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აბსტრაქტი 

დღეს ქვეყნის ეკონომიკისა და საზოგადოებისთვის ერთ-ერთ თვალშისაცემ და გამოკვეთილ 

პრობლემას წარმოადგენს მოსახლეობის საგანმანათლებლო პრეფერენციების 

შეუთავსებლობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. წლების განმავლობაში საქართველოში 

ადამიანები პროფესიულ არჩევანს სკოლის დამთავრებისთანავე აკეთებენ და ძირითადად, ეს 

არჩევანი უმაღლესი განათლების მიღებაზეა ორიენტირებული.  სწორედ ეს არის ქვეყნის ერთ-

ერთი პრობლემა, რომ უმაღლესი განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა საკმაოდ 

დიდია, მიუხედავად მათი შესაძლებლობებისა და უნარებისა და ამავდროულად ჩაბარებისას 

ადამიანები არ ითვალისწინებენ ან უბრალოდ უგულებელყოფენ შრომის ბაზარზე არსებულ 

საჭიროებას საკუთარი პრეფერენციებისა და პრესტიჟული ფაკულტეტებისა და პროფესიების 

სასარგებლოდ. გამოდის, რომ მოსახლეობა ორიენტირებულია არა დასაქმებაზე და ისეთი 

პროფესიის დაუფლებაზე, რომელიც შრომის ბაზარს სჭირდება, არამედ იმ პოპულარულ 

პროფესიებზე, რომელზეც ათასობით ადამიანი აბარებს ყოველ წელს და შედეგად  

კონკურენციის გამო, ხშირად მათი დიდი ნაწილი ამ პროფესიით ვერ საქმდება. ასეთ 

პირობებში ახალგაზრდას, რომელიც სკოლას ამთავრებს, ძალიან უჭირს პროფესიის 

არჩევასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება და ხშირად მთელი 

კულტურა, ოჯახი, გარემო აიძულებს ახალგაზრდას მიიღოს საზოგადოებისთვის მოსაწონი 

გადაწყვეტილება. უფრო მეტიც, ზოგჯერ ოჯახის წევრები პირდაპირ უთითებენ 

სკოლადამთავრებულებს, თუ როგორი პროფესიული არჩევანი გააკეთონ და რა არის 

მათთვის უმჯობესი. რატომ აკეთებენ ადამიანები მასობრივად არაპრაქტიკულ არჩევანს, 

რომელიც არ შეესაბამება არც მათ უნარ-ჩვევებსა  და შესაძლებლობებს და არც მათ ნება-

სურვილს. რატომ არსებობს საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული მოსაზრება, რომ კოლეჯში 

სწავლა და პროფესიული განათლების მიღება არ არის პრესტიჟული და თუ კოლეჯში 

სწავლობ, „უდიპლომო“ ხარ, მაშინ ეს შენს დაბალ სოციალურ სტატუსს განაპირობებს 

საქართველოში. რატომაა აუცილებელი, რომ ადამიანს ჰქონდეს უმაღლესი სასწავლო 

დაწესებულების დიპლომი, რომლითაც შესაძლოა ვერასოდეს ვერ დასაქმდეს შრომის 

ბაზარზე? სწორედ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არის ჩვენი სტატიის მიზანი. ჩვენი აზრით, 
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აღნიშნული ვითარება არის გამოწვეული სხვადასხვა მიზეზით. მათ შორის, მშობლის, 

მეგობრისა და სხვათა რჩევით, რომელთა აზრით, უმაღლესი განათლებით უფრო მარტივია 

დასაქმება. მათ ხშირად არ აქვთ წარმოდგენა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამასა  და 

შესაძლებლობაზე და ა.შ. სწორედ საკითხის აქტუალობისა და მნიშვნელობის გამო 

გადავწყვიტეთ მისი კვლევა და აღნიშნული სტატიის დაწერა.  

საკვანძო სიტყვები: პროფესიული სასწავლო დაწესებულებები, პროფესიული განათლება, 

უმაღლესი განათლება, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები, აბიტურიენტთა არჩევანი.  

 

შესავალი 

ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობას შრომის ბაზრის არსებობა 

განაპირობებს. წარმატებულად ფუნქციონირებისთვის სახელმწიფოს სჭირდება 

განვითარებული, მოქმედი შრომის ბაზარი. შრომის ბაზარი ნებისმიერი ეკონომიკური სისტემის 

მნიშვნელოვანი ნაწილია, ვინაიდან მისი მდგომარეობა დიდწილად განსაზღვრავს 

ეკონომიკური  ზრდის ტემპებს ამ სისტემაში. ამავდროულად, იგი გავლენას ახდენს როგორც 

რეგიონის, ისე მთლიანად სახელმწიფოს სოციალურ და ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. შრომის 

ბაზარი - არის ადგილი, სადაც დასაქმებულები და დამსაქმებლები 

ურთიერთთანამშრომლობენ.  

ბოლო პერიოდში შრომის ბაზარზე იკვეთება  მოთხოვნისა და მიწოდების რღვევა. სწრაფად 

იზრდება უმაღლესი განათლების მიმღებ სტუდენტთა რიცხვი ბევრ ქვეყანაში. ეს თავის მხრივ 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შრომის ბაზარზე. 

უმაღლესი განათლების მქონეთა ასეთი ზრდა, ერთი მხრივ შესაძლოა დადებითად შეფასდეს, 

ვინაიდან განათლება მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ინდივიდებისთვის, არამედ მთელი 

საზოგადოებისთვის, თანაც არამარტო ეკონომიკური სარგებლის თვალსაზრისით, არამედ 

სოციალური პროგრესისა და საზოგადოების ცხოვრების სხვა ასპექტების განვითარების 

თვალსაზრისითაც, მაგალითად შემცირებული დანაშაული და სხვ. მაგრამ ყველა სიკეთესთან 

ერთად უმაღლესი განათლების მქონე პირთა ასეთმა ზრდამ წამოჭრა მთელი რიგი ახალი 
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ბოლო პერიოდში უმაღლესი განათლების მქონე პირებს სულ უფრო უჭირთ სამუშაოს პოვნა. 

უნივერსიტეტში სწავლის დასრულების შემდეგ, მათ დროის გარკვეული პერიოდი 

ესაჭიროებათ, ვიდრე სამუშაოს იპოვიან. ამავდროულად რიგ სექტორებში აღინიშნება სამუშაო 

ძალის დეფიციტი. შესაბამისად შედეგად გვაქვს უმაღლესდამთავრებულთა უნარ-ჩვევების 

შეუსაბამობა სამუშაო მოთხოვნებთან. 

აღნიშნული სიტუაციიდან გამომდინარე ჩამოყალიბდა ახალი ტერმინები: „ზედმეტი 

განათლება“ (“overeducation”) და „არასათანადო განათლება“ (“undereducation”). პირველი 

ტერმინი ესადაგება ისეთ სიტუაციას, როდესაც ინდივიდს აქვს უფრო მაღალი კვალიფიკაცია, 

ვიდრე მოეთხოვება სამსახურში, ხოლო მეორე საპირისპირო ცნებაა.  

უმაღლეს განათლებაზე ასეთი მზარდი მოთხოვნა ხელს უწყობს „გადაჭარბებული 

კვალიფიკაციის“ მქონე კადრების ჩამოყალიბებას, რომლებიც ვერ საქმდებიან საკუთარი 

კვალიფიკაციით, ან საერთოდ უმუშევრები რჩებიან. შრომის ბაზარი მჭიდრო კავშირშია 

განათლების სისტემასთან.  შესაბამისად ისახება „არასწორი განათლების“ პრობლემა.  

ამავდროულად აღსანიშნავია ისიც, რომ რომელიმე დარგში უმაღლესი განათლება არ 

გულისხმობს იმ კონკრეტული და სპეციფიკური უნარ-ჩვევების ქონას, რომლებსაც მოითხოვენ 

დამსაქმებლები. ზოგიერთი მოსაზრებით, საშუალო განათლება უფრო ღირებულია 

დღევანდელი ბაზრისთვის, ვიდრე უმაღლესი, რადგან ის უკეთ პასუხობს ეკონომიკურ და 

სექტორულ ცვლილებებს.  

ერთ-ერთი მოსაზრების თანახმად,  უნარ-ჩვევების დეფიციტი გამოწვეულია იმით, რომ 

ადამიანები არ ირჩევენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამის სპეციალობას, მნიშვნელობა 

არ აქვს საუბარია საშუალო,  თუ უმაღლეს განათლებაზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,  

უნივერსიტეტში ჩაბარებისას ისინი ირჩევენ ისეთ სპეციალობებს, რომელსაც შრომის ბაზარი 

კითხვები. მაგალითად, ხომ არ არის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა გადაჭარბებული 

რაოდენობა ბაზარზე? ხომ არ არის შეუსაბამობა სამუშაო ბაზარზე არსებულ ადგილებსა და 

კადრების კვალიფიკაციას შორის? სჭირდება კი შრომის ბაზარს ამდენი უმაღლესის 

კურსდამთავრებული? თავსებადია, თუ არა შრომის ბაზარი და განათლების სისტემა? 
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ვერ აითვისებს. ეს წარმოშობს კითხვას, თუ რატომ აგრძელებენ ადამიანები ასეთი 

სპეციალობების არჩევას. ამ კითხვაზე სხვადასხვა პასუხის გაცემა შეიძლება, ერთ-ერთი 

მათგანია ის, რომ აბიტურიენტებს შესაძლოა არ გააჩნდეთ ინფორმაცია შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან დაკავშირებით.  

მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლესი განათლების მქონე პირთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება, 

მათ დიდ ნაწილს არ აქვთ დამსაქმებლისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. ეს მეტყველებს 

პრობლემებზე მთელ საგანმანათლებლო სისტემაში. ერთი მხრივ  უმაღლესი სასწავლებლები 

ვერ უზრუნველყოფენ იმ საჭირო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, რომლებიც დასაქმებისთვის 

არის აუცილებელი და მეორე, შეიმჩნევა საშუალო განათლების სისტემის ჩავარდნა (Machin, 

McNally 2007). 

მეორე მხრივ შრომის ბაზარზე მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს შრომაზე მოთხოვნა. 

ვინაიდან, სწორედ ზოგიერთ პროფესიაზე მოთხოვნის არარსებობა განაპირობებს 

უმუშევრობის ერთ-ერთ ტიპს, სტრუქტურულ უმუშევრობას; ანუ უმუშევრობას, რომელიც 

წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც სამუშაო ძალის ზოგიერთ ბაზარზე არსებული სამუშაო 

ადგილების რაოდენობა საკმარისი არ არის სამუშაოს ყველა მსურველის 

დასაკმაყოფილებლად (დუშუაშვილი, 2015). ასეთ პირობებში შრომის ბაზარი არ აძლევს 

ყველა მსურველს დასაქმების შესაძლებლობას და ამიტომაც უიმედოდ სამუშაოს ძიების 

ნაცვლად ახალგაზრდათა დიდი ნაწილი უმაღლესში აბარებს და კიდევ ერთ ახალ პროფესიას 

ეუფლება. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შესაძლოა  აბიტურიენტთა ნაწილი 

უმაღლესში სკოლის დამთავრებისთანავე არ ჩააბარებდა, რომ იყოს მეტი სამუშაო ადგილი.  

 

მეთოდოლოგია 

სტატიის წერისას გამოვიყენეთ რამდენიმე კვლევა და ასევე თვისებრივი და რაოდენობრივი 

კვლევის შედეგები. კვლევებს შორის აღსანიშნავია 2015 წელს კომპანია „ეისითის“ მიერ 

ჩატარებული კვლევა. ამავდროულად ჩავატარეთ 6 სიღრმისეული ინტერვიუ 
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აბიტურიენტებთან, რათა დაგვედგინა ის მოტივები და მიზეზები, რომლებიც განაპირობებს მათ 

არჩევანს სკოლის დამთავრების შემდეგ.  

ამასთანავე კვლევის პროცესში უმაღლეს სასწავლებლებსა და შრომის ბაზრის 

ურთიერთობებზე მსჯელობისას მოვიშველიეთ ბეკერის ადამიანური კაპიტალის თეორია. 

(ბეკერი, 1993). უმაღლესი განათლების მიღების პროცესი ძვირია. თეორიულად, ქვეყნებში, 

რომლებიც დაბალი შემოსავლებით გამოირჩევიან, უმაღლესი განათლება მიიჩნევა, როგორც 

ფინანსური მოგების, ფინანსური უზრუნველყოფის შესაძლებლობა. 

კვლევის მიზანია საგანმანათლებლო პრეფერენციებსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის 

შეუთავსებლობის გამოვლენა საქართველოში. 

საკვლევი კითხვებია:  

 თავსებადია, თუ არა შრომის ბაზარი და განათლების სისტემა? 

 რატომ არის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა გადაჭარბებული რაოდენობა 

ბაზარზე?  

 სჭირდება კი შრომის ბაზარს ამდენი უმაღლესის კურსდამთავრებული?  

 ხომ არ არის შეუსაბამობა სამუშაო ბაზარზე არსებულ ადგილებსა და კადრების 

კვალიფიკაციას შორის?  

 

ანალიზი 

როგორც ჩანს, დღეს საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ მწვავე პრობლემას 

წარმოადგენს უმუშევრობა, რომელიც პოსტსოციალისტურ ხანაში ჩატარებულ მასობრივ 

გამოკითხვებში სახელმწიფოს წინაშე არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ყოველთვის 

ნომერ პირველ პრობლემად სახელდება. ბოლო 9 წლის მონაცემები იხილეთ გრაფიკზე #1). იმ 

პირობებში, როდესაც მოსახლეობის დასაქმების ადგილები დეფიციტზე საუბრობს, 

დამსაქმებლები უჩივიან კადრების დაბალკვალიფიკაციას; ეს ტენდენცია კი ვლინდება იმ 

პირობებში, როდესაც საქართველოში მოსახლეობის 26.7%–ს უმაღლესი, ხოლო 17.4%–ს 
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პროფესიული განათლება აქვს მიღებული (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 

2017). ეს დისბალანსი მიუთითებს იმ შეუთავსებლობაზე, რომელიც ერთი მხრივ შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებსა და მეორე მხრივ მოსახლეობის ფორმალურ კვალიფიკაციას, პროფესიულ 

პრეფერენციასა და რეალურად დაუფლებულ უნარ–ჩვევებს შორის არსებობს. ჩვენს ქვეყანაში 

ადამიანები პროფესიულ არჩევანს სკოლის დამთავრებისთანავე აკეთებენ. ძირითადად ეს 

არჩევანი ორიენტირებულია ხოლმე უმაღლესი განათლების მიღებაზე.  სწორედ ეს არის 

ქვეყნის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ უმაღლესი განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა 

საკმაოდ დიდია, მიუხედავად მათი შესაძლებლობებისა და უნარებისა. პროფესიული 

განათლების მიღებაზე კი სკოლის დამთავრების შემდეგ ცოტა ადამიანი ფიქრობს. ხშირად 

მთელი საზოგადოება, ოჯახი, გარემო გავლენას ახდენს ახალგაზრდების კარიერულ 

გადაწყვეტილებებზე უფრო მეტიც, ზოგჯერ ოჯახის წევრები პირდაპირ უთითებენ მათ, თუ 

როგორი პროფესიული არჩევანი გააკეთონ და რა არის მათთვის უმჯობესი.  

რატომ აკეთებენ ადამიანები მასობრივად ამ არჩევანს? რატომ არის უნივერსიტეტში ჩაბარება 

ყველა მე-12 კლასელის მიზანი მიუხედავად მათი სურვილის, ინტერესის, შეხედულებისა და 

შესაძლებლობებისა. ეს არის გამოწვეული სხვადასხვა მიზეზით: მშობლის, მეგობრის,  

ახლობლის აზრით, უმაღლესი განათლებით უფრო მარტივია დასაქმება. მათ შესაძლოა არ 

აქვთ წარმოდგენა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებსა  და მათთან დაკავშრებულ 

შესაძლებლობაზე და ა.შ. ეს როგორც ინდივიდუალურ დონეზე, ისევე საზოგადოების დონეზე 

ქმნის პრობლემას. მშობლებსა და ოჯახის უფროსი თაობის წარმომადგენელ წევრებს გააჩნიათ 

სტერეოტიპული დამოკიდებულება უმაღლესი განათლების მიმართ და გაცილებით დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ დიპლომის ფლობას, ვიდრე ახალი თაობის წარმომადგენლები. 

აღნიშნული დამოკიდებულება უფრო მეტად განაპირობებს იმას, რომ სტუდენტი სწავლის 

პროცესში ორიენტირებულია დაასრულოს სწავლა და მიიღოს უმაღლესი განათლების 

დამადასტურებელი მოწმობა, ვიდრე ორიენტირებული იყოს სწავლის პროცესზე და 

პროფესიულ განვითარებაზე. ამავდროულად მრავალი ახალგაზრდის მოსაზრებით, 

უმაღლესი განათლების მიღება მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, 

რომ ახალგაზრდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების დონეს არც 
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თუ ისე მაღალ შეფასებას აძლევენ, მის მნიშვნელობას, დამსაქმებლების მხრიდან უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი მოწმობის მოთხოვნით ხსნიან.  ახალგაზრდა თაობის 

წარმომადგენელთა აზრით, თუ მოზარდს ხელს უწყობს გონებრივი შესაძლებლობები, მან 

აუცილებლად უნდა მიიღოს უმაღლესი განათლება, რაც მის მომავალზე, კარიერასა და 

შემოსავლის ოდენობაზე, მათი გამოცდილებით, დადებითად აისახება. თუმცა, პირად 

გარემოცვასა და სანაცნობო წრეზე დაყრდნობით თავად სტუდენტებსაც მრავლად მოჰყავდათ 

მაგალითები იმისა, თუ როგორ შეიძლება უმაღლესი განათლების არმქონე ახალგაზრდა 

უფრო მეტად განათლებული და ზოგიერთ შემთხვევაში წარმატებულიც იყოს, ვიდრე 

დიპლომის მქონე, თუნდაც პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებლის კურსდამთავრებული. 

ჩვენი ქვეყანა დადგა იმ საშიშროების წინაშე, რომ მას არ ჰყავს ზოგიერთი საჭირო პროფესიის 

მქონე ადამიანი, რადგან ეს პროფესიები საზოგადოებაში ნაკლები პოპულარობით 

სარგებლობს, მაგალითად, პროფესია-ვეტერინარი, აგრონომი, შემდუღებელი. 

ახალგაზრდები 21-ე საუკუნეში მიიჩნევენ, რომ სასურველია უმაღლესი განათლება მიიღონ იმ 

ადამიანებმა, რომელთაც გააჩნიათ საკუთარი, მიზნები, სურვილი და თავად სურთ, რომელიმე 

კონკრეტულ პროფესიას დაეუფლონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შრომის ბაზარი იღებს 

არამოტივირებულ და განვითარებაზე ნაკლებად ორიენტირებულ კადრებს, რომლებიც უმეტეს 

შემთხვევაში არ არიან დამსაქმებლებისთვის მიმზდველები და საბოლოოდ, მათი 

პროფესიისგან სრულიად განსხვავებული მიმართულებით ცდილობენ დასაქმებას.1 

იხილეთ გრაფიკი1: ქვეყნაში არსებული პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა (%) 

გრაფიკი #1. 
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წყარო: (კავკასიის კვლევითი რესურს ცენტრი, 2009, 2011, 2013,  2015, 2017). 

უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების კიდევ ერთ მიზეზად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ის 

არგუმენტი, რომ უკეთესი განათლების მქონე მუშაკები საქმდებიან უკეთეს პოზიციებზე და 

უფრო მაღალი ანაზღაურება აქვთ. ეს მოსაზრება დასაბამს იღებს მინსერისა (1958) და ბეკერის 

(1964) მიერ შემოთავაზებული ინტელექტუალური ტრადიციის შემდეგ, მას ასევე აფართოებს 

განათლების გავლენა ადამიანის მომავალზე, კერძოდ პენსიაზე გასვლის საკითხი. თუმცა ეს 

მოსაზრებები აქტუალური იყო მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში, როდესაც განვითარდა 

სახელფასო პრემიუმის თეორია, აშენფელტერი (1978) და ქარდი (1999). როგორც კი შრომის  

ბაზრის პირობები გაუარესდა დაისვა შემდეგი ტიპის კითხვა: განათლებაზე მხოლოდ 

ხელფასის ოდენობაა დამოკიდებული, თუ მას ასევე შეუძლია ინდივიდის დაცვა უმუშევრობისა 

და უმოქმედობისგან. 1970-იანი წლების ბოლოს აშენფელტერმა და ჰემმა (1979) შეამჩნიეს, 

რომ განათლების უპირატესობად შეიძლება განიხილოს შემოსავალი და დროის ეფექტი. 

მოგვიანებით, მაინერმა (1991) უმუშევრობა დაყო ორ კომპონენტად: უმუშევრობის დონედ და 

უმუშევრობის ხანგრძლივობად. უფრო განათლებულ მუშაკებს აქვთ უკეთესი ალბათობა, რომ 

იპოვონ შესაფერისი სამუშაო და დიდხანს ჰქონდეთ მასთან კავშირი და ამასთანავე მათ აქვთ 

უმუშევრობა 

სიღარიბე 

მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები 

განათლების დაბალი ხარისხი 

ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი 

ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე 

57 

13 

6 

2 

2 

1 

55 

15 

5 

2 

2 

2 

54 

10 

10 

0 

3 

2 

55 

10 

12 

0 

4 

33 

12 

15 

0 

5 

16 

2009 წელი 2011 წელი 2013 წელი 2015 წელი 2017 წელი 
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ნაკლები რისკი გახდნენ უმუშევრები (კარასიოტოუ პ. 2012). შესაძლოა, რომ უმაღლესში 

ჩაბარებისას აბიტურიენტები ამ მოსაზრებებსაც ითვალისწინებენ.  

მოგვეხსენება, დღეს საქართველოში არსებობს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სამი ტიპი: ა) უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

რომელიც ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამასა და კვლევით აქტივობებს 

განათლების სამივე საფეხურზე; ბ) სასწავლო უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამა(ებ)ს (გარდა 

სადოქტორო სწავლებისა). სასწავლო უნივერსიტეტს მოეთხოვება მეორე საფეხურის 

(სამაგისტრო სწავლების) საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის განხორციელება; გ) კოლეჯი - 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს მხოლოდ პირველი 

საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას. ხშირად აბიტურიენტებს სრულყოფილი ცოდნა არ 

გააჩნიათ იმ საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ, რომელსაც ახორციელებს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ესა თუ ის ტიპი. აბიტურიენტმა არ იცის პროგრამის 

მიზნები, ამოცანები და სილაბუსი და შესაბამისად პრაქტიკულად ბრმად იღებს 

გადაწყვეტილებას. ამასთანავე, მოგვეხსენება, რომ უნივერსიტეტებში სპეციალობათა დიდი 

მრავალფეროვნებაა და აბიტურიენტს არ აქვს ინფორმაცია, თუ რომელი პროგრამის 

დასრულების შემდეგ რა კვალიფიკაციას მიიღებს, ვინაიდან ეს ინფორმაცია თითოეული 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტის ვებ-გვერდზეა განთავსებული და ზოგჯერ მძიმე მოსაძებნია 

სკოლადამთავრებულისთვის. რაც შეეხება პროფესიულ სასწავლებლებს, საქართველოში 

დაახლოებით 70-მდე ავტორიზირებული პროფესიული სასწავლებელია, რომლებზეც 

ინფორმაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზეა 

განთავსებული. ზემოთ აღნიშნულმა მიზეზებმა,  იმან, რომ აბიტურიენტების უმრავლესობა 

კონცენტრიტებულია უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში ჩაბარებაზე და დიპლომის 

მიღებაზე, წამოჭრა ის პრობლემა, რომ ნაკლები ადამიანი აბარებს პროფესიულ 

სასწავლებელში და შედეგად ვუჩივით რიგი კადრების ნაკლებობას. მაშინ, როდესაც  

ზოგიერთი „პრესტიჟული“ პროფესიის მქონე ადამიანთა რიცხვი საჭიროზე ბევრად მეტია, რის 

შედეგადაც იზრდება უმუშევართა დონე და უნივერსიტეტების დამთავრების შემდეგ ამ 
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პროფესიის მქონე ადამიანები ან საერთოდ ვერ საქმდებიან, ან ვერ საქმდებიან საკუთარი 

პროფესიით და შემდეგ იწყებენ გადამზადების კურსებს, ან პროფესიული განათლების 

პროგრამებზე დაფიქრებას. სწორედ აღნიშნული იწვევს იმას, რომ ქვეყანას სჭირდება 

კონკრეტული პროფესიების მქონე ადამიანების საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან მოძიება, 

ჩამოყვანა და დასაქმება მაშინ, როცა პოტენციური კადრები საქართველოშიც არის. ეს ეხება 

ძირითადად თურქ და ჩინელ მუშახელს. 2015 წლის ზაფხულიდან, მუშახელის უცხოეთიდან 

შემოყვანას შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონი არეგულირებს. პარლამენტში წარდგენილი 

შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონპროექტის თანახმად, ადგილობრივი დამსაქმებელი, 

რომელსაც მიაჩნია, რომ ადგილობრივ ბაზარზე დაქირავებული კადრები, არასათანადო 

კვალიფიკაციის გამო, სამუშაოს სათანადოდ ვერ ასრულებენ და ამიტომ უცხოეთიდან სურს 

კვალიფიციური კადრების ჩამოყვანა, ვალდებულია, არსებული ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგინოს და იმ 

შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაციული ორგანო 7 დღის ვადაში ვერ მოიძიებს მოთხოვნის 

შესაბამის ადგილობრივ კადრს, მაშინ დამსაქმებლის მოთხოვნა რეგისტრირებულად მიიჩნევა. 

მთავრობის მიერ ინიცირებული ეს კანონპროექტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე ჯანდაცვის 

მინისტრის მოადგილემ, დავით ლომიძემ წარადგინა და მას პირველი მოსმენით მხარი 

დაუჭირეს. (შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონპროექტი, 2015) 

ქვეყნისთვის რეალურად პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ადამიანებმა შესაძლოა იციან 

კიდეც, რომ პროფესიულ სასწავლებელში მიღებული განათლებით სავსებით შესაძლებელია 

უფრო მეტი შრომითი ანაზღაურების მიღება, ვიდრე ეს უმაღლესდამთავრებულებს გააჩნიათ, 

უბრალოდ მათთვის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი კვლავაც უფრო 

მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ სამუშაო ბაზარზე 

მოთხოვნა და მიწოდება ერთმანეთს აცდენილია.  ბიზნესის თითქმის ყველა სფეროში მიდის 

საუბარი, რომ სჭირდებათ კადრები და ვერ შოულობენ. ხშირად საჭიროა პროფესიული 

განათლება, რომელიც სკოლის მოსწავლეებში პრესტიჟული არ არის, რაც უპირველეს 

ყოვლისა ინფორმაციის ნაკლებობითაა გამოწვეული. ამავდროულად აღსანიშნავია ის ფაქტიც, 

რომ ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი არ არის. მაგალითად, თუ აბიტურიენტს არ აქვს 
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დედაქალაქში ცხოვრების შესაძლებლობა, მას არ აქვს საშუალება ისწავლოს თავის რაიონში, 

რადგან ან ფიზიკურად არ არსებობს კოლეჯი ან თუ არსებობს, ძალიან შორსაა. მიუხედავად 

იმისა, რომ რეგიონებში შესაძლოა იყოს კერძო კოლეჯები, ყველა რეგიონში ისინი არ 

ფუნქციონირებს და იქაც, სადაც არის, ამ დაწესებულებებს არა აქვთ პროფესიული 

პროგრამების დიდი არჩევანი, რადგან შესაბამისი სასწავლო რესურსი არ გააჩნიათ. ასევე, რაც 

ყველაზე მთავარია, სახელმწიფომ ორი წლის წინ უარი თქვა პროფესიული სტუდენტების 

დაფინანსებაზე კერძო კოლეჯებში, შესაბამისად უსახსრობის გამო რეგიონებში აბიტურიენტებს 

არ შეუძლიათ, სწავლა. ეს გახლავთ ის ფაქტორები, რომლებიც პროფესიული განათლების 

ხელმისაწვდომობას მნიშვნელოვნად აფერხებს საქართველოში (ნადირაძე, 2015). 

პროფესიულ სასწავლებლებთან, კომპანიების თანამშრომლობის ყველაზე გავრცელებულ 

ფორმას წარმოადგენს ორმხრივი შეთანხმება პროფესიულ სასწავლებელსა და კერძო 

ფირმებს შორის. პროფესიული განათლება აუცილებელია როგორც მოქალაქეთათვის, ისე 

ქვეყნის აღმშენებლობისთვის. სახელმწიფოს განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, ყველა 

სპეციალობის კვალიფიციური კადრის არსებობა.  

2007 წელს ამოქმედდა "პროფესიული განათლების შესახებ" კანონი, რომელშიც მოგვიანებით 

ცვლილებები განხორციელდა და 2010 წლიდან ევროკავშირის დახმარებითა და 

იმდროინდელი პოლიტიკის გათვალისწინებით უფრო გააქტიურდა პროფესიული განათლების 

განვითარების პროცესი. შემუშავდა სტანდარტები, დაინერგა ახალი მოთხოვნები ბაზარზე, 

გაჩნდა ახალი კოლეჯები. პროფესიული განათლების შესახებ კანონში განსაზღვრულია ისეთი 

მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა მოსამზადებელი საგანმანათლებლო პროგრამების 

დანერგვა კოლეჯებში, სკოლებში პარალელურად პროფესიული პროგრამების შეტანა, 

კოლეჯებში არაქართულენოვანი მოსახლეობისთვის ქართული ენის საგანმანათლებლო 

პროგრამების დანერგვა, ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა, მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში პირისათვის სწავლის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, რასაც ევროპის 

ქვეყნებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. (კაპანაძე ს; მაღლაკელიძე მ; პოლიტიკის 

დოკუმენტი,თბილისი, 2014, Grass გვ.6) 

15 



სიჭინავა, დარბაიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ივლისი, 2018 
 

მთავრობამ პროფესიული განათლების განვითარების გეგმა განსაზღვრა, დამტკიცდა 

"პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია (2013-2020 წლები), "რომელშიც ნათლად 

არის ასახული პროფესიული განათლების წინაშე არსებული გამოწვევები, ასევე მათი 

გადაჭრის გზები. გეგმა მოიცავს მოკლე და საშუალოვადიან ღონისძიებებს. განსაზღვრულია 

რეკომენდაცია: ორ წელიწადში ერთხელ (განსაკუთრებით 2015 წლიდან) ამ გეგმის შეფასება 

(საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ, 2010) .   

ნინო დურგლიშვილის სამეცნიერო ნაშრომში „უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებსა და 

შრომით ბაზარს შორის არსებული გაუცხოება. საქართველოს მაგალითი“ აქტიურად 

განიხილება ის საკითხი, რომ საქართველოში უმაღლეს სასწავლებლებზე მოთხოვნა არ 

შეესაბამება შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. უამრავი კურსდამთავრებული არ მუშაობს თავისი 

პროფესიით, დამსაქმებლები ჩივიან სამსახურის მაძიებელთა არაპროფესიონალობის გამო. 

ჩვენს ქვეყანაში სტუდენტების დამოკიდებულება უნივერსიტეტის მიმართ დადებითია, მაგრამ 

როგორც კი ისინი სამსახურის მაძიებლები ხდებიან მათი დამოკიდებულება იცვლება 

ნეგატიურისკენ. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი იუწყებოდა, 2016 

წელს 45 000-მა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა საქართველოს მასშტაბით სკოლის 

გამოსაშვებ გამოცდებში, უნივერსიტეტში ჩაბარება 40 000-მა ახალგაზრდამ მოისურვა 

(დურგლიშვილი, 2018). 

განათლების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ყოველწლიურად გამოსაშვებ გამოცდებში 45 

ათასზე მეტი მოსწავლე მონაწილეობს. პირველადი რეგისტრაციით ყოველ წელს 

დაახლოებით 40-დან 41 ათასამდე რეგისტრირდება. 2018 წლის ეროვნული გამოცდებისათვის 

40 500-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა (თაბუკაშვილი, 2018). 2017 წელს ეს მონაცემი 

37 300-ს აჭარბებდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტუდენტთა რიცხვი უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში საგრძნობლად გაიზარდა. თუ 2011 წელს ის 95 ათასზე მეტი იყო, 2017 წელს 

მან 143 ათასს გადააჭარბა (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017). იხილეთ 

გრაფიკი #2. 

გრაფიკი #2. 
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    წყარო: (სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ განსაკუთრებით გაიზარდა სტუდენტთა რაოდენობა კერძო 

უმაღლეს სასწავლებლებში. თუ 2014 წელს, კერძო უმაღლეს სასწავლებლებში 34 000 

სტუდენტი სწავლობდა, სულ რაღაც ოთხ წელიწადში ეს რიცხვი 50 000-ს გაუტოლდა.  

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2018) იხილეთ გრაფიკი #3. 

გრაფიკი #3. 

 

წყარო: (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2018). 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 წლის მონაცემების თანახმად, 

საქართველოში 2016 წელს უმუშევრობა შეადგენდა 14%-ს. 2017 წელს ის 13,9 შეადგენდა, ანუ 

უმუშევარი იყო 276,4 ათასი კაცი  (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017). 

იხილეთ გრაფიკი #4. 
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გრაფიკი #4 

  

წყარო: (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

აქვეა დასაბუთებული ის, თუ ვინ მიიჩნევა დასაქმებულად. დასაქმებულად მიიჩნევა ის ადამიანი, 

რომელიც მუშაობს  კერძო და საჯარო სექტორში და იღებს ხელფასს, ასევე ის ადამიანი, 

რომელიც მუშაობს სახლში, არის თვითდასაქმებული. არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანს 

ჰქონდეს ხანგრძლივი შრომითი კონტრაქტი, ან ვინმეს მიერ იყო დაქირავებული, ის მაინც 

დასაქმებულად მიიჩნევა. თუ დასაქმებულის ამ განმარტებას დავეყრდნობით, დასაქმებულთა 

რიცხვი საქართველოში არის 59.5%, დასაქმებულების 58% არის თვითდასაქმებული და 

დაკავებულია სოფლის მეურნეობით. 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის 2014–2015 წლის რეიტინგის მიხედვით, ბიზნეს 

ლიდერების და ინვესტორების უმრავლესობა (21%) საქართველოში ბიზნესის ხელისშემშლელ 

მთავარ ფაქტორად სამუშაო ძალის არაკვალიფიციურობას ასახელებს. გასული წლის 

რეიტინგში იგივე პრობლემა 14%–ის მიერ იყო დასახელებული. ქართულ ბაზარზე ერთგვარ 

პარადოქსს აქვს ადგილი. (ლექვინაძე, 2015) ერთი მხრივ, არსებობს მაღალი მოთხოვნა 

კვალიფიციურ სამუშაო ძალაზე, მეორე მხრივ, არსებობს ჭარბი სამუშაო ძალა და მთავარი 

პრობლემა სწორედ არასათანადო კვალიფიკაციაა. ილიაუნის ბიზნეს სკოლის მიერ დეკემბერ–

თებერვალში გამოქვეყნებული ვაკანსიების საფუძველზე ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიების 

ჩამონათვალი იქნა გამოკვლეული. კვლევის შედეგებით ყველაზე მაღალი მოთხოვნა 

ფინანსისტებზე და საკრედიტო ექსპერტებზეა (20.1%), ასევე მაღალი მოთხოვნა ფიქსირდება 

გაყიდვების მენეჯერებზე (18.5%). სხვა პროფესიებზე მოთხოვნას კი შემდეგი სურათი აქვს – 

ტექნიკური პერსონალი – 13.2%; ექიმი/სამედიცინო პერსონალი – 9.7%; დისტრიბუცია/ვაჭრობა 
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– 8%; აიტი სფეროს მენეჯერი – 7.4%; სხვადასხვა სფეროს მენეჯერი – 7.2%; მასწავლებელი 

ტრენერი კონსულტანტი – 6.4%; ტუროპერატორი – 3.5%; მარკეტინგი – 3.1%; იურისტი – 1.9%; 

ინჟინერი –1%. ყველაზე დიდი მოთხოვნა ფიქსირდება შემდეგ სექტორებში – საბანკო–

საფინანსო სექტორი – 26%, საცალო ვაჭრობა – 18%, სამედიცინო სექტორი/ფარმაცია – 15%, 

სასტუმრო/რესტორანი/ტურიზმი –17%, კომუნიკაციები/ტრანსპორტი – 9%, მშენებლობა – 5%, 

საგანმანათლებლო ორგანიზაციები – 7%, მედია – 1%, კვების და სასმელების ინდუსტრია – 2%; 

რეგიონების მიხედვით მაღალი მოთხოვნა ფიქსირდება: თბილისი – 77%, იმერეთი – 5%, აჭარა 

– 4%; კახეთი – 3%, შიდა ქართლი – 2.5%, სამეგრელო – 3%, ქვემო ქართლი – 2.5%, სამცხე –

ჯავახეთი – 2%, გურია – 1%. (იხილეთ გრაფიკი#5) 

გრაფიკი #5 

 

წყარო: (“შრომის ბაზარი საქართველოში“Forbes.ge 2015) 

 საქართველოში ყველაზე მაღალანაზღაურებად სექტორად კვლავ ფინანსური საქმიანობა და 

სახელმწიფო მმართველობა რჩება, ტრადიციულად ყველაზე დაბალი შემოსავლები 

განათლების სექტორშია. უმუშევრობის დონე მამაკაცებში უფრო მაღალი მაჩვენებლით 

ფიქსირდება (16.5%), ვიდრე ქალებში (12.3%), რაც ქალების შედარებით ნაკლები აქტიურობით 
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შეიძლება ავხსნათ. გარდა ამისა ქალების შრომის ანაზღაურება 36%–ით ჩამორჩება 

მამაკაცების საშუალო ხელფასს (ლექვინაძე, 2015). 

საქართველოში ძალიან მაღალია იმედდაკარგული მუშახელის წილი, ესენი არიან ადამიანები, 

რომლებმაც ვერ იშოვეს სამსახური, ვერ დასაქმდნენ და ხელი ჩაიქნიეს. სტატისტიკა აჩვენებს, 

რომ ახალგაზრდებში (15–დან 30 წლამდე) უმუშევრობის მაჩვენებელი უფრო მაღალია (34%) 

ვიდრე 45 წელს გადაცილებულ ადამიანებში (8%). (ლექვინაძე, 2015) ახალგაზრდები სამსახურს 

აქტიურად ეძებენ, 45 წელს გადაცილებული ადამიანები კი იშვიათად, რადგან მათ სამსახურის 

შოვნის იმედი გადაწურული აქვთ. საქართველოში უმუშევართა თითქმის 1/3 უმაღლესი 

განათლება აქვს. ეს განპირობებულია როგორც მოსახლეობის მაღალი საგანმანათლებლო 

ცენზით (უმაღლესი განათლების მქონე პირთა დიდი წილი მოსახლეობაში) და შრომის 

პირობებისადმი გაზრდილი მოთხოვნებითა და მოლოდინებით, ისე სამუშაო ძალის 

მოთხოვნა–მიწოდებას შორის არსებული სტრუქტურული და ხარისხობრივი დისბალანსით. 

რიგი სპეციალობების უმაღლესი განათლების მქონე კადრების ჭარბწარმოებით, სპეციალობით 

დასაქმების შესაძლებლობების შეზღუდვით. აღნიშნული მიზეზები ახლაგაზრდებს შორის 

მაღალი უმუშევრობის განმაპირობებელ გარემოებადაც გვევლინება. ოფიციალური 

სტატისტიკით, ქალაქში უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება. რაც დათვლის 

არასწორ მეთოდიკაზე მიუთითებს და არ ასახავს რეალურ სურათს. ეკონომიკურად აქტიურ 

ქალაქებში უმუშევრობა ბუნებრივად მაღალია, სოფლად კიდევ უფრო მეტი რაოდენობა 

ფიქსირდება, თუ არ ჩავთვლით მეთოდიკას, რომლის მიხედვითაც 1 ჰა მიწის მფლობელი 

ითვლება დასაქმებულად. ბოლო წლებში პოზიტიური დინამიკის მიუხედავად მცირეა 

პრეცენდენტები, როდესაც ხდება ბიზნესისა და უნივერსიტეტების კოოპერაცია სამუშაო ძალის 

მოზიდვის ნაწილში. უნივერსიტეტის დამთავრებულს პრაქტიკულად ხელახლა სჭირდება 

გადამზადება, უნივერსიტეტების უმრავლეობაში ნაკლებად არიან მოწვეულნი ლექტორებად 

ბიზნესიდან პრაქტიკოსები, რომლებიც თეორიის გარდა საჭირო უნარჩვევებს გადასცემენ 

სტუდენტებს, ასევე მზადყოფნას გამოთქვამენ პრაქტიკაზე და სამუშაოზე მიიწვიონ სტუდენტები. 

სასწავლო პროგრამებში პრაქტიკულად არ არის მეწარმეობაზე ორიენტირებული სასწავლო 

კურსები, რომლებიც სტუდენტებს ცოდნასთან ერთად უვითარებს სამეწარმეო უნარ–ჩვევებს. 
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გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგის მიხედვით საქართველო შრომის ბაზრის 

ეფექტურობის მიხედვით 144 ქვეყანას შორის 41–ე პოზიციაზეა. ამ მაჩვენებლით რეგიონში 

ჩამოვრჩებით ყაზახეთსა და აზერბაიჯანს და ვუსწრებთ რუსეთს, სომხეთს, უკრაინასა და 

თურქეთს. შრომის ბაზრის ეფექტურობის 10 კომპონენტიდან საუკეთესო პოზიციები გვაქვს, 

მუშახელის შემცირების ხარჯების, მუშახელის დაქირავების და დათხოვნის პრაქტიკაში. უარესი 

პოზიციების ტალანტების მოზიდვა და შენარჩუნება (ლექვინაძე, 2015). 

უფრო მკაფიო სურათს მივიღებთ, თუ გავითვალისწინებთ ქვეყნის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილს 

მშპ-სთან მიმართებით: ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში მთლიანი შიდა 

პროდუქტის მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნება. ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდასთან ერთად 

იზრდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებიც. ერთ სულზე მშპ 2000 წლიდან 2011 წლამდე 690 აშშ 

დოლარიდან 3215 აშშ დოლარამდე გაიზარდა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები კი - 12%-დან 

32%-მდე. 2005-2009 წლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი მშპ-სთან მიმართებით 

აღემატებოდა ეკონომიკური განვითარებისა და  2009 წ. აზერბაიჯანის (15%თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის ქვეყნების საშუალო, ასევე ყაზახეთის (17%   2009 წ.) იმავე მაჩვენებლებს, მაგრამ 

ამავე დროს სახელმწიფო ბიუჯეტში  2008 წ. და სომხეთის 24%  განათლების წილი 2000 

წლიდან 2011 წლამდე პერიოდში 11.7 %-იდან 8.3%-მდე დაეცა. ქვეყნები, რომელთა 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სფეროში არსებული პოსტსაბჭოური სისტემის 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად გარდაქმნის მიზნით ბოლო ათწლეულის მანძილზე 

არაერთი რეფორმა განხორციელდა. პირველი ინტერვენციების გარკვეული დადებითი 

შედეგების მიუხედავად შემდგომი არათანამიმდევრული პოლიტიკისა და სფეროს 

არასათანადო დაფინანსების პირობებში სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო დაწყებული 

ცვლილებების წარმატებით დასრულება და სისტემის მუდმივი განვითარება. აღსანიშნავია, რომ 

საქართველოში განათლებისა და მეცნიერების სფეროს დაფინანსება მნიშვნელოვნად 

ჩამოუვარდება როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის, ასე 

ევროკავშირის ახალი წევრი ქვეყნების შესაბამის მაჩვენებლებს. განათლებისა და მეცნიერების 

დაფინანსების წილი 2012 წლის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.8%-ს შეადგენდა, 

რაც დაბალია მსგავსი ეკონომიკური განვითარების ქვეყნებთან შედარებით. 
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სახელმწიფო დანახარჯები საქართველოსას უტოლდება, საშუალოდ, დაახლოებით ორჯერ 

მეტს ხარჯავენ განათლებაზე. მაგალითისათვის, ლატვიასა და ესტონეთში ასევე საშუალოზე  

საქართველოში), მაგრამ ესტონეთში და 29%  ლატვიაში, 31% მაღალია სახელმწიფო 

დანახარჯები (29%  საქართველოში განათლებაზე დანახარჯების წილი მშპ-სთან მიმართებით 

2.9%-ია, ლატვიასა და ესტონეთში  კი. 5.7%. (განათლებისა და მეცნიერების სისტემის 

განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები, 2013). 

უმაღლესი განათლების მიღებას განსაკუთრებული მნიშნელობა ენიჭებოდა საბჭოთა კავშირის 

პერიოდში. საქართველოში 1960-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების შემოღებამდე განათლების სისტემაში კორუფცია მძვინვარებდა. განსაკუთრებით 

მწვავე იყო სიტუაცია გასული საუკუნის 90-იან წლებში ეს კი გულისხმობდა იმას, რომ მაღალი 

სოციალური და ეკონომიკური პოზიცია დამოკიდებული იყო არა განათლებასა და ცოდნაზე, 

არამედ უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომზე. 2005 წელს საქართველოს ხელისუფლების 

გადაწყვეტილებით მისაღები გამოცდების ძველი, საბჭოური სისტემა ახლით შეიცვალა. 

მისაღები გამოცდების ახალი მოდელის დანერგვა დღემდე ერთ–ერთ ყველაზე წარმატებულ 

რეფორმად ითვლება ქვეყანაში. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 

შემუშავებული და დანერგილი მოდელი შეფასების სამართლიან, გამჭვირვალე, 

უნიფიცირებულ, მერიტოკრატულ პრინციპებზე დამყარებული სისტემაა. დღეს  შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ კორუფცია განათლების სისტემაში აღარ არსებობს და შესაძლოა ვთქვათ, რომ 

გართულდა ჩაბარების პროცესიც, ვინაიდან აბიტურიენტებს უწევთ 4 სავალდებულო გამოცდის 

ჩაბარება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ახალგაზრდების სურვილი, რომ ჩააბარონ უმაღლეს 

სასწავლებელში არ მცირდება. გამოდის, რომ სოციალური სიტუაცია და ნორმები მაინც 

უბიძგებს ბევრ ახალგაზრდას იმისკენ, რომ ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში.  

    აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 2015-2016 წელს ჩატარდა  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულებთან კვლევა (2016 წლის 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევის ანგარიში, 

Tracer study), რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა ფოკუს ჯგუფები და პირისპირი 

ინტერვიუები. სულ იყო 15 ფოკუს ჯგუფი, რომლებშიც 8-12 რესპოდნენტი იღებდა 
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მონაწილეობას და თითოეული მათგანი საშუალოდ 2-2.5 საათი გაგრძელდა. კვლევის 

ჩატარებისას დადგინდა, რომ  უმაღლესი სასწავლების დამთავრების შემთხვევაში დასაქმების 

შანსები არ არის მაღალი, მაგრამ მისთვის, ვინც საერთოდ არ აბარებს უნივერსიტეტში,  შანსები 

ბევრად ნაკლებია. კურსდამთავრებულის შემოსავალიც არ არის მაღალი, მაგრამ იმასთან 

შედარებით, ვინც არ ისწავლა უმაღლესში, მეტია. სტუდენტობა და დიპლომის აღება  

დაკავშირებულია სოციალურ პრივილეგიებთან, სარგებელთან: იზრდება სოციალური 

კაპიტალი, სტუდენტები იძენენ გავლენიან მეგობრებსა და ნაცნობებს, პიროვნული 

განვითარება და ა.შ.  სწორედ ამ ფაქტების დამსახურებით, სკოლადამთავრებული 

ახალგაზრდები ამჯობინებენ და უპირატესობას ანიჭებენ ადგილობრივ უმაღლეს 

სასწავლებლებს. მათ უმრავლესობას ხელი არ მიუწვდება ევროპულ უმაღლეს 

სასწავლებლებზე, რაც სხვადასხვა ფაქტორითაა გამოწვეული: ფინანსების ნაკლებობა,  

ენობრივი ბარიერი, დამოუკიდებლად ცხოვრების გამოუცდელობა. 

პრობლემა კვლავაც მწვავეა. შრომის ბაზარი ცდილობს და ეძებს გზებს, რომ ეს სიტუაცია 

შეცვალოს, ამისთვის ატარებენ ტრენინგებს და ადგილობრივად ცდილობენ 

დასაქმებულებისთვის ცოდნის ამაღლებას. დამსაქმებელი ცდილობს, რომ დააკომპლექტოს 

მომსახურე პერსონალი და არა ეძებოს ისინი, რაც ამცირებს სამუშაო ადგილებს 

პროფესიონალებისთვის. მეორე მხრივ, დაუსაქმებლობის პრობლემა გავლენას ახდენს და 

უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ახალგაზრდებზე. მათ აღარ აქვთ სწავლის მოტივაცია და ვერ 

ხედავენ საკუთარ საქმეში აუცილებელი კომპეტენციის შეძენის აზრს, ვინაიდან ვაკანტური 

ადილები ბაზარზე მაინც არ არის. თანაც ცნობილია, რომ უნივერსიტეტის დიპლომის აღება 

დაბალი ხარისხის სწავლების პროცესშიც შესაძლებელია. 

აღნიშნული კვლევის პროცესში ნათლად გამოჩნდა, რომ შრომის ბაზარსა და უმაღლეს 

სასწავლებლებს შორის ურთიერთობაში არსებული პრობლემები ძალიან კომპლექსური და 

ურთიერთდამოკიდებულია.  

წყარო: დურგლიშვილი, ნ. „Alienation Between Higher Educational Institutions and Labor Market: 

A Case Of Georgia”, June 2018, Tbilisi 
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2015 წელს კომპანია „ეისითიმ“ ჩაატარა კვლევა იმის დასადგენად, თუ როგორი 

დამოკიდებულება აქვს მოსახლეობას პროფესიული განათლების მიმართ. კვლევით ვიგებთ, 

რომ მოსახლეობის 88%-ს აქვს გაგონილი პროფესიულ სასწავლებლებთან დაკავშირებით, 

12%-ს კი ამის შესახებ არ სმენია. 

დიაგრამა #1. 

 

მოსახლეობის დამოკიდებულება პროფესიულ სწავლასთან დაკავშირებით 

წყარო: 2015 წლის ეისითის კვლევა 

რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, თბილისზე მეტად პროფესიული საქმიანობების შესახებ 

ინფორმაცია აქვთ გურიაში, იმერეთში, აჭარაში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, რაჭა ლეჩხუმსა 

და კახეთში მცხოვრებ ადამიანებს. მოსახლეობის ახალგაზრდობის (18-24) უმრავლესობამ 

(91%) იცის პროფესიული სასწავლებლების შესახებ ისევე, როგორც საშუალო ასაკის (35-54) 

ადამიანთა 92%-მა. მოსახლეობა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

ინფორმაციას იგებს უმეტესად ტელევიზიიდან (62%), ინტერნეტიდან (37%), და სხვა ტიპის 

საინფორმაციო წყაროებიდან. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მოსახლეობის მეოთხედ 

ნაწილს, დაახლოებით 17%-ს აქვს პროფესიული განათლება მიღებული. რესპონდენტთა 

უმრავლესობა თვლის, რომ პროფესიული განათლება მათ დაეხმარა ზოგად ცხოვრებაში 

(66%),  რესპონდენტთა 53%-ისთვის პროფესიული განათლება მათ დაეხმარა პროფესიულ 

გაგონი

ლი აქვს 

88% 

გაგონი

ლი არ 

აქვს 12% 
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საქმიანობაში. კვლევების შედეგები ცხადყოფს, რომ მოსახლეობის 49% თავის განათლების 

შესაბამის სფეროში არის დასაქმებული, დანარჩენი 51% მიიჩნევს, რომ მათი საქმიანობა მათ 

ძირითადი განათლების შეუსაბამოა. როგორც „ეისითის“ კვლევებიდან ჩანს, პროფესიულ 

სასწავლებლებში სწავლა უმეტესად სახელმწიფოს მხრიდანაა დაფინანსებული, რომელიც 

რეგიონების მიხედვით დაფინანსების წილი შემდეგნაირად ნაწილდება: თბილისი 69%, კახეთი 

85%, ქვემო ქართლი 70%, მცხეთა-მთიანეთი 72%, შიდა ქართლი 87%, სამცხე-ჯავახეთი 64%, 

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი 90%, იმერეთი 81%, გურია 80%, სამეგრელო-ზემო სვანეთი 72%, 

აჭარა 86%. ზემოთ აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებლები ასახავს იმას, რომ სახელმწიფო 

ორიენტირებულია პროფესიული სასწავლებლების პრესტიჟის ზრდაზე და მზადაა, 

დააფინანსოს პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლების მსურველები სრული დაფინანსებით. 

საქართველოში მოსახლეობის უმრავლესობა (76%) მიიჩნევს, რომ პროფესიულ 

სასწავლებლებში სწავლის დაფინანსებას მთლიანად უნდა ახორციელებდეს სახელმწიფო, 

რასაც უზრუნველყოფენ კიდეც სამთავრობო უწყებები. კვლევებმა ცხადყო, რომ პროფესიულ 

განათლებას პრესტიჟულად მიიჩნევენ 65 წლისა და უფრო დიდი ასაკის ადამიანები, რაც 

შეეხება ახალგაზრდებს, 18-24 წლის ადამიანებს, ისინი მიიჩნევენ, რომ პროფესიული 

განათლება არ არის პრესტიჟული. აღსანიშნავია, რომ დაბალი სოციალური ფენის 

წარმომადგენლები ძირითადად ვერ იღებენ უმაღლეს განათლებას, რადგან ეს გარკვეულ 

ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ხოლო პროფესიული სასწავლებლებში მოწყობის შანსები 

უფრო მეტია და თან მოქმედებს სახელმწიფოს დაფინანსება, რომლის მოპოვება ისეთი 

რთული არ არის, როგორც საუნივერსიტეტო დაფინანსების და არც ძალიან რთულ 

მომზადებას საჭიროებს. ამავდროულად პროფესიული კოლეჯის მეშვეობით პროფესიას 

თვეებში, მაქსიმუმ წელიწადში ეუფლები მაშინ, როცა უნივერსიტეტში სწავლა 4 წელიწადი 

გრძელდება. შესაბამისად, უმეტესად დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებს 

განათლების მიღებისთვისა და დასაქმებისთვის უკეთეს გამოსავლად სწორედ პროფესიული 

სასწავლებლები ესახებათ. ხოლო შედარებით შეძლებული ოჯახებისთვის პროფესიული 

განათლება არ არის პრესტიჟული. მათ მეტი შესაძლებლობებიც გააჩნიათ და შესაბამისად 

უმაღლეს სასწავლებლებს ანიჭებენ უპირატესობას. რეგიონების მიხედვით თუ განვსაზღვრავთ 

პროფესიული სასწავლებლების პრესტიჟულობის დონეს, ასეთ სურათს მივიღებთ: კახეთის 
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მოსახლეობის 72%, მცხეთა-მთიანეთის - 64%, რაჭა-ლეჩხუმი-ზემო სვანეთის - 68%, გურიის - 

78% და აჭარის - 74% პროფესიულ განათლებას მიიჩნევს პრესტიჟულად. აღნიშნული 

ვითარება განსხვავდება დედაქალაქში, სადაც პრესტიჟულად აფასებს თბილისის 

მოსახლეობის 35%, ასევე მსგავსი შედეგებია შიდა ქართლში- 32%, სამცხე-ჯავახეთსა და 

იმერეთის მოსახლეობაში (30%).  

გრაფიკი #6. 

 

პროფესიული სასწავლებლების პრესტიჟულობის დონე 

წყარო: „2015 წლის ეისითის კვლევა“ 

ჩვენი აზრით, დედაქალაქში პროფესიული განათლების პრესტიჟი უნდა გაიზარდოს.  ვინაიდან 

სწორედ აქ არის კონცენტრირებული ქვეყნის ახალგაზრდათა და ეკონომიკურად აქტიური 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი. ამიტომ უფრო მეტმა ახალგაზრდამ უნდა მიიღოს პროფესიული 

განათლება. ამისათვის კი  აუცილებელია ჩატარდეს საინფორმაციო კამპანიები, რომლებიც 

ახალგაზრდებს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაბარების სურვილს 

გაუღვივებს. პროფესიულ საგანმანათლებლო რეფორმებთან დაკავშირებით 
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ინფორმირებულობის დონე რეგიონების მიხედვით განსხვავდება. მაგალითად, მცხეთა-

მთიანეთში მცხოვრები მოსახლეობის 78 %-ს არ სმენია აღნიშნული რეფორმების შესახებ. ასევე 

კომპანია „ეისითიმ“ ჩაატარა კვლევა დამსაქმებლებთან, გამოიკვლია მათი დამოკიდებულება 

პროფესიული განათლების მიმართ.  გამოკითხული ორგანიზაციების 86% აქვს გარკვეული 

ინფორმაცია პროფესიული სასწავლებლების შესახებ, მათ შორის 21% აღნიშნავს, რომ კარგად 

იცნობს პროფესიულ სასწავლებლებს.  იმ რესპონდენტების რაოდენობა, რომლებსაც 

საერთოდ არ აქვთ ინფორმაცია პროფესიულ სასწავლებლებთან დაკავშირებით, არ 

აღემატება 14%-ს.  

კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც კომპანიები არ 

თანამშრომლობენ  პროფესიულ სასწავლებლებთან. რესპონდენტების 43% მიზეზად 

ასახელებს იმას, რომ არ სმენია მსგავსი შესაძლებლობის შესახებ. 16% აღნიშნავს, რომ 

პროფესიული სასწავლებლები არ ამზადებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

სპეციალისტებს. 11% თვლის, რომ ეს კომპანიისთვის ზედმეტი ხარჯია და რომ ვერ ხედავენ 

რაიმე სარგებელს კომპანიისთვის. 7%-ს მიიჩნევს, რომ კომპანიას ამისთვის სჭირდება 

დამატებითი რესურსები (კომპიუტერი, ვაკანტური ადგილი და ა.შ.). დასახელდა სხვადასხვა 

საშუალებები, რომლის მიხედვითაც ეძებენ პროფესიული განათლების მქონე კადრებს 

დასაქმების მიზნით. „ეისითის“ მიერ ჩატარებულ კვლევაში მონაწილე რესპოდენტების 62%-მა 

დაასახელა ახლობლები/პირადი კონტაქტების მეშვეობით. თუმცა აღნიშნული დამოკიდებული 

უნდა იყოს ორგანიზაციის ტიპსა და განვითარების დონეზე. რესპონდენტების 44% მიმართავს 

ინტერნეტ გვერდებზე განცხადების განთავსებას. ორგანიზაციების 6%  ამჯობინებს, ჟურნალ-

გაზეთებისა და რადიოს მეშვეობით იპოვოს პროფესიული განათლების მქონე პროფესიონალი 

კადრი. ორგანიზაციების 4% ურთიერთობს პროფესიულ სასწავლებლებთან. 

თანამშრომლობის ინიციატორი პროფესიულ სასწავლებელსა და კომპანიას შორის, 

ძირითადად პროფესიული სასწავლებელი არის ხოლმე, შემდეგ თავად კომპანია, ზოგჯერ 

ორივე ერთად. დამსაქმებლებმა ასევე შეაფასეს პროფესიული სასწავლებლები, 

რომლებთანაც მათ შეხება ჰქონდათ. შედარებით მეტი უკმაყოფილება გამოიწვია 

პროფესიული სასწავლებლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამართულობამ, მას 31 
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რესპოდენტიდან 9 უარყოფითად აფასებდა. დანარჩენ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა 

მასწავლებლების პროფესიონალიზმი, სასწავლებლის ადმინისტრაციის მოქნილობა და 

პროგრამების შინაარსი, რესპონდენტების უმრავლესობა დადებითად ან ძალიან დადებითაც 

აფასებს (25-28 რესპონდენტი, 90%). გამოკითხულმა რესპონდენტებმა ასევე შეაფასეს 

პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულების კვალიფიკაცია. რესპონდენტების 53% 

აღნიშნავს, რომ პროფესიული სასწავლებლის დიპლომის ფლობა სულაც არ არის 

კურსდამთავრებულის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი. რესპონდენტების ¼ კი მიიჩნევს, 

რომ პროფესიული დიპლომი აღნიშნავს კვალიფიკაციას, მიუხედავად იმისა, ეს დიპლომი 

კერძო თუ სახელმწიფო პროფესიულმა სასწავლებელმა გასცა. რესპონდენტების რაოდენობა, 

რომლებიც ცალსახად არ ასახელებენ, რომელს აქვს უპირატესობა კვალიფიკაციის 

თვალსაზრისით სახელმწიფო თუ კერძო პროფესიულ სასწავლებლებს, არ აღემატება 13%-ს. 

დამსაქმებლების 49% მიიჩნევს, რომ პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულები 

კარგად ფლობს პროფესიას და სჭირდებათ გარკვეული რაოდენობის ტრენინგები მხოლოდ. 

რესპონდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი - 43% მიიჩნევს, რომ პროფესიული სასწავლებლების 

კურსდამთავრებულები არ ფლობენ კარგად პროფესიას და საჭიროებენ დიდი რაოდენობით 

ტრენინგების ჩატარებას. დამსაქმებლებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები იმასთან 

დაკავშირებით, თუ რა უნარ–ჩვევები აკლდათ პროფესიული სასწავლებლების 

კურსდამთავრებულებს. გამოკითხულთა 50% საუბრობს იმაზე, რომ პროფესიის შესაბამისი 

უნარ-ჩვევების ნაკლებობაზე და  მიიჩნევს, რომ პროფესიული სასწავლებლების 

კურსდამთავრებულებს არ შეუძლიათ დროის მენეჯმენტი და უჭირთ სამუშაო რეჟიმთან 

ადაპტირება, ამავდროულად მიიჩნევს რომ მათი თეორიული ცოდნა შეუსაბამოა პრაქტიკულ 

მოთხოვნებთან და სასწავლებლების კურსდამთავრებულებს აქვთ არაადეკვატური ამბიციები. 

კვლევაში წარმოჭრილია ის საკითხიც, თუ რატომ არის პროფესიული სასწავლებლების 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების დაბალი მაჩვენებელი. რესპონდენტების 59% ამის მიზეზად 

ასახელებენ ზოგადად სამუშაო ადგილების სიმცირეს, 41% მიიჩნევს, რომ პროფესიულ 

სასწავლებლებს ნაკლები კავშირი აქვთ შრომის ბაზართან. კვლევის პროცესში მკვლევრებმა 

შესთავაზეს რესპონდენტებს სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის სასურველი ფორმები. 

გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის, მისაღები აღმოჩნდა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება 
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კოლეჯთან ერთად. ასევე ჩატარდა კვლევები, რომლებიც იკვლევდა სტუდენტების 

დამოკიდებულებას პროფესიული სასწავლებლების მიმართ (პროფესიული სასწავლებლებით 

სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა, 2014).  

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ სტუდენტები კმაყოფილი 

არიან მათ სასწავლებელში არსებული პროგრამითა და ზოგადად სწავლის პროცესით. 

რესპონდენტთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ მათი სასწავლო პროგრამის შინაარსი 

სრულყოფილია და შეესაბამება მათ პროფესიებს, ასევე რომ სასწავლო პროგრამებში 

თეორიული და პრაქტიკული ნაწილები კარგად არის განაწილებული, სასწავლო მასალა 

ხელმისაწვდომია და რომ სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობა უზრუნველყოფს პროფესიის 

დაუფლებისთვის საკმარისი ცოდნის ათვისებას. სასწავლებლებში მასწავლებლების ცოდნა, 

კომპეტენცია საკმაოდ მაღალია. „ეისითის“ კვლევის ფარგლებში სტუდენტებმა გამოთქვეს 

თავიანთი მოსაზრება, თუ რა ცვლილებების განხორციელება სურდათ პროფესიულ 

სასწავლებლებში, რას გამოასწორებდნენ. ზოგიერთმა მათგანმა აღნიშნა პროფესიული 

სასწავლელების ტერიტორიაზე საკვები ობიექტების არარსებობა, ზოგმა გაუმართავი გათბობის 

სისტემა, მოძველებული ინფრასტრქუტურა. სტუდენტები ისურვებდნენ უფრო მეტ 

ღონისძიებებს, პრაქტიკულ სემინარებს, ტრენინგებს, შემეცნებით ღონისძიებებს, პრაქტიკებსა 

და გაცვლით პროგრამებს. 

უშუალოდ ჩვენ მიერ ჩატარებულ კვლევაში მონაწილეობდა 6 აბიტურიენტი. ჩვენ მათთან 

ჩავატარეთ სიღრმისეული ინტერვიუები. გამოვიკითხეთ 3 გოგონა და სამი ვაჟი. 

გამოკითხულთაგან ყველა აბიტურიენტი იყო 18 წლის, გარდა ერთისა, რომელიც არის 17 

წლის. სამი აბიტურიენტი იყო თბილისიდან და თითო რუსთავიდან, ქუთაისიდან და  ბათუმიდან. 

სიღრმისეული ინტერვიების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ჩვენ მიერ გამოკითხული 6-ვე 

აბიტურიენტი აბარებდა ეროვნულ გამოცდებს და გეგმავდა სწავლის უმაღლეს 

დაწესებულებაში გაგრძელებას. არც ერთი მათგანი არ განიხილავდა პროფესიულ 

სასწავლებელს, როგორც სწავლის გაგრძელების ალტერნატივას, მათ შორის ის 

რესპოდენტიც, რომელსაც ჰქონდა უნივერსიტეტში ვერ ჩაბარების (დაბალი უნარების ქულის 

გამო) მოლოდინი. რესპოდენტები გამორიცხავდნენ მომავალში, უმაღლეს დაწესებულებაში 
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სწავლის დასრულების შემდეგაც პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობას. 

სიღრმისეული ინტერვიუს შედეგად გამოვლინდა, რომ გამოკითხულ გოგონებს მეტი ინტერესი 

ჰქონდათ პროფესიული განათლების ზოგიერთი სპეციალობისადმი, ვაჟებმა ნაკლები 

ინტერესი გამოხატეს, თუმცა აღნიშნულს ვერ განვაზოგადებთ, ვინაიდან საქმე გვაქვს 

თვისებრივ კვლევასთან. ინტერვიუების შედეგად, გამოვლინდა, რომ აბიტურიენტთა არჩევანს, 

უნივერსიტეტში ჩაბარების შესახებ მათი თქმით, განაპირობებს უმაღლეს სასწავლებელში 

არსებული მიმართულებების პერსპექტიულობა, ასევე მათი და მათი ოჯახის მისწრაფებები, 

დედის/მამის რჩევა და მშობლების საქმიანობის გაგრძელების სურვილი. გამოკითხული 

რესპოდენტებიდან მხოლოდ ერთმა დაასახელა საკუთარი არჩევანის მიზეზად დასაქმების 

მაღალი შანსი. დანარჩენებს ეს ფაქტორი საერთოდ არ უხსენებიათ მთელი ინტერვიუს 

განმავლობაში. კითხვაზე, ფიქრობენ თუ არა, რომ უნივერსიტეტში ჩაბარება სამსახურის 

არჩეული პროფესიით დაწყების გარანტიაა, გამოკითხულთა ნახევარი დადებითად პასუხობს. 

მათ მიაჩნიათ, რომ უნივერსიტეტში ჩაბარება თავისთავად გულისხმობს დასაქმებას არჩეული 

პროფესიით და 4 წელიწადში საკუთარ თავს ხედავენ აღნიშნულ სფეროში მომუშავედ. სამ 

რესპოდენტს კი მიაჩნია, რომ ალბათ, უმაღლესში ჩაბარება არ არის პროფესიით დასაქმების 

გარანტი და შესაძლოა სწავლის დასრულების შემდეგაც ადამიანი ვერ დასაქმდეს ვერც 

საკუთარ სფეროში და ვერც საერთოდ შრომის ბაზარზე. გამოკითხულები მიიჩნევენ, რომ 

ადამიანების თავიანთი პროფესიით ვერ დასაქმებას განაპირობებს მრავალი ფაქტორი და მათ 

შორის: სამსახურების პრობლემა ქვეყანაში (შესაბამისად უნივერსიტეტში ჩაბარება/ 

არჩაბარებაზე ვერანაირად ვერ იქნება დამოკიდებული პირის დასაქმება. ვინაიდან თუ არ არის 

თავისუფალი, ვაკანტური სამუშაო ადგილები განათლების ხარისხსა და დიპლომს 

მნიშვნელობა ეკარგება). კვლევის შედეგად გამოდის, რომ აბიტურიენტების აზრით, შრომის 

ბაზარზე არსებული ძირითადი პრობლემა - სამსახურების (სამუშაო ადგილების) ნაკლებობა/ 

არარსებობაა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ისინი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

ჩაბარებასა და სწავლას აუცილებლად მიიჩნევენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი დასაქმების 

შანსები ძალიან  მცირეა. დასაქმების მცირე შანსების მიუხედავად, მათ მიაჩნიათ, რომ 4 წელი 

სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში უფრო გამართლებულია, ვიდრე ერთი წელიწადი 

პროფესიულ სასწავლებელში. ერთ-ერთი რესპოდენტის აზრით, რთულია ერთ წელიწადში 

30 



სიჭინავა, დარბაიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ივლისი, 2018 
 

საფუძვლიანად დაეუფლო რომელიმე საქმეს, მით უმეტეს მთელი ცხოვრების მოწოდებას- 

პროფესიას. გამოკითხული რესპოდენტები თანხმდებიან, რომ ქვეყანაში საგანმანათლებლო 

პრეფერენციებსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის შესამჩნევი შეუთავსებლობაა. ეს 

მთელ რიგ სექტორებზე ახდენს გავლენას და ჯამში სახელმწიფოს ფუნქციონირებას საფრთხეს 

უქადის. მათი აზრით, საგანმანათლებლო პრეფერენციებსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს 

შორის შეუთავსებლობას მთელი რიგი მიზეზები იწვევს, მათ შორის: პროფესიის არასწორად 

არჩევა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების არ გათვალისწინება, დასაქმების პრობლემა, ე.წ. 

„პრესტიჟულ ფაკულტეტებზე“ არსებული მაღალი მოთხოვნა და სხვ.  

დასკვნა 

განათლება წარმოადგენს ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას და მნიშვნელოვან 

პირობას ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის. შესაბამისად, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი 

განათლებისა და მეცნიერების სისტემის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-

ერთი მთავარი პრიორიტეტია და დეკლარირებულია როგორც ქვეყნის განვითარების 

ქვაკუთხედი. ბოლო წლებში განათლებისა და მეცნიერების სისტემის რეფორმირებაში 

საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ქვეყანამ გაატარა რიგი რეფორმები, 

რომლებიც მიმართული იყო პოსტ-საბჭოთა განათლების სისტემის გარდაქმნისა და ახალი 

სისტემის შექმნისკენ, რაც შესაბამისობაში მოვიდოდა სწრაფად ცვლად მსოფლიო 

მოთხოვნებთან და საერთაშორისო სარბიელზე კონკურენტუნარიანი იქნებოდა. სიღრმისეული 

რეფორმების მიუხედავად, ქვეყანაში კვლავ რჩება ბევრი გამოწვევა განათლების და 

გადამზადების სერვისების ხარისხთან და თანასწორ ხელმისაწვდომობასთან მიმართებით. 

გამოწვევებს შორის, ასევე იკვეთება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა: საგანმანათლებლო 

პრეფერენციებსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის შეუთავსებლობა. საქართველოში 

არსებული შრომითი ბაზარი ყოველთვის აქტუალურ საკითხად რჩება. ქვეყანაში თითქმის 

ყველა კვლევის მიხედვით უმუშევრობა უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს, მაშინ, როცა 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი უმაღლესი განათლების მქონეა. აღნიშნული მოვლენა 

დიდწილად განპირობებულია იმით, რომ მოსახლეობა ორიენტირებულია არა დასაქმებაზე და 

ისეთი პროფესიის დაუფლებაზე, რომელიც შრომის ბაზარს სჭირდება, არამედ პოპულარულ 
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და პრესტიჟულ პროფესიებზე.  ჩვენი აზრით, როდესაც ვსაუბრობთ კვალიფიციური კადრების 

სიმწირეზე ცალკე პრობლემად უნდა გამოვყოთ  ნაკლები ინფორმაციის ქონა მათთვის ვინც 

აკეთებს პროფესიულ არჩევანს. სკოლის დამამთავრებელი კლასების  მოსწავლეთა 

უმრავლესობისთვის საკმაოდ ბუნდოვანია ის პერსპექტივები თუ წინააღმდეგობები, რაც მათ 

პროფესიის არჩევის შემთხვევაში ელით. მათი დიდი ნაწილი არჩევანს სხვათა  რჩევებზე 

დაყრდნობით, ან იმის და მიხედვით აკეთებს თუ რამდენად  პრესტიჟულია ესა თუ ის 

მიმართულება. შედეგად ვიღებთ უზარმაზარ ნაკადებს ერთსა და იმავე ფაკულტეტებზე და 

მეორე მხრივ აბსოლუტურ სიცარიელეს სხვა. ასევე პრიორიტეტულ პროფესიებზე, მათ შორის 

ხელობაზე, რაც იწვევს შრომითი ბაზრის ერთ ნაწილში განუსაზღვრელად დიდ კონკურენციას 

და შედეგად ათასობით სამსახურის გარეშე დარჩენილ ადამიანს, ხოლო მეორე ნაწილში 

კვალიფიციური კადრების უბრალოდ არარსებობას, რაც თავისთავად დიდი პრობლემაა. 

უფრო მეტიც, საქართველოში უმაღლესი განათლების მქონე პირებთან მიმართებით 

მოთხოვნა დღეისათვის აჭარბებს მიწოდებას, რაც ეკონომიკისთვის ზიანის მომტანია. მაშინ, 

როცა ბაზარზე არსებობს მოთხოვნა პროფესიული განათლების მქონე პირებზე. მიუხედავად 

ამისა სკოლის დამთავრების შემდეგ ცოტა ადამიანი ფიქრობს ხელობის შესწავლაზე, 

უმრავლესობა როგორც უკვე აღვნიშნეთ უმაღლეს განათლებაზეა ორიენტირებული, 

მიუხედავად დასაქმების მიზერული შანსებისა.  2007 წელს ამოქმედდა "პროფესიული 

განათლების შესახებ" კანონი, რომელშიც მოგვიანებით ცვლილებები განხორციელდა და 2010 

წლიდან ევროკავშირის დახმარებით და იმდროინდელი პოლიტიკის გათვალისწინებით უფრო 

გააქტიურდა პროფესიული განათლების განვითარების პროცესი. შემუშავდა სტანდარტები, 

დაინერგა ახალი მოთხოვნები, ბაზარზე გაჩდა ახალი კოლეჯები, მეტ-ნაკლებად თანაბარ 

პირობებში ჩადგა კერძო და საჯარო კოლეჯები, თუმცა ამ ყველაფერს სჭირდება განვითარება. 

აუცილებელია, რომ მოხდეს პროფესიული განათლების სისტემის კიდევ უფრო დახვეწა, 

პოპულარიზაცია და შრომის ბაზრის საჭიროებებს მორგება. აუცილებლად მივიჩნევთ 

პრიორიტეტული პროფესიების დადგენას  მაგალითად აგრარული პოტენციალის მქონე 

რეგიონებში აქცენტი ფერმერული მეურნეობის მქონე მოსახლეობისთვის საჭირო  ცოდნის და 

პრაქტიკულად გამოსაყენებად უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე უნდა გაკეთდეს, აგრეთვე 
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გასათვალისწინებელია გადამამუშავებელი წარმოებების ამოქმედებისთვის საჭირო 

კვალიფიცირებული კადრების მიზნობრივი მომზადება. 
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აბსტრაქტი 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც მსოფლიო ახალ წესრიგს დაემორჩილა და 

ტერიტორიების გადანაწილება დასრულდა, მთელი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის 

რეგიონი აშშ-ის გავლენის ქვეშ მოექცა.  ერთი მხრივ, ამას განაპირობებდა აშშ-ის 

მცდელობა, მოეხდინა რეგიონის სწრაფი ინდუსტრიალიზაცია, ხოლომეორე მხრივ, „ცივი 

ომის“ პერიოდში ძლიერი დასაყრდენის შექმნა რეგიონში, რომელიც სსრკ-სთან უფრო 

ახლოს იყო. დიდი ხანია, რაც ცივი ომი დასრულდა, თუმცა აშშ კვლავ განაგრძობს 

რეგიონში წესრიგის დამყარებასა და ბალანსის შენარჩუნებას. 

უკანასკნელ წლებში ჩინეთი ღიად აცხადებს როგორც სურვილს, ისე მზაობას, რომ 

ჰეგემონობა იტვირთოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და დიდი ხნის განმავლობაში 

გაბატონებული აშშ აღნიშნული რეგონიდან გამოდევნოს, რის მისაღწევადაც ჩინეთმა, 

დროთა განმავლობაში, შეიმუშავა არაერთი პოლისი და გაატარა მრავალი რეფორმა, 

რომელთა საშუალებითაც სახელმწიფომ მოახერხა, ჩამორჩენილი აგრარული ქვეყნიდან 

მზარდ ტექნოლოგიურ და ციფრულ სახელმწიფოდ გადაქცეულიყო. გამოსარჩევია 

ეკონომიკური და პოლიტიკური ტრანსფორმაცია, რომლებმაც ქვეყანას მისცა ამბიცია, 

რომ იბრძოლოს როგორც რეგიონში, ისე მსოფლიოში ჰეგემონობის მოსაპოვებლად.    

კვლევაში შესწავლილია ძირითადი მექანიზმები და მეთოდები, რომელთა გამოყენებითაც 

ჩინეთი ცდილობს საკუთარი პოლიტიკური და ეკონომიკური წონის გაზრდას 

თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში. განხილულია, რამდენად აძლევს ეს 

ყოველივე ჩინეთს საშუალებას, რომ აშშ-სთან კონკურენციის ფონზე მოიპოვოს 

ჰეგემონობა ჯერ რეგიონში, ხოლო შემდეგ - მსოფლიოში. 

კვლევის პროცესში გამოკვეთილი მიზეზები და შედეგები აღნიშნულ საკითხთან 

დაკავშირებით იძლევა გარკვეული დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობას, თუმცა, 

ამავდროულად, აუცილებელია ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ეს საკითხი კვლავ საჭიროებს 
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სამომავლო კვლევებს იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული ურთიერთობები 
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საკვანძო სიტყვები:  ჰეგემონია, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, ჩინეთი, აშშ. 

 

შესავალი 

საუკუნეების განმავლობაში ჩინეთი აღიქმებოდა, როგორც ჩამორჩენილ აგრარულ 

სახელმწიფოდ და სხვა ქვეყნებისათვის იგი მეტწილად საინტერესო იყო მისი 

მრავალრიცხოვანი მოსახლეობის გამო, რაც დამპყრობელ ქვეყნებს აძლევდა  

საშულებას, ეწარმოებინათ იაფი პროდუქცია, მიეღოთ იაფი ნედლეული და ჰყოლოდათ 

დიდი სამხედრო ძალა ომის დროს.  

თუ მრავალი წლის განმავლობაში ჩინეთი მხოლოდ იაფფასიანი პროდუქციისა და 

არსებული ბრენდების ფალსიფიცირებული ანალოგების შექმნით იყო დაკავებული, 

დღესდღეობით იგი ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოს წარმოადგენს ტექნოლოგიებისა და 

კომუნიკაციების სფეროში (The Next Wave, 2017). ამ განვითარებამ სახელმწიფოს მისცა, 

შესაძლებლობა და ამბიცია, რომ ებრძოლა მსოფლიოში ახალი წესრიგის შექმნისთვის, 

რომელიც თავის თავზე იქნებოდა მორგებული. შესაბამისად, ეს წარმოშობს ჩვენი 

კვლევის მთავარ პრობლემას, რომელიც გულისხმობს აშშ-სთან ჩინეთის კონკურენციას 

გლობალური ჰეგემონიისათვის ბრძოლაში. ვფიქრობთ, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

აზიაში ბატონობის შემდეგ, ჩინეთი არ დასჯერდება მიღწეულ შედეგებს და ბრძოლას 

განაგრძობს მსოფლიო ჰეგემონობისათვის.  

მას შემდეგ რაც ჩინეთმა მიზნად დაისახა ჯერ რეგიონული და შემდგომში გლობალური 

ჰეგემონობა, ქვეყანამ გამოსცა უამრავი კანონი და ინიციატივა, რომელთა დახმარებითაც 

უნდა მოხდეს მისი როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური გავლენის ზრდა. ამის 
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თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს „ერთი სარტყელი - ერთი გზის ინიციატივა“ 

პროექტის ამოქმედება და „რბილი ძალის“ საშუალებით მეზობელი  

სახელმწიფოებითმანიპულირება. სხვადასხვა კვლევით მონაცემეში ასახულია ჩინეთის 

დანახარჯები უკანასკნელ წლებში როგორც სამხედრო შეიარაღებაზე, ისე ტექნოლოგიურ 

და ტელეკომუნიკაციების სფეროებში (China Overview, თ/გ) (RFE/RL,2017) (Mckinsey Global 

Institute, 2017). ამავდროულად, მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით წარმოდგენილი 

იქნება ჩინეთისა და აშშ-ის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები 1960 წლებიდან დღემდე 

(იხ: დანართები 3.1.1 & 3.1.2). 

1. კვლევის მიზანი და მეთოდოლოგია 

კვლევა მიზნად ისახავს ჩინეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობის 

შესწავლასა და იმის გამოკვეთას თუ რამდენად აქვს მას შესაძლებლობა, წინააღმდეგობა 

გაუწიოს აშშ-ს ჰეგემონობისთვის ბრძოლაში. შესაბამისად, სტატიის მთავარი საკვლევი 

კითხვა შემდეგნაირია -  რამდენად აქვს ჩინეთს სუპერსახელმწიფოდ გარდაქმნის 

პერსპექტივა და მსოფლიო ჰეგემონობის მოპოვების შესაძლებლობა აშშ-სთან 

მეტოქეობის გზით, რათა განსაზღვროს მსოფლიოს ახალი წესრიგი. 

სტატიაში დამოუკიდებელ ცვლადს წარმოადგენს ეკონომიკური და პოლიტიკური 

გაძლიერება, ხოლო დამოკიდებულ ცვლადად მსოფლიო ჰეგემონობის მიღწევა. 

კვლევაში შევეცდებით, მოვახდინოთ ამ ცვლადების ოპერაციონალიზაცია მეტწილად 

ჩინეთის ხელისუფლების შემუშავებული დრეფორმების, ასევე ჩინური ფირმების მიერ 

მსოფლიო ბაზარზე მიღწეული ახალი წესრიგის შესწავლით.  

კვლევა ძირითადად ემყარება სამეცნიერო და ავტორიტეტული პერიოდული გამოცემების 

სტატიებს, ისტორიულ წყაროებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებს. ამავდროულად, 

ნაშრომში მეტწილად გამოყენებული გვაქვს ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 

ისეთი კვლევითი ინსტიტუტების სტატისტიკური მონაცემები როგორებიცაა: მსოფლიო 

ბანკი, მაკკინსის ინსტიტუტი და ა.შ. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, კვლევაში 
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გამოყენებული იქნება კვლევის შერეული მეთოდები, სტრატეგია იქნება შემთხვევის 

შესწავლა, ე.წ “Case Study”, ხოლო კვლევის დიზაინი იქნება ახსნითი. ნაშრომის 

ფარგლებში მისი ძირითადი ტექსტი და საკვლევი კითხვა განხილული იქნება რობერტ 

გილპინის ციკლების თეორიის მიხედვით.  

კვლევის ჰიპოთეზა შემდეგნაირია - ვთვლით, რომ ჩინეთის ეკონომიკურმა და 

პოლიტიკურმა გაძლიერებამ და ახალმა ინიციატივებმა მას მისცა საშუალება პრეტენზია 

ჰქონოდა რეგიონალურ ჰეგემონობისა და რეგიონიდან აშშ-ის გამოძევებაზე, რაც 

აუცილებლად გახდება გლობალური ჰეგემონიისაკენ სწრაფვისთვის ხელისშემწყობი 

პლაცდარმი. 

2.  თეორიული ჩარჩო - რობერტ გილპინის „ჰეგემონიისა და ომის“ ციკლების თეორია 

რობერტ გილპინის „ჰეგემონიისა და ომის“ ციკლების თეორია მიზნად ისახავს აჩვენოს 

საერთაშორისო ურთიერთობების ციკლური ხასიათი. ამ თეორიის მიხედვით, 

საერთაშორისო ურთიერთობები შედგება დაუსრულებელი ციკლებისგან, რომელთა 

ფარგლებში ხდება სახელმწიფოთა ურთიერთქმედება, საბოლოოდ კი ამ 

სახელმწიფოთაგან ერთ-ერთი გლობალური ჰეგემონი ხდება და ახალ წესრიგს ამყარებს. 

მოცემული  თეორიის მიხედვით, აღნიშნული მდგომარეობა შესაძლებელია შენარჩუნდეს 

მანამ, სანამ არ გამოჩნდება ახალი სახელმწიფო, რომელსაც პირობითად 

„ჩამნაცვლებელი“ შეიძლება ეწოდოს და, რომელიც არ გაუწევს კონკურენციას არსებულ 

ჰეგემონს. გილპინი საკუთარ ნაშრომში „ომი და ცვლილება მსოფლიო პოლიტიკაში“ 

(1981), მიუთითებს, რომ არც ერთი სახელწიფოს გლობალური ჰეგემონია არ გრძელდება 

უსასრულოდ. მისი აზრით, ყოველი სახელმწიფო მაშინ იწყებს ამ ჰეგემონიის დაკარგვას, 

როდესაც მისი ეკონომიკა ეფექტურად ვეღარ მოქმედებს, ვერ ახდენს შემოსავლებისა და 

დანახარჯების ბალანსირებას, რადგან, როგორც წესი, მსოფლიო ჰეგემონობის 

შენარჩუნება დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. აღნიშნული დანახარჯები მოიცავს 

სამხედრო ხარჯებს, გრანტებსა და ფინანსურ დახმარებებს ეკონომიკური და პოლიტიკური 

სისტემის გასაუმჯობესებლად  სატელიტი და მოკავშირე ქვეყნების მიმართ  
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ყოველწლიურად ჰეგემონი სახელმწიფო სულ უფრო და უფრო მეტს ხარჯავს 

შეაირაღებაზე, რათა შეინარჩუნოს ლიდერობა და უზრუნველყოს ეფექტური თავდაცვისა 

და უსაფრთხოების სისტემების ჩამოყალიბება, ეს კი ძალიან დიდ ტვირთად აწვება ქვეყნის 

ეკონომიკას. ამას ემატება ისიც, რომ ჰეგემონი სახელმწიფოს მიერ გაცემული გრანტები 

და დახმარებები, ხშირად დანარჩენ სახელმწიფოებს აძლევს სწრაფი განვითარებისა და 

ეკონომიკური თუ პოლიტიკური გარდაქმნების შესაძლებლობას ასეთ დროს ის 

ტექნოლოგიები და მიღწევები, რაზეც ჰეგემონი სახელმწიფო ძალიან დიდ ფინანსურ თუ 

ინტელექტუალურ შრომას ხარჯავს, ძალიან მარტივად აღმოჩნდება  მოკავშირე 

სახელმწიფოს ხელშიც. 

ამავდროულად გილპინს მიაჩნია, რომ ეკონომიკურ კეთილდღეობასა და ვაჭრობას, 

რომელიც ჰეგემონის წესებით მიმდინარეობს, მხოლოდ ჰეგემონისთვის არ მოაქვს 

პოზიტიური შედეგი, „ვინაიდან ასეთი კავშირების შემდეგ იგივე ეკონომიკური პროცესები 

რაც ჰეგემონს ეხმარება, სხვა სახელმწიფოებსაც აძლიერებს და ამდიდრებს“ (Gilpin, 

1981). ჰეგემონი სახელმწიფოს მიერ სამხედრო ძლიერების ოდნავ შესუსტებაც კი იწვევს ამ 

უკანასკნელის მიერ სამხედრო დანახარჯების კიდევ უფრო ზრდას, რაც საბოლოოდ 

აისახება ინოვაციებისა და დოვლათის შექმნის სიმცირეში. 

აღნიშნული თეორია მიგვანიშნებს, რომ ჰეგემონის დასუსტებისა და სხვა სახელმწიფოს, ამ 

შემთხვევაში „ჩამნაცვლებელის“ გაძლიერება იწვევს საერთაშორისო სისტემაში 

არსებული წონასწორობის დარღვევასა და ერთგვარ „გადალაგებას“, რომლის მთავარ 

მექანიზმად გილპინი მიიჩნევს ჰეგემონურ ომს, რიც შედეგადაც ან იმარჯვებს ჰეგემონი, 

რაც იშვიათად ხდება, ან იმარჯვებს „ჩამნაცვლებელი“ რომელიც ხდება ახალი ლიდერი 

და ამყარებს ახალ მსოფლიო წესრიგს. აუცილებელია, აღვნიშნოთ, რომ არსებულ წიგნში 

გილპინი არ მიუთითებს აუცილებლად სამხედრო შეიარაღებულ კონფლიქტზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ თეორიის ასახსნელად მის მიერ მოყვანილი მაგალითების 

უმრავლესობა შეიარაღებული კონფლიქტის ტიპისაა, იგი ცალსახად არ საუბრობს იმაზე, 

თუ რა ტიპის ომი შეიძლება ჩაითვალოს ჰეგემონურ ომად. აქედან გამომდინარე, ეს 
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გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ ეკონომიკური და სავაჭრო ომი შესაძლოა 

ჩავთვალოთ მსგავსი ტიპის ომის გამოვლინებად და ორ სახელმწიფოს შორის არსებული 

დაპირისპირება ამ კუთხით განვიხილოთ. ეს მოსაზრება განსაკუთრებით აქტუალური და 

ფასეული ხდება თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების ცვალებადობასთან 

ერთად მაშინ, როდესაც საინფორმაციო, ჰიბრიდული და ეკონომიკური ომი არანაკლებად 

დამანგრეველია, ვიდრე შეიარაღებული კონფლიქტი.  

 

 

3 . ლიტერატურის მოკლე მიმოხილვა 

კვლევის ფარგლებში დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა პერიოდულ გამოცემებსა და 

პუბლიკაციებს, რომლებიც უდიდეს ადგილს უთმობენ მოცემული საკითხის განხილვას. 

ასეთი გამოცემების უმრავლესობა თანხმდება, რომ დღესდღეობით ჩინეთის ეკონომიკური 

და პოლიტიკური ზრდა უდავოდ თვალში საცემია და ეს ზრდა აუცილებლად 

გაგრძელდება მომავალშიც (Does China play fair?, 2017). ამავდროულად, ავტორთა 

ნაწილს მიაჩნია, რომ ჩინეთის ეკონომიკური გაძლიერების მთავარ მიზეზს წარმოადგენს 

ის დიდი რაოდენობით ინვესტიციები აც უკანასკნელ წლებში ქვეყანამ ტექნოლოგიისა და 

კომუნიკაციების სფეროებში დააბანდა (Does China play fair?, 2017). ავტორთა ამ 

მოსაზრებას ზურგს უმაგრებს მთელი რიგი სტატისტიკური მონაცემები და მაჩვენებლები, 

რომლებიც გამოქვეყნებულია მსოფლიოს წამყვანი ინსტიტუტების მიერ და, რომლის 

მიხედვითაც, ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები შეუქცევად ზრდას განიცდის 

ისევე, როგორც დანახარჯები სამხედრო და ტექნოლოგიურ სფეროებში (The Big Spenders, 

2017; China GDP Annual Growth Rate, 2018; China Overview, თ/გ). ამავდროულად, 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ისეთ ცნობილ მკვლევარს, როგორიცაა ჯოზეფ ნაი (2012), 

მიაჩნია, რომ ჩინეთს დღესდღეობით არ გააჩნია „რბილი ძალის“ ის მექანიზმები, 

რომლითაც იგი შეძლებს მსოფლიოზე გაავრცელოს თავისი გავლენა და ამ მოსაზრების 

დასადასტურებლად მას მოჰყავს ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
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სოციალური მოძრაობებისა და საინიციატივო ჯგუფების ისეთი მაგალითები, 

როგორებიცაა: USAID, Peace corps, ამერიკული საბჭოები და ა.შ. მისი აზრით, „რბილი 

ძალის“ დეფიციტი კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში შეუშლის ხელს ჩინეთს საკუთარი 

გლობალური მიზნების მიღწევაში. ამ მოსაზრების საპასუხოდ, ავტორთა გარკვეული 

ნაწილი თვლის, რომ ჩინეთმა ბოლო წლებში შეიმუშავა „რბილი ძალისთვის“ 

აუცილებელი მექანიზმები, რომელთა საშუალებითაც შეუძლია სხვა სახელმწიფოებზე 

მანიპულირება და გავლენის ზრდა. ასეთ მექანიზმებად მათი უმრავლესობა მიიჩნევს 

როგორც ჩინური კულტურის პოპულარიზებასა და სახელმწიფოს გარეთ გატანას, ასევე 

ეკონომიკურ, სამხედრო თუ პოლიტიკურ ინიციატივებს (Du, 2017; Ikenberry, 2014; Cai, 2017). 

საკითხის გარშემო არსებულ ლიტერატურაში ნაკლებად არის საუბარი იმის შესახებ, თუ 

რა გავლენას მოახდენს ჩინეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური ზრდა მის აშშ-სთან 

მეტოქეობასა და მსოფლიო ჰეგემონის ცვლილებაზე. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ არსებული 

საკითხი დამატებით კვლევასა და ანალიზს საჭიროებს. წინამდებარე სტატიაც სწორედ 

ამის გამორკვევისა და გაანალიზების მცდელობას წარმოადგენს.  ვფიქრობთ, რომ 

კვლევა საინტერესო იქნება საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტებისა და 

პროფესორებისთვის და სხვა დაინტერესებულ პირთათვის  

 

4. ინფორმაციის ანალიზი 

4.1 ჩინეთის ეკონომიკური აღზევება 

ჩინეთის ეკონომიკა მუდმივად იზრდება და მსოფლიო ბანკის მონაცემებით იგი 

მსოფლიოში მეორე ყველაზე ძლიერი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოს წარმოადგენს 

აშშ-ის შემდეგ. 1962 წლიდან მოყოლებული დღემდე ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 

მაჩვენებელი 47 მილიარდი აშშ დოლარიდან 11,2 ტრილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა 

(Worldbank.org; 2016) (იხ. დანართი 3.1.1). დანართ 3.1.2-ზე ასახულია მსოფლიო ბანკის 

მონაცემების მიხედვით აშშ-ის მშპ-ს ზრდა 1960-2016 წლებში. 1960 წლისთვის აშშ-ის მშპ 
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რაოდენობა 12-ჯერ აღემატებოდა ჩინეთის ამავე წლის მაჩვენებელს. 1960 წლიდან 

მოყოლებული აშშ-ს ეკონომიკა მეთოდურად ვითარდებოდა, დიდი ტრამპლინებისა და 

ბიძგების გარეშე. მას 40 წელიწადზე მეტი დასჭირდა, რომ საკუთარი მშპ-ს მაჩვენებელი 

გაეათმაგებინა მაშინ, როდესაც ჩინეთმა ანალოგიური მხოლოდ 16 წელიწადში შეძლო. 

აღსანიშნავია, რომ 2000 წლამდე ჩინეთის ეკონომიკა მეტწილად ნელი ნაბიჯებით 

ვითარდებოდა, რისი მთავარი მიზეზიც მიგვაჩნია ჩინეთის მიერ დიდი ხნის განმავლობაში 

გაზიარებული პრაქტიკა, რომელიც გულისხმობდა იაფფასიანი პროდუქციის ან უკვე 

არსებული ბრენდების ფალსიფიცირებული ანალოგების შექმნა-რეალიზებას, რაც, 

ბუნებრივია, საბოლოო ჯამში ნაკლებად მომგებიანია. შეცვლილმა პოლიტიკამ კი ჩინეთი 

უკვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ჰაბად გადააქცია, დაწყებული ქსელური 

გადახდებით, ასევე უპილოტო ავტომობილების შექმნით დამთავრებული (Does China play 

fair?, 2017).  

ჩინეთის ეკონომიკა 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის დროსაც განაგრძობდა ზრდას და 

ამ პერიოდში იგი უდიდეს კონტრიბუტორსაც კი წარმოადგენდა საერთაშორისო 

ასპარეზზე  (China Overview, თ/გ). 2010-2014 წლებში ჩინეთმა მილიარდობით დოლარი 

საგარეო დახმარება გასცა და ამ თანხის მხოლოდ მეხუთედი წარმოადგენდა გრანტების 

სახით გაცემულ ავანსებს, დანარჩენი თანხა კი მთლიანად დაბალ პროცენტებშია 

გაცემული, რაც მომავალში ჩინეთს აძლევს როგორც ეკონომიკური მოგების, ისე 

პოლიტიკური გავლენის სფეროების გაზრდის საშუალებას (Rogue to Vogue?, 2017), ეს კი 

ქვეყნისთვის, რომელიც უახლოეს წლებში მსოფლიო ჰეგემონობაზე აცხადებს 

პრეტენზიას, უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს უნდა წარმოადგენდეს.   

ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს 2013 წელს სი ძინპინის მიერ შემუშავებული გეგმა „ერთი 

სარტყელი - ერთი გზის ინიციატივის ამოქმედების შესახებ“, რომელმაც ჩინეთი 

ევროპასთან უნდა დააკავშიროს (იხ. დანართი 3.1.3). აღნიშნული პროექტი ბევრად მეტია, 

ვიდრე უბრალოდ სავაჭრო ურთიერთობების დამყარების მცდელობა. ამ პროექტის 

განხორციელებით ჩინეთი გასცემს დიდი რაოდენობით სესხებსა და აფინანსებს მიმღებ 
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ქვეყნებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას, რომლითაც იგი უდიდეს პლაცდარმს 

იქმნის, რომ მოგვიანებით, საჭიროების შემთხვევაში, ეს ბერკეტი აამოქმედოს და 

კონკრეტულ  ქვეყნებზე საკუთარი ეკონომიკური თუ პოლიტიკური გავლენა გაავრცელოს 

(Cai, 2017). ჩინურმა ეკონომიკამ ელვის სისწრაფით დაიწყო ზრდა და უკვე 2010 წელს მისი 

მშპ-ს მაჩვენებელი 6 ტრილიონ აშშ დოლარს აღემატებოდა, ხოლო მომდევნო 6 წლის 

განმავლობაში ეს მაჩვენებელი თითქმის გაორმაგდა. მეტიც, 2018 წლის პირველი 

კვარტლის მონაცემების მიხედვით, ჩინეთის ეკონომიკა 2017 წლის პირველი კვარტლის 

მონაცემებთან შედარებით 6,8%-ით გაიზარდა და დიდი ოცეულის ქვეყნებიდან 

ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის მიხედვით მესამე ადგილზეა (აღსანიშნავია, რომ 

ლიდერ თურქეთს იგი მხოლოდ ნახევარი პროცენტით ჩამორჩება)  (China GDP Annual 

Growth Rate, 2018). ყოველივე ეს  ცხადყოფს ჩინეთის ეკონომიკის პოტენციალს და, 

ამავდროულად, ხაზს უსვამს იმ ფაქტსაც, რომ იგი უდიდეს დახმარებას გაუწევს ჩინეთს 

მსოფლიო ჰეგემონობისაკენ მიმავალ გზაზე.       

არსებული ლიტერატურის მიმოხილვისას ჩვენ გამოვყავით რამდენიმე მიზეზი, რომლებიც 

დღესდღეობით განაპირობებს ჩინური კომპანიების ამგვარ წარმატებას საერთაშორისო 

ასპარეზზე. უპირველეს ფაქტორად მივიჩნიეთ ის, რომ ჩინეთი მსოფლიოს ყველაზე 

მეტად დასახლებული ქვეყანაა, შესაბამისად, შიდა ბაზარზე წარმატება აძლევს ჩინურ 

ფირმებს იმის საშუალებას, რომ გავიდნენ დიდ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ამას ემატება 

საერთო კულტურის, ენის, წეს-ჩვეულებებისა და სხვა ნორმატიული მაჩვენებლების 

ერთობლიობა, რაც ბაზარზე კონკრეტული ბრენდის წარმატებას განაპირობებს. ასევე 

უმნიშვნელოვანესი მიზეზია ახალაშენებული და მოწყობილი ინფრასტრუქტურა, 

როგორებიცაა: გზები, მაგისტრალები, პორტები და ა.შ. კომუნიკაციები ჩინეთში 

თანამედროვე სტანდარტებითაა შექმნილი, განსხვავებით, თუნდაც, განვითარებული 

სახელმწიფოთა უმრავლესობისაგან. ასევე, ჩინეთი ნელ-ნელა მთლიანად გადადის 

ციფრულ მომსახურებასა და ფულის მიმოქცევაზე, რაც კიდევ უფრო აფართოებს 

საერთაშორისო ბაზრის წვდომის არეალს. თვალსაჩინოებისათვის, 2016 წლის 

44 



მეტრეველი, ლეფსვერიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ივლისი, 2018 

მონაცემებით ჩინეთში აშშ-თან შედარებით 76-ჯერ მეტი რაოდენობის თანხის გადახდა-

მიმოქცევა ციფრული გზით მოხდა (The Next Wave, 2017).     

2000 წლიდან ჩინურმა ეკონომიკამ ძალიან დიდი მუხტი მიიღო, რაც მეტწილად 

გამოწვეული იყო 1998-2000 წლებში სამი უმსხვილესი კომპანიის ბაიდუს, ალიბაბასა და 

ტენსენტის დაარსებით, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უკვე წამყვან 

პოზიციებზე არიან. მათი ჯამური ღირებულება ოთხი ამერიკული გიგანტის „Facebook“, 

„Google“, „Amazon“ და „Apple-ის“ ჯამური ღირებულების თითქმის ნახევარსაც კი შეადგენს 

(Clark, 2018). მხედველობიდან არ უნდა გამოგვრჩეს, რომ აღნიშნული ოთხივე კომპანია 

ჩინეთში დაბლოკილია და მასზე წვდომა მხოლოდ და მხოლოდ ვირტუალური 

პერსონალური კავშირის (VPN) საშუალებითაა შესაძლებელი. ეს თავის მხრივ 

უმნიშვნელოვანესია თუნდაც იმიტომ, რომ ჩინეთი უდიდეს ბაზარს უკეტავს აშშ-ს და მის 

კომპანიებს, რითაც ხელს უწყობს საკუთარ ეკონომიკურ აღმავლობას. „WeChat-მა“, 

რომელიც ჩინეთის უმთავრესი საკომუნიკაციო სოციალური ქსელია, მთლიანად 

ჩაანაცვლა „Facebook“ ჩინეთში, ხოლო თავად ალიბაბა ძალიან დიდ კონკურენციას უწევს 

ამაზონს შიდა ბაზარზე (Clark, 2018). ეს ყოველივე ასევე ეხმარება ჩინეთს, რომ აწარმოოს 

მათთვის აუცილებელი პროპაგანდა, რომ ხელი შეუწყოს ჩინეთის მსოფლიო ჰეგემონად 

გარდაქმნას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი დღესდღეობით ჯერ კიდევ ვერ უტოლდება აშშ-ის 

მაჩვენებლებს, არსებული სტატისტიკა გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ უახლოეს 

მომავალში ეს მაჩვენებლები კიდევ უფრო მიუახლოვდება ერთმანეთს. მნიშვნელოვანია 

კიდევ ერთხელ გამოვკვეთოთ, თუ რა გვაძლევს ამ ყოველივეს განსაზღვრის საშუალებას. 

ჩინეთმა უკანასკნელ პერიოდში უდიდესი კაპიტალ-დაბანდებები განახორციელა „High 

Tech“ სფეროში. 2014-2016 წლებში ჩინეთმა დაახლოებით მილიარდობით დოლარი 

დააბანდა იმ ფირმებში, რომლებიც ტექნოლოგიურ სფეროებში მოღვაწეობენ, 2016 წელს 

კი ჩინეთი ლიდერი იყო მსგავსი ტიპის კაპიტალ-დაბანდების მხრივ, რომლითაც იგი 

ძალიან მიუახლოვდა აშშ-ს. მეტიც, ჩინური ე.წ „Unicorn“ (სტარტაპთა ზოგადი 
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სახელწოდება) ჯამში 350 მილიარდის ღირებულებისაა, რაც ჩინეთს აძლევს ლავირებისა 

და მოქმედების არეალის ზრდის შესაძლებლობას (The Next Wave, 2017).  

 

34.2.  ჩინეთის პოლიტიკური და სამხედრო მდგომარეობა 

ეკონომიკის გარდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა პოლიტიკურ სისტემაშიც, 

რომლებიც განსაკუთრებით თვალში საცემი გახდა ჩინეთის პრეზიდენტად სი ძინპინის 

არჩევის (2013წ.) შემდეგ, რომელმაც მთელი რიგი რეფორმები გაატარა, რათა ჩინეთი 

ავტორიტარულ, ცენტრიდან შეუქცევადად მართულ სახელმწიფოდ გადაექცია. ამგვარად, 

ჩინურ პოლიტიკურ ელიტას მეტად გაუმარტივდება მსოფლიოში ყველაზე დიდი 

მოსახლეობის მქონე სახელმწიფოს მართვა და მათზე პროპაგანდით მანიპულირება. სი 

ძინპინი ნელ–ნელა ყალიბდება მაოს ტიპის ლიდერად, ვინაიდან იგი აქტიურად მუშაობს 

პიროვნების კულტის შექმნაზე, რომელმაც მისი აზრით მოსახლეობის ერთი იდეისა და 

ერთი ლიდერის გარშემო შემომტკიცებას უნდა შეუწყოს ხელი ჩინეთის ახალი და უკეთესი 

მომავლისკენ სწრაფვისას (Wallace, 2018 ).  

დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ჩინეთი საერთაშორისო ასპარეზზე მხოლოდ 

ხისტი ძალის მეთოდებს გამოიყენებდა, რაც მთელ რიგ ქვეყნებზე მისი გავლენის 

გავრცელებას მხოლოდ და მხოლოდ გაართულებდა. ეს მოსაზრება განსაკუთრებით 

მაშინ აიტაცეს, როდესაც 2010 წელს ჩინურმა დიპლომატიამ მიყოლებით ძალიან 

სერიოზული შეცდომები დაუშვა და მრავალი არასწორი ნაბიჯი გადადგა როგორც 

იაპონიასთან მიმართებით სადავო კუნძულებთან დაკავშირებით, ისე სამხრეთ ჩინეთის 

ზღვაში არსებულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით (Ikenberry, 2014). ამავე მოსაზრებას 

იზიარებდა ჯოზეფ ნაი, რომელიც თვლიდა რომ ჩინეთს არ გააჩნდა რბილი ძალის ისეთი 

დახვეწილი მეთოდები, როგორებიცაა არასამთავრობო ორგანიზაციები, სოციალური 

მოძრაობები, სახელმწიფო პროექტებისა და ინიციატივების პროგრამა საზღვარგარეთ და 

ა.შ. იმის მიუხედავად, რომ ჩინეთმა რბილი ძალა თავის ერთ–ერთ უმნიშვნელოვანეს 

პოლიტიკურ დასაყრდენად აქცია, რაშიც ქვეყანას ხელი მისმა მრავალსაუკუნოვანმა 
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ისტორიამ და კულტურამ შეუწყო. ჩინეთმა უკანასკნელი რამდენიმი წლის განმავლობაში 

მსოფლიოს 140 ქვეყანაში შექმნა კონფუცის ინსტიტუტები, რომლებიც პირდაპირ 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და რომლებიც მიზნად ჩინური ენისა და კულტურის 

პოპულარიზებას ისახავს.  ჩინეთის მთავრობამ დახარჯა ძალიან დიდი რაოდენობით 

თანხა, რათა მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში აღენიშნათ ჩინური ახალი წელი. ჩინეთის 

მთავრობის უშუალო დაფინანსებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება 

კონკურსები ჩინეთის ისტორიასთან და კულტურასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ასევე 

მნიშვნელოვანია „ერთი სარტყელი - ერთი გზის ინიციატივის“ ახალი პროექტი, რომელიც 

მიზნად ისახავს ჩინური ინვესტიციებისა და კაპიტალის დაბანდებას რეგიონის ქვეყნებში, 

რასაც თავის მხრივ ჩინეთი პოლიტიკური ინტერესების დასაკმაყოფილებლად 

ახორციელებს (Du, 2017). 

ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჩინეთი მეორე ადგილზეა 

სამხედრო დანახარჯების გზით და იგი მხოლოდ აშშ–ს ჩამორჩება (დანართი 2.1). სი 

ძინპინი ხშირად აღნიშნავს, რომ სურს, თანამედროვე და ეფექტური სამხედრო ძალის 

ჩამოყალიბება, რომელთანაც დაპირისპირებას არც ერთი ქვეყნის ლიდერი ისურვებდა და 

რომელიც ყველა სახელმწიფოსთვის ანგარიშგასაწევი ძალა იქნებოდა. ამ მიზნით, 2018 

წლის ბოლოსთვის ჩინეთის მთავრობა გეგმავს, რომ სამხედრო დანახარჯები 8,1%–ით 

გაზარდოს, რაც უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი ზრდის 

მაჩვენებელი იქნება ქვეყნისთვის. ჩინეთი ჯერ კიდევ აშშ–ის დანახარჯების მეოთხედს 

ხარჯავს სამხედრო შეიარაღებაზე, თუმცა ზრდის ასეთი ტემპები გვაძლევს იმის ფიქრის 

საშუალებას, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩინეთი მიუახლოვდება აშშ–ს ამ 

მაჩვენებელში, რითიც კიდევ ერთ გამოწვევას შესთავაზებს აშშ–ს მსოფლიო 

ჰეგემონობისათვის ბრძოლის გზაზე (Denyer, 2018). 

 

4.3 ჩინეთი - აშშ-ის ურთიერთობები და გამოწვევები 
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მიუხედავად ჩინეთისა და აშშ-ის ცალსახად ურთიერთ საპირისპირო  პოლიტიკური 

ორიენტაციისა და ეკონომიკური სისტემისა მათ  ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებს 

მრავალწლიანი ისტორია აქვს. თავდაპირველად იაფი მუშახელისა და წარმოების 

შეღავათიანი ფასების გამო აშშ-ის უმსხვილესი კომპანიების მასიურმა გადასროლამ 

ჩინეთში თავისდაუნებურად ხელი შეუწყო მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდასა და 

ეკონომიკურ აღზევებას, რამაც საბოლოოდ გარკვეული ამბიციები შესძინა ჩინეთს. 

სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია ათეულობით წლის განავლობაში აშშ-ის გავლენის სფეროდ 

ითვლებოდა, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ სრულიად ლოგიკურია, ვინაიდან სწორედ აშშ-მ 

შეუწყო ხელი ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გარდაქმნებს აღნიშნულ რეგიონში. ბოლო 

წლების განმავლობაში კი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ვითარება მკვეთრად იცვლება 

და ახალი წესრიგი ყალიბდება. თუ აქამდე მხოლოდ აშშ წარმოადგენდა წამყვან ძალას 

მოცემულ რეგიონში, დღეს უკვე ჩინეთსა და აშშ-ს შორის ძალთა ბალანსია დამყარებული. 

თუმცაღა, როგორც იკვეთება ჩინეთს უფრო დიდი ამბიციები აქვს, არ სჯერდება აშშ-თან 

ერთად გავლენის სფეროს გადანაწილებას და მისი რეგიონიდან სრულიად გამოძევებასა 

და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში გაბატონებას ისახავს მიზნად, რისი შესაძლებლობაც 

ნამდვილად აქვს წინა თავებში უკვე აღნიშნული ეკონომიკური თუ სამხედრო 

გაძლიერების ფონზე (Ikenberry, 2014). ბუნებრივია, მიგვაჩნია, რომ ჩინეთი აღნიშნული 

რეგიონს მხოლოდ მსოფლიო ჰეგემონობის პლაცდარმად განიხილავს, რეგიონზე 

ბატონობა არის უპირველესი მიზანი, რომლის განხორიცელების შემდეგაც მიეცემა 

საშუალება, იფიქროს მსოფლიო ჰეგემონობაზე და არ დასჯერდეს მიღწეულ შედეგებს. 

ვფიქრობთ, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ლიდერობა მომავალში მსოფლიოში 

ბატონობისთვის მზადება და პირველი ნაბიჯია. 

ამის ფიქრის საშუალებას გვაძლევს სხვა სახელმწიფოთა შემთხვევების შესწავლა. 

მაგალითისთვის კი განვიხილოთ აშშ-ის საერთაშორისო ასპარეზზე გააქტიურების 

თავდაპირველი ეტაპები. აშშ იზოლაციონიზმის შემდეგ 1823 წელს შემუშავდა მონროს 

დოქტრინა, რომელიც გულისხმობდა, ერთი მხრივ, მის ნეიტრალიტეტს ევროპის 
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კონტინენტზე არსებულ ომებში, ხოლო, მეორე მხრივ, მოთხოვნას ევროპული 

სახელმწიფოებისათვის, განსაკუთრებით კი ესპანეთისათვის, ამერიკის ორივე 

კონტინენტის შიდა საქმეებში ჩაურევლობაზე. სწორედ ამან მისცა აშშ-ს რეგიონში 

ლიდერობის საშუალება, რაც გახდა საწყისი მსოფლიო ჰეგემონობისათვის ბრძოლის 

გზაზე. გარდა ამისა, აღნიშნულ რეგიონში აშშ-ჩინეთის ურთიერთობები და ძალის 

გამოვლინება განსხვავებული კუთხით არის გამოხატული, რაც როგორც ამ რეგიონს, ისე 

ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობას, უნიკალურს ხდის. კერძოდ, აღმოსავლეთი და სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების უმრავლესობისთვის (სამხრეთ კორეა, იაპონია, ტაილანდი, 

ფილიპინები) მთავარ ეკონომიკურ პარტნიორს ჩინეთი წარმოადგენს, თუმცა, 

ამავდროულად, იგივე ქვეყნები აშშ-ს სტრატეგიული პარტნიორები არიან უსაფრთხოებისა 

და თავდაცვის საკითხებში. ამას გარდა, ჩინეთის გაძლიერება რეგიონში ზრდის რიგი 

ქვეყნების უკმაყოფილებას, რაც მათ უბიძგებთ, რომ კიდევ უფრო ახლო კავშირი 

დაამყარონ აშშ-სთან. შეიძლება ითქვას, რომ ჩინეთი აწყდება იმავე პრობლემებს, რასაც 

წააწყდა ბისმარკის გერმანია გაერთიანების შემდეგ. მართალია გერმანია ბისმარკის 

ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ძალიან კარგად ახერხებდა ლავირებას, თუმცა მისმა 

გადადგომამ და გერმანიის გეოპოლიტიკური მიზნების შეუქცევადმა ზრდამ საბოლოოდ 

ევროპაში „ვენის კონცერტის“ დესქტრუქცია გამოიწვია. გარდა ამისა, 2010 წელს ჩინურ 

დიპლომატიას სერიოზული ჩავარდნები ჰქონდა კორეის ნახევარკუნძულის საკითხთან 

მიმართებით, როდესაც მან ვერ შეძლო ჩრდილოეთ კორეის პროვოკაციული ქმედებების 

შეკავება სამხრეთ კორეისადმი, რამაც ეს უკანასკნელი კიდევ უფრო პროამერიკულად 

განაწყო (Ikenberry, 2014).  

გარდა პოლიტიკური ურთიერთობებისა, საგულისხმოა ორი ქვეყნის ურთიერთობა 

ეკონომიკურ საკითხებშიც. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, აშშ-ს 

პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის ხისტი განცხადებები და პოლისები ეკონომიკასთან 

დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპს გლობალური „სავაჭრო ომი“ არ 

წამოუწყია, მან უკვე გადადგა პირველი ნაბიჯი მაშინ, როდესაც ალუმინისა და ფოლადის 
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იმპორტზე მაღალი ტარიფები დააწესა. თუმცა, აღნიშნული ნაკლებად უნდა ჩაითვალოს 

ჩინეთის წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯად, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ 2018 

წლისთვის „The Economist-ის“ მონაცემებით, ჩინეთის მიერ აშშ-ში ექსპორტირებული 

ფოლადი და ალუმინი მათი მშპ-ს დაახლოებით 0.03%-ს შეადგენს. ჩინეთის წინააღმდეგ 

მიმართულ ნაბიჯად უფრო მეტად ის ქმედება უნდა ჩაითვალოს, როდესაც ტრამპმა 

მოსთხოვა ჩინეთს, რომ 375 მილიარდიანი ორმხრივი ვაჭრობა დაახლოებით 100 

მილიარდით შეამციროს. ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ ტრამპი დაახლოებით 60 

მილიარდის ჩინურ იმპორტირებულ პროდუქციაზე აპირებს ტარიფების გაზრდას, მათ 

შორის ტექნოლოგიურ და ტელეკომუნიკაციურ პროდუქციაზე, რაც, თუ 

გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩინეთი უკანასკნელ წლებში მეტ წილ ფინანსურ თუ 

ინტელექტუალურ რესურსებს „ჰაი-ტექის“ განვითარებაში აბანდებს, მისთვის ძალიან 

დიდი დარტყმა იქნება (A lose-lose deal, 2018).    

მიუხედავად ამისა, ტრამპმა უარი თქვა ბოლომდე ხისტი პოლიტიკის გატარებასა და 

„სავაჭრო ომის“ გამოცხადებაზე ჩინეთისათვის. უპირველესად ტრამპს ჩინეთი და მასთან 

კარგი ურთიერთობა სჭირდება ჩრდილოეთ კორეის ამბიციების გასანეიტრალებლად, 

რომელთან მოლაპარაკებასაც იგი სწორედ ჩინეთის დახმარებით აპირებს და ამიტომ 

პოლიტიკური თვალსაზრისით არ სურს ჩინეთთან ეკონომიკური ომის წამოწყება, რაც მის 

ამ რთულ ამოცანას, კიდევ უფრო გაართულებს. 

ამავდროულად, ტრამპი ცდილობს კარგი ურთიერთობა დაამყაროს პრეზიდენტ სი 

ძინპინთან, რომელიც რამდენიმე თვის წინ „მსოფლიოს უძლიერეს ლიდერად“ მოიხსენია. 

მეორე მიზეზი ისაა, რომ აშშ-ის საგარეო ვალის 20% ჩინეთისგან აქვს ნასესხები (U.S. Debt 

to China: How Much Does It Own?, 2018). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აშშ, ფაქტობრივად, 

დამოკიდებულია ჩინეთის კეთილგანწყობაზე იმ თვალსაზრისით, რომ ამ უკანასკნელმა 

არ მოითხოვოს ამ ვალების უკან დაბრუნება. სწორედ ამიტომ ტრამპი ცდილობს, რომ 

მეტისმეტად ხისტი პოლიტიკა არ გაატაროს ამ ქვეყნის მიმართ, თუმცა ამავდროულად 

ცდილობს, გარკვეული თვალსაზრისით შეზღუდვები დაუწესოს მას.  
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მიუხედავად ასეთი მცდელობებისა, დღეს უფრო მკაფიო ხდება, რომ აშშ-ს უჭირს ჩინეთის 

მზარდ ამბიციებთან გამკლავება, რასაც თავის მხრივ ხელს უწყობს თავად ტრამპის 

ადმინისტრაციის ჩავარდნები მთელ რიგ საკითხებში. როგორც წესი, სი ძინპინი უცხოური 

ვიზიტების დროს ხშირად გვევლინება, როგორც მსოფლიოში მშვიდობის, განვითარებისა 

და თანამეგობრობის გარანტი, რის დაჯერებასაც ზემოთ ნახსენები აშშ-ის ჩავარდნები 

კიდევ უფრო უწყობს ხელს. ეს აძლევს ევროპულ სახელმწიფოებს იმის ფიქრის 

საშუალებას, რომ ერთი სუპერსახელმწიფო მაინც თავისი სუპერპოტენციალით 

ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ ასპექტში მზად არის, მხარში დაუდგეს მათ იმ ინიციატივებში, 

რომლებსაც ისინი სწორად თვლიან. ეს კი, რაღა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში სწორედ 

ჩინეთის წისვილზე ასხამს წყალს (The Next Wave, 2017). 

 

კვლევის შედეგები და დასკვნა 

მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ საერთაშორისო ურთიერთობებში 

გლობალური ჰეგემონის ადგილი აშშ-მა დაიკავა. ამ საკითხის შესახებ გილპინი საკმაოდ 

საინტერესო თეორიას გვთავაზობს, რომლის მიხედვითაც, მეორე მსოფლიო ომის დროს 

ინგლისის მთავარ მოწინააღმდეგეს, ე.წ „ჩამნაცვლებელს“ წარმოადგენდა არა აშშ, 

არამედ გერმანია. მას შემდეგ რაც გერმანია ომში დამარცხდა, ხოლო ინგლისი 

საგრძნობლად დასუსტდა, რასაც თან დაერთო ინგლისის კოლონიებში ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობების დაწყება, ამერიკამ იგი უმტკივნეულოდ ჩაანაცვლა 

მსოფლიო ჰეგემონის ადგილას (Gilpin, 1981). ამას ხელი შეუწყო იმან, რომ ამერიკა იმ 

პერიოდისთვის მსოფლიოს უმდიდრეს სახელმწიფოს წარმოადგენდა და ჰქონდა იმის 

რესურსები, რომ მეტი დაეხარჯა როგორც შეიარაღებაზე, ასევე ტექნოლოგიებისა და 

ინოვაციების განვითარებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ  მეოცე საუკუნის განმავლობაში აშშ-

ის გლობალური ჰეგემონობის შესახებ რამდენჯერმე სერიოზული ეჭვები გაჩნდა, რაც 

გამოწვეული იყო სხვადასხვა ლოკალურ კონფლიქტში (მაგ.: კორეის ომი, ვიეტნამის ომი) 
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არაეფექტური მონაწილეობით, დღემდე უდავოა, რომ ამერიკა ჯერ კიდევ განსაზღვრავს 

გლობალურ წესრიგს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საერთაშორისო პროცესები 

უახლოეს მომავალშიც მსგავსი სცენარით წარიმართება. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აშშ 

სულ უფრო და უფრო ხშირად აწყდება მზარდ კონკურენციას ჩინეთთან ეკონომიკურ თუ 

პოლიტიკურ სფეროებში. გილპინის „ჰეგემონიისა და ომის“ ციკლის მთავარ დასაყრდენს 

წარმოადგენს ჰეგემონი სახელმწიფოს დასუსტება თანდათან, რაც მეტწილად 

გამოწვეულია იმით, რომ მას უფრო და უფრო უძნელდება სამხედრო სიძლიერის 

შენარჩუნება და ამის გამო დიდი რაოდენობით თანხას ხარჯავს. აღნიშნულ ტენდენციას 

ჩვენ უკვე ვხედავთ აშშ-ის სამხედრო დანახარჯების შესაწავლისას. როგორც დანართ 4.1-

ზე ვხედავთ, აშშ პირველია სამხედრო დანახარჯების კუთხით და თითქმის 3-ჯერ 

აღემატება მეორე ადგილზე მყოფ ჩინეთს. ამას ემატება ისიც, რომ დღესდღეობით 

თვალსაჩინოა, რომ ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება, რაც მათ 

აძლევთ იმის საშუალებას, ხელი შეუწყონ სამხედრო გაძლიერებასაც. როგორც უკვე 

აღინიშნა, ჩინეთი ძალიან მცირე დანახარჯებით ახერხებს, შექმნას ისეთივე 

ტექნოლოგიები და ინოვაციები, რომლებზეც აშშ საკმაოდ დიდ ფინანსურ და 

ინტელექტუალურ რესურსს ხარჯავს (დანართი 4.2). ამასთანავე, ჩინური გიგანტი 

კომპანიები ნელ-ნელა იპყრობენ ამერიკულ ბაზარს, რაც აშშ-ისთვის დამატებით 

საფიქრალია. სწორედ ამიტომაა, რომ ტრამპი ყველანაირად ცდილობს გარკვეული 

შეზღუდვები დააწესოს ჩინურ პროდუქციაზე და ამერიკის ბაზარზე შეამციროს მათი 

საქონელის წილი. ჩინეთის ამბიციები დღესდღეობით მოიცავს სურვილს, რომ 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ისვე, როგორც სამხრეთ ჩინეთის ზღვის 

აუზში გაავრცელოს საკუთარი გავლენა და რეგიონიდან გააძევოს აქ დიდი ხნის 

განმავლობაში გაბატონებული აშშ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი პირდაპირ 

გლობალურ ჰეგემონობაზე არ აცხადებს პრეტენზიას, გილპინი საკუთარ ნაშრომში „ომი 

და ცვლილება მსოფლიო პოლიტიკაში“ (1981) არაერთგან აღნიშნავს, რომ არც ერთი 

დაპირისპირება თავიდანვე გლობალური ჰეგემონობისთვის ბრძოლით არ იწყება. 
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ყოველივე ეს გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ ჩინეთს საკუთარი ეკონომიკური 

და სამხედრო პოტენციალიდან გამომდინარე მსოფლიო ჰეგემონობის მიღწევის საკმაოდ 

დიდი პოტენციალი აქვს.  

გილპინი ჰეგემონობის მიღწევისთვის აუცილებელ მექანიზმად ჰეგემონურ ომს 

განიხილავს. დღესდღეობით შორს ვართ იმ მოსაზრებისგან, რომ ბირთვულ მსოფლიოში 

შესაძლოა ორ ასეთ სახელმწიფოს შორის მოხდეს ფართომასშტაბიანი სამხედრო 

კონფლიქტი. ომები ყოველთვის იარაღის დახმარებით არ იწარმოება, განსაკუთრებით 

დღევანდელ საერთაშორისო ურთიერთობებში, როცა სახელმწიფოთა უმრავლესობა 

ასეა დამოკიდებული ერთმანეთზე ეკონომიკურად თუ ტექნოლოგიურად, ინფორმაციული 

და ეკონომიკური (სავაჭრო) ომი შესაძლოა უფრო უარყოფითი შედეგის მომტანი გახდეს. 

თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ტრამპი სულ უფრო და უფრო ხისტ ნაბიჯებს დგამს 

ჩინეთთან მიმართებაში ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს უკანასკნელი სულ უფრო 

რეალისტურ პერსპექტივად გვევლინება. მიუხედავად ამისა, ვთვლით, რომ ეს ნაბიჯები 

აშშ-ისთვის მომგებიანი ნამდვილად არ უნდა იყოს, განსაკუთრებით საგარეო ვალის 

გათვალისწინებით, რომელიც მათ ჩინეთისთვის აქვთ გადასახდელი. კიდევ უფრო 

მარტივი სავარაუდოა, რომ ჩინური კომპანიები, ისევე როგორც ტექნოლოგიები 

მომავალში კიდევ უფრო გააგრძელებს ზრდას, რაც მათ აშშ-თან სავაჭრო ომის 

შემთხვევაში დიდ უპირატესობას მიანიჭებს.  
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 მოპოვებულია: https://www.rferl.org/a/the-big-military-spenders/29196105.html 

ბოლო ნახვა: 15/05/18 
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მეტრეველი, ლეფსვერიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ივლისი, 2018 

 

დანართი 4.2 -  ჩინეთის ინვესტიციები ტექნოლოგიებისა და ჰაი-ტექის სფეროებში 

  

წყარო: Mckinsey Global Institute; 2017 
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აბსტრაქტი 

 

საქართველოს ისტორიაში მიგრაციის როლი განსაკუთრებულია. მნიშვნელოვანი 

გეოპოლიტიკური და სტრატეგიული მდებარეობის გამო გადატანილი ომების შედეგად, ნებით 

თუ უნებლიეთ, ქვეყნის მოსახლეობა მიგრირებდა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთაც. 

მიგრაციული პროცესები კიდევ უფრო გააქტიურდა 1990-იანი წლებიდან. ამ პერიოდიდან 

მოყოლებული საქართველო ცალსახად ემიგრაციის ქვეყანა გახდა, რომლიდანაც შრომით 

ასაკში მყოფმა მოსახლეობამ დიდი ნაკადებით დაიწყო გადინება.  

აღნიშნული ნაშრომი მიზნად ისახავს საერთაშორისო სტუდენტური მიგრაციის სოციალურ-

ეკონომიკური ასპექტების შესწავლას საქართველოში. განხილული იქნება ყველა ის ცნობილი 

თეორია, რომელიც ცდილობს ახსნას მსოფლიოში არსებული მიგრაციების გამომწვევი 

ფაქტორები. ასევე, მიუხედავად განწყობისა, დავინახავთ რომ საქართველო არის ემიგრაციის 

ქვეყანა, არის სოციალური ჯგუფები, რომლებიც პირიქით, ჩვენი ქვეყნით ინტერესდებიან და 

რომელთა ნაკადებიც წლიდან წლამდე ზომიერი ტემპებით იზრდება.  

კვლევისთვის გამოვიყენე სხვადასხვა სტატისტიკური, სალიტერატურო, შედარებითი 

ანალიზისა და სოციოლოგიური მეთოდი - თვისებრივი კლევა (სიღრმისეული ინტერვიუ). 

სტატისტიკური მასალა მოპოვებულია მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის 

ოფიციალური ვებგვერდიდან, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან და 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტიდან. ლიტერატურის მიმოხილვა 

აერთიანებს ცნობილი თეორიების ანალიზს, ხოლო კვლევა ჩატარებულია ავტორის მიერ (ჩემ 

მიერ) 30 რესპონდენტთან.  

იმისთვის რომ შევძლო თეორიების განზოგადება და დასკვნის გაკეთება, ნაშრომის ბოლო 

ნაწილი ეთმობა საქართველოს აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების ინდოელ, 

ერაყელ და ნიგერიელ სტუდენტებთან ჩატარებულ ინტერვიუებსა და მის ანალიზს, სადაც 

ნათლად ჩანს იმ განსხვავებული მიზეზების არსებობა, რომლებიც სამი განსხვავებული 

რეგიონის წარმომადგენლებს, განათლების მისაღებად კონკრეტულად საქართველოსკენ 

მომართავს. დასკვნაში კი შეჯამებული იქნება ყველა იმ თეორიული თუ სტატისტიკური 

მასალის მონაცემები, რომლის საფუძველზეც ჩატარებულ კვლევას გავაანალიზებთ.  

 

საკვანძო სიტყვები: მიგრაცია, საერთაშორისო სტუდენტური მიგრაცია, საიმიგრაციო პოლიტიკა, 

ვიზა, ინდოეთი, ერაყი, ნიგერია. 

 

 

                          

           

შესავალი 
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მსოფლიოს ყველა ქვეყანა ერთდროულად არის ემიგრაციისა და იმიგრაციის. ადამიანები 

კონკრეტული მოტივების გამო აქტიურად იცვლიან საცხოვრებელ ადგილს, მიდიან სამუშაოდ 

თუ განათლების მისაღებად სხვა ქვეყანაში. ცდილობენ გაიუმჯობესონ ეკონომიკური 

მდგომარეობა. ნებისმიერი სახელმწიფო შეიძლება იყოს მიმზიდველი კონკრეტული 

ადამიანებისთვის, ან პირიქით, ბიძგის მიმცემი სხვა ქვეყანაში გადასასვლელად.  

ნაშრომში განვიხილავ ყველა იმ ძირითად და გავრცელებულ თეორიას, რომელიც სწავლობს 

მიგრაციებს და აღნიშნული თეორიებისა და ჩატარებული კვლევის ანალიზის საფუძველზე 

შევეცდები ავხსნა, მიგრაციის ის განმაპირობებელი ფაქტორები, რომლებიც უცხოელი 

სტუდენტების ნაკადებს საქართველოსკენ მომართავს. ნაშრომის მთავარ მიზანს წარმოადგენს 

თბილისში, საერთაშორისო სტუდენტური მიგრაციის ანალიზის საფუძველზე, იმიგრაციის 

გარკვეული ტენდენციების კვლევა; ასევე, საერთაშორისო მობილობის იმ მოტივაციის მიგნება, 

რაც დამახასიათებელია მიგრანტებისთვის კონკრეტული გეოგრაფიული რეგიონიდან 

(ინდოეთი, ერაყი, ნიგერია) საქართველოში, რაც თავისთავად მათივე რეგიონისა და ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით არის განპირობებული.  

მთავარი კითხვა, როცა ვსაუბრობთ მიგრაციაზე არის ის, თუ რა გარემო ფაქტორები უბიძგებს 

ადამიანს, დატოვოს სამშობლო და წავიდეს უცხო ქვეყანაში თავისი მიზნების მისაღწევად. 

ამავდროულად, როცა საქმე ეხება უმაღლესი განათლების მიღებას ინტერესები, მიზეზები და 

შედეგები კიდევ უფრო მეტად სიღრმისეულია. პირობითად, რატომ ურჩევნია პოტენციურ 

სტუდენტს სამედიცინო განათლება მიიღოს ვთქვათ საქართველოში და არა ნიგერიაში? 

ალბათ განათლების მიღება იქ, სადაც უკეთესი შესაძლებლობებია, არის უფრო 

პერსპექტიული და მიმზიდველი; ამავდროულად საერთაშორისო სტანდარტებით 

აღიარებული სწავლება სხვა მრავალ სოციალურ თუ ეკონომიკურ ფაქტორთან ერთად, 

გარკვეულწილად პირობით გარანტიასაც იძლევა, რომ სტუდენტს დასაქმების შემთხვევაში 

სამშობლოშიც და სხვაგანაც ექნება კარგი ანაზღაურება და უზრუნველყოფილი მომავალი. ამ 

კუთხით თუ შევხედავთ საკითხს, სტუდენტური მიგრაცია შეიძლება კიდეც ამცირებდეს შრომითი 

რესურსის გადინებას. ეს ხდება მაშინ, როცა განათლების მისაღებად სხვა ქვეყანაში წასული 

სტუდენტი სამუშაოდ და საცხოვრებლად უბრუნდება სამშობლოს. მაგრამ ისიც ცხადია, რომ 

ნაწილი ან იმავე ქვეყანაში რჩება და საქმდება, ან შრომით მიგრანტად იქცევა სხვა ქვეყანაში, 

რომელიც არც მისი სამშობლოა და არც ის ქვეყანა, სადაც განათლება მიიღო.  

უშუალოდ სასწავლო მიგრაციის მიზეზების მიმოხილვამდე განვმარტავ „საერთაშორისო 

სტუდენტის“ ცნებას, რათა თავიდან ავიცილოთ ტერმინების არასწორი ან არასაკმარისი გაგება. 

„საერთაშორისო სტუდენტის“ განმარტება 2015 წელს მიიღო იუნესკომ. განმარტების მიხედვით 

„საერთაშორისო სტუდენტი არის ფიზიკური პირი, რომელმაც გადალახა არსებული 

საერთაშორისო საზღვარი ორ ქვეყანას შორის და მიზნად ისახავს მონაწილეობა მიიღოს 

საგანმანათლებლო აქტივობაში იმ მიმღებ ქვეყანაში, რომელიც არ არის მისი სამშობლო“ 

(Types of migration; international students, 2018). აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ, 
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აღნიშნულ განმარტებაში მოიაზრებიან ის სტუდენტები, რომლებმაც გადაწყვიტეს უმაღლესი 

განათლება სამშობლოსგან განსხვავებულ ქვეყანაში მიიღონ (foreign students). ვგულისხმობთ 

არარეზიდენტ ვიზის მქონე, მუდმივი ბინადრობის მქონე და გაცვლითი პროგრამის სტუდენტებს, 

რომლებიც სემესტრულად სწავლობენ საზღვარგარეთ (сredit-mobile students) (Types of 

migration; international students, 2018).  

ისე როგორც ყველა პროცესსა და მოვლენას, სტუდენტურ მიგრაციასაც აქვს დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები. დადებით მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ემიგრაციის შედეგად 

გამგზავნ ქვეყანაში იზრდება მოლოდინები მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების დაბრუნების 

მიმართ. თუმცა ამავდროულად ხდება ე.წ. „ტვინების გადინება“. ვინაიდან ახალგაზრდების 

გარკვეული ნაწილი, რომელიც საერთაშორისო სტუდენტურ მიგრაციაში ებმება, სამუშაო 

ადგილად ირჩევს სამშობლოსგან განსხვავებულ ქვეყანას, ისევე როგორც ხშირად სასწავლო 

ქვეყნისგან განსხვავებულსაც.  

ეჭვგარეშეა, რომ იმიგრაციის ქვეყანაში სტუდენტებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ქვეყნის 

ეკონომიკაში (კომისია, 2017). უცხოელი სტუდენტები ფინანსურ გზავნილს სამშობლოდან, 

ოჯახიდან იღებენ, რომელიც ცალსახად დადებითად აისახება ქვეყნის ბიუჯეტზე. მიმღები 

უნივერსიტეტები მუდმივად ცდილობენ განავითარონ ინფრასტრუქტურა, აამაღლონ 

აკადემიური პერსონალის პროფესიონალიზმი. მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო 

სტუდენტების მუდმივი ნაკადები საგრძნობლად ზრდის ქვეყნის საერთაშორისო ცნობადობას.  

 

 

თეორიული ჩარჩო  

როგორც დაგლას მესი და მისი თანაავტორები აღნიშნავენ, არ არსებობს საერთაშორისო 

მიგრაციის თეორია დღესაც კი, რომელიც სრულად მოიცავს მიგრაციის შესწავლასთან 

დაკავშირებულ სხვადასხვა მიდგომასა და პერსპექტივას (ზურაბიშვილი, 2007). მიგრაციების 

ყველაზე ცნობილი თეორიებია, ნეოკლასიკური ეკონომიკური თეორია, რომელიც მიგრაციის 

გამომწვევ მიზეზებს შრომითი რესურსის მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის არსებული 

სხვაობებით ხსნის; ახალი ეკონომიკური თეორია, რომელიც აქცენტს ოჯახურ სტრატეგიაზე 

აკეთებს. ოჯახი წყვეტს არსებული რესურსების პირობებში როგორ წარმართოს ერთ-ერთი 

წევრის მომავალი. ასევე ცნობილი თეორიაა ევერეტ ლის ბიძგისა და მიზიდვის თეორია, თუმცა 

სტუდენტური მიგრაციების გამომწვევ ფაქტორებს ყველაზე უკეთ ალბათ რაციონალური 

არჩევანისა და სოციალური კაპიტალის თეორიული მოდელი ხსნის.  

 

სოციალური კაპიტალის თეორიული მოდელი  

სოციალური კაპიტალის თეორია თავის არსში სემანტიკურად აერთიანებს სოციუმს, ანუ 

საზოგადოებასა და კაპიტალს, ანუ წარმოების ფაქტორებს, საქონლისა და მომსახურების 

შესაქმნელად. სოციალური კაპიტალის ანალიზი შესაძლებელია ორნაირად: პირველი, ეს არის 

ადამიანის, როგორც შრომითი რესურსის გამოყენება კლასიკური ეკონომიკური 
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პერსპექტივიდან, ხოლო მეორე ეფუძნება დაშვებას, რომ ფიზიკური კაპიტალის ინვესტიცია 

შეიძლება იყოს ისევე ეფექტური, როგორც სოციალური კაპიტალის, ანუ „ადამიანი როგორც 

შემოქმედი“ ისე აღიქვა. სოციალური კაპიტალი არის ადამიანის ფიზიკური და შემეცნებით-

შემოქმედებითი ბუნების ერთობა, რომელიც შეიცავს ცოდნას, უნარებსა და გამოცდილებას, რაც 

თავის მხრივ ემყარება ბუნებასა და საკუთარ აღქმას შორის კავშირებს (KWON, 2009).  

ლესლისა და ბრინკმანის მიხედვით, სოციალური კაპიტალის თეორია ასპარეზზე მეორე 

მსოფლიო ომის შემდგომ გამოჩნდა. 1950-იანი წლებიდან ეკონომისტები მიხვდნენ, რომ 

განათლებაში ინვესტიციების ჩადებაზე ორიენტირება, იმაზე სწრაფად ზრდიდა მოგებას, ვიდრე 

მხოლოდ ფიზიკური მონაცემების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. დენისონისა და შულცის კვლევებმა კი 

აჩვენა, რომ მოგების არნახული ზრდა 36%-დან 70%-მდე, ანუ ფაქტიურად გაორმაგება, 

ცალსახად განპირობებული იყო მხოლოდ განათლებით. შესაბამისად დაასკვნეს, რომ 

განათლებაში ინვესტიციების ზრდა სერიოზულ გავლენას ახდენდა მაღალკვალიფიციური 

შრომითი მუშახელის ჩამოყალიბებაზე (SMITH, 2006).  

სოციალური კაპიტალის თეორია ამტკიცებს, რომ ადამიანები შეგნებულად დებენ ინვესტიციას 

საკუთარ თავში სხვადასხვა საქმიანობის გზით. უმთავრესად ხდება განათლების მიღებითა და 

საკუთარი თავის წვრთნით, მაგრამ ამავდროულად შესაძლოა მიმართონ მიგრაციასაც (Bowles, 

2018). სოციალური კაპიტალის თეორია ასევე ხსნის, თუ როგორ ხდება, რომ ზოგიერთი 

ადამიანი უფრო წარმატებულია გარკვეულ ვითარებაში იმის გამო, რომ მას შედარებით უფრო 

მყარი კავშირები აქვს სხვა ადამიანებთან. დაგლას მესიმ და მისმა თანაავტორებმა 1987 წელს 

განიხილეს ემიგრაციული ქსელები, როგორც სოციალური კაპიტალის სპეციფიკური ფორმა 

(ზურაბიშვილი, 2007). დაგლას მესის განმარტებით ეს ემიგრაციული ქსელები არის „ადამიანებს 

შორის არსებული კავშირების კრებული, რომლითაც ერთმანეთს უკავშირდებიან არსებული 

მიგრანტები, ყოფილი მიგრანტები და არამიგრანტებიც მშობლიურ და მიმღებ ქვეყნებში 

ნათესაობის, მეგობრობისა და საერთო წარმომავლობის საშუალებით“ (Massey, 2014). ასეთი 

კავშირები მყარია, ვინაიდან ისინი ნათესაური და მეგობრული ურთიერთობების საფუძველზე 

ემიგრაციამდელ პერიოდში ყალიბდება (Bijwaard & Wang, 2013).  

 

რაციონალური არჩევანის თეორია  

რაციონალური არჩევანის თეორია მეტად საკამათოა. მოქმედი პირები მათი მიზნებისკენ 

ილტვიან, ასევე აღიქვამენ იმ ღირებულებებსა და საშუალებებს, რომლებსაც გააჩნიათ 

განსხვავებული პრიორიტეტები თავიანთი მისწრაფებების ჩამოყალიბებაში. როცა ადამიანი 

გადაწყვეტილებას იღებს დატოვოს სამშობლო და წავიდეს სხვა ქვეყანაში, გარდა იმისა რომ მას 

აქვს იმედი უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩენისა, აუცილებელია რომ შეეძლოს რისკების 

შეფასება, რაციონალურად აზროვნება და ყველაფრის მიზანმიმართულად დაგეგმვა (LU, 2006). 

არასწორი იქნებოდა გვეთქვა რომ ყველა პოტენციური მიგრანტი ფლობს საკმარის 

ინფორმაციას არსებულ ალტერნატივებზე, რაც კიდევ უფრო მეტად ართულებს სწორი 

გადაწყვეტილების მიღებას.  
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მიგრაციის ყველა თეორია ცდილობს ახსნას მოტივები ეკონომიკური, სოციალური თუ 

ინდივიდუალური კუთხით, მიკრო თუ მაკრო დონეზე, ფართო თუ ვიწრო ასპექტში. თითოეული 

შეგვიძლია განვაზოგადოთ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციებზე, მაგრამ ეს ყველაფერი 

იმდენად კომპლექსური და ერთმანეთზე გადაჯაჭვულია, არასწორიც კი არის ვთქვათ, რომ 

რომელიმე თეორია უკეთ ხსნის მიგრაციებს. თეორიების სინთეზი ყველაზე სწორი მიდგომა 

იქნებოდა, ვინაიდან ადამიანებიც თავის მხრივ ურთულესი ფიზიოლოგიურ-ფსიქოლოგიური 

არსებები არიან, მოტივები რამდენად ერთნაირიც არ უნდა იყოს, ინდივიდუალური მიდგომა, 

აზროვნება, რაციონალურობის აღქმა, მიზანდასახულობა, რისკიანობა და სხვა მრავალი 

თვისება განსხვავებული აქვთ. ჩვენ შეიძლება განვაზოგადებდეთ თეორიებს, თუმცა ისინი მაინც 

უნიკალურია კონკრეტული შემთხვევისთვის და განსხვავებულია სხვადასხვა სოციალური 

ჯგუფისთვის. 

 

საქართველოს მოსახლეობა და მიგრაციის ტენდენციები 

საქართველოს ისტორიაში მიგრაციის როლი განსაკუთრებულია. მნიშვნელოვანი 

გეოპოლიტიკური და სტრატეგიული მდებარეობის გამო გადატანილი ომების შედეგად ნებით 

თუ უნებლიეთ ქვეყნის მოსახლეობა მიგრირებდა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთაც. 

უახლესი ისტორია ემიგრაციის რამდენიმე ტალღას გამოყოფს: 1950-იან წლებამდე პერიოდი, 

რომელიც ძირითადად პოლიტიკური რეპრესიების შედეგად იძულებითი გადასახლებებით 

ხასიათდებოდა; 1950-1990 წლებს შორის შუალედი, როცა მოსახლეობა უმთავრესად საბჭოთა 

კავშირის ტერიტორიის ფარგლებში გადაადგილდებოდა; 1990-იანი წლების მასობრივი 

ემიგრაცია, რომელიც ცალსახად გამოწვეული იყო ქვეყანაში შექმნილი მძიმე სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობით და მიმართული იყო ძირითადად რუსეთისკენ. 2000 წელს ჩვენი 

ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შემოღებამ ნაკადები სხვა ქვეყნებისკენ, 

განსაკუთრებით აშშ-სა და ევროპისკენ მიმართა (მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, 

2017). 

საქართველოს აღწერებს თუ გადავხედავთ ნათლად დავინახავთ, რომ საქართველოს 

მოსახლეობა აღწერიდან აღწერამდე საგრძნობლად მცირდება. საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის მიერ 2014 წლის ნოემბერში ჩატარებული საყოველთაო აღწერის 

მიხედვით საქართველოს მოსახლეობამ 3 713 804 ადამიანი შეადგინა, რაც წინა აღწერის, 2002 

წლისთვის მიღებულ შედეგზე 657 731 ადამიანით ნაკლებია (საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური, 2018). აღნიშნული მონაცემები არ იქნებოდა საგანგაშო დიდი 

ქვეყნისთვის, მაგრამ ისეთი პატარისთვის, როგორიც საქართველოა, ასეთი საგრძნობი სხვაობა 

მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ საქართველოდან მოსახლეობის სწორედ ის ნაწილი, 

რომელიც სამუშაო რესურსს წარმოადგენს დიდი ნაკადებით გაედინება. მიგრაციული კუთხით 

საქართველო ცალსახად ემიგრაციის ქვეყანა უფროა (დიაგრამა #1). დიაგრამა #1-ში 

აღნიშნული მონაცემები დათვლილია გაეროს რეკომენდებული მეთოდებით. ემიგრანტის 

შემთხვევაში მოიაზრება პირი, რომელმაც დატოვა საქართველო ბოლო 12 თვეში, სულ მცირე 

183 დღე იმყოფებოდა სხვა ქვეყანაში და საქართველო იყო მისთვის მუდმივი საცხოვრებელი 

64 



ბეროშვილი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ივლისი, 2018 
 

ქვეყანა, ანუ წინა 12 თვიდან მინიმუმ 183 დღე მაინც ქონდა აქ გატარებული. იმიგრანტის 

შემთხვევაში კი პირიქით (მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, 2017). აღნიშნული 

სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ადგილი აქვს 

ემიგრაციის მზარდ ტენდენციას, რომელიც ხდება არა საქართველოს მოქალაქეების, არამედ 

სხვა ქვეყნის მოქალაქეების საქართველოდან გასვლის შედეგად.  

საქართველოში შემოსულ იმიგრანტთა ნაკადები მრავალფეროვანია. ისინი სხვადასხვა 

ქვეყნიდან ჩამოდიან და ძირითადად წარმოადგენენ შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობას. 

იმიგრანტების რაოდენობის დათვლა სხვადასხვა მეთოდოლოგიით ხდება, თუმცა ყველაზე 

სანდო და გავრცელებული საყოველთაო აღწერებია. 2014 წელს საქართველოში ჩატარებული 

საყოველთაო აღწერის მიხედვით მოსახლეობის 5%-ს შეადგენდნენ იმიგრანტები, პირები, 

რომელთაც ოდესმე უცხოვრიათ საზღვარგარეთ 12 თვეზე მეტ ხანს. მათ შორის 51.9 % მამაკაცი, 

ხოლო 48.1 % ქალია. 77.4 % საქალაქო დასახლებაში ცხოვრობს, ხოლო 22.6 % სასოფლოში. 

რასაკვირველია უმრავლესობა განაწალებულია დედაქალაქში 45.5 %. შემდეგ მოდის 12.9%-ით 

იმერეთის რეგიონი და 11 %-iთ ქვემო ქართლი (დიაგრამა #8). ამავე აღწერის მიხედვით, 

იმიგრანტთა 51.6 %-ისთვის წინა საცხოვრებელ ქვეყანას წარმოადგენდა რუსეთის ფედერაცია, 

8.3 %-სთვის საბერძნეთი, ხოლო 8.1 %-სთვის უკრაინა (დიაგრამა #2) (საქსტატი, 2016). 

 

 

საქართველოს საიმიგრაციო პოლიტიკა  

მიგრაცია თავისი ყველა გამოვლინებით უდიდეს გავლენას ახდენს ქვეყნის, როგორც საშინაო, 

ისე საგარეო პოლიტიკაზე, დემოგრაფიულ სტრუქტურაზე, შრომის ბაზარზე, გარემოზე, 

სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებასა და სხვა 

მრავალ საკითხზე. სახელმწიფოები თავისი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ატარებენ 

საიმიგრაციო პოლიტიკას, რომელიც გულისხმობს ქვეყნის პოლიტიკას სახელმწიფო 

საზღვრების გადმომკვეთი პირების მიმართ, განსაკუთრებით კი მათ მიმართ, ვინც აპირებს 

მუშაობას ან ხანგრძლივი ვიზიტით გაჩერებას ნებისმიერი მიზნობრიობით (Division, 2014). 

საიმიგრაციო პოლიტიკა, როგორც წესი, მიმართულია არალეგალური მიგრაციის აღკვეთისაკენ 

და ლეგალური მიგრაციის რეგულაციისკენ.  

2010 წლის 13 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობის მიერ შეიქმნა მიგრაციის საკითხთა 

სამთავრობო კომისია, მთავრობის სათათბირო ორგანო, რომელიც მსჯელობს და იღებს 

გადაწყვეტილებებს მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე.  

უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი განმაპირობებელი ფაქტორი, ქვეყანაში უცხოელების 

შემოდინებისა ცალსახად არის სავიზო პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება იყოს მკაცრი, ან იყოს 

მეტისმეტად რბილი რიგი სახელმწიფოებისთვის. საქართველოს ვიზა დადგენილი ფორმის 

პირობითი ნებართვაა, რომელიც გაიცემა უცხოელის სამგზავრო დოკუმენტში ვიზის ბლანკის 

დატანით ან ელექტრონულად (ელექტრონული ვიზა) და ადასტურებს მის უფლებას, შემოვიდეს 
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ან/და იმყოფებოდეს საქართველოში ან ტრანზიტით გაიაროს საქართველოს ტერიტორია 

(საქართველოს ვიზის კატეგორიები და ტიპები, 2018). 

უცხოელზე, რომელიც აკმაყოფილებს საქართველოს ვიზის მიღებისთვის დადგენილ 

მოთხოვნებსა და პირობებს, შეიძლება გაიცეს საქართველოს ვიზა ერთჯერადი ან 

მრავალჯერადი შემოსვლის უფლებით და იყოფა 5 კატეგორიად: A-დიპლომატიური, B-

სპეციალური, C-ორდინალური, D-საიმიგრაციო, T-ტრანზიტული. თითოეული ეს კატეგორია კი 

იყოფა ქვეკატეგორიად. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესო არის საიმიგრაციო 

D3 ქვეკატეგორიის ვიზა, რომელიც გაიცემა საქართველოში ავტორიზებულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ან მის ბაზაზე სასწავლებლად ან კვლევის ჩასატარებლად მომავალ პირებზე; 

საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში საქართველოში სასწავლებლად მომავალ პირებზე; 

(საქართველოს ვიზის კატეგორიები და ტიპები, 2018).  

2014 წლის 1 სექტემბრამდე ნებისმიერი სახის ვიზით შემოსვლისას საქართველოში ყოფნის 

ვადა იყო 360 დღე, რომელიც აითვლებოდა პირის შემოსვლის დღიდან. იგივე ვადა 

ვრცელდებოდა იმ ქვეყნის მოქალაქეებზეც, რომლებსაც უვიზო შემოსვლა შეეძლოთ. 

გამონაკლისის სახით განისაზღვრებოდა 90-დღიანი ვადა, რომელიც ეხებოდა რუსეთის 

ფედერაციის მოქალაქეებს, Laissez Passer-ს მფლობელებს და ა.შ. 

ახალი კანონით „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი 

მდგომარეობის შესახებ“, რომელიც 2014 წლის 1 სექტემბერს მიიღეს და რომელსაც 

საფუძვლად დაედო 2013 წლის 15 მარტს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული #59 

დადგენილება, საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ, მნიშვნელოვნად 

შემცირდა ქვეყანაში ყოფნის ვადები. 360-დღიან ყოფნის უფლებას ცვლის ახალი ვადა – 

მაქსიმუმ 90 დღე 180 დღიან პერიოდში, რაც გულისხმობს ნებისმიერ 180 დღიან პერიოდში 

ქვეყანაში მაქსიმუმ 90 დღის ვადით ყოფნას (90 დღე შეიძლება იყოს როგორც უწყვეტი 

პერიოდი, ისე შეიძლება შედგებოდეს რამდენიმე დღიანი პერიოდებისგან, მაგალითად: 

30+30+30) (საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 2014). საქართველოს 

მთავრობამ ამ ცვლილებების აუცილებლობა, ძირითადად, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის 

დიალოგის ფარგლებში არსებული ვალდებულებებით ახსნა. 

იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ვიზის გაგრძელება შეუძლებელია, უცხოეთის 

მოქალაქე ვალდებულია აღნიშნული ვადის გასვლამდე აიღოს ბინადრობის მოწმობა 

(გრძელვადიანი ვიზის ქონის შემთხვევაში) ან დატოვოს ქვეყანა. ვინაიდან ერთჯერადი, 

მრავაჯერადი ან თუნდაც გრძელვადიანი ვიზა თავისი არსით არ იძლევა ქვეყანაში სასურველი 

დროით დარჩენის საშუალებას.  

 

სტატისტიკა საერთაშორისო სტუდენტთა შესახებ თბილისში 

საერთაშორისო სტუდენტთა რაოდენობა იუნესკოს სტატისტიკის მონაცემებით, მსოფლიოში 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში 70%-ით გაიზარდა და 2015 წლისთვის 4.5 მილიონს გადააჭარბა 
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(მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, 2017). საქართველოში ეს პროცესი გააქტიურდა მას 

შემდეგ, რაც 2005 წელს ქვეყანა ბოლონიის პროცესს, განათლების ერთიან ევროპულ სივრცეს 

შეუერთდა (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2015-2016). 2005 

წლიდან მოყოლებული საერთაშორისო სტუდენტების ნაკადები სტაბილურად იზრდება. 

ბოლონიის პროცესში ჩართვამ საქართველოს, როგორც საგანმანათლებლო ქვეყნის 

ცნობადობა გაზარდა, ხოლო აქ გაცემული დიპლომი აღიარებული გახდა მსოფლიოს ყველა 

ქვეყანაში.  

დიაგრამა #3-დან ჩანს, რომ ჩარიცხულ უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობის მაქსიმალური ზრდა 

დაფიქსირდა 2010-2011 და 2011-2012 სასწავლო წლებში, როდესაც საქართველოს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა. 

ხოლო უცხოელი სტუდენტების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი საქართველოს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 2015 წელს იყო (2743 სტუდენტი), 2016 წელს კი 

სტუდენტების რიცხვი მკვეთრად შემცირდა (1523 სტუდენტი). ეს შეიძლება ნაწილობრივ აიხსნას 

2014 წელს მიღებული „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი 

მდგომარეობის შესახებ “კანონის ახალი რეგულაციებით. 2016 წელს უცხოელი სტუდენტების 

კლება კი, სავარაუდოდ, უფრო იმით იყო გამოწვეული, რომ 2014 წელს განხორციელებული 

საკანონმდებლო ცვლილებების გამო 2015 წელს ნაკლებმა სტუდენტმა მიიღო საქართველოში 

ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, რაც საბოლოო ჯამში 2016 წლის ჩარიცხვების რაოდენობაზე 

აისახა (მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, 2017).  

2004-2014 წლებში საქართველოში ჩამოსული სტუდენტების უმრავლესობა იყო აზერბაიჯანიდან, 

ინდოეთიდან, თურქეთიდან, ნიგერიიდან და რუსეთიდან. (იხ. დიაგრამა #4) 2016 წლის 

მონაცემებით კი, ჩვენს ქვეყანაში უცხოელი სტუდენტების უმრავლესობა, 90% არიან 

აზერბაიჯანის, ინდოეთის, ერაყის, ნიგერიის, თურქეთისა და რუსეთის მოქალაქეები (დიაგრამა 

#5). წინა წლებთან შედარებით პირველი ხუთეულის სურათი შეიცვალა, სადაც მესამე ადგილი 

ერაყმა დაიკავა.  

საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები თანდათან იწყებენ 

საერთაშორისო სტუდენტთა მოთხოვნების გათვალისწინებას და შედეგად, სულ უფრო მეტი 

ქართული უნივერსიტეტი სთავაზობს უცხოელ სტუდენტებს უცხოენოვან საბაკალავრო, 

სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლო პროგრამებს. 2014 წლისათვის 25 ქართულ 

უნივერსიტეტში 160 უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა ისწავლებოდა, 2016 წელს კი 33 

ასეთი უნივერსიტეტი იყო 205 უცხოენოვანი პროგრამით, საიდანაც ნახევარზე მეტი (127) 

ინგლისურენოვანია (მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, 2017). 

ყველაზე მეტ უცხოელ სტუდენტს უკვე რამდენიმე წელია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი მასპინძლობს (დიაგრამა #7). 2018 წლის ივნისის მდგომარეობით თსსუ-ში 2023 

არარეზიდენტი სწავლობს. რაოდენობის მიხედვით პირველი ხუთეული კი ასე გამოიყურება: 

1263 სტუდენტი არის ინდოეთიდან, 132 შრი-ლანკადან, 127 ერაყიდან, 63 ნიგერიიდან და 38 

თურქეთიდან. უნივერსიტეტში უცხოელებისთვის აქვთ, როგორც რუსულენოვანი ასევე 
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ინგლისურენოვანი პროგრამებიც. ისინი მხოლოდ ერთსაფეხურიანი სამედიცინო პროგრამის 

ფარგლებში იღებენ განათლებას და არ სწავლობენ მაგისტრატურაში, დოქტორანტურასა და 

რეზიდენტურაში (წყარო: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტიდან მოპოვებული 

წერილობითი დოკუმენტი).  

ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი მედიცინის ფაკულტეტის ინგლისურენოვანი 

პროგრამაა რაოდენობრივად ყველაზე მეტი 1654 სტუდენტით. მათ შორის 837 გოგონა, ხოლო 

817 ვაჟია. მხოლოდ ამ ფაკულტეტზე 1154 ინდოელი სწავლობს. 130 სტუდენტი არის შრი-

ლანკადან, 90 ერაყიდან, 63 ნიგერიიდან, 19 თურქეთიდან და დანარჩენი სხვა ქვეყნებიდან 

(დიაგრამა #7). 

2016 წლის მონაცემებით საქართველოში მყოფი უცხოელი სტუდენტების 50% სწავლობდა 

მედიცინის, ჯანდაცვის, ფარმაცევტიკისა და სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე, 24% ეუფლებოდა 

ბიზნესს, ეკონომიკასა და სამართალს. 17%-მა განაგრძო სწავლა ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებებზე, 6% ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს სწავლობდა, ხოლო 3%-მა სრულიად სხვა 

სპეციალობები აირჩია (მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, 2017).  

 

 

 

საერთაშორისო სტუდენტები ინდოეთიდან: კვლევა და ანალიზი 

იმ საერთაშორისო სტუდენტებიდან, რომლებიც საქართველოში სწავლობენ, აირჩა სამი 

საკვლევი ჯგუფი, ერთ-ერთი არის ინდოელი სტუდენტები, რომელთა რაოდენობა მხოლოდ 

აზერბაიჯანელებს ჩამოუვარდება. კონკრეტული ჯგუფი საინტერესოა კვლევის თვალსაზრისით, 

ვინაიდან ინდოეთი გეოგრაფიულად შორს მდებარეობს საქართველოდან, შესაბამისად ჩნდება 

კითხვა: რა საშუალებებით იღებენ ინდოელი სტუდენტები ინფორმაციას საქართველოსა და აქ 

არსებული უნივერსიტეტების შესახებ; რატომ მოდიან სასწავლებლად კონკრეტულად ჩვენს 

ქვეყანაში; რა განაპირობებს მათ მიერ გადაწყვეტილებების მიღებას?  

გამოიკითხა 10 ინდოელი (4 ვაჟი, 6 გოგონა), რომლებიც სწავლობენ თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტში. გამოკითხული 10 სტუდენტიდან 6 მეოთხე კურსელი, ხოლო 4 

მეორე კურსელი აღმოჩნდა. კითხვაზე თუ როგორ შეიტყვეს საქართველოს შესახებ, ანუ რა 

გზით მოიძიეს ინფორმაცია ჩვენს ქვეყანაზე 6-მა უპასუხა, რომ მეგობრებმა გაუწიეს 

რეკომენდაცია, ხოლო 4-მა თავიდანვე ინტერნეტში ნახა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 

მიუხედავად იმისა, თითოეული მათგანის ერთპიროვნული სურვილი იყო ესწავლათ 

საზღვარგარეთ, საბოლოო გადაწყვეტილება სასწავლო ქვეყნის შესახებ ოჯახმა ერთად მიიღო. 

10-დან, ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიებამდე, მხოლოდ ორმა იცოდა, რომ საქართველო 

(GEORGIA) არის დამოუკიდებელი ქვეყანა და არა ამერიკის შტატი. ათიდან ათივემ 

დაუფიქრებლად უპასუხა, რომ მშობლების მიერ მათი საქართველოში სასწავლებლად 

გამოშვების უმთავრესი მიზეზი, არის ქვეყანაში არსებული მშვიდობა და უსაფრთხოება, ყოფილი 
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პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისგან განსხვავებით. დავინტერესდი და ვიკითხე თუ რატომ არ 

წავიდნენ სამედიცინო განათლების მისაღებად რუსეთში ან უკრაინაში. აღმოჩნდა, რომ მათთვის 

ეს ქვეყნები არ აღიქმება უსაფრთხოდ. აქვე დაასახელეს კიდევ ერთი მიზეზი-ეს არის რბილი 

კლიმატი, რომელიც მათთვის განსხვავებული აღმოჩნდა თუმცა, ადვილად შეეგუენ.  

სტუდენტები, რომლებიც საქართველოში სავიზო პოლიტიკის გამკაცრებამდე ჩამოვიდნენ 

ამბობენ, რომ მათ არანაირი პრობლემა არ შექმნიათ ვიზასთან დაკავშირებით. ყველაფერი იმ 

სააგენტომ მოაგვარა, რომელმაც სტუდენტები საქართველოში ჩამოიყვანა. დანარჩენის თქმით 

კი, ერთადერთი პრობლემა, რაც შეექმნათ დაგვიანებული პასუხი და ბევრი დოკუმენტის 

წარმოდგენის აუცილებლობა იყო.  

ათივე გამოკითხული რესპონდენტისთვის ექიმობა ოცნების პროფესიასთან ერთად არის 

ინდოეთში დასაქმების მარტივი შესაძლებლობა. ქვეყანაში არსებული სოციალური სიტუაციის 

გამო, ეს პროფესია მოთხოვნადად აღიქმება. თუმცა, გარდა იმისა, რომ ინდოეთში სწავლა 

საკმაოდ ძვირია (საქართველოსთან შედარებით), ამავდროულად მოსახლეობის დიდი 

რაოდენობის გამო, უნივერსიტეტებში მოხვედრის მსურველთა რაოდენობაც და შესაბამისად 

კონკურსიც იმდენად დიდია, რომ ჯერ კიდევ სკოლაში იღებენ გადაწყვეტილებას 

საზღვარგარეთ სასწავლებლად. თან აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მათ არ უწევთ არანაირი 

მისაღები გამოცდის ჩაბარება. ევალებათ მხოლოდ განათლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის წარმოდგენა, რომელსაც განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი აღიარებს, და 

ამის შემდეგ თუ დეკანს ექნება სურვილი შეუძლია არაფორმალური გასაუბრება ჩაატაროს, თუ 

არადა სტუდენტი მიღებულია.  

რასაკვირველია, ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, საზღვარგარეთ სწავლის 

გაგრძელებისა არის სწორედ მიღების შედარებით გამარტივებული პროცედურა. თუმცა 

ინდოელი სტუდენტები სამშობლოში დაბრუნების შემდგომ აბარებენ გამოცდას, რომლითაც 

სახელმწიფო მათ მიერ მიღებულ განათლებას ამოწმებს და ჩაბარების შემთხვევაში აღიარებს 

კიდეც. რესპონდენტების თქმით ეს გამოცდები საკმაოდ რთულია.  

10-დან 7 სტუდენტი ცენტრალური შტატებიდან იყო, ხოლო 3 დასავლეთიდან. ამის საფუძველზე 

შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამ შტატების მოსახლეობას შეიძლება ინდოეთის უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საშუალება არ აქვთ, თუმცა ახერხებენ 

საზღვარგარეთ განათლების მიღებას და სწავლის საფასურის გადახდას.  

აღმოჩნდა, გარდა იმისა, რომ ინდოელები გამოცდას აბარებენ სამშობლოში დაბრუნების 

შემდეგ, მათ ასევე უწევთ გამოცდის ჩაბარება სამსახურში მიღებამდე. ვინაიდან მოთხოვნა 

ძალიან დიდია, მსურველიც ბევრია, გამოცდები კი საშუალებას იძლევა აირჩეს სხვებთან 

შედარებით კვალიფიციური კადრი. რაც შეეხება ხელფასის მოცულობას, მათი თქმით, არანაირი 

მნიშვნელობა არ აქვს განათლებას ინდოეთში მიიღებ თუ სხვა რომელიმე ქვეყანაში, თუ 

სამსახურში მისაღებ გამოცდას ჩააბარებენ და დასაქმდებიან, ხელფასი იმდენივე ექნებათ, რაც 

მსგავს პოზიციაზე მომუშავე ადამიანს.  
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ინდოეთის უნივერსიტეტებში სწავლა საშუალოდ 15 000$ ღირს წელიწადში, მაშინ როცა თსსუ-ში 

ეს სტუდენტები წლიურად 6500 $-ს იხდიან. ასევე უნდა აღინიშნოს რომ, წინა წლებთან 

შედარებით სწავლის საფასური გაზრდილია და კიდევ იგეგმება გაზრდა. უნივერსიტეტში 

გვითხრეს რომ მომავალი წლისთვის შესაძლოა მიაღწიოს 8000 $-ს. თუმცა მიუხედავად ამისა, 

ყველა რესპონდენტისთვის სწავლის საფასური მისაღებია. 10-ვე სტუდენტისთვის საცხოვრებელი 

ფასები მისაღებია. თითოეული საშუალოდ თვეში ხარჯავს 400-500 $-მდე. ამ ხარჯებში შედის 

ბინის ქირა, გართობა, სწავლა, კვება, დასვენება და ყოველდღიური ხარჯი.  

10-დან 8 სტუდენტი თვეში ერთხელ იღებს ოჯახიდან გზავნილებს ბანკის საშუალებით. 

ინდოელებისთვის თანხის აღება, ან ბანკში ანგარიშის გახსნა პრობლემას არ წარმოადგენს. 

დანარჩენი 2-დან ერთს მთელი წლის ბინის ქირა და კვების საფასური წინასწარ ქონდა 

გადახდილი, და თანხით დახმარებას ყოველ სამ თვეში ერთხელ საჭიროებდა. დარჩენილ 1 

რესპონდენტს კი ორ კვირაში ერთხელ უგზავნიდნენ თანხას პირადი მოხმარებისთვის.  

აღმოჩნდა რომ ინდოელ სტუდენტებში, და არა მარტო ინდოელებში დიდი პოპულარობით 

სარგებლობს დასასვენებელი კურორტები, როგორიცაა ბაკურიანი. 10-დან ათივე 

რესპონდენტმა დაასახელა ბაკურიანი, როგორც ერთ-ერთი საყვარელი მონახულებადი 

ადგილი, 5 ნამყოფი იყო ასევე ბათუმში. ქალაქგარეთ იშვიათად გადიან, მიუხედავად იმისა, რომ 

ჰყავთ პირადი ავტომობილები. უცხოელები, განსაკუთრებით კი ინდოელები, ჯგუფებად 

ცხოვრობენ, საშუალოდ 4 ან 5 მეგობარი ქირაობს ერთ ბინას და ძირითადად ერთად 

გადაადგილდებიან ქალაქში.  

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს რომ არც-ერთ მათგანს თავი არ უგრძვნია დისკრიმინაციის 

მსხვერპლად, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ენის ბარიერის 

არსებობის გამო, ძალიან უჭირთ. არ ჰყავთ ქართველი მეგობრები. მათივე თქმით ეს 

გამოწვეულია იმით, რომ ლექციებზე მხოლოდ უცხოელები სხედან, და ქართველებთან აქტიური 

შეხება არ უწევთ. ასევე დადებითად ახასიათებენ ლექტორების დამოკიდებულებას. 

პროფესიული თვალსაზრისით ყველა კმაყოფილია ლექტორებით, თუმცა 10-დან 2-მა 

სტუდენტმა აღნიშნა, რომ საშუალოდ 10-დან 1 ლექტორს მაინც ინგლისური ენის პრობლემა 

აქვს, სხვებთან შედარებით, მაგრამ ადამიანური თვალსაზრისითა და დამოკიდებულებით 

კმაყოფილნი არიან.  

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, უცხოელ სტუდენტთა განათლების 

დეპარტამენტის უფროსმა, მასთან პირადად ჩატარებული მოკლე ინტერვიუს დროს აღნიშნა, 

რომ უცხოელი სტუდენტები ქართველებთან შედარებით, მეტად მოტივირებულნი არიან და 

ბევრს შრომობენ. უცხოელი სტუდენტებიდან გამოარჩია ინდოელები, რომლებიც კარგი 

აკადემიური მოსწრებითაც გამოირჩევიან.  

საბოლოოდ ათივესთვის საქართველო ძვირფასი ქვეყანა გახდა. მათ მოსწონთ გარემო სადაც 

ცხოვრობენ, ხალხი ვისთანაც ურთიერთობა აქვთ. 10-დან 7 სწავლის დასრულებისთანავე 

აპირებს ინდოეთში დაბრუნებას და მუშაობას. დანარჩენი სამის სურვილი კი ევროპაში სწავლის 

გაგრძელებაა. კითხვაზე სამომავლოდ რის გამოსწორებას ისურვებდით აქ მომავალი 
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სტუდენტებისთვის, პასუხი იყო ერთმნიშვნელოვანი- უკეთესი სასწავლო ინფრასტრუქტურა და 

მეტი პრაქტიკები.  

 

საერთაშორისო სტუდენტები ერაყიდან: კვლევა და ანალიზი  

ერაყელი სტუდენტები რესპონდენტებად შევარჩიე იმ მიზეზით, რადგან ეს ქვეყანა 

საქართველოსთან ახლოს, მეტად პრობლემურ რეგიონში მდებარეობს, სადაც დღესაც კი 

საომარი მდგომარეობა, მუდმივი არეულობები და ტერორიზმის საფრთხეა. ასევე საინტერესო 

არის ანალიზის თვალსაზრისით, თუ რა განსხვავებული მოტივები ამოძრავებთ საერთაშორისო 

მიგრაციაში ჩაბმის მსურველ სტუდენტებს განსხვავებული რეგიონებიდან, სასწავლო ქვეყნად 

აირჩიონ ერთი და იგივე სახელმწიფო, კონკრეტულ შემთხვევაში კი საქართველო. სწორედ 

იგივე მოტივით შეირჩა ნიგერიელი სტუდენტებიც, რომლებზეც ქვემოთ ვისაუბრებ.  

ის ერაყელი სტუდენტები, რომლებთანაც ინტერვიუ ჩატარდა სწავლობენ თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მედიცინის ფაკულტეტზე. 10 ერაყელი სტუდენტიდან 8 ვაჟი, 

ხოლო 2 გოგონა გამოიკითხა. მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ აღნიშნული მონაცემებით თსუ-ში 

ერაყელი სტუდენტებიდან პროცენტულად გოგონები უფრო მეტნი არიან, რესპონდენტები 

შეირჩა თოვლის გუნდის პრინციპით.  

ინდოელებისგან განსხვავებით, რომელთაც საქართველოზე ინფორმაცია ჰქონდათ 

მეგობრებისგან და ინტერნეტიდან, 10-დან 7-მა ერაყელმა თქვა, რომ ქვეყანა მშობლებმა 

შეურჩიეს. მათი ოჯახის რომელიღაც წევრი, ადრე ნამყოფი იყო საქართველოში, ახასიათებდნენ 

ამ ქვეყანას, როგორც ძალიან მშვიდს და უსაფრთხოს, შესაბამისად ოჯახმა თვითონ გამოთქვა 

სურვილი შვილი კონკრეტულად საქართველოში გამოეშვათ სასწავლებლად. დანარჩენი სამი, 

კი რეგიონის ახლოს ეძებდა უნივერსიტეტს, ელექტრონულ გვერდებზე ნახეს თსუ-ის მაღალი 

შეფასება და ოჯახთან შეთანხმებით შეარჩიეს მიმართულება.  

ერაყელი რესპონდენტები განსაკუთრებულად მტკივნეულ საკითხად აღიქვამენ სავიზო 

პოლიტიკას, ვინაიდან რეგულაციები მათთვის ძალიან გამკაცრებულია. შერჩეული 10 

ადამიანიდან 6 მეხუთე კურსელი, ხოლო 4 მეოთხე კურსელი იყო. ბოლო რამდენიმე წელია 

ერაყელი სტუდენტების ნაკადები, სწორედ ამ გამკაცრებული სავიზო რეჟიმის გამო 

საგრძნობლად შემცირებულია. ჩემი ყველა ერაყელი რესპონდენტი იმ პერიოდში ჩამოვიდა 

საქართველოში სასწავლებლად, როცა ვიზა საერთოდ არ ჭირდებოდათ საზღვრის 

გადმოსაკვეთად, ახლა კი ოჯახის სანახავად ვერ ბრუნდებიან, ვინაიდან მათი მეგობრები, 

რომლებიც სამშობლოში ხანმოკლე ვიზიტით, არდადეგებზე წავიდნენ, ქვეყანაში დაბრუნებას 

ვერ ახერხებენ და დიპლომის გარეშე რჩებიან.  

ერაყის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, ინდოეთისგან განსხვავებით სწავლა სრულიად უფასოა, 

თუმცა მოხვედრა მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ. სირთულე მდგომარეობს შემდეგში: 

იმისთვის რომ სტუდენტმა შეძლოს უნივერსიტეტში მოხვედრა, სკოლის დამთავრების შემდეგ 

აუცილებლად უნდა ჩააბაროს გამოცდა. გამოცდაში მიღებული ქულა განსაზღვრავს იმ 

სპეციალობას, რომლის დაუფლებასაც შეძლებს მომავალში. იმისთვის რომ ერაყში მედიცინის 
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ფაკულტეტზე გააგრძელონ სწავლა ამ გამოცდაში 98, 99 ან 100 ქულა უნდა მიიღონ. ფაქტიურად 

იმ მოსწავლეებს, რომელთაც ასე მაღალი შედეგის დადება არ შეუძლიათ ყველანაირი გზა 

ეჭრებათ სასურველი სპეციალობის დაუფლებისა, გარდა ერთისა, წავიდნენ საზღვარგარეთ და 

ისწავლონ სასურველ ფაკულტეტზე.  

10-დან 7-მა სტუდენტმა თქვა, გამოცდის ქულის მიხედვით რომ შეძლებოდა სწავლის ერაყში 

გაგრძელება დაუფიქრებლად გააგრძელებდა, მაგრამ არცერთ მათგანს ქულა არ ეყო. თუმცა, 

გამოცდამდეც, არსებული განათლების სისტემის გამო, თითოეული აქტიურად ეძებდა ქვეყანას, 

სადაც შეძლებდა უნივერსიტეტში სწავლას. 10 დან 3-მა, აღნიშნა რომ ქულების მიხედვით, 

დაწესებული ზღვარი, რომც გადაელახა, ქვეყანაში დღევანდელი პოლიტიკური ვითარების გამო 

არ დარჩებოდა. 10-დან 5 ფიქრობს, რომ სწავლის დასრულების შემდეგ დაბრუნდება ქვეყანაში. 

დანარჩენი 5 კი იმედოვნებს, რომ შეძლებს ევროპაში წასვლას და დასაქმებას.  

ინდოელი სტუდენტების მსგავსად, ერაყელებმაც უნდა ჩააბარონ საკვალიფიკაციო გამოცდა 

ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ, რომლის საფუძელზეც უნდა აღიარონ მათი დიპლომები. თუმცა, 

თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ გვითხრა, რომ თვითონ ერაყმაც შეცვალა 

დიპლომების აღიარების პრინციპი. იქ აღარ ცნობენ რიგი ქვეყნების მიერ გაცემულ დიპლომებს, 

როგორიცაა მოლდოვა, რუსეთი, უკრაინა, საქართველო. ეს იყო პასუხი გამკაცრებულ 

საიმიგრაციო პოლიტიკაზე. აღნიშნული ცალსახად არ ეხება იმ სტუდენტებს, რომლებიც უკვე 

სწავლობენ ამ ქვეყნებში. შესაბამისად მათი დიპლომების აღიარება, არ აღიარების საკითხი 

კითხვის ნიშნის ქვეშ ნამდვილად არ დგას.  

10-ვე ერაყელი რესპონდენტი დედაქალაქიდან, ბაღდადიდან იყო. ქვეყანა ზოგადადაც 

მდიდარია, იმ ბუნებრივი რესურსების წყალობით, რომელთაც იქ მოიპოვებენ. თუმცა ფაქტია, 

რომ დედაქალაქში მცხოვრებთათვის ეკონომიკურ შესაძლებლობებთან ერთად, განათლების 

მიღების სურვილიც მნიშვნელოვანია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა რომ ერაყი 

რელიგიური თვალსაზრისით ისლამური სახელმწიფოა და ისლამში ქალთა უფლებები 

მამაკაცისაზე დაბლა დგას, განათლების მიღებაზე უარს მათ არ ეუბნებიან. 10-დან 8 ბიჭმა 

აღნიშნა, რომ მათი ოჯახიდან ყველა გოგო იღებს განათლებას. მათი თქმით ერაყშიც კი, 

პროცენტულად, უმაღლეს სასწავლებლებში ქალები ჭარბობენ მამაკაცებს. მაგრამ იქაც, ისევე 

როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში, ყველაფერი დამოკიდებულია ოჯახზე. განათლებული ოჯახები, 

მოწადინებულნი არიან რომ გოგოებმაც და ბიჭებმაც უმაღლესი განათლება ერთნაირ 

პირობებში, განსხვავებების გარეშე მიიღონ. ხოლო ოჯახები, რომლებიც უფრო მეტად 

ტრადიციულნი არიან, და უმაღლესი განათლება თავადაც არ მიუღიათ, ამ საკითხს 

პესიმისტურად უყურებენ.  

აღნიშნულ სტუდენტებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში ელექტრონული კომუნიკაციის 

საშუალებების გარდა, არ უნახავთ თავიანთი ოჯახის წევრები, ვერც ისინი ჩამოდიან 

საქართველოში ვიზის არქონის გამო, და ვერც ესენი ბრუნდებიან სამშობლოში. თუმცა 

ყოველთვიურად იღებენ ფულად გზავნილებს ოჯახებიდან. ინდოელებისგან განსხავებით 

ერაყელებს და ნიგერიელებს საბანკო სფეროშიც მაღალი რისკის ქვეყნების მოქალაქეებად 
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აღიქვამენ, და სანამ უშუალოდ მისცემენ გამოგზავნილ თანხას, ხშირად კითხვარების შევსება და 

ზეპირ კითხვებზე პასუხების გაცემაც უწევთ.  

ერაყელები, ინდოელებისგან განსხვავებით საშუალოდ 100-200 $-ით მეტს ხარჯავენ. ერაყთან 

შედარებით მათთვის საქართველოში სწავლა ძვირია, თუმცა ცხოვრება იაფი. 10-დან 8 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობს ქალაქში გადასაადგილებლად, ხოლო 2-ს 

საკუთარი ავტომობილი ყავს. მათ შორისაც მეტად პოპულარულია ბაკურიანი. ერაყელი 

სტუდენტები უფრო მეტს მოგზაურობენ საქართველოში, ვიდრე ინდოელები. გამართულად 

საუბრობენ ქართულად, რაც კიდევ უფრო მეტად უადვილებთ კომუნიკაციას ადამიანებთან. 

ათიდან ცხრა თვლის, რომ განათლება, რომელსაც აქ იღებენ საერთაშორისო სტანდარტებთან 

სრულ შესაბამისობაში მოდის, და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კარგი ანაზღაურებით 

დასაქმდებიან. ასევე კმაყოფილნი არიან აკადემიური პერსონალის განათლებითა და მათდამი 

დამოკიდებულებით. ყველა აღნიშნავს, რომ ინგლისურის დონე არ შეესაბამება მათ 

მოლოდინებს, თუმცა ნორმალურია (OK).  

თსუ-ში მედიცინის ფაკულტეტის დეკანმა, მასთან ჩატარებული ინტერვიუს დროს აღნიშნა, რომ 

ქართველებისგან განსხვავებით, უცხოელი სტუდენტების მონდომება და დაინტერესების დონე 

საგრძნობლად მაღალია, თუმცა აკადემიური მოსწრების თვალსაზრისით დიდი განსხვავება არ 

არის.  

თსუ-ში ინგლისურენოვანი პროგრამა თსსუ-სგან განსხვავებით 4500$ ღირს წლიურად, 

რომელიც მომავალი წლიდან 5000$ გახდება. ერაყელი რესპონდენტებიც ინდოელების 

მსგავსად იმედოვნებენ რომ სამომავლოდ სასწავლო ინფრასტრუქტურა და პრაქტიკები 

სწავლის საფასურის შესაბამისი იქნება. 

საერთაშორისო სტუდენტები ნიგერიიდან: კვლევა და ანალიზი 

კვლევისთვის შერჩეული 10 ნიგერიელი სტუდენტიდან 6 გოგონა და 4 ვაჟი გამოიკითხა 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტში. 10-დან 3-მა წელს დაამთავრა სასწავლო პროგრამა, 5 მეოთხე კურსზე, ხოლო 2 

მესამე კურსზე სწავლობს.  

გამოკითხული ნიგერიელების 100%-მა საქართველოზე ინფორმაცია ინტერნეტით ნახა, როცა 

ელექტრონულ გვერდებზე უსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალს ეძებდა. მათთვის ვინც 

უნივერსიტეტი წელს დაამთავრა, სავიზო პოლიტიკის ცვლილებას სერიოზული პრობლემები არ 

შეუქმნია, მათგან განსხვავებით ვინც ჯერ კიდევ სწავლობს. აღმოჩნდა, რომ ნიგერიაში არც 

საქართველოს საელჩო არსებობს და არც საკონსულო. ყველა მსურველს, რომელსაც 

საქართველოში წამოსვლა უნდა, უწევს ჯერ ეთიოპიაში ან სამხრეთ აფრიკაში გადასვლა, და იქ 

ვიზის აღება. შემდეგ ბრუნდებიან კვლავ ნიგერიაში და გამომგზავრებამდე ისევ იმავე პროცესის 

გავლა უხდებათ, რაც ფინანსებთან ერთად სერიოზული დროის დანაკარგს წარმოადგენს. ვიზის 

აღების შემდეგ პრობლემები ექმნებათ უშუალოდ ქვეყანაში შემოსვლაზე. 10-დან 4 სტუდენტს 
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თავდაპირველად უარი უთხრეს ბინადრობის მოწმობის გაცემაზე, თუმცა გარკვეული პროცესის 

გავლის შემდეგ მოთხოვნა დაუკმაყოფილეს.  

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ინდოელებისგან და ერაყელებისგან განსხვავებით, ნიგერიელები 

გადაწყვეტილებების მიღებაში უფრო დამოუკიდებელნი არიან. რა თქმა უნდა მათაც, ისევე 

როგორც დანარჩენებს, ოჯახი აფინანსებს, მაგრამ სასწავლო ქვეყანა დამოუკიდებლად 

შეარჩიეს. კითხვაზე, რომ სცოდნოდათ ასეთი მკაცრი საიმიგრაციო პოლიტიკის შესახებ, მაინც 

ჩამოვიდოდნენ თუ არა საქართველოში, 10-დან რვამ უპასუხა -დიახ, ვინაიდან უპირველესი 

ინდიკატორი, რომლითაც ქვეყანა შეარჩიეს იყო უსაფრთხოება და რბილი კლიმატი.  

ნიგერიელებს, ათიდან ათივეს, სხვა გამოკითხული რესპონდენტებისგან განსხვავებით ერთხელ 

მაინც უგრძვნიათ თავი დისკრიმინაციის მხვერპლად, მაგრამ საქართველოსა და ქართველებს 

მაინც დადებით კონტექსტში მოიაზრებენ და თავს უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობენ.  

რესპონდენტების თქმით მათ სამშობლოში სწავლა ძვირი არ არის, თუმცა საერთაშორისო 

სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, ამიტომ ცდილობენ უმაღლესი განათლება საზღვარგარეთ 

მიიღონ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლა წელიწადში 150-200$ ჯდება, მაშინ როცა კერძო 

უნივერსიტეტში 2500-3000$ უნდა გადაიხადონ. აქ კი 4500-6000 $-მდე იხდიან. 10 დან 6 -ს 

ევროპაში სურდა სასწავლებლად წასვლა, თუმცა ოჯახის ეკონომიკური შესაძლებლობებიდან 

გამომდინარე აარჩიეს ისეთი ქვეყანა, სადაც სწავლის დაფინანსებას შეძლებდნენ.  

ნიგერიელი სტუდენტები, ისევე როგორც ერაყელები, ვერ ახერხებენ ოჯახის წევრების 

მონახულებას, და ვერც ოჯახები ჩამოდიან მათთან სტუმრად. თუმცა სისტემატურად იღებენ 

ფულად გზავნილებს. სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ გვითხრა, რომ 

უნივერსიტეტი ძალიან ეხმარებოდა ნიგერიელ სტუდენტებს. როცა გამკაცრდა პოლიტიკა და 

ისინი ფულადი გზავნილების მიღებასაც კი ვერ ახერხებდნენ, უნივერსიტეტმა მათ წლიური 

გადასახადი რამდენიმე ნაწილად გაუყო, ყველანაირად შეუწყეს ხელი, რომ სწავლაში არ 

შეფერხებულიყვნენ და განათლების მიღება დაესრულებინათ.  

ბაკურიანი მეტად პოპულარული კურორტი აღმოჩნდა ნიგერიელებს შორისაც. მათი უმეტესობა 

ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდება, თუმცა ხშირად ფეხით სიარული 

ურჩევნიათ, საზოგადოების გაღიზიანების თავიდან ასაცილებლად. ათივე კმაყოფილია 

ლექტორების დამოკიდებულებით, პროფესიონალიზმით. ყველა მათგანი აღნიშნავს რომ 

ინფორმაცია, რომელსაც ისმენენ აღქმადი და გასაგებია.  

ათიდან არცერთს სურს სამშობლოში დაბრუნება. მათი სურვილი ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში წასვლა და იქ სწავლის გაგრძელებაა. მედიკოსის პროფესიის არჩევა გარდა პირადი 

ინტერესისა, მისი მოთხოვნადი ხასიათის გამო გადაწყვიტეს. 10 დან 4-მა მხოლოდ იმიტომ 

გადაწყვიტა ექიმობა, რათა ხალხს დახმარებოდა. სამომავლოდ სურთ თავიანთი ცოდნა 

სამშობლოსა და ეკონომიკურად გაჭირვებულ აფრიკას მოახმარონ, მაგრამ ამ ეტაპზე 

საზღვარგარეთ საოცნებო სამსახურის შოვნაზე არიან ორიენტირებულნი.  
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ნიგერიაში არ არსებობს რაიმე სახის შეზღუდვა ქალებისთვის განათლების მიღებასთან 

დაკავშირებით. ისინი თავისუფლები არიან არჩევანში როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის 

გარეთაც.  

რესპონდენტების თქმით, მომავალში სამშობლოში დაბრუნების შემთხვევაში ასაღები ხელფასის 

მოცულობა იმაზე მაღალი იქნება, ვიდრე მათ აქვს, ვინც განათლება ნიგერიაში მიიღო. 

ცალსახად, ისევე როგორც ინდოელ და ერაყელ სტუდენტებს, ასევე ნიგერიელებსაც უწევთ 

სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ გამოცდის ჩაბარება. ეს სტანდარტული პროცესია ყველა იმ 

სტუდენტისთვის, რომელიც განათლებას საზღვარგარეთ იღებს.  

ნიგერიელი რესპონდენტებიც, ინტერვიუს დასასრულს ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ 

საქართველო ძალიან მოსწონთ. უმრავლესობა მეგობრული, კეთილგანწყობილია მათ მიმართ. 

თავს გრძნობენ უსაფრთხოდ და დაცულად. მაშინ, როცა თსსუ-ის სტუდენტები სასწავლო 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ისურვებდნენ, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტების 

სტუდენტებს ეს პრობლემა არ აქვთ. მათ მოსწონთ სასწავლო გარემო, მაგრამ აკლიათ 

პრაქტიკები, რომელსაც კლინიკებში გადიან, თუმცა დარწმუნებულნი არიან, რომ 

საქართველოში მიღებული უმაღლესი განათლება ნამდვილად აკმაყოფილებს საერთაშორისო 

სტანდარტებს.  

 

დასკვნა  

ნაშრომში შევეცადე, სხვადასხვა მიგრაციული თეორიის, არსებული სტატისტიკური მასალისა და 

ჩატარებული თვისებრივი კვლევის საფუძველზე, ამეხსნა ის სოციალურ-ეკონომიკური 

ასპექტები, რომლებიც განაპირობებენ სამი კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის მიერ საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებას. უმთავრესი იყო დაგვედგინა სწორედ ის განსხვავებული თუ საერთო 

მოტივები, რომელიც საფუძვლად უდევს სამი განსხვავებული რეგიონიდან, ადამიანთა ერთი 

ასაკობრივი ჯგუფის ერთი ქვეყნის მიმართულებით ემიგრაციას.  

ნაშრომში გამოყენებული მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ საქართველო ზოგადი 

მიგრაციული ტენდენციით, შესაძლოა ემიგრაციის ქვეყანაა, თუმცა იმიგრაციული პროცესების 

გააქტიურება, კერძოდ, საერთაშორისო სასწავლო იმიგრაციის ნაკადების მუდმივი ზრდა, ხელს 

უწყობს ჩვენი ქვეყნის, როგორც მნიშვნელოვანი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო კერის, 

ცნობადობის ამაღლებას მსოფლიოს რიგ ქვეყნებში. ნაკადების სტაბილური ზრდა ჯერ კიდევ 

შეინიშნება, რაც სამომავლოდ კიდევ უფრო გაზრდის უმაღლესი განათლების საქართველოში 

მიღების მსურველთა რაოდენობას.  

თუმცა ზრდის ტენდენციასთან ერთად დავინახეთ ის საფრთხეები, რომელიც შესაძლოა ხისტი 

საიმიგრაციო პოლიტიკის გატარებამ გამოიწვიოს. 2014 წლის 1 სექტემბერს შესული 

საიმიგრაციო რეგულაციები შესაძლოა ჯერ კიდევ არ ეტყობა მიგრაციის ნაკადებს, თუმცა ეს 

რეალურად ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ რომელიმე ქვეყნიდან იმიგრანტების რაოდენობა არ 

შეცვლილა. ისეთი ქვეყნებიდან, რომელთაც სავიზო პოლიტიკა მკაცრად შეეხო და საზღვრის 
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გადაკვეთაში პრობლემები წარმოშვა, შემცირებულ ნაკადებს აბალანსებს სხვა ქვეყნებიდან 

შემოსულ სტუდენტთა რაოდენობა.  

შესავალში გამოთქმული იყო ვარაუდი იმის შესახებ, რომ განსხვავებული გეოგრაფიული 

რეგიონის წარმომადგენლები, განსხვავებული სოციალური და ეთნიკური ჯგუფები, 

გარკვეულწილად განსხვავებული მიზეზებით მიგრირებენ. კვლევამ დაამტკიცა რომ 

მიგრაციული მოტივები, უმეტესწილად ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური 

ასპექტებით არის განპირობებული. ემიგრაციის ქვეყნისთვის ეს ასპექტები მიგრანტების მიერ 

უარყოფითად ფასდება, ხოლო იმიგრაციის ქვეყანაში აღნიშნული ასპექტების შეფასება 

დადებით კონტექსტში ხდება. შესაბამისად ჩვენ მიერ ჩატარებულ კვლევასა და დასკვნას ზემოთ 

აღნიშნული თეორიებიდან ყველაზე კარგად რაციონალური არჩევანისა და სოციალური 

კაპიტალის თეორია ესადაგება, რომლებიც ყველა იმ ფაქტორს აანალიზებს, რაც შეიძლება 

მიგრაციის მაპროვოცირებელი გახდეს სტუდენტების შემთხვევაში.  

დასკვნის დასასრულს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოკითხული სტუდენტები,  ეროვნების 

მიუხედავად, ზოგადად კმაყოფილნი არიან საქართველოში მიღებული განათლებით, 

ლექტორებისა და მოსახლეობის დამოკიდებულებით, რაც აუცილებლად მისცემს ბიძგს 

სამომავლოდ სასწავლო იმიგრაციის ზრდის ტენდენციას თუ არა, არსებული ნაკადების 

მუდმივობის შენარჩუნებას მაინც. ფაქტია, საქართველოს უნივერსიტეტები არასახარბიელო 

სასწავლო ინფრასტრუქტურის პირობებშიც კი, სწორედ მაღალკვალიფიციური აკადემიური 

პერსონალის გამო, იზიდავენ უცხოელ სტუდენტებს, რაც იმიგრაციული პროცესების 

სტატისტიკაზე აისახება და არსებული სტატისტიკაც იმაზე მეტყველებს, საქართველოს აქვს 

პოტენციალი, იქცეს უმნიშვნელოვანეს განათლების კერად არარეზიდენტი სტუდენტებისთვის 

და კიდევ მეტად გაზარდოს საერთაშორისო ცნობადობა. 

            

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა  
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თვისებრივი კვლევის მეთოდი. არსებულ მასალებზე დაყრდნობით ხდება საკითხის 

გაანალიზება. ყურადღება დაეთმობა ინტერდისციპლინარული კვლევის მეთოდებს, 

ვინაიდან მოცემული თემის შესწავლა ხდება მომიჯნავე სოციალური მეცნიერებების 

ერთგვარი სინთეზით, როგორებიცაა: გეოპოლიტიკა, გეოეკონომიკა, 
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პოლიტოლოგია და ისტორია. ევროკავშირი დიდ ყურადღებას უთმობს 

ენერგომატარებლების შეუფერხებელი ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას 

კასპიის აუზიდან ევროპაში, შუა აზიისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის რესურსებით 

მდიდარი ბაზრებიდან დასავლეთის მიმართულებით, ამიტომ, რეგიონში 

საერთაშორისო სავაჭრო წესების დამკვიდრებისა და ეკონომიკური რეფორმების 

გატარების მნიშნველობა საკმაოდ დიდია. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს რუსეთის გეოპოლიტიკას. აშკარაა, რომ ამ ქვეყნების 

გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური მოცემულობები წინააღმდეგობრივია, 

მაგალითად, ერთის მხრივ, საქართველოს და აზერბაიჯანს სურთ რუსეთთან 

ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, მისი ბაზრის ათვისება, თუმცა მათივე 

ურთიერთობები რუსეთთან საერთაშორისო თუ რეგიონულ პოლიტიკურ არენაზე 

საკმაოდ დაძაბულია. 

საკვანძო სიტყვები: სამხრეთ კავკასია, გეოპოლიტიკა, გეოეკონომიკა, 

ევროკავშირი, სატრანსპორტო მნიშვნელობა, ენერგომატარებლები.  

 

შესავალი 

წინამდებარე ნაშრომში გეოეკონიმიკისა და გეოპოლიტიკის ურთიერთობასთან 

დაკავშირებული წინააღმდეგობები და თავისებურებანი განხილულია სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონის  ქვეყნების (აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო) 

მაგალითებზე დაყრდნობით. რეგიონის გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური 

მნიშვნელობის ანალიზისთვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია იმ ეკონომიკური და 

პოლიტიკური პრობლემებისა და პერსპექტივების შესწავლა, რომელიც სამხრეთ 

კავკასიის წინაშე დგას. კერძოდ, განხილული იქნება რა გავლენა იქონია ამ 

ქვეყნების გეოპოლიტიკამ და გეოეკონომიკამ მათ ურთიერთობებზე. რა თქმა უნდა, 

შევეხებით არსებული ტერიტორიული კონფლიქტების გავლენას მოცემული სამი 

ქვეყნის გეოეკონომიკასა და გეოპოლიტიკაზე, შესაბამისად, გავაანალიზებთ 

რუსეთის ფაქტორს რეგიონში. ამასთან ერთად, ვისაუბრებთ რეგიონის 

სატრანსპორტო მნიშვნელობაზე. დამატებით, შევისწავლით რეგიონისთვის 

ევროინტეგრაციის მნიშვნელობასა და პერსპექტივებს გეოპოლიტიკური და 

გეოეკონომიკური კუთხით.  
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საკითხის აქტუალობა: ერთი მხრივ, მოცემული თემის აქტუალობას განაპირობებს 

თვითონ სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მასშტაბები. კავკასია ბუნებრივი 

თვალსაზრისით, პლანეტის ერთ-ერთი უმდიდრესი მხარეა. მეორე მხრივ კი, დიდი 

რეგიონალური (რუსეთი, ირანი, თურქეთი) და შორეული (აშშ) სახელმწიფოების 

დაინტერესება უფრო მნინვნელოვანს ხდის ამ რეგიონს. ესაა დიდი 

გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური მოთამაშეების ინტერესების  ერთგვარი 

გადაკვეთის ველი. 

1. კვლევის მეთოდოლოგია 

ნაშრომის თემატიკიდან გამომდინარე, გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის 

მეთოდი. არსებულ მასალებზე დაყრდნობით ხდება საკითხის გაანალიზება. 

ყურადღება დაეთმობა ინტერდისციპლინარული კვლევის მეთოდებს, ვინაიდან 

მოცემული თემის შესწავლა ხდება მომიჯნავე სოციალური მეცნიერებების ერთგვარი 

სინთეზით, როგორებიცაა: გეოპოლიტიკა, გეოეკონომიკა, პოლიტოლოგია და 

ისტორია. 

მოსალოდნელი შედეგები: ევროკავშირი დიდ ყურადღებას უთმობს 

ენერგომატარებლების შეუფერხებელი ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას 

კასპიის აუზიდან ევროპაში, შუა აზიისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის რესურსებით 

მდიდარი ბაზრებიდან დასავლეთის მიმართულებით, ამიტომ, რეგიონში 

საერთაშორისო სავაჭრო წესების დამკვიდრებისა და ეკონომიკური რეფორმების 

გატარების მნიშნველობა საკმაოდ დიდია. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს რუსეთის გეოპოლიტიკას. აშკარაა, რომ ამ ქვეყნების 

გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური მოცემულობები წინააღმდეგობრივია, 

მაგალითად, ერთი მხრივ, საქართველოს და აზერბაიჯანს სურთ რუსეთთან 

ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, მისი ბაზრის ათვისება, თუმცა მათივე 

ურთიერთობები რუსეთთან საერთაშორისო თუ რეგიონულ პოლიტიკურ არენაზე 

საკმაოდ დაძაბულია. 

 

2. სამხრეთ კავკასიის გეოგრაფიული მდებარეობის შეფასება 

საბჭოთა კავშირის ეპოქაში სამხრეთ კავკასია ამიერკავკასიად იწოდებოდა, 

რასაც პოლიტიკური შეფერილობა ჰქონდა, ვინაიდან იგი გამოხატავდა 

მდებარეობას პოლიტიკური ცენტრის მიმართ და შეესებამებოდა რუსულ ტერმინს 

„закавказье“, რომელიც პოზიციური ხასიათისაა და გულისხმობს იმ ტერიტორიას, 

რომელიც რუსეთისათვის კავკასიონს გადაღმაა (за кавказом), ხოლო 

საქართველოსთვის - კავკასიონის გადმოღმა (ამიერ)1. რაც შეეხება ტერმინს 

                                                           
1
 Thomas de Waal. 2010. The Caucasus an Introduction, Oxford University Press, pg. 7 
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სამხრეთ კავკასია, იგი პოლიტიკურად შედარებით ნეიტრალური ტერმინია. მისი 

გამოყენება სამეცნიერო/აკადემიურ ლიტერატურასა და ოფიციალურ 

დოკუმენტებში 1991 წლიდან იწყება, როდესაც სომხეთი, აზერბაიჯანი და 

საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფოები გახდნენ.  

სამხრეთ კავკასია მდებარეობს კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის 

სამხრეთ ნაწილში, კავკასიონის ქედის სამხრეთით შავ ზღვასა და კასპიის ზღვას 

შორის. სამხრეთი კავკასიას განეკუთვნება კავკასიონის სამხრეთი კალთის უმეტესი 

ნაწილი, კოლხეთისა  და მტკვრის მთათაშორისი ბარი, სამხრეთი კავკასიის 

მთიანეთი, თალიშის მთები და ლენქორანის დაბლობი.  

რეგიონის გეოგრაფიულმა მახასიათებლებმა განაპირობა მისი 

დამახასიათებელი ნიშნები, ეთნიკური მრავალფეროვნება, ერები შერეულად, 

კომპაქტურად, ცხოვრობენ ერთ სივრცეში, რეგიონის მოსახლეობის საერთო 

რაოდენობა 15 მილიონს შეადგენს2. სამხრეთ კავკასიაში აზერბაიჯანელები, 

სომხები, ქართველები მთავარ ეთნიკურ ჯგუფებს შეადგენენ. 

სამხრეთ კავკასიის ორმა ბუნებრივმა საზღვარმა, შავმა და კასპიის ზღვებმა, 

რეგიონი ვაჭრობისთვის მიმზიდველი გახადა. ევროპა-აზიის გზაგასაყარი, 

აბრეშუმის გზა, რომელიც ბაქოსა და თბილისზე გადის - ეს არასრული სიაა, რაც 

რეგიონის სავაჭრო მნიშვნელობაზე მიუთითებს.  

ისტორიულად, სამხრეთ კავკასია წარმოადგენდა დიდი გეოპოლიტიკური 

მოთამაშეების დაინტერესების ობიექტს, როგორებიცაა აშშ, რუსეთი, ირანი და 

თურქეთი. უფრო ადრე ამ რეგიონში რომი, არაბთა სახალიფო, ბიზანტია და 

სპარსეთი ბატონობდნენ. გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, რეგიონს 

აქვს გამორჩეული სატრანზიტო ფუნქცია, რაც შეიძლება მივიჩნიოთ მის 

გეოეკონომიკურ სიმდიდრედ. ამავდროულად, იგი დატვირთულია შიდა 

ტერიტორიული კონფლიქტებით აფხაზეთის, ე.წ სამხრეთ ოსეთისა და ყარაბაღის 

სახით. ყოველივე ამის გამო, როდესაც საუბარია რეგიონის განვითარების 

პერსფექტივებზე, ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო ეკონომიკური 

სისტემის სრულფასოვანი და აუცილებელი კომპონენტის ფუნქციის შეძენა 

დაეხმარება ამ რეგიონის  გადარჩენასა და მდგრად განვითარებას.3 ამის მიღწევის 

ერთვარ გასაღებს კი წარმოადგენს მისი სატრანსპორტო შესაძლებლობების 

ათვისება, რაც გულისხმობს, ენერგომატარებლების შეუფერხებელი 

ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას კასპიის აუზიდან ევროპაში, შუა აზიისა და 

                                                           
2
 იხ. გაეროს მოსახლეობის განყოფილების სტატისტიკა https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ 

3
 არჩილ გეგეშიძე. „გეოპოლიტიკა“. 1997. თბილისი. 
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სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის რესურსებით მდიდარი ბაზრებიდან დასავლეთის 

მიმართულებით. 

 

3. გეოპოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონში წარმოდგენილია სამი დამოუკიდებელი 

სახელმწიფო, აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო. გეოპოლიტიკური 

თვალსაზრისით, სამხრეთ კავკასია საკმაოდ მრავალფეროვანია, გარდა 

გეოგრაფიულად აქ მდებარე სახელმწიფოებისა, სამხრეთ კავკასიის 

გეოპოლიტიკაზე საუბრისას გვერდს ვერ ავუვლით რეგიონს მიღმა მოთამაშე 

აქტორებს.  

აზერბაიჯანს, მიუხედავად შეზღუდული ტერიტორიული მასშტაბებისა და 

მოსახლეობის რაოდენობის უმნიშვნელობისა, გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, 

თავისი ენერგეტიკული  რესურსებით, საკვანძო მნიშვნელობა გააჩნია. 

დამოუკიდებელი აზერბაიჯანი, რომელიც დასავლეთის ბაზრებთან იმ 

ნავთობსადენის ხაზებითაა დაკავშირებული, რომლებიც გაყვანილია რუსეთის 

არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე, ხდება დიდი მაგისტრალი ენერგეტიკით 

მდიდარი შუა აზიის რესპუბლიკების მოწინავე და ენერგომხმარებელ 

ეკონომიკებთან დასაკავშირებლად. 

აღსანიშნავია, რომ ირანისთვის აზერბაიჯანის რესპუბლიკა ერთგვარი 

„უხერხული“ მეზობელია4. მიუხედავად რელიგიურ-კულტურული სიახლოვისა, ვერ 

ხერხდება კასპიის ზღვის ფსკერის გაყოფა (ნავთობისა და გაზის საბადოები 

აზერბაიჯანის მიერ თავისად გამოცხადებულ სექტორში მდებარეობს). ამასთან 

ერთად, ჩრდილოეთით ორჯერ მეტი აზერბაიჯანელი (ზოგიერთი შეფასებით, 

დაახლოებით 20 მილიონი კაცი) ცხოვრობს, ვიდრე თვით აზერბაიჯანის 

ტერიტორიაზე5. ეს არის ერთ-ერთ მიზეზი იმისა, რომ ბაქოს არაოფიციალურ 

წრეებში ირიდენტისტული იდეები ტრიალებს მდ. არაქსის სამხრეთით მდებარე 

ირანის აზერბაიჯანის მიმართ6. არსებობს „ორი აზერბაიჯანის გაერთიანების იდეა. 

ამგვარი ვითარება აიძულებს ირანს შიშით ადევნოს თვალი მის ტერიტორიაზე 

მაცხოვრებელ აზერბაიჯანელთა შორის იმ პოტენციურ სეპარატიზმს, რომელმაც 

ირანში, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ერი მუსლიმანურია, აზერბაიჯანის 

                                                           
4
 რევაზ გაჩეჩილაძე. საქართველო მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. 

თბილისი. 2014. გვ. 732. 
5
 https://web.archive.org/web/20120203093100/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ir.html ბოლო ნახვა 5 ივლისი. 2018 

6
 რევაზ გაჩეჩილაძე. საქართველო მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. 

თბილისი. 2014. გვ. 732. 
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სუვერენული სტატუსისადმი გაორებული დამოკიდებულება შეიძლება შექმნას. ამის 

გამო აზერბაიჯანი, მისი დასავლეთთან ურთიერთობების შეზღუდვის მიზნით, იქცა 

როგორც რუსეთის, ისე ირანის მხრიდან ზეწოლის ობიექტად. გარდა ამისა, 

აზერბაიჯანს აქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა მეზობელ სომხეთთან 

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო, რაც მრავალგზის გამოვლინდა 

სისხლისმღვრელ შეტაკებებსა და ომში. კონფლიქტის სიღრმეებში განგებ არ 

შევალთ ვინაიდან, მოცემული თემა არ ეძღვნება ამ კონფლიქტის დეტალურ 

ანალიზს, თუმცა იგი დაგვეხმარება ლოგიკური გადასვლა გავაკეთოთ სომხეთის 

გეოპოლიტიკაზე. 

თანამედროვე სომხეთს  შეგვიძლია ვუწოდოთ რუსეთის საყრდენი პუნქტი 

სამხრეთ კავკასიაში და იგი რუსეთის ერთგული მოკავშირეა. ეს ბუნებრივიცაა, 

ვინაიდან სომხეთს არც ზღვაზე გასასვლელი აქვს, აზერბაიჯანთან კონფლიქტშია 

მთიანი ყარაბაღის გამო, ხოლო თურქეთს თავის ისტორიულ მტრად მიიჩნევს. 

ამდენად, სომხეთი იძულებულია უპირატესობა რუსეთს მიანიჭოს. 1997 წელს  

რუსეთთან ხელმოწერილი მეგობრობის, თანამშრომლობისა და 

ურთიერთმხარდაჭერის შეთანხმების საფუძველზე7 სომხეთი, გარკვეულწილად, 

რუსეთის სამხედრო პროტექტორატი გახდა, გიუმრის სამხედრო ბაზა დაცვისა და 

მოსკოვის რეგიონში ყოფნის მთავარ ბერკეტად იქცა, თუმცა, ამავდროულად, 

სომხეთი ცდილობდა რუსეთის გავლენის გაწონასწორებას, რათა არ მოქცეულიყო 

მის მთლიან დაქვემდებარებაში, რისთვისაც იყენებდა აშშ-ს ფაქტორს და ეს 

პოლიტიკა ცნობილია „კომპლემენტარიზმის“ სახელით. 2005 წელს სომხეთმა 

ნატოსთან თანამშრობლობა დაიწყო და ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის 

ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმას შეუერთდა8. ეს პროცესი გაგრძელდა 2014 

წლამდე, მანამ სანამ რუსეთს მოთმინების ფიალა არ აევსო და დაიწყო სომხეთის 

კვლავ მისკენ სრულად შემობრუნების პოლიტიკა და იმავე წელს მოსკოვში მყოფმა 

სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა ოფიციალურად განაცხადა ევრაზიულ 

კავშირთან მიერთების შესახებ9. ეს გეოპოლიტიკური არჩევანი ორ ფაქტორს 

ეფუძნება - ეკონომიკურ და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს. 

მთავარი კი ყარაბაღის საკითხია და სომხეთი საკუთარი და ყარაბაღის 

უსაფრთხოების გარანტიას რუსეთში ხედავს.  

                                                           
7
 https://jamestown.org/program/armenia-signs-military-alliance-with-russia/ ბოლო ნახვა 10 ივლისი, 2018. 

8
 https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics_48893.htm ბოლო ნახვა 10 ივლისი, 2018. 

9
 "Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года (Минск, 10 октября 2014 года)". http://www.customs-code.ru/pravovbaza/18429-dogovor-

armბოლო ნახვა 8 ივლისი, 2018 
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რაც შეეხება საქართველოს, იგი აშკარად ცდილობს გახდეს კულტურული, 

პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრი რეგიონში. მაგალითისთვის, „მშვიდობიანი 

კავკასიის“ შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივამ ბიძგი მისცა ჩვენს 

რეგიონში სტაბილურობისა და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის 

ატმოსფეროს დამკვიდრებისთვის სერიოზული მოძრაობის დაწყებას10. არაერთგზის 

გაჟღერებულა ე.წ „ერთიანი კავკასიური სახლის“ იდეა, რაც ასევე საქართველოს 

ამბიციებზე მიუთითებს. ქვეყნის გეოპოლიტიკური მდებარეობა და მახასიათებლები 

ჭრელია. მდიდარია სასმელი წყლითა და ჰიდრორესურსებით, აქვს ზღვაზე 

გასასვლელი და მრავალფეროვანი კლიმატი და რაც მთავარია იდეალური 

სატრანსპორტო - გეოგრაფიული მდებარეობა, რაც განაპირობებს მის ფუნქციასაც 

და საქართველოთი დაინტერესებას მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების 

მხრიდან. ამავდროულად, საქართველო იმყოფება ტერიტორიულ კონფლიქტში 

რუსეთთან, რაც ქვეყნის პოსტ-საბჭოთა გეოპოლიტიკის ერთ-ერთი გამოვლინებაა, 

რუსეთი ცდილობს გავლენის სფეროების საბჭოთა კავშირის დროინდელ 

ფარგლებში შენარჩუნებას. შესაბამისად, საქართველოს ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციული მისწრაფებები ეწინააღმდეგება რუსეთის თანამედროვე 

გეოპოლიტიკას, რასაც არაერთგზის უპასუხა აგრესიული ქმედებებით. 

ამის პარალელურად, სამხრეთ კავკასიაში გამოკვეთილია აშშ-ს 

გეოპოლიტიკური ინტერესები და ეს მხოლოდ რუსეთის გავლენის შესუსტებას არ 

გულისხმობს, მიზნები უფრო ფართოა, პირველ რიგში გეოგრაფიულად. აშშ 

სამხრეთ კავკასიის სტრატეგიულ მდებარეობას ირანზე ზეწოლის გაძლიერებისა და 

ავღანეთში საკუთარი ოპერაციების მხარდასაჭერად იყენებს. მაგალითად, 

ვაშინგტონი ბაქოს აეროპორტს ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავების საწვავით 

შევსებისთვის იყენებს. აღსანიშნავია, რომ აშშ ასევე ყურადღებით აკვირდება ამ 

რეგიონში ნავთობისა და გაზის მარაგებს, რომელსაც შეუძლია შეამციროს მისი 

დამოკიდებულება სპარსეთის ყურის ენერგორესურსებზე. 

 

4. გეოპოლიტიკისა და გეოეკონომიკის ურთიერთკავშირი  

     უკვე ვახსენეთ, რომ სამხრეთ კავკასიაში გვაქვს ტერიტორიული კონფლიქტები 

და თუ მათ დავაკვირდებით აშკარად დავინახავთ გეოპოლიტიკური და 

გეოეკონომიკური ინტერესების გადაკვეთას. რეგიონში მოთამაშე ერთ-ერთი 

მთავარი გეოპოლიტიკური ძალა რუსეთი ეხმარება არაღიარებულ და ოკუპირებულ 

რეგიონებს ეკონომიკურად, რაც არ ემთხვევა სამხრეთ კავკასიის ორი მთავარი 

გეოეკონომიკური მოთამაშის (საქართველო, აზერბაიჯანი) ინტერესებს. ცხადია, 
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 გეგეშიძე არჩილ, „გეოპოლიტიკა“, 1997, თბილისი. 
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რომ ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც გადადგმული იქნება ოკუპირებული და 

არაღიარებული ტერიტორიების ეკონომიკური აღორძინებისკენ, ეწინააღმდეგება ამ 

ქვეყნების ეროვნულ ინტერესებს (ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებას).11 

     ეროვნული დონის რეგიონულ აქტორებთან ერთად, სამხრეთ კავკასიაში სულ 

უფრო ღია ხასიათს იძენს სერიოზულ გეოეკონომიკურ მოთამაშეთა კონფლიქტი, 

ვგულისხმობთ აშშ-ს, რუსეთს, ირანსა და თურქეთს. ეს კონფლიქტი გაშლილია 

არაერთი მიმართულებით და სხვადასხვა სფეროსა და მიმართულებას მოიცავს, 

თუმცა ამ დაპირისპირებაში უმთავრესი ადგილი უჭირავს ენერგეტიკული 

რესურსებისთვის ბრძოლას, რაც რეგიონის გეოგრაფიული მდებარეობითაა 

განპირობებული, რომელიც მას ნავთობისა და გაზის სატრანზიტო დერეფნის 

როლს, ფუნქციას აძლევს.     

     „რუსეთმა მიზნად დაისახა არა მხოლოდ დაიქვემდებაროს ამ რესურსების 

ექსპლოატაცია საკუთარი ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის, არამედ 

მაქსიმალურად შეეცადოს, არ დაუშვას სამხრეთ კავკასიის ორი „ურჩი“ სახელმწიფო 

მსოფლიო შემოსავლებისა და განაწილების პროცესში“ (კვინიკაძე: 2010:7).  

     ამ მიზნის მიღწევისთვის რუსეთი უშუალოდ იყენებს თავის სამხედრო 

შესაძლებლობებს. მაგალითად, სანამ 2008 წელს აგვისტოში ომი დაიწყებოდა, 

იმავე წლის 1 ივნისს რუსეთისა და აფხაზეთის ე.წ პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს 

ხელშეკრულებას გუდაუთის რაიონში ნავთობის საძიებო სამუშაოების დაწყების 

შესახებ. სამი თვის თავზე რუსეთს უკვე ოკუპირებული ჰქონდა ე.წ სამხრეთ ოსეთი 

და აფხაზეთი და დაიწყო მუშაობა მათი დამოუკიდებლობის აღიარებისთვის 

საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ეს და სხვა მსგავსი აგრესიული ქმედებები 

შეგვიძლია დავუკავშიროთ რუსეთის შედარებით ახალ გეოპოლიტიკურ 

მიმდინარეობას, რომელიც „ნეოევრაზიანიზმის“ სახელითაა ცნობილი, რომლის 

ძირითადი იდეა რუსეთის სამხრეთით გაფართოებაში მდგომარეობს, რაც 

თავისთავად გულისხმობს სამხრეთ კავკასიაზე კონტროლს.  

     როდესაც ვსაუბრობთ გეოეკონომიკისა და გეოპოლიტიკის ურთიერთკავშირზე 

სამხრეთ კავკასიაში, ძირითადად ერთ მხარეს  დგას რუსეთი და მეორე მხარეს კი 

დასავლეთი, მათი წინააღმდეგობები კი საქართველოს, სომხეთისა და 

აზერბაიჯანის მიმართ გამოიხატება. რუსეთი ყველანაირად ცდილობს ჩაშალოს 

საქართველო - აზერბაიჯანის ეკონომიკური განვითარება, რაშიც წარმატებით 

იყენებს უკვე ნახსენებ ტერიტორიულ კონფლიქტებს. ბუნებრივია ისმის კითხვა 

რატომ? იმ შემთხვევაში თუ საქართველო და აზერბაიჯანი შემდგარი 

                                                           
11

 კვინიკაძე გიორგი, გეოეკონომიკისა და ეკონომიკური გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები, 2014 

თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 
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სახელმწიფოები იქნებიან, ძლიერი ეკონომიკითა და მმართველი ინსტიტუტებით, 

მაშინ დასავლეთი შეძლებს თვითონ გახდეს გეოპოლიტიკური ლიდერი სამხრეთ 

კავკასიაში და მოახდინოს რუსეთის გაძევება რეგიონიდან. სამხრეთ კავკასიის 

გაკონტროლებით მიღებული სარგებელი და სიკეთეები კი იმდენად დიდი და 

ბევრია, რომ რუსეთი მას უბრძოლველად არ დათმობს. საუბარია ჩრდილო - 

სამხრეთის სახმელეთო სივრცის, ევრაზიის კომუნიკაციის ძირითადი ხაზებისა და 

ცენტრალურ აზიაში არსებულ ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების 

კონტროლზე. სწორედ ამიტომაა, რომ 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული, 

სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო დერეფანი მუდმივი საფრთხის წინაშე დგას.   

საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ცივი ომის დასრულების შემდეგ, სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონმა დაიწყო გეოეკონომიკური მნიშვნელობის შეძენა, რომელიც 

სცდებოდა საკუთრივ კავკასიის რეგიონის ფარგლებს. ამის ნათელი მაგალითებია 

გეოეკონომიკური პროექტი ტრასეკა (TRACECA),12. პარალელურად, იქმნებოდა 

გეოეკონომიკური დოქტრინები „აბრეშუმის გზის სტრატეგია - 1999“; „შავი ზღვის 

ეკონომიკური თანამეგობრობა - 1993. აღსანიშნავია, რომ ყოველივე ამის ფონზე, 

რეგიონში განხორციელდა ცალკეული პროექტები: ბაქო - სუფსის ნავთობსადენი, 

ბაქო - თბილისი - ჯეიჰანის გაზსადენი და ტრანსკასპიური გაზსადენი - თურქმენეთი - 

აზერბაიჯანი - საქართველო - თურქეთი.13 აღნიშნული გეოეკონომიკური პროექტები 

დაუპირისპირდა რუსეთის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს, ვინაიდან ამ პროექტების 

განხორციელების შედეგად, გარკვეულწილად შემცირდა რუსეთსა და ირანზე 

დამოკიდებულება. რუსეთის ძალ-ღონეს არ იშურებდა ჩაეშალა ბაქო - სუფსის 

პროექტი.14 თავდაპირველად, ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი უნდა გატარებულიყო 

ჩრდილო - კავკასიით ნოვოროსიისკამდე, თუმცა საბოლოოდ, მილსადენი გავიდა 

საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოს და ქართველი 

დიპლომატების დამსახურება. ამერიკის შეერთებულ შტატების, პირადად ჰეიდარ 

ალიევისა  და თურქეთის პრეზიდენტის სულეიმან დემირელის მხარდაჭერა რომ არ 

ყოფილიყო ეს პროექტი ვერ განხორციელდებოდა. 

უნდა აღნიშნოს, რომ ნახსენები გეოეკონომიკური პროექტები მუდმივი 

გამოწვევებისა და საფრთხის წინაშე დგას. მაგალითად, 2013 წლის სექტემბერში 

საქართველოში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან, გორის რაიონის სოფ. ყარაფილაში, 

                                                           
12

 http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/30xh/30xh2.pdf ბოლო ნახვა 5 ივლისი. 2018. 
13

  Yenikeyeff, Shamil (November 2008). "Kazakhstan's Gas: Export Markets and Export Routes"  Oxford 

Institute for Energy Studies. ხელმისაწვდომია: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-

scontent/uploads/2010/11/NG25-KazakhstansgasExportMarketsandExportRoutes-ShamilYenikeyeff-2008.pdf 
14

 http://forbes.ge/news/187/evraziis-energosatransporto-derefani-da-saqarTvelos-politikuri-roli ბოლო ნახვა 5 

ივლისი. 2018  
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ოკუპირებულ სოფ. ორჭოსანსა და ქართული მხარის კონტროლირებად სოფ. 

ფერმას შორის, ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მხარე საზღვრის დაფიქსირებისას ბაქო-

სუფსას მილსადენი ოკუპირებულ მხარეს მოხვდა, თუმცა სეიტუაცია მალევე 

გამოსწორდა. 

დღემდე რუსეთ-სომხეთის სახმელეთო გზის არარსებობის გამო, მოსკოვის 

მოკავშირე სომხეთში არსებული რუსეთის ფედერაციის გიუმრის სამხედრო ბაზის 

ერთ-ერთ მოვალეობად, მეზობელი ქვეყნებზე ძალისმიერი ზემოქმედება რჩება, 

ასევე გარკვეულ საფრთხეს უქმნის დასავლური ენერგომარშრუტების 

უსაფრთხოებას. 

სამხრეთ კავკასიის ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან სომხეთი 

დისტანცირებულია. სომხეთი ვერ გახდა  სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქურის ნაწილი, რომელიც აღმოსავლეთ–დასავლეთ კავშირებს 

აძლიერებს. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ რუსეთი ხელს უწყობს დაძაბულობას 

აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მთიანი ყარაბახის ტერიტორიის გარშემო, რის 

გამოც ეს ორი მეზობელი სახელმწიფო გადაუჭრელ კონფლიქტშია ერთმანეთთან. 

სომხეთს ასევე არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები თურქეთთან და 

სატრანზიტო დერეფნის ორ ძირითად მოთამაშესთან გართულებული 

ურთიერთობების გამო  ვერ ერთვება კასპიის ზღვის ენერგო რესურსების 

სატრანზიტო გადაზიდვებში. 

 

5. ევროკავშირი როგორც გეოეკონომიკური აქტორი  

     სამხრეთ კავკასიაში, გარდა სახელმწიფოებრივი და ეროვნული სამთავრობო 

აქტორებისა, არანაკლები გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა და 

ინტერესები აქვს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ორგანიზაციულ გაერთიანებებს. 

ჩვენს შემთხვევაში საინტერესოა ევროკავშირის გეოეკონომიკური როლი მოცემულ 

რეგიონში. 

ევროკავშირის აქტიურობა რეგიონში რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით 

არის გამოხატული. ფინანსურ ასპექტში ყველაზე მნიშვნელოვანია ტექნიკური და 

ჰუმანიტარული დახმარება, რომელსაც ევროკავშირი TACIS-ის პროგრამა და 

ECHO-ს პროგრამების მეშვეობით ახორციელებდა 1992 წლიდან მოყოლებული.15 

მნიშვნელოვანია ევროკავშირსა და რეგიონის სამივე ქვეყანას შორის დადებული 

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება (PCA). უფრო მეტიც, 

ევროპარლამენტის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ იმის თაობაზე, რომ სამხრეთ 

კავკასია ევროკავშირის ერთობლივი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკისთვის 

                                                           
15

 https://ec.europa.eu/echo/ ბოლო ნახვა 5 ივლისი. 2018 

93 



თურმანიძე, გაბიძაშვილი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ივლისი, 2018 

(CFSP) სტრატეგიულ რეგიონს  და შუა აზიისაკენ ნამდვილ ჭიშკარს წარმოადგენს 

დაგვანახა, რომ ევროკავშირი მნიშვნელობას ანიჭებს სამხრეთ კავკასიასთან 

ურთიერთობის განმტკიცებას.16 

2014 წლის ივნისში ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

ხელმოწერის შემდეგ, საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდა ევროკავშირს. 

პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია ამ შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილი. 

საქართველომ და ევროკავშირმა ერთობლივად განაცხადეს, რომ საქართველო 

არის ევროპული ქვეყანა. ჩვენ კი ვიცით, რომ ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა 

შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი. სამხრეთ კავკასიის ეს ქვეყანა 

(საქართველო) გადავიდა ურთიერთობის ისეთ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობს 

ინტეგრაციას, ე.ი ეს არის ინტეგრაციული ხელშეკრულება, განსხვავებით აქამდე 

არსებული შეთანხმებებისგან, რომლებიც მხოლოდ თანამშრომლობის 

ხელშეკრულებები იყო.  

ასოცირების ხელშეკრულების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის ის, რომ 

საქართველო და ევროკავშირი ქმნიან თავისუფალი ვაჭრობის არეალს, 

ვგულისხმობთ ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ ვაჭრობას, თუმცა მისი 

გავლენა საქართველოს ეკონიმიკის ზრდასა და განვითარებაზე, დიდწილად, 

ქართულ მხარეზეა დამოკიდებული.  

აღსანიშნავია, რომ რიგი პოლიტიკური საკითხებისა, როგორებიცაა 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა, საქართველოში 

არსებული არალეგიტიმური {რუსეთის} სამხედრო წარმომადგენლობის 

მიუღებლობა, დევნილების დაბრუნების მნიშვნელობა, რომლებიც აქამდე 

პოლიტიკურად იყო დეკლარირებული, იურიდიულ ჩარჩოებში მოექცა და 

დაფიქსირდა ასოცირების ხელშეკრულებაში.  

ევროკავშირი რეგიონის სამივე სახელმწიფოსთან კეთილგანწყობაშია, თუმცა 

საქართველოსთან გამოკვეთილად აქტიური ურთიერთობები აქვს, ვინაიდან მას 

გაცხადებული აქვს თავისი ევროპული ინტეგრაციის კურსი, რასაც ვერ ვიტყვით 

სომხეთსა და აზერბაიჯანზე.  

2018 წლის იანვარში გამოქვეყნებული კვლევა17, რომელიც ევროპული 

ინტეგრაციის გზას ასახავს და მოიცავს პერიოდს 2015 წლის მარტიდან 2016 წლის 

დეკემბრამდე, ცხადყოფს, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ევროკავშირთან 

ინტეგრაციის ხარისხი და ურთიერთობების დინამიკა სხვადასხვაა. 

                                                           
16

 http://www.europarl.europa.eu/jointstatement/ruparliament/htm ბოლო ნახვა 5 ივლისი. 2018 
17

 http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/index-2015-6-web.pdf 
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ქვეყნების კვლევა ორი კრიტერიუმით ფასდებოდა. პირველი - „დაახლოება“ 

(დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, მდგრადი განვითარება, ევროკავშირთან 

ინტეგრაცია). მეორე კრიტერიუმი - „ურთიერთკავშირი“ (საერთაშორისო 

უსაფრთხოება, პოლიტიკური დიალოგი და თანამშრომლობა, სექტორების 

კოოპერაცია და სავაჭრო თანამშრომლობა, ევროპაში ქვეყნის მოქალაქეები). 

ევროპასთან ინტეგრაციის ყველაზე მაღალი ხარისხი აქვს საქართველოს 

ურთიერთკავშირის ნაწილში (იხ. ცხრილი N1), ხოლო ყველაზე დაბალი კი 

აზერბაიჯანს, რადგან საქართველო ყველაზე აქტიურად ახორციელებს 

უწყებათაშორის დიალოგს ევროკავშირის ინსტიტუტებთან სხვადასხვა საკითხზე, 

ხოლო აზერბაიჯანში კი ყველაზე ცუდი მდგომარეობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით. 

საქართველო მხოლოდ 0.1 ქულით ჩამორჩება სომხეთს „დაახლოების“ სფეროში. 

საქართველოსთვის აღნიშნული დაბალი მაჩვენებელი დიდწილად განპირობებული 

იყო 2015-2016 წლებში მედიის სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარშემო 

მიმდინარე მოვლენებით, კერძოდ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმით, რასაც 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსის კვლევაში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს 

დათმობილი.18 

 

 

 

 

ცხრილი N1 ევროპასთან ინტეგრაციის ინდექსი 2015-2016 წლების მდგომარეობით 

 სომხეთი აზერბაიჯანი საქართველო 

ურთიერთკავშირი 0.47 0.42 0.66 

დაახლოება 0.68 0.56 0.67 

წყარო: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსი 2015-2016. http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/index-2015-

6-web.pdf 
 

 

დასკვნა 

    სამხრეთ კავკასიაში კვლავ სუსტია რეგიონის ქვეყნების გლობალურ 

ეკონომიკაში ინტეგრაციის ხარისხი, ეს გასაკვირი არცაა, ვინაიდან რეგიონში 

ეროვნულ დონეებზეც დაბალია ეკონომიკური ინტეგრაციის ხარისხი. საქართველო 

- აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები გარკვეულ იმედებს იძლევა ამ 

                                                           
18

 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსი 2015-2016, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორუმი, 2017 გვ.44 
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მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ტერიტორიულ კონფლიქტების ბრალიცაა ეს, 

ამიტომ, მნიშვნელოვანია კონფლიქტების ტრანსფორმაციის ახალი 

გეოეკონომიკური სტრატეგიების შემუშავება, რომელიც შეცვლის არსებულ 

კონფრონტაციულ სიტუაციას.  

არსებულ რეგიონულ კონტექსტის გათვალისწინებით, კასპიის ზღვის 

ენერგორესურსების მსოფლიო ბაზრებამდე მისატანად  მნიშვნელოვანი როლი 

შეუძლია შეასრულოს სამხრეთ  კავკასიის სატრანსპორტო პოტენციალმა.. 

რეგიონის ქვეყნებმა უნდა გააძლიერონ დემოკრატიული მმართველობა და 

დემოკრატიული რეფორმები, მიიღონ პოლიტიკური მხარდაჭერა ენერგეტკული 

ბაზრის მნიშვნელოვანი წევრი ქვეყნებისგან (ევროკავშირის ქვეყნები აშშ). 

დღეისათვის აღნიშნული ამოცანების გადაწყვეტა კვლავაც შორეულ მიზანს 

წარმოადგენს. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მიერ წლების განმავლობაში 

ევროკავშირისა და  აშშ–ისგან  მიღებული  დახმარების მიუხედავად, სერიოზული 

გამოწვევები რჩება როგორც ამ ქვეყნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ისე 

მათი დემოკრატიის და სტაბილური განვითარების მიმართაც. სამხრეთ კავკასიის 

ქვეყნებისათვის ევროკავშირის ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან მიერთება 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ამ მიმართულებით. 
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გვ.190, 210 
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