქირაზე გაწეული სამუშაოების ტიპები,
რომლებიც დამახასიათებელია მამაკაცებისთვის
(პროცენტები)
ხილის კრეფა
ყველა სახის სამუშაო
ბალახის ცელვა
ციტრუსის კრეფა
მშენებლობა
ჩაის კრეფა
შეშის დამუშავება
ყანის დამუშავება
თხილის კრეფა
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

დიაგრამა 3.5

დღიურ ქირაზე გაწეული სამუშაოების ტიპები,
რომლებიც დამახასიათებელია ქალთათვის
(პროცენტები)
კენკროვნების შეგროვება
შეშის დამუშავება
დასუფთავება-დალაგება
ჩაის კრეფა
ყანის დამუშავება
თხილის კრეფა
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

გამოკითხული თემების მნიშვნელოვანი ნაწილის ძალიან პესიმისტურადაა განწყობილი
ადგილზე სამუშაოს პოვნის კუთხით, აღნიშნული ფაქტორი მიგრაციას უწყობს ხელს. გარდა
ამისა თემების შიგნით სამუშაოები სეზონურია და ძირითადად ზაფხულის ბოლოსა და
შემოდგომის დასაწყისს მოიცავს, რაც ვერანაირად ვერ იქნება სტაბილური შემოსავლის
გარანტი.
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4.

თემებში მცხოვრები მოსახლეობის მიგრაციასთან
დაკავშირებული დამოკიდებულებები (ატიტუდები)

4.1.

დემოგრაფიული სიტუაცია თემში

გამოკითხული თემების უმრავლესობაში ცხოვრობენ სხვა თემებიდან გადმოსული ოჯახები,
რესპონდენტების 62.1%-მა აღნიშნული მოსაზრება ფაქტობრივად დაადასტურა.
გამოკითხულთა 70,2 %-ის აზრით ბოლო 5 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა არ
შეცვლილა. თითქმის თანაბარი რაოდენობით დაფიქსირდა რესპონდენტების აზრი,
რომლებიც თვლიან რომ თემის მოსახლეობა გაიზარდა - 13,1% და თემის მოსახლეობა
შემცირდა - 15,0%.
მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში მოსახლეობა
შემცირა შემდეგ მიზეზებს ასახელებს (იხ.დიაგრამა # 4.1)

დიაგრამა 4.1

მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების მიზეზები (პროცენტებში)
რთული პირობები
4%

ეკონომიკა
3%

შობადობის კლება
7%

სიკვდილიანობა
11%

უფულობა
23%

უმუშევრობა
34%

საცხოვრებელი
ადგილის შეცვლა
18%

ხოლო მოსახლეობის ზრდის მიზეზად ძირითადად 2 გარემოება სახელდება: 1. შობადობის
ზრდა და 2. ოჯახების გაყოფა.
აშკარად მეტია იმ რესპოდენტების რაოდენობა, რომლებიც თვლიან, რომ მათ სამეზობლოებში
ბევრია სოციალურად დაუცველი. რესპოდენტების 35,2 % თვლის რომ „ბევრი ოჯახია
დაუცველი“, ხოლო 9,3% კი ყველა ოჯახს მიიჩნევს დაუცველად (იხ ცხრილი # 4.1).
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ცხრილი # 4.1
პასუხების
სიხშირე

პასუხის ვარიანტები

%

ყველა ოჯახი დაუცველია

39

9.3

ბევრი ოჯახი დაუცველია

148

35.2

დაუცველების და დაცულების რაოდენობა თანაბარია

40

9.5

ცოტაა დაუცველი ოჯახები

88

21

ყველა ოჯახი დაცულია

32

7.6

არ ვიცი

73

17.4

420

100

სულ

გამოკითხული თემებში აშკარად სჭარბობენ სიღარიბის ზღვარზე მყოფი ოჯახები. ის ფაქტორი,
რომ გამოკითხულებმა „უმუშევრობისა“ და „უფულობის“ შემდეგ თემებში მოსახლეობის
შემცირების მიზეზად მე-3 ადგილზე „საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა“ მოიყვანეს, კიდევ
ერთხელ ადასტურებს მიგრაციის მაღალ რისკებს, რომელიც კიდევ უფრო გაძლიერებულია
პირველი და მეორე ადგილზე დასახელებული მიზეზებით.

4.2.

მიგრაცია თემიდან

გამოკითხულთა 55.5% ანუ ნახევარზე მეტი თვლის, რომ მათი სამეზობლოდან ბოლო 1 წლის
განმავლობაში „ბევრი“ ადამიანი წავიდა სამუშაოს საძებნელად უცხოეთში (იხ ცხრილი # 4.2).

ცხრილი # 4.2
პასუხის ვარიანტები

პასუხების სიხშირე

%

ძალიან ბევრი

61

14.5

ბევრი

233

55.5

ცოტა

71

16.9

ძალიან ცოტა

8

1.9

არავინ

37

8.8

პასუხგაუცემელი

9

2.1

411

97.9

სულ

რესპოდენტების პასუხების შესაბამისად მათი სამეზობლოდან ყოველი მე-6 ოჯახიდან 1 წევრი
მაინც არის წასული სამუშაოს საძიებლად საქართველოს სხვა ქალაქში. ყოველი მე-10
ოჯახიდან კი ოჯახის რამდენიმე წევრი არის გასული სამუშაოს საძიებლად საქართველოს სხვა
ქალაქში.
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ასევე არასახარბიელო პასუხები მივიღეთ საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასულთა შესახებ
მიმართებით, კერძოდ ყოველი მე-3 ოჯახიდან 1 წევრი მაინც დადის სამუშაოს საძიებლად
საზღვარგარეთ. ყოველი მე-7 ოჯახიდან კი ოჯახის რამდენიმე წევრი. აღნიშნული უპირველეს
ყოვლისა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რესპონდენტების მნიშვნელოვან წილს
შეადგენდა

მიგრაციის

პოტენციური

რისკის

შემცველი

დასახლებებში

მცხოვრები

მოსახლეობა.
მიგრაციის ასეთი დიდი პროცენტის მიზეზად რესპონდენტები სამ ძირითად მიზეზს
ასახელებენ: 1. დასაქმების სირთულე; 2. საკუთარი მეურნეობის უქონლობა; 3. ფაბრიკა
ქარხნების არ არსებობა ადგილზე (იხ.დიაგრამა # 4.2)

დიაგრამა 4.2

მიგრაციის სამი მიზეზი
N1 მიზეზი

N2 მიზეზი

N3 მიზეზი
286

დასაქმების სირთულე

83

საკუთარი მეურნეობის უქონლობა

22
8

ცუდი საყოფაცხოვრებო პირობები

5
3

9
1

3

15

0

დაბალი პენსია

2

14

5

დაბალი ანაზღაურება

7

115
20

ფაბრიკა ქარხნების არ ქონა

ბანკის კრედიტი

57

2

3

5

0

1

თ ე მ შ ი ა რ ა რ ი ს გ ა ს ა რ თ ო ბ ი ც ე ნ ტ რ ი …0

1

0

1

0

ცუდი ინფრასტრუქტურა

სოციალური პრობლემები

მიგრანტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ თემიდან სამუშაო გასვლები სეზონურია - 85% და
გასულები რამდენიმე კვირაში თუ მაქსიმუმ 3 თვეში ბრუნდებიან უკან. აღნიშნული
გამოწვეულია

შემდეგი

ფაქტორით

-

თურქეთში

უვიზო

მიმოსვლის

მიუხედავად

აკრძალულია სამი თვეზე მეტი ხნით დარჩენა. შესაბამისად თურქეთში სამუშაოდ გასულებს
უწევთ უკან ჩამოსვლა, რათა არ „გაუფუჭდეთ“ პასპორტი.
გამოკითხულთა თითქმის მესამედი - 35,7 % (ასეთი დიდი პროცენტიც განპირობებულია ზემო
აღნიშნული ფაქტორით) თავად ერთჯერ მაინც არის ნამყოფი თემის გარეთ (სხვა ქალაქსა თუ
სხვა ქვეყანაში) სამუშაოს საძიებლად.
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აღნიშნული 35,7 % აფიქსირებს, რომ თემს გარეთ გარეთ (სხვა ქვეყანაში) კონფლიქტების ან
რაიმე პრობლემების წარმოშობისას, ისინი ძირითადად „ჩემსავით წასულ პირებს“ მიმართავენ
- 60,5%. ისინი არ მიმართავენ ადგილობრივ პოლიციას, რადგანაც მათ არ გააჩნიათ მუშაობის
უფლება და მიმართვით შესაძლებელია კიდევ უფრო გაამძაფრონ „პრობლემა“(იხ ცხრილი #

4.3).
ცხრილი # 4.3
პასუხის ვარიანტები

პასუხების სიხშირე

%

ჩემსავით წასულ პირებს

89

60.5

ადგილობრივ პოლიციას

1

0.7

საკონსულოს

14

9.5

დამსაქმებელ ფირმას

13

8.8

არავის

21

14.3

სხვა

9

6.1

147

100

სულ

სამუშაოს საძიებლად „ნამყოფი“ აღნიშნული 35,7 % ასევე ფიქრობს, რომ საზღვარგარეთ
მუშაობისას მათი უფლებები არ იყო დაცული - 78%, მათგან მხოლოდ 1,4%-მა იცოდა
საკონსულოს ტელეფონის ნომერი. აღსანიშნავია ის მნიშვნელოვანი გარემოებაც, რომ
სამუშაოზე წასვლის წინ ფაქტობრივად არ გადიან კონსულტაციებს და „ბრმად“, მეგობრების
თუ ნაცნობების მიერ მოყოლილ ისტორიებზე დაყრდნობით რისკავენ წასვლას (იხ.დიაგრამა #

4.3)

დიაგრამა 4.3
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ვისთან გაიარეთ კონსულტაციციას საზღვარგარეთ
სამუშაოზე წასვლის წინ (პროცენტები)
საკონსულოში
2%

ოჯახის
წევრებს
25%

არავის
ვეკითხები
12%

ვეკითხები
იურისტებს
1%

ინტერნეტში
ვნახულობ
2%
ვინც ნამყოფია
58%

აღნიშნული 35,7 % აფიქსირებს, თუ რა საქმიანობების (სამუშაოების) შესრულება უწევთ
თურქეთში სამუშაო გასვლებისას. როგორ მოსალოდნელი იყო აქაც პირველ და მეორე ადგილს
ჩაისა და თხილის კრეფა იკავებს 31,84%-ით. აღნიშნული ტიპის სამუშაოები არ მოითხოვს
განსაკუთრებულ კვალიფიკაციას და მთლიანად ფიზიკურ ამტანობაზეა დამოკიდებული
(იხ.დიაგრამა # 4.4)

დიაგრამა 4.4

რა სახის სამუშაოებს ასრულებთ (ან ასრულებენ)
საღვარგარეთ მუშაობისას (პროცენტები)
სამრეცხაო
მოხუცების მოვლა
მშენებლობა
შავი მუშა
სამკერვალო ფაბრიკა
ძიძა
ყველაფერს
თხილის კრეფა
ჩაის კრეფა
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00
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რესპონდენტების ყველაზე მეტი სიხშირით დაფიქსირებული 4 პასუხი კითხვაზე „რა ცოდნა
გამოგადგათ ან გამოგადგებათ საზღვარგარეთ მუშაობისას“ შემდეგნაირად გადანაწილდა (იხ

ცხრილი # 4.4).
ცხრილი # 4.4
პასუხის ვარიანტები

პასუხების სიხშირე

%

ენის ცოდნა

227

53.3

ფიზიკური შრომა

88

20.7

ჩემი სპეციალობა

58

13.6

ხელობა
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5.2

მიგრაციის კანონმდებლობას კი გამოკითხულთა (420 ადამიანი) მხოლოდ 5,9 % იცნობს.
საზღვარგარეთ სამუშაო გასვლებს ახლაგაზრდები 18-19 წლის ასაკიდან იწყებენ.
გამოკითხული რესპონდენტების 22,9% ფიქრობს, რომ ხანგრძლივი, ან საშუალო ვადიანი
მიგრაციიდან დაბრუნებულების შრომითი უნარები გაუმჯობესებულია. გამოკითხულთა
50%-ის აზრით შრომითი მიგრაცია დადებითად მოქმედებს დარჩენილ ოჯახის წევრებზე და
ეს ოჯახები უკეთ ცხოვრობენ. მიუხედავად ასეთი პასუხებისა თითქმის ტოლად გაიყო
რესპოდენტების პასუხების სიხშირე კითხვაზე „ხელს უწყობს მიგრაცია თემის მოსახლეობის
ცხოვრების დონის განვითარებას თუ არა?“. აქ შემდეგები შემდეგნაირა დაფიქსირდა - 48.7%
ფიქრობს რომ მიგრაცია განვითარებისთვის კარგია, ხოლო 51.3% ფიქრობს რომ მიგრაცია
ცუდია.
მოკლევადიანი შრომითი მიგრაციიდან დაბრუნებულების 53,7 % ისევ ფიქრობენ წასვლაზე და
მხოლოდ 2,7% ცდილობს საკუთარი ბიზნესის დაწყებას. მიგრაციიდან დაბრუნებულების
ტრადიციული მიდგომა შრომითი ქცევების და ღირებულებების შესახებ არა შეცვლილი, ამ
მოსაზრებას იზიარებს გამოკითხულთა 86,3%.
ადგილობრივი მოსახლეობა სეზონურ სამუშაოებზე ძირითადად თურქეთში დადის, ასეთი
მოსაზრება დააფიქსირა გამოკითხულთა 95%-მა. ხოლო კითხვაზე „ზოგადად დაასახელეთ
პირველი ქვეყანა სადაც ძირითადად მიდიან სამუშაოს საძიებლად საქართველოდან“
პასუხები შემდეგნაირად განაწილდა (იხ.დიაგრამა # 4.4)
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დიაგრამა 4.4

ზოგადად დაასახელეთ პირველი ქვეყანა სადაც
ძირითადად მიდიან სამუშაოს საძიებლად
საქართველოდან (პროცენტები)
ჰოლანდია
ეგვიპტე
გერმანია
ესპანეთი
ირანი
სხვა
იტალია
უკრაინა
რუსეთი
საბერძნეთი
თურქეთი
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

რესპონდენტების ნახევარს არ გააჩნია არანაირი იდეა ბიზნესის დასაწყებად. ხოლო მეორე
ნახევარმა 45,4%-მა რომელთაც იდეა გააჩნიათ ბიზნესის დასაწყებად საკუთარი ბიზნეს
იდეები შემდეგნაირად შეაფასენ (იხ ცხრილი # 4.5).

ცხრილი # 4.5
პასუხის ვარიანტები

პასუხების სიხშირე

%

1000 ლარამდე

5

1.2

3000 ლარამდე

44

10.5

5000 ლარამდე

27

6.4

10000 ლარამდე

91

21.7

როგორც რესპონდენტების პასუხებიდან ჩანს უმრავლესი (92,5%) მათგანი უახლესი 3 წლის
განმავლობაში არ გეგმავს საცხოვრებელი მისამართის ცვლილებას და აქცენტს ისევ
მოკლევადიან შრომით მიგრაციაზე აკეთებს.
გამოკითხულთა აზრით, ძირითადი აქცენტი თხილსა და მეჩაიეობის განვითარებაზე უნდა
მოდიოდეს (იხ.დიაგრამა # 4.5)
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დიაგრამა 4.5

ძირითადი მიმართულებები, რა მხრივაც, უნდა განვითარდეს
თემში სოფლის მეურნეობა (პროცენტებში)
მებოცვრეობა
კენკროვნები
ბამბუკის მეურნეობა
მეხილეობა
მებოსტნეობა
მეფუტკრეობა
ციტრუსი
სათბურები
მეცხოველეობა
მეჩაიეობა
თხილი
0.0

რესპონდენტების

აზრით,

5.0

10.0

შრომითი

15.0

მიგრაციის

20.0

25.0

პრობლემის

30.0

35.0

მოსავლელად

40.0

საჭიროა

მოსახლეობის დასაქმება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, თემის ტერიტორიაზე საწარმოს
ან ჩაის ფაბრიკის ამუშავება და ა.შ. მიღებული პასუხების სიხშირე კითხვაზე „რა უნდა
გაკეთდეს თემში რომ მიგრანტების პრობლემები მარტივად გადაიჭრას?“ იხილეთ ცხრილში

(იხ ცხრილი # 4.6).
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ცხრილი # 4.6
პასუხების
სიხშირე

პასუხის ვარიანტები
დასაქმდეს მოსხლეობა

187

შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები

129

თემში გაიხსნას საწარმო

106

ამუშავდეს ჩაის ფაბრიკა

59

გაიხსნას ხილის მიმღები პუნქტი

28

გაიცეს დაბალბროცენტიანი სესხები

25

სოფლის მეურნეობაში ჩაიდოს ფული

18

ხელფასების გაზრდა

16

პენსიების მომატება

11

შეიქმნას თემში ახალგაზრდებისთვის გასართობი ადგილები

10

განხორციელდეს სოფლის ინტერნეტიზაცია

6

გზის გაკეთება

3

ახალგაზრდების პროფესიული განათლება

3

მცირე ბიზნესის განვითარება

2

კარგი საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა

3

ციტრუსების ექსპორტის გაიზარდოს

2

კოოპერატივების შეიქმნას

2

დაბრუნდეს მეურნეობის მიწები მოსახლეობისთვის

1

თემში გაიხსნას ქათმების ფერმა

1

%

30.6
21.1
17.3
9.6
4.6
4.1
2.9
2.6
1.8
1.6
1.0
0.5
0.5
0.3
0.5
0.3
0.3
0.2
0.2

გამოკითხულთა 53,3% ფლობს რუსულ ენას, 12,7%-ს შეუძლია თურქულ ენაზე კომუნიკაცია,
ხოლო 1,6 პროცენტს ინგლისურ ენაზე.

კვლევის ამ ნაწილში ნათლად გამოიკვეთა მოსახლეობის დამოკიდებულება შრომითი
მოკლევადიანი მიგრაციის მიმართ. მოსახლეობისთვის უკვე „ჩვეული“ ამბავია რამოდენიმე
კვირით მეზობელ თურქეთში გადასვლა რადგანაც ადგილზე დასაქმების პრობლემაა. სამუშაოდ
წასულების უმეტესობა ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე „ბრმად“ მიდის სამუშაოდ,
შესაბამისად ხშირია „გაურკვეველი“ და პრობლემატური სიტუაციები, რომლებიც ასევე
არაფორმალური გზებით გვარდება. თურქეთში მაღალი მიგრაციის დონეს იმ რესპონდენტების
რაოდენობაც

ადასტურებს,

რომლებსაც

თურქულ

ენაზე

შეუძლიათ

კომუნიკაცია.

მოკლევადიანი შრომითი მიგრაციიდან დაბრუნებულების ისევ მორიგ სამუშაო გასვლაზე
ფიქრობენ და მათი თემში „დაკავების“ ერთადერთი გზა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და
დასაქმებაა.
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