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აბსტრაქტი 

საქართველოში უმაღლესი განათლების მიღების საკითხი კვლავ აქტუალურია. საინტერესოა, 

უნივერსიტეტში ჩაბარება განათლების მიღებასა და ცოდნის გაღრმავებას ემსახურება, თუ მისი 

დასაქმებისთვის აუცილებელ მოთხოვნათა ნუსხაში პრიორიტეტულობით არის განპირობებული. 

აქედან გამომდინარე, კვლევის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტებისთვის უმაღლესი განათლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტის მოპოვების არსებითი მოტივაციების გამოვლენა და მათ მიერ 

დიპლომის მთავარი ღირებულების განსაზღვრა. შესაბამისად, კვლევის ამოცანებია: 1) უმაღლესი 

განათლების მიღების მთავარი მიზნების იდენტიფიცირება; 2) აკადემიურ სივრცეში სტუდენტების 

სწავლის მოტივაციის დონის განსაზღვრა; 3) ბაკალავრის განათლების ხარისხის შესაბამისობა 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების ჭრილში; 4) სტუდენტებისთვის განათლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის, დიპლომის მნიშვნელოვნების დონის დადგენა. კვლევა ჩატარდა თვისებრივი მეთოდის 

გამოყენებით, კერძოდ კი ექსპერტთა გამოკითხვით, სიღრმისეული ინტერვიუების საშუალებით. 

შერჩევამ მოიცვა 8 ექსპერტი. კვლევის ძირითად შედეგს კი წარმოადგენს, ის, რომ განათლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი-დიპლომის მოპოვება არის უფრო მნიშვნელოვანი. ასევე, 

აღსანიშნავია, რომ სტუდენტებს სწავლისადმი მოტივაცია ჩაბარებამდე უფრო მაღალი ჰქონდათ, 

ვიდრე ჩაბარების შემდგომ. რესპონდენტები უნივერსიტეტისგან მიღებულ ცოდნას საშუალოდ 

აფასებენ. მთავარი მიზანი ჩაბარებისა კი შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის მიღწევით 

განისაზღვრა და შემდგომ საფეხურებზე სწავლის გაგრძელების სურვილიც იგივე მოტივით არის 

განპირობებული. 

 

საკვანძო სიტყვები: უმაღლესი განათლება, განათლების აღიარების დიპლომი, შრომის ბაზარი, 

დასაქმება. 
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შესავალი 

დღევანდელ საზოგადოებაში, სადაც განათლება არის ყველაზე დიდი შენაძენი, წარმოუდგენელია 

განათლების გარეშე სრულფასოვნად არსებობა. ცივილიზებულ სამყაროში კომპიუტერი, ინტერნეტი, 

გენური ინჟინერია და სხვა უახლესი ტექნოლოგიები იჭრება ყოველდღიურ ცხოვრებაში და 

მნიშვნელოვნად ანაცვლებს ადამიანურ რესურსებს. პოსტინდუსტრიულ საზოგადოებაში უმთავრესი 

შენაძენი სწორედ განათლებაა. 

განათლებისა და დასაქმების სფეროები სოციალური სტრატიფიკაციის აგენტად გვევლინება. 

სოციალური პრესტიჟისა და სტატუსის მოპოვების სურვილი ხდება განმსაზღვრელი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისკენ სწრაფვისას. რა არის რეალურად უმთავრესი მიზანი, 

განათლება თუ დასაქმებისთვის ბაზისის მომზადება? განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი 

სოციალური პრესტიჟის ფუნქციას ატარებს, სწორედ ამ პუნქტში ეხება ვებერი განათლებისა და 

სოციალური სტრატიფიკაციის ურთიერთმიმართების საკითხს.  დიპლომი და მისგან მომდინარე 

პრესტიჟი მისი მფლობელისთვის შრომის ბაზარზე ეკონომიკურ უპირატესობად გადაიქცევა. ასევე, 

იგი სტატუსის ამაღლების პირობა შეიძლება გახდეს. ვებერი წერდა, რომ თანამედროვე 

საზოგადოებაში, რომელშიც ძალაუფლებრივი პოზიციები ბიუროკრატიული აპარატის ხელშია 

მოქცეული, განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს ის მნიშვნელობა აქვს, რა მნიშვნელობაც 

გვაროვნულ კუთვნილებას (არისტოკრატიას) ჰქონდა (Weber, 1964). 

განათლებისადმი მზარდი მოთხოვნილება და უმაღლესი სასწავლებლების მზარდი რაოდენობა 

მიუთითებს მის აქტუალურობაზე. ქვეყანაში შეინიშნება დისბალანსი განათლებასა და დასაქმების 

ბაზარს შორის. უმაღლეს განათლებულთა სეგმენტი გაცილებით სცილდება სამუშაო ბაზრის 

მოთხოვნებს, შეიძლება პირიქითაც ითქვას, სამუშაო ბაზრის მოთხოვნებს ვერ პასუხობს უმაღლესი 

განათლების სეგმენტი. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი კვლავ არ კარგავს აქტუალობას 

და საინტერესოა, რა მიზნები ამოძრავებთ ახალგაზრდებს, როდესაც უმაღლესი განათლების 

მიღებით ინტერესდებიან და აბარებენ უნივერსიტეტებში.  

განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის 2013 წლის კვლევაში 

ვკითხულობთ, რომ უმაღლესი განათლება საქართველოში შემოსავლებისა და დასაქმების 

მაჩვენებლების ზრდის მნიშნელოვან განმაპირობებელ ფაქტორს წარმოადგენს. უმაღლესი 

განათლების მქონე პირის საშუალო შემოსავალი, დაქირავებული შრომიდან, ზოგადი განათლების 

მქონე პირის საშუალო შემოსავალზე თითქმის ორჯერ უფრო მაღალია.  სქესის, ასაკისა და 

საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინების პირობებში, უმაღლესი განათლების მქონე პირის 

დასაქმების შანსები  საშუალო განათლების მქონე პირებთან შედარებით, 2-ჯერ იზრდება, ხოლო 

დაქირავებით დასაქმების ალბათობა - თითქმის 5-ჯერ. მაგისტრატურის დამთავრება უმაღლესი 

განათლების მქონე პირისათვის არ იწვევს მნიშვნელოვან ნამატს სახელფასო შემოსავლებში, თუმცა 

მაგისტრის დიპლომის მქონე პირის დასაქმების შანსები 70%-ით მაღალია ბაკალავრის დიპლომის 
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მქონე პირთან შედარებით (განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო 

ინსტიტუტი, 2013). 

მსგავს შედეგებზეა საუბარი 2014 წელს  ვაშინგტონში ფიუს კვლევითი ცენტრის მიერ ჩატარებულ 

ერთ-ერთ კვლევაში, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტის  ღირებულების შესაფასებლად 

ახალგაზრდების გამოცდილება და დასაქმების ხარისხი მნივნელოვანი ინდიკატორი აღმოჩნდა. 

სტუდენტები საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობითა და სამსახურით კმაყოფილებას უკავშირებენ 

თავიანთ განათლების ხარისხს. აღნიშნულ კვლევაში, ერთმანეთს შეადარეს საშუალო სკოლის 

ატესტასტისა და უმაღლესი განათლების დიპლომის მქონე ახალგაზრდები. ისინი, ვისაც უმაღლესი 

განათლება აქვთ მიღებული, 25-დან 32 წლამდე რესპონდენტები დასაქმებულები არიან მთლიან 

განაკვეთზე და წლიურად გამოიმუშავებენ იმაზე მეტს, ვიდრე მხოლოდ სკოლის ატესტატის მქონე 

ახალგაზრდები. უმაღლესდამთავრებულთა 86 პროცენტი მიიჩნევს, რომ სამსახური, სადაც მუშაობენ, 

ერთ-ერთი საფეხურია კარიერული წინსვლისა, აქვთ უკეთესი მომავლის იმედი, ხოლო საშუალო 

სკოლის ატესტატის მქონეთათვის სამსახური, სადაც მუშაობენ არ აძლევთ საშუალებას 

განვითარდნენ, არც ამის იმედი აქვთ. მათ ასევე უწევთ უფრო მეტი ძალისხმევის დახარჯვა, რომ 

დასაქმდნენ სასურველ ადგილსა და პოზიციაზე (Pew Research Center survey, 2014). 

სურსოკისა (Sursock, A.) და შმიდტის (Smidt, H.) 2012 წლის კვლევაში  ,,2010 წლის ტენდენცია: 

ევროპის უმაღლესი განათლების ცვლილება” ვკითხულობთ, რომ ცოდნის ეკონომიკის ეპოქაში 

უმაღლესი განათლება მსოფლიო განვითარებისა და კონკურენციის მამოძრავებელი სისტემაა. იგი 

განიხილება როგორც „ეკონომიკის ძრავა“, რომელიც კვლევისა და ინოვაციის გზით ხელს უწყობს 

ახალი ცოდნის შექმნასა და სამუშაო ძალის კომპეტენციების მუდმივ განვითარებას (Sursock & Smidt, 

2012). 

ევროპის ქვეყნებში განხორციელებული უახლესი კვლევები ასევე აჩვენებს, რომ შედარებით დაბალი 

კვალიფიკაციის მქონე პირების (სრული ზოგადი განათლება ან უფრო დაბალი) დასაქმების 

მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად დაბალია უმაღლესი განათლების მქონე პირებთან შედარებით. 

გარდა ამისა, დაბალი კვალიფიკაციის მქონე პირებისათვის სიტუაცია უკანასკნელი 30 წლის 

განმავლობაში სულ უფრო უარესდება და მათი დასაქმების ალბათობა მუდმივად მცირდება 

(McIntosh, 2004). 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, როგორც საქართველოს მაგალითზე, ისე საერთაშორისო 

პრაქტიკებზე დაყრდნობით, შეიძლება იმის თქმა, რომ მიღებული განათლების საფეხური 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს დასაქმების შანსებს და მაღალი ეკონომიკური მდგომარეობის 

ერთგვარი გარანტია. შესაბამისად, საინტერესოა, სწორედ ეს ხომ არ არის მთავარი 

მაპროვოცირებელი იმისა, რომ ადამიანებმა მიიღონ უმაღლესი განათლება. ამგვარად, არსებული 

საკითხი საკმაოდ აქტუალურია და საჭიროებს დამატებით კვლევას იმის გასარკვევად, განათლების 

მიღებას საფუძვლად უდევს ცოდნის გაღრმავების სურვილი თუ დასაქმების შანსების ზრდა.    
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ლიტერატურის მიმოხილვა 

განათლების ცნების დეფინიაციაში, ენტონი გიდენსისა და პიტერ სუტონის მიხედვით, ძირითადი 

მომენტი პირდაპირი სწავლების გზით ერთი თაობიდან მეორე თაობაში ცოდნის გადაცემა უნდა იყოს. 

მისი აზრით, საგანმანათლებლო პროცესები ნებისმიერ საზოგადოებაში მიმდინარეობდა, მაგრამ მან 

მასობრივი ხასიათი თანამედროვე ეპოქაში მიიღო, რაც განათლების ცნების შინაარსის დადგენისას, 

რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია. თანაც,  მხედველობიდან არ უნდა გამოგვრჩეს ის ფაქტიც, 

რომ განათლების მიღების სურვილის მასობრივმა ხასიათმა სპეციალური საგანმანათლებლო 

გარემოს ორგანიზება მოითხოვა, რომელშიც ინდივიდი თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვან დროს 

ატარებს (Giddens & Sutton, 2013). 

განათლების სოციოლოგიის მიხედვით, განათლების ფუნქციებზე მეცნიერების უმრავლესობა 

თანხმდება, რომ ის ყოველთვის შესაბამისობაშია საზოგადოების მდგომარეობასა და მოთხოვნებთან, 

ამიტომ მათი გადასინჯვა, როგორც წესი, საზოგადოების ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სულიერ 

ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული. თავის ზოგად ფუნქციებთან ერთად, რომელშიც უმთავრესი 

ცოდნის გაღრმავება და შემეცნებაა, განათლებას, თავისი სოციალური ბუნებიდან გამომდინარე, 

შესაბამისი ფუნქციები გააჩნია, რომელთაგან მეცნიერებმა ძირითადად გამოყვეს: 

• ინოვაციური ფუნქცია _ კონსერვატიულობის მიუხედავად, განათლება, სოციალური 

სინამდვილისადმი შესაბამისობიდან გამომდინარე, მთელი რიგი ცვლილებების სტიმულატორია; 

•  შემეცნებითი ფუნქცია _ თაობიდან თაობაში ცოდნისა და უნარების გადაცემა; 

• სოციალური სტრატიფიკაციის ფუნქცია _ რომელიც გამოყვეს ბოულზმა და ჰინტისმა და 

მოიაზრებს საზოგადოებაში გაბატონებული ეკონომიკური სისტემის მხარდაჭერას;  

• სოციალური მობილობის ფუნქცია _ ის სოროკინმა გამოყო და გულისხმობს სოციალური 

იერარქიის კიბეზე ვერტიკალური და სოციალური მობილობის განათლების დონეზე 

დამოკიდებულებას; 

• სელექტორული ფუნქცია _ პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი კადრების 

შერჩევა განათლების მიხედვით ხდება; 

• სოციოკულტურული ფუნქცია _ განათლების მეშვეობით კულტურის კვლავწარმოება ხდება; 

• სოციალიზაციის ფუნქცია _ განათლების მეშვეობით ადამიანი არა მარტო ცოდნას, არამედ 

საზოგადოების წევრად ყოფნისთვის აუცილებელ როლებს, კულტურულ ნორმებსა და უნარ-ჩვევებს 

იღებს; 

• ინტეგრაციული ფუნქცია _ ადამიანთა ინტეგრირება ერთ სოციუმად ან ჯგუფად; 
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• სტატუსური იდენტობის შენარჩუნების ფუნქცია _ ამ ფუნქციის გამოყოფა რენდალ კოლინზის 

სახელს უკავშირდება. ის მიუთითებს, რომ ადამიანები საზოგადოებაში სხვადასხვა სოციალურ 

სტატუსს განათლების მეშვეობით ინარჩუნებენ (ქეცბაია, 2014). 

განათლების საკითხზე და მის ფუნქციებზე საუბრისას აღსანიშნავია ბურდიეც (Bourdieu), რომლის 

აზრით, სოციალური დაყოფები თუ კლასიფიკაციები განათლების სისტემების მეშვეობით 

გადაიცემებიან და ბატონობის ფორმებს წარმოადგენენ. ბურდიეს მიხედვით, კაპიტალი არის 

საკუთარი და სხვისი ბედის კონტროლის უმთავრესი საშუალება და რესურსი. ის ასევე საუბრობს 

კულტურილ კაპიტალზე, რომელიც არის განათლება და შესაბამისი დიპლომი, აგრეთვე ინდივიდის 

კულტურული დონე, რომელიც სოციალიზაციის ფარგლებში მიიღება.  ადამიანზე სიმბოლური 

ძალადობის განმახორციელებელი მთავარი ინსტიტუტი განათლების სისტემაა. ბურდიეს მიაჩნია რომ 

განათლების სისტემა ღრმადაა ჩაფლული არსებული ძალაუფლებრივი და კლასობრივი 

მიმართებების კვლავწარმოების პროცესში (Bourdieu, 1988). 

ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია განვიხილოთ მანუელ კასტელსის  (Castells) მოსაზრებაც, 

რომელიც აღნიშნავდა, რომ წარმატების მიღწევა დამოკიდებულია არა მემკვიდრეობით მიღებულ 

კაპიტალზე, არამედ ინფორმაციულ უნარ–შესაძლებლობებზე, რომლებიც ძირითადად 

უნივერსიტეტებში მოიპოვება და შეიძინება. ამის შემდეგ ისეთი მუშაკებისათვის, ვინც თავისი უნარ-

ჩვევების დამადასტურებელი დოკუმენტი უნივერსიტეტის დიპლომის სახით მიიღო, ყოველი კარი 

იხსნება. თუმცა შემდგომი წარმატებებისათვის პირადი მიღწევების ”პორტფოლიო” აუცილებელია. 

კასტელსი ამტკიცებს, რომ ეკონომიკური კაპიტალის ფლობა არ არის საკმარისი ძალაუფლების 

ბერკეტების შესანარჩუნებლად. მაშასადამე, კარები ღიაა იმათთვის, ვისაც უნივერსიტეტის დიპლომი 

ან ხარისხი აქვს და ვისაც მიღწევათა შთამბეჭდავი “პორტფოლიოს” შედგენა ძალუძს; და პირიქით, 

კარები იკეტება მათთვის, ვისაც მიუხედავად მემკვიდრეობით მიღებული კაპიტალისა, 

ინფორმაციონალური მუშაკის კვალიფიკაციის მიღება არ ძალუძს (Castells, 1997). 

აქვე საინტერესოა, რომ სიუ მიდლტონი (Middleton) საკუთარ ნაშრომში განიხილავს ჰენრი 

ლეფებვრეს მოსაზრებებს, რომლის მტკიცებითაც უმაღლესი განათლების მიუხედავად, ადამიანებმა 

შეიძლება იმუშავონ დაბალანაზღაურებად სამუშაოებზე; ან პირიქით, საშუალო განათლების 

ადამიანმა დიდ წარმატებას მიაღწიოს სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, 

ადამიანთა უმრავლესობისთვის სკოლა და კოლეჯი არის ერთგვარი ფილტრი, რომელიც ეხმარება 

მათ მომავალი საქმიანობის გასზაღვრაში. ამგვარი ფუნქციონალური მიდგომის თანახმად, 

განათლება არის ადამიანების, მათი შესაძლებლობების მიხედვით, გონივრული გადანაწილების 

საშუალება. აქედან გამომდინარე, ყველაზე ნიჭიერები და მონდომებულები უნდა იკავებდნენ 

ყველაზე კარგ თანამდებობებს (Middleton, 2014). 

კვლევის მეთოდოლოგია 
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კვლევის მიზანს წარმოადგენდა  უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მოპოვების 

არსებითი მოტივაციების გამოვლენა და დიპლომის მთავარი ღირებულების განსაზღვრა. კვლევის 

მიზნიდან გამომდინარე, შემუშავდა შემდეგი ამოცანები: 

● განათლების მიღების მთავარი მიზნების იდენტიფიცირება; 

● აკადემიურ სივრცეში სტუდენტების სწავლის მოტივაციის დონის განსაზღვრა; 

● წარმატებულად დასაქმებისთვის აუცილებელი კრიტერიუმების გამოყოფა; 

● ბაკალავრიატის საფეხურის განათლების ხარისხის შესაბამისობა შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან; 

● განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის მნიშვნელოვნების დონის 

დადგენა. 

 

აღნიშნული თემის შესასწავლად, შეირჩა თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები. 

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ექსპერტთა გამოკითხვები.  გამოიკითხა  რვა ექსპერტი, 

მათგან  ორი  იყო განათლების ექსპერტი,   ორი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის 

მიმართულების ლექტორი,  ერთი  შრომისა და ორგანიზაციის სოციოლოგიის მიმართულების 

ლექტორი,  ორი  ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი და ერთი შრომისა და 

განათლების-პერსონალის შერჩევის პროგრამის ლექტორი. ექსპერტთა გამოკითხვა საშუალებას 

იძლეოდა განათლების საკითხების შესახებ პროფესიონალი ადამიანებისგან მიგვეღო საჭირო 

ინფორმაცია, რომელიც შემდგომ ეტაპზე დაგვეხმარებოდა საკვლევი ინსტრუმენტის გამართვასა და 

საჭირო საკითხებზე ყურადღების გამახვილებაზე, იმისთვის, რომ კვლევა სწორი მიმართულებით 

წარმართულიყო.  

კვლევის ფარგლებში, ინტერვიუების ჩატარების შემდეგ მოხდა მათი ტრანსკრიპტის სახით ჩაწერა. 

მიღებული მონაცემები დამუშავდა პროგრამა “NVivo”-ს გამოყენებით და საბოლოოდ გამოიყო 4 

ქვეკატეგორია:  

● საქართველოში განათლების ზოგადი დონის შეფასება ბაკალავრიატის ხარისხის 

ჭრილში; 

● სამუშაო ბაზრის მოთხოვნები და მიდგომები; 

● უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნის შესაბამისობა პრაქტიკაში გამოყენებასთან; 

● განათლება განათლებისთვის თუ განათლება დასაქმებისთვის. 

 

კვლევის შემდეგ ეტაპზე  აღნიშნული კატეგორიები გაანალიზდა და მიღებული შედეგები 

ინტერპრეტირდა, რის საფუძველზეც მოხდა დასკვნებისა და რეკომენდაციების გამოტანა.  

საქართველოში საბაკალავრო საფეხურზე სწავლების დონის ზოგადი შეფასება  



ოსიშვილი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ნოემბერი, 2020 

8 
 

ექსპერტები საქართველოში განათლების ზოგად სურათს, დონეს აფასებენ როგორც დაბალს. თუმცა, 

მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სურათი კონტრასტულია და ცალსახად შეფასება რთულია. მათი აზრით, 

განათლების დონე შედარებით მაღალია  ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, სამართალმცოდნეობაში, 

ბიზნესის მიმართულებით, სოციალურ მეცნიერებებში და ძალიან დაბალი დონეა საინჟინრო-

ტექნიკური და სამედიცინო მიმართულებით. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაოდენობრივი კვლევის შედეგების 

შესაბამისად, 2018-2019 წლებში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, როგორც 

სახელმწიფო, ისე კერძო უნივერსიტეტებში, სტუდენტთა რაოდენობა შეადგენს 147 714-ს, რაც 

საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. 

ზემოსენებული სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად, ყოველწლიურად დიდი რაოდენობით 

ახალგაზრდა აბარებს უმაღლეს სასწავლებლებში, ამ ფაქტს ექსპერტები რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. 

მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტში ჩაბარება ერთგვარი ,,ვალდებულებაა“ და 

გაუცნობიერებლად მიმართავენ აღნიშნულ პრაქტიკას, მეტიც, სხვა ალტერნატივა არ აქვთ. 

მართალია, ქვეყანაში პროფესიული სასწავლებლებიც ფუნქციონირებს და ადამიანებს საშუალება 

აქვთ დაეუფლონ სასურველ სპეციალობას, თუმცა აღსანიშნავია, რომ სწავლების ეს საფრხური 

საკმარისად არ არის განვითარებული და ნაკლებად პრესტიჟულია, რის გამოც ამ საფეხურზე 

განათლება მიღებულ კადრებზე ნაკლები მოთხოვნაა. რაც შეეხება სხვა მამოტივირებელ 

ფაქტორებს, ექსპერტთა მოსაზრებების შეჯამებიბას გამოიყო: 1) კულტურული ფაქტორები: 

მშობლების სურვილი, ტრადიცია. 2) პრაგმატული ნაწილი: საზოგადოების ცნობიერებიდან 

შეფასებისას, უმაღლესი განათლება ასოცირდება დასაქმების უკეთეს შანსებთან. 

 ,,დასაქმების მნიშვნელოვანი პირობაა. იმდენად ბევრია 

უმაღლესდამთავრებული, დამსაქმებელს რომ არც ჰქონდეს საჭიროება, მაინც 

წერს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში, რადგან ზოგადად უფრო განსხვავებული 

ფენის/ზოგადი განათლების/უნარების ადამიანებს იღებს ამით სამსახურში“ 

(ექსპერტი_1). 

მესამე ფაქტორია სოციალური პრესტიჟი. ჯერ კიდევ შემორჩა სტერეოტიპი, რომ ,,დიპლომის 

არქონა სირცხვილია“. 

 ,,ვისაც არა აქვს უმაღლესი განათლება, იმ ადამიანების მიმართ ყოველთვის 

ჩნდება დამატებითი კითხვები, ანუ უმაღლესი განათლება ჩვენს საზოგადოებაში 

თავისი მნიშვნელობით უტოლდება საშუალო განათლებას, მხოლოდ 

გამონაკლის შემთხვევებში არა აქვთ უმაღლესი განათლება (ასეთია 

საზოგადოების აზრი, დამსაქმებელთა აზრი და ა.შ.“ (ექსპერტი_2). 
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საქართველოში შექმნილ არსებულ რეალობას განამტკიცებს ნორსისთერ უნივერსიტეტის 

(Northeaster University)  მიერ  2018 წელს გამოქვეყნებული კვლევა ,,რატომ არის ბაკალავრიატის 

ხარისხი მნიშვნელოვანი’’, რომლის ავტორია ლინსი კნერლი ( Linsey Knerl). კველვაში, ჩვენი 

ექსპერტების მსგავსად, დაფიქსირებულია მოსაზრება, რომ განათლების მიღება 

მნიშვნელოვანწილად უკავშირდება მომავალში დასაქმების შესაძლებლობების ზრდას. აქ საუბარია 

იმ შესაძლო მიზეზებზე, თუ რატომ უნდა მივიღოთ ბაკალავრის ხარისხი. კვლევის მიხედვით, 

ბაკალავრის ხარისხის მიღება წარმოადგენს იმ ხერხს, რომლის საშუალებითაც სტუდენტს შეუძლია 

გამოირჩეოდეს სხვებისგან კონკურენტულ შრომით ბაზარზე. ბაკალავრის ხარისხის მიღება კავშირშია 

თვითშეფასების ამაღლებასთან, პიროვნების პერსონალურ განვითარებასთან, ზრდის ფინანსური 

დამოუკიდებლობის დონეს. ეს უკანასკნელი ასევე წარმოადგენს აუცილებელ ეტაპს, რომ განაგრძო 

სწავლა შემდგომ საფეხურებზე.  

რაც შეეხება უნივერსტიტეტების რაოდენობას საქართველოში, რესპონდენტების შეფასებით, სწორედ 

ზემოთ აღნიშნული რიგი მიზეზები ხდება საბაბი იმისა, რომ უმაღლესმა საგანმანათლებლო 

ინსტიტუტებმა ბაზარზე იარსებონ. ექსპერტთა მოსაზრებები ძირითადად ერთგვაროვანია და 

აღნიშნავენ, რომ  უმაღლესი სასწავლებლების რაოდენობა საჭიროზე მეტია. განათლება გახდა 

კომერციული ვაჭრობის (ერთგვარი შემოსავლის) სფერო და პრობლემის აღმოფხვრის გზად 

მიაჩნიათ ოპტიმიზაცია.  რომელი უნივერსიტეტიც დარჩება, ის უნდა იყოს ხარისხიანი განათლების  

მიმწოდებელი. ექსპერტები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ კომერციალიზაციის ფენომენი არსებობს 

როგორც საჯარო, ისე კერძო სასწავლებლებში.  

უნივერსიტეტების ხარისხის შეფასებისას ექსპერტებმა დააფიქსირეს აზრი, რომ  ძირითადი და 

უმთავრესი პრობლემა უნივერსიტეტებისა არის სწავლების მოძველებული სისტემა, რის ერთ-ერთ 

მაგალითადაც მოჰყავთ ის, რომ სწავლება, უმეტეს შემთხვევაში, ხდება მხოლოდ ქართული 

სახელმძღვანელოებით, რომელთა უმეტესობაც ძველი გამოცემებია და არ ითარგმნება ახალი 

სამეცნიერო ლიტერატურა. ეს კი სტუდენტებს ხელს უშლის, გაეცნონ ინოვაციურ მიღწევებსა და 

მოსაზრებებს მეცნიერების სხვადასხვა დარგში. გარდა ამისა, უნივერსიტეტებში მოძველებულია 

სწავლების მეთოდები, რაზეც, მაგალითად, მიუთითებს ზოგად თეორიულ მასალებზე ყურადღების 

გამახვილება და სტუდენტების მიერ ნაკლები პრაქტიკული ცოდნის მიღება. ამასთანავე, არ ინერგება 

თანამედროვე მიღწევები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მრავალფეროვანი საშუალებებით ცოდნის 

მიღებასა და სტუდენტების მხრიდან საკითხით დაინტერესებას. გარდა ამისა, არ ხდება შრომის 

ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინება და შესაბამისი თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნის 

გადაცემა. ყოველივე აქედან გამომდინარე და სხვა მიზეზების გათვალისწინებითაც, ექსპერტთა 

აზრით, დღესდღეობით ქართველ სტუდენტებს არ აქვთ მზაობა საერთაშორისო საგანმანათლებლო 

ბაზარზე თამამად გასვლისა, რადგან განათლების სისტემის დასავლური სტანდარტები 

მნიშვნელოვანწილად განსხვავდება ქართული რეალობისგან.   

შრომის ბაზრის მოთხოვნები და მიდგომები 
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 გამოკითხული ექსპერტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ მსოფლიოში შრომის პოლარიზაციას 

იქითკენ მივყავართ, რომ მცირდება ისეთი სამუშაო ადგილების რიცხვი, რომელსაც სჭირდება 

უმაღლესი კვალიფიკაცია და განათლება. განვითარებადი ქვეყნები ჩართულნი არიან შრომის 

მსოფლიო განაწილებაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ გონებრივი, მაღალკვალიფიციური შრომა უფრო 

მეტად კონცენტრირდება განვითარებული ქვეყნების დედაქალაქებში. ინჟინრები ქმნიან პროტოტიპს 

და ამის აწყობა ხდება ჩინეთში, საქართველო კი, მათი შეფასებით, იმ დონეზეც არ არის, რომ ჩვენთან 

მოხდეს აწყობა, რაც დასაქმებასთან დაკავშირებულ სირთულეებს შედარებით შეამსუბუქებდა. 

ეკონომიკა ვითარდება იმ გზით, რომ განვითარებულია სერვის-სექტორი და ამ სექტორში იქმნება 

დაბალკვალიფიციური კადრების ადგილები: ბარმენები, მიმტანები, კურიერები. ამ სამსახურებს, 

ცხადია, უმაღლესი განათლება არ სჭირდება, თუმცა, დამსაქმებლების მოთხოვნებში უმაღლესი 

განათლების ქონა კვლავ იკავებს ადგილს.  

უებსტერის (Webster) მიხედვით, დამსაქმებლების მხრიდან უმაღლესი განათლების მქონე 

ადამიანების მიმართ კვალიფიციურ შრომაზე მოთხოვნა ძალიან გაზვიადებულია, მაშინაც კი, 

როდესაც სამუშაო თავისთავად განსაკუთრებული უნარ-ჩვევების ფლობას არც კი საჭიროებს. რაც 

უფრო მეტია დიპლომის მქონე კურსდამთავრებული, მით უფრო ნაკლებ ფასობს ეს დიპლომი 

პრესტიჟული სამუშაოს მიღებისას და მით უფრო მაღალია იმ უნივერსიტეტის შედარებითი პრესტიჟი, 

რომელმაც ეს დიპლომები გასცა (Webster, 2014).  

გამოკითხული ექსპერტები დამსაქმებლების მხრიდან უმაღლესი განათლების  მოთხოვნის ფენომენს 

შემდეგნაირად ხსნიან: 

რადგანაც ბევრი მსურველია დასაქმებისა, დამსაქმებლებს აქვთ              

შესაძლებლობა, აირჩიონ უფრო განათლებული და არა ნაკლებად 

განათლებული, მაგალითად, ბარმენობა მაინც თვითონ უნდა ასწავლოს, ამ 

შემთხვევაში დამსაქმებლისთვის დიპლომის ქონა არის სიგნალი, რომ ეს 

ადამიანი უფრო გონებაგახსნლია, უფრო მოტივირებულია, აქვს 

პასუხისმგებლობის გრძნობა (ექსპერტი_3). 

ე.წ. სიგნალის ეფექტის თეორიის (signaling effect theory) მიხედვით, განათლების მიღების მთავარი 

მოტივი ადამიანისთვის უნარიანობის დემონსტრირებაა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, განათლების 

მიღებაზე უფრო მაღალ ღირებულებას დამსაქმებლისა და განათლებაში ჩართული პირისთვის 

დიპლომის მიღება წარმოადგენს და არა უშუალოდ განათლებაში ჩართვის შედეგად ახალი 

კომპეტენციების შეძენა. განათლების საფეხურის დასრულება დამსაქმებლისთვის ადამიანის 

უნარების მაჩვენებელს წარმოადგენს და ამ ადამიანისთვის დასაქმებიდან უფრო მაღალი 

შემოსავლების წინაპირობაა. მაღალპროდუქტიული ადამიანები, დაბალი პროდუქტიულობის მქონე 

ადამიანებთან შედარებით, ირჩევენ განათლების უფრო მაღალ საფეხურებს და სწორედ ეს აისახება 

მათ ხელფასებზე. სიგნალის თეორიის თანახმად, უმაღლესი განათლება თავისთავად კი არ სძენს 

საჭირო უნარ-ჩვევებს, არამედ უმაღლეს განათლებას იღებენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც უკვე 
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არიან აღჭურვილნი სათანადო უნარ-ჩვევებით და განსაკუთრებით მოტივირებულნი არიან, 

შესაბამისად, უმაღლესი განათლების ქონა დამსაქმებლისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ 

სიგნალი იმისათვის, რომ ადვილად გამოიცნონ ასეთი ადამიანები (Weiss, 1995).  

ექსპერტების აღნიშვნით, პრაქტიკული ცოდნა და ადამიანის უნარები (ანალიტიკური, ლოგიკური, 

ახლის სწავლის უნარი, ორგანიზებულობა, გამოცდილებისადმი ღიაობა) უფრო მნიშვნელობს, 

ვიდრე დიპლომი. ამის მაგალითად მოჰყავთ პროგრამისტები, რომლებიც  ბოლო დროს აღარ 

ამთავრებენ საქართველოში უმაღლეს განათლებას, ან უბრალოდ დიპლომს იღებენ. რეალურად 

თვითნასწავლები არიან, პრაქტიკაში იღებენ გამოცდილებას და 17 წლის ასაკისათვის უკვე 

სპეციალისტებად ყალიბდებიან. მათი თქმით, იგივე სიტუაცია გვაქვს გრაფიკული დიზაინის, 

სოციალური მედიის მენეჯმენტის  და მსგავს დარგებში. განათლების სფერო ვერ ეწევა ბაზრის 

ცვალებად მოთხოვნებს.  

  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მომზადებულ  2017 

წლის კვლევის ანგარიშში ,,უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური გამოკვლევა’’ 

ვკითხულობთ, რომ დამსაქმებლების მოთხოვნების მიხედვით, აუცილებელია ახალი 

ინფორმაციებისა და უნარების ქონა, მოლაპარაკების ნიჭი, ინფორმაციის გაცნობის, გაანალიზებისა 

და გადმოცემის უნარი, ლიდერობისა და ჯგუფური მუშაობის უნარი, გადაწყვეტილების მიღებისა და 

პრობლემის მოგვარების უნარი, ორგანიზებისა და დაგეგმვის უნარები. არსებული კვლევა კიდევ 

ერთხელ განამტკიცებს ჩვენი ექსპერტების მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ დამსაქმებლისათვის ცოდნა 

არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც დაქირავებულის უნარები. დიპლომიც, ამ 

შემთხვევაში, მუშახელის უნარ-ჩვევებს უსვამს ხაზს და ზრდის დამსაქმებლის ინტერესს კადრის 

მიმართ. 

უკანასკნელ წლებში ქართულ შრომის ბაზარზე მოთხოვნილება გაჩნდა განსაზღვრული 

პროფესიული განათლების მქონე ადამიანების მიმართაც, რომლებსაც არ მოეთხოვებათ უმაღლესი 

განათლების დამდასტურებელი დიპლომი და საკმარისია სპეციალობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. კვლევაში მონაწილე ექსპერტთა აზრით, არის გარკვეული სეგმენტი, რომელსაც აქვს 

მოთხოვნა პროფესიული განათლების მქონე კადრებზე, თუმცა ქვეყანაში მწვავე დეფიციტია. თუმცა 

შრომის ბაზარზე პროფესიული განათლების მქონე პირების მიმართ ორაზროვანი ტენდენცია 

ვლინდება: გამოკითხულ ექსპერტთა ერთი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროფესიული განათლება 

თანამედროვე შრომით ბაზარზე  ნაკლებად პოპულარულია და ამის მიზეზად ასახელებს საბჭოთა 

გამოცდილებას: ,,რადიკალურობა გვახასიათებს. ყველაფერი, რაც საბჭოთა კავშირთან 

ასოცირდება, არის რადიკალურად ცუდი“. რესპონდენტთა მეორე ნაწილის აზრით კი,  

დღესდღეობით უფრო და უფრო პოპულარული ხდება პროფესიული კოლეჯები: ,,იცვლება 

ტენდენცია, ადრე ასოცირდებოდა დაბალ დონესთან. ზოგიერთი კოლეჯი ძალიან პოპულარულია, 

იგივე კულინარიის და ბევრი კოლეჯი ისეთ კადრებს უშვებს, რომელთაც სამჯერ მეტი აქვთ ხელფასი, 

ვიდრე დიპლომიანს“. 
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საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2015 წლის 

ანგარიშის ,,შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევის” მიხედვით, პროფესიულ 

სასწავლებლებში მიღებული კვალიფიკაცია ხშირად არ შეესაბამება შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და 

შესაბამისად, ვერ უზრუნველყოფს შრომით კონკურენტუნარიანობას. მათი აზრით, პროფესიული 

სასწავლებლების ვალდებულება არა პროფესიის მიცემა, არამედ განათლების გარკვეული დონის 

დამადასტურებელი საბუთის გაცემაა.  

შრომის ბაზარზე დასაქმებას ართულებს ისიც, რომ საქართველოში ნეპოტიზმის პრობლემა ჯერაც 

მწვავედ დგას, ამას ჩვენ მიერ გამოკითხული ექსპერტების უმრავლესობა ეთანხმება. რესპონდენტი, 

რომელსაც ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში 15 წლიანი გამოცდილება აქვს, აღნიშნავს, 

რომ ქართველებისათვის სოციალური ურთიერთობები ბევრად მნიშვნელოვანია, ვიდრე საქმე, 

შედეგი, მიღწევები, პატიოსნება, კეთილსინდისიერება და სხვა ღირებულებები. ბევრად 

მნიშვნელოვანია დაეხმარო ნათესავს, მეგობარს, გქონდეს კეთილი, მზრუნველი, გავლენიანი 

ადამიანის იმიჯი, ვიდრე იყო პროფესიონალი, კომპეტენტური, კეთილსინდისიერი თანამშრომელი.  

ამაზე საუბარია ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მიერ ჩატარებულ კვლევაშიც, სადაც 

გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებაში პროფესიონალიზმის 

ნაკლებობა და ნეპოტიზმია, – 58% ფიქრობს, რომ პროფესიონალიზმის ნაკლებობაა, 46%–ს მიაჩნია, 

რომ ნეპოტიზმის პრობლემა არსებობს (NDI, 2017) .  

საბოლოო ჯამში, როგორც კვლევის შედეგად დადგინდა, საქართველოს შრომის ბაზარზე ჯერ კიდევ 

დიდ როლს ასრულებს დიპლომის მოთხოვნის მიმართ ინტერესი, იმის მიუხედავად, რომ მთელ რიგ 

დარგებში დიპლომზე უფრო მნიშვნელოვანი დაქირავებულის უნარ-ჩვევებია. გარდა ამისა, 

დასაქმების საკითხში ნაკლები პრივილეგიებით სარგებლობენ პროფესიული განათლების მქონე 

ადამიანები, რადგან მათ მიმართ განსაზღვრული სტერეოტიპები არსებობს, რომლებიც მათ როლს 

სამუშაო ბაზარზე აკნინებს. ასევე, გასათვალისწინებელია დასაქმებისას ნეპოტიზმის საკითხიც, რაც, 

რა თქმა უნდა, არაჯანსაღ და უსამართლო პირობებს ქმნის. 

უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნის შესაბამისობა პრაქტიკაში გამოყენებასთან 

სასწავლო პროგრამის ძირითადი მიზანია საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

მიზნებისა და კომპეტენციების მიღწევა. ეს კი ხელს უწყობს სტუდენტის მომავალ დასაქმებას. ყველა 

ზემოთ აღნიშნულთან ერთად, ნებისმიერი პროგრამის კურსდამთავრებული უნდა იყოს 

კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლო და შრომის ბაზარზე. ასევე, მას თავისუფლად უნდა 

შეეძლოს საზოგადოებრივ სექტორში დასაქმება და შემდეგი საფეხურის სასწავლო პროგრამაზე 

სწავლის გაგრძელება, იქნება ეს სამაგისტრო თუ სადოქტორო პროგრამა (განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო, 2011:5-6). 
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გამოკითხული რესპონდენტების სრული უმრავლესობა თანხმდება,  რომ პრაქტიკაში ცოდნის 

გამოყენებას სჭირდება არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, არამედ პრაქტიკასთან სულ მცირედი 

კავშირი მაინც, თუმცა მათი აზრი იყოფა ორად:  

რესპონდენტების პირველი ნაწილი მიიჩნევს, რომ უნივერსიტეტების უმრავლესობა ვერ ამზადებს 

სტუდენტებს სამუშაო ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად. უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ისინი 

დგებიან ფაქტის წინაშე, რომ ვერ ხერხდება მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანა, რაც კიდევ 

უფრო ზრდის უფსკრულს განათლებასა და დასაქმებას შორის. თავის მხრივ, დამსაქმებელთა 

უმეტესობა გამოცდილებას იმიტომ აქცევს დიდ ყურადღებას, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მას უწევს, 

თავიდან ასწავლოს სტუდენტს ყველაფერი, დასაქმების ადგილი გადაიქცევა ხოლმე 

საგანმანათლებლო ველად, რაც, დამსაქმებლებისთვის დისკომფორტის შემქმნელი ფაქტორია: 

,,ეს პრობლემა განსხვავდება დარგების მიხედვით. მე მიკვლევია 

საკომუნიკაციო-საინფორმაციო სფერო. როგორც წესი, ტექნიკურ დარგებში 

უფრო მწვავედ ჩანს ეს აცდენა, თეორიულზეა ორიენტირებული სწავლება, 

კურსდამთავრებული შრომის ბაზარზე რომ გადიან, ყველა დამსაქმებელი 

ამბობს, რომ მათ თავიდან ასწავლიან პრაქტიკაში მუშაობის გამოცდილებას” 

(ექსპერტი_7). 

ექსპერტის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას განამტკიცებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს მიერ 2017 წელს მომზადებული  კვლევის ანგარიში ,,უნარებზე 

საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური გამოკვლევა’’, სადაც  გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ დიდია იმ 

საწარმოების ხვედრითი წილი (35.6%), რომლებიც ატარებენ დამატებით ტრენინგებს, რათა საკუთარ 

კადრებს მისცენ საჭირო ცოდნა, რაც მათ მუშაობაში დაეხმარებათ. 

ექპსერტთა თქმით, მთავარი პრობლემა ის კი არ არის, რომ დამსაქმებელს შესაძლოა მეტი დრო და 

ენერგია დასჭირდეს გამოუცდელ კადრთან მიმართებაში, არამედ ის, რომ უნივერსიტეტი, რომელიც 

4 წლის განმავლობაში ასწავლის სტუდენტს კონკრეტულ პროფესიას და ამას უზრუნველყოფს 

სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროგრამის მეშვეობით, ვერ უვითარებს იმ უნარებს, რაც ძირითად 

მოთხოვნებშია. უნივერსიტეტებს გავლილი აქვთ აკრედიტაცია, თუმცა ისინი მაინც ვერ ეწევიან ბაზრის 

მზარდ მოთხოვნებს, სწორედ ამიტომ,  სწრაფი კურსები სულ უფრო პოპულარული ხდება, 

რომლებიც უმაღლესი განათლების დამატებით კომპონენტს წარმოადგენს.   ეს კურსები 

ორიენტირებულნი არიან არა სიღრმისეულ განათლებაზე, არამედ პრაქტიკაზე, რაც ადამიანს 

დასაქმების საკითხში უფრო მეტად ეხმარება იმ პირობებში, როცა მას უმაღლესი სასწავლებლის 

დიპლომიც აქვს.  

ექსპერტების მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ თეორიული განათლება არის აუცილებელი და ის, 

გარკვეული დოზით, ყველა სფეროს სჭირდება. მათი აზრით, კარგი თეორიული ბაზისი ერთგვარი 

გარანტია პრაქტიკული წინსვლისა. ამასთანავე, უნივერსიტეტში ადამიანები ცოდნას იღებენ როგორც 
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ექსპლიციტურად, ასევე იმპლიციტურად; ანუ ხდება ცოდნის მიღება გაცნობიერებულად, ძირითადად, 

თეორიული ცოდნის;  უნივერსიტეტები ახალგაზრდებს ბევრ ისეთ თვისებას გამოუმუშავებენ, 

რომლებიც შესაძლოა სამუშაო გამოცდილებითაც ვერ მიიღოს და დასჭირდეს ბევრად მეტი წელი 

ამისათვის (პრეზენტაციის უნარები, კონსტრუქციული დისკუსია, სხვისი აზრის მიმღებლობა, 

ტოლერანტობა). სტუდენტები ხდებიან მეტად თავდაჯერებულები, უფრო კარგად ეცნობიან თავიანთ 

შესაძლებლობებს, უვითარდებათ კომუნიკაციური უნარები, ინტერპერსონალური ურთიერთობის 

უნარები, დამოუკიდებლობა რთულ სიტუაციებთან გამკლავებაში და სხვა. ასეთი განმავითარებელი 

და პიროვნულ ზრდაზე მზრუნველი გარემოს შექმნა იშვიათადაა შესაძლებელი სამსახურებში.  

,,პირდაპირი კავშირიც რომ არ ჰქონდეს უნივერსიტეტში მიღებულ ცოდნას სამსახურში კონკრეტული 

ფუნქციების შესასრულებლად აუცილებელ ცოდნასთან, ეს უნარები ძალიან მნიშვნელოვანია 

პროფესიული საქმიანობისას’’ (ექსპერტი_ 4). 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მომზადებულ  2017 

წლის კვლევის ანგარიშში ,,უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური გამოკვლევა’’ 

ვკითხულობთ, რომ ძირითადი პრობლემა, რომელიც ექმნებათ საწარმოებს ახალი კადრის 

აყვანისას, იმ ტექნიკური უნარ-ჩვევების არცოდნაა, რომლებიც დაკავშირებულია დაწესებულებაში 

გამოყენებულ კონკრეტულ აღჭურვილობასთან ან პროცესებთან (30.5%). შემდეგ მოდის, ჯგუფური 

მუშაობის უნარების ნაკლებობა (16%), ახალი ინფორმაციებისა და უნარების შეძენის ნიჭისა (13.2%) და 

გამოთვლის, წაკითხვის, მონაცემებისა და ცხრილების გამოყენების უნარების (9.6%) ნაკლებობა. 

შეჯამების სახით, რესპონდენტთა უმეტესობა თანხმდება იმაზე, რომ თეორიული განათლება არის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი სამომავლო წარმატებისთვის. რა თქმა უნდა, ყურადღება 

გამახვილებულია ხარისხიან განათლებაზე.  

 განათლება განათლებისთვის თუ განათლება დასაქმებისთვის 

ექსპერტთა უმეტესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ისეთ ფენომენთან გვაქვს საქმე, როგორიც 

არის განათლება დასაქმებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლესი განათლებისადმი მზარდი 

მოთხოვნაა, ის მაინც რჩება ე.წ. მოსამზადებელ საფეხურად დასაქმებისთვის. უმცირესობა კი მიიჩნევს, 

რომ განათლება განათლებისთვის არის ძირითადი განმსაზღვრელი, ასე რომ არ იყოს, მაშინ 

უმაღლესი განათლების მიღებას მნიშვნელობა დაეკარგება.  

ექსპერტთა თქმით, დღესდღეობით საზოგადოებაში გავრცელებულია აზრი, რომ დასაქმების 

პრობლების არსებობა შესაძლოა მოაგვაროს უმაღლესმა განათლებამ და სწორედ ამიტომ 

განათლების განხილვა ნაკლებად ან საერთოდ აღარ ხდება დასაქმების ჭრილს მიღმა. წარსულს 

ჩაბარდა ის დრო, როდესაც განათლებას განათლებისთვის იღებდნენ და მნიშვნელოვანი იყო 

მხოლოდ განათლების მიღება და არა მისი მატერიალური სარგებელი. უნივერსიტეტის იდეა არის 

ახალი ცოდნის შექმნა, თუმცა დღეს ეს იდეა მოდიფიცირდა და მივიღეთ ,,დამახინჯებული 

სტრუქტურა.” 
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,,სტუდენტები მოდიან განათლებისთვის, იმ განათლებისთვის, რომ მერე 

დასაქმდენენ, დასაქმება, მგონი, ყველას ინტერესში შედის, მაგრამ აქ ერთი 

პრობლემაა: განათლება განათლებისთვის კი არ უნდათ, ესე გამოდის. დღეს 

უნივერსიტეტის აღიქმება, როგორც მოსამზადებელი საფეხური შრომის 

ბაზრისთვის, უნივერსიტეტები არ არის დაწესებულება, რომელიც თქვენ 

დასაქმებისთვის გამზადებთ, ეს მხოლოდ მისი გვერდითი ფუნქციაა“ 

(ექსპერტი_ 7).  

გარდა ამისა, რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის განათლება არაა 

ისეთი იაფი, რომ მხოლოდ განათლებისათვის იღებდნენ. განათლებაში ფულს მშობლები შვილების 

უკეთესი მომავლისათვის, დასაქმებისათვის დებენ. სწორედ ამიტომაა პოპულარული ზოგიერთი 

პროფესია მეტად, ვიდრე სხვა, სადაც მეტი ალბათობაა დასაქმების და მაღალი შემოსავლის მიღების. 

მშობლების სურვილს, შვილი იყოს უფრო წარმატებული და იმყოფებოდეს სოციალური კიბის მაღალ 

საფეხურზე, კარგად ხსნის ნეილ სმელზერი (Smelser), რომელიც სტრატიფიკაციის ფენომენზე 

ამახვილებს ყურადღებას. მისი თეორიის მიხედვით, განათლების პროცესი ადამიანს არა მხოლოდ 

ამზადებს კონკრეტული საქმიანობისთვის, არამედ გავლენას ახდენს მის სტატუსზე. სტატუსი კი მის 

მდგომარეობას განაპირობებს სოციალური იერარქიის კიბეზე. თანამედროვე საზოგადოებაში 

განათლება ხელს უწყობს ადამიანს  სოციალურ კიბეზე მაღალი ან დაბალი პოზიციის დაკავებაში 

(Smelser, 1963). 

აღსანიშნავია, ასევე იმ ექსპერტთა  აზრიც, რომლებსაც  მიაჩნიათ, რომ განათლების მიღება ხდება 

განათლებისთვის და დასაქმება არის მეორეხარისხოვანი. მათი აზრით, განათლებისადმი მზარდი 

მოთხოვნა დამოკიდებულია, ძირითადად, განათლების მიღებისა და განვითარების  სურვილთან და 

მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გაჩნდეს განათლების მიმართ პრაქტიკული დაინტერესება, რაც 

გულისხმობს მის გამოყენებას მხოლოდ დასაქმებისთვის. მათი აზრით, შეუძლებელია წინასწარ 

განსაზღვრო დასაქმებისთვის მომგებიანი სფერო, განსაკუთრებით დღეს, როდესაც არაფერია 

ხანგრძლივი და ადგილი აქვს  მუდმივ განახლებასა და ცვლილებებს. გარდა ამისა, ადამიანები 

კლასიფიცირდებიან შესაძლებლობების მიხედით. ზოგისთვის ტექნიკური მიმართულებები არის 

ძლიერი მხარე, ხოლო ზოგისთვის - ჰუმანიტარული. შესაბამისად, მათი აზრით, წარმოუდგენელია 

ადამიანმა შაბლონური პრინციპით დაისწავლოს ის, რაც უზრუნველყოფს მისი დასაქმების მაღალ  

შანსს. 

,,განათლება განათლებისთვის და არა დასაქმებისთვის, ბევრი ადამიანი 

იმიტომ აბარებს უმაღლესში, რომ განათლება მიიღოს. იმ წუთას საერთოდ არ 

ფიქრობს, რამდენად დაეხმარება დასაქმებაში, სწორად აირჩია თუ არა 

პროფესია, დაეხმარება თუ არა იმ პროფესიაში დასაქმება, რაც  აინტერესებს. 

შესაბამისად, განათლება განათლებისთვის არის ძირითადი’’ (ექსპერტი_8). 
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განათლების ძირითადი ფუნქციები ყოველთვის შესაბამისობაშია საზოგადოების მდგომარეობასა და 

მოთხოვნებთან, ამიტომ მათი გადასინჯვა, როგორც წესი, საზოგადოების ეკონომიკურ, პოლიტიკურ 

და სულიერ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული. თავის ზოგად ფუნქციებთან ერთად, რომელშიც 

უმთავრესი ცოდნის გაღრმავება და შემეცნებაა, განათლებას, თავისი სოციალური ბუნებიდან 

გამომდინარე, შესაბამისი ფუნქციები გააჩნია, რომელთაგან ძირითადია: შემეცნების ფუნქცია, 

სოციალიზაციის ფუნქცია, ინტეგრაციული ფუნქცია და სხვ. (ქეცბაია, 2014). 

გამოკითხულთა უმეტესობის აზრით, ,,განათლება განათლებისთვის” არის წარსულის პროექტი, 

რომელიც დღეს ვერ ან არ გვხვდება, ხოლო ნაწილი მიიჩნევს, რომ, რაც არ უნდა მატერიალური 

მოგების თვალით უყურებდე ცოდნის მიღებას, მისი მთავარი ფუნქცია ყოველთვის განათლების 

მიღება იქნება. 

დასკვნა 

ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის ხარისხის შეფასება მოხდა ექსპერტების მხრიდან. ისინი 

განათლებისა და შრომის ბაზრის მიმართებას სხვადასხგვარად განიხილავენ. კვლევის ერთ-ერთ 

ძირითად მიგნებას წარმოადგენს ის, რომ ახალგაზრდებისთვის უმაღლესი განათლების მიღებაში 

ჩართვა არის წარმატებულად დასაქმებისთვის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა, რის 

გამოც უწევთ სხვადასხვა შემეცნებითი კურსის გავლა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მათი ბაკალავრის 

ხარისხის მოპოვების გამძაფრებული სურვილი შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის გაზრდას 

უკავშრდება, რადგან დღესდღეობით ამის გარეშე უბრალოდ ვერ დასაქმდებიან.  

ექსპერტების აზრით, ზოგიერთ სამსახურს, ცხადია, უმაღლესი განათლება არ სჭირდება, თუმცა 

დამსაქმებლების მოთხოვნებში უმაღლესი განათლების ქონა კვლავ იკავებს უმნიშვნელოვანეს 

ადგილს და, ხშირ შემთხვევაში, ეს მაგისტრატურის საფეხურსაც მოიცავს. ამის მთავარ მიზეზად 

სახელდება ის, რომ ეს კრიტერიუმი დამსაქმებლებისთვის არის ერთგვარი სიგნალი იმისა, რომ 

კადრი პასუხისმგებლობის მქონე, ,,გონებაგახსნილი” და მოტივირებულია და უშუალოდ მის 

განათლებას არ უსვამს ხაზს. ამას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ აყვანილი კადრების უმეტესობას არ აქვს 

საჭირო ცოდნა და დამქირავებელი ვალდებულია გადაამზადოს ის და მისცეს საჭირო ცოდნა 

მუშაობისთვის. 

საბოლოო ჯამში, ექსპერტული ანალიზის მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობის აზრით, 

,,განათლება განათლებისთვის” არის წარსულის პროექტი, რომელიც დღეს ვერ ან არ გვხვდება. 

უმაღლესი განათლების მიღება, კერძოდ, ბაკალავრის დიპლომის ქონა ერთგვარი პრესტიჟია და ის 

დასაქმებისათვის აუცილებელ საშუალებას წარმოადგენს.  
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აბსტრაქტი 

ენერგეტიკას  დიდი როლი უჭირავს ქვეყნის მდგრად განვითარებასა თუ ეროვნულ 

უსაფრთხოებაში. ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტური წარმოება განსაზღვრავს ქვეყნის 

სამომავლო პერსპექტივებს როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ისე სახელწმიფოს შიგნით. 

ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება ენერგეტიკის სფეროში 

ქვეყნის ევროინტეგრაციას მნიშვნელოვნად აჩქარებს, ვინაიდან თანამედროვე ევროპის დიდი 

ყურადღება სწორედ ენერგეტიკის სფეროს ეთმობა.  ჩვენი სტატია მიმართულია საქართველოს 

ენერგეტიკული პოლიტიკის გაანალიზებისაკენ,  რაც განპირობებულია დარგში კვლევების 

სიმცირით. აღნიშნული კუთხით საზოგადოების ინფორმირებულობა ზოგად ინტერესს 

წარმოადგენს, რამაც გვიბიძგა გვეკვლია საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის დინამიკა 

ევროინტეგრაციის კვალდაკვალ.  

ნაშრომის ფარგლებში ვიკვლიეთ ასოცირების ხელშეკრულებით დეკლარირებული 

ენერგეტიკული პოლიტიკის განხორციელების პროცესი საქართველოს ენერგეტიკული 

კანონმდებლობის ჭრილში. კვლევისას გამოიკვეთა, რომ საქართველო ასოცირების 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დიდ ნაწილს ეფექტურად ასრულებს, თუმცა 

გარკვეული რეგულაციების განხორციელებისას მას ხვდება გამოწვევები, რომლებიც 

ვალდებულებების დროულად შესრულებას უშლის ხელს. საქართველოს ენერგეტიკული 

პოლიტიკა ეტაპობრივი ხასიათისაა, რომლის შედეგსაც იგი დროთა განმავლობაში აუცილებლად 

მოიმკის. თავის მხრივ, ევროკავშირის ინტერესში შედის საქართველოს მიერ ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულება. სწორედ ამიტომ, გამოწვევებთან და წინაღობებთან 

გასამკლავებლად, იგი მას აქტიურად უჭერს მხარს. ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, 

2014 წლიდან დღემდე, ენერგეტიკული კუთხით გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რომლებიც 

ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის და ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის არსებითი ფუნქციის 

მატარებელია.  

საკვანძო სიტყვები: ევროინტეგრაცია, ასოცირების ხელშეკრულება,  ენერგეტიკული პოლიტიკა, 

ენერგოუსაფრთხოება, ენერგოეფექტურობა.  
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შესავალი 

სტატია ეძღვნება საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის შესწავლას, რომელსაც იგი 

„ასოცირების შესახებ შეთანხმების ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს 

და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის“ 

(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 2014) ფარგლებში ახორციელებს. კვლევის მიზანია, 

განისაზღვროს, პერსპექტივაში რამდენად შეიძლება მოცემული პოლიტიკის წარმატება თუ 

წარუმატებლობა განაპირობებდეს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას. ამოცანად კი 

განისაზღვრა საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის გაანალიზება ასოცირების 

ხელშეკრულების პოლიტიკის დოკუმენტზე ხელმოწერიდან დღემდე.  კვლევის მიზანსა და 

ამოცანას რომ ვუპასუხოთ, მიგვაჩნია, რომ პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ საკვლევ კითხვებს: 

რამდენად ეფექტურად გამოიყენა საქართველომ მის ხელში არსებული ინსტრუმენტები 

აღნიშნული პოლიტიკის წარმატებით დასანერგად და რამდენად აქტიურად იყვნენ ჩართულები 

მის განხორციელებაში ევროპელი აქტორები (კერძო ინვესტორები, მთავრობები, გრანტები და 

ა.შ.). მოცემული პროცესი რომ გავიგოთ, კვლევის მთავარ ობიექტად გვესახება საქართველოს 

მიერ 2016-2020 წლებში ასოცირების ხელშეკრულებით ენერგეტიკის სფეროში აღებული 

ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობის შესწავლა. ენერგო სექტორში ორმხრივი 

თანამშრომლობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის აძლიერებს ქართული მხარის 

პერსპექტივას მეტად დაუახლოვდეს ევროპულ ოჯახს არა მხოლოდ ენერგეტიკული 

კანონმდებლობით, არამედ ღირებულებებითაც. ენერგეტიკის, როგორც სტრატეგიულად 

უმნიშვნელოვანესი და განვითარებადი დარგის კვლევა ევროინტეგრაციის დაჩქარების ჭრილში, 

საშუალებას გვაძლევს გამოვკვეთოთ ის ძირითადი  მიღწევები და  გამოწვევები, რაც 

საქართველოს  ენერგო  პოლიტიკას  გააჩნია. 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

პირველყოვლისა, კვლევის დასაწყისში გაანალიზდა 2014 წელს ხელმოწერილი ასოცირების 

შესახებ შეთანხმება  საქართველოსა და  ევროკავშირის და ევროპის ატომური ენერგიის 

გაერთიანების და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის. აღნიშნული ხელშეკრულება არის 

სამართლებრივი ჩარჩო-დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპზე დამყარებულ ინტერაქციას. 2016 

წელს ხელშეკრულების ძალაში შესვლას წინ უძღოდა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2015 

წელს მიღებული დადგენილება, რომელიც ენერგეტიკის დარგში ქვეყნის ძირითად 

მიმართულებებს განსაზღვრავს. დადგენილების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ქართული 

კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოებაა. ასოცირების 

ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს ვალდებულება ეკისრება განახორციელოს 

ინსტიტუციური ცვლილებები და მოახდინოს თავისი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია 

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ძირითადი პრინციპები, რომელსაც ხელშეკრულება 

ეფუძნება, მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: ადამიანის უფლებები და მათი დაცვა, 

დემოკრატიულობა, საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები და მდგრადი განვითარება. ასოცირების 

ხელშეკრულებაში ენერგეტიკა ორ კარშია ნახსენები: 1. მე-4 კარის მე-11 თავში, რომელიც 
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ენერგორესურსებით ვაჭრობას ეხება, კერძოდ: ღია და კონკურენტული ბაზარი, მიმზიდველი 

საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბება და ვაჭრობის სხვა საკითხები; 2. მე-6 კარის მე-2 თავში, 

რომელიც მოიცავს თანამშრომლობას შემდეგი მიმართულებებით: ენერგეტიკული 

ინსფრასტრუქტურის განვითარება და სტაბილურობა, ენერგოეფექტური სტანდარტების დანერგვა 

და ენერგოეფექტურობის ზრდა, გამჭვირვალობა, განახლებადი ენერგიის ზრდა, გარემოზე 

ნაკლები ზიანის მიყენება, მხარეებს შორის თავისუფალი ტრანზიტი და ენერგიის უსაფრთხო 

მიწოდება. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მე-11 თავში ენერგეტიკული თანამეგობრობის 

ხელშეკრულებასთან მიერთებას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან სწორედ მასშია 

ასახული ევროპული ენერგეტიკული დირექტივები და კანონები. აქვე ხაზგასმით, წინააღმდეგობის 

არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებას. 

ამიტომაც, საჭირო გახდა სიღრმისეულად შეგვესწავლა „ენერგეტიკული გაერთიანების 

დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს შეერთების შესახებ“ (საქართველოს 

საკანონმდებლო ამცნე, 2017) ოქმი, რომელიც 2017 წელს შევიდა ძალაში. იგი 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ენერგეტიკის დეკლარირებულ პოლიტიკას, რომელიც 

ითვალისწინებს ენერგეტიკის დარგში აუცილებლად შესასრულებელ საგნობრივ დირექტივებს. 

ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერიდან დოკუმენტის ძალაში შესვლამდე და შემდგომ, 

ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებასთან მიერთებამდე არსებობდა გარკვეული 

კონტურები, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში უნდა ემოქმედა. 

საბოლოოდ კი მან ჩამოყალიბებული სახე ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ 

ხელშეკრულებასთან მიერთებით მიიღო. ამით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითრების სამინისტროს დაეკისრა ოქმით აღებული ვალდებულებების დროული შესრულების 

პასუხისმგებლობა.  

ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი ძირითადი პუნქტის შესრულებით, რომელიც 

საქართველოს ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან მიერთებას გულისხმობდა, ძალაში შევიდა 

მესამე ენერგეტიკული პაკეტი. ამ პაკეტის მიზანია ენერგეტიკული ბაზრების ლიბერალიზაცია, 

სტრუქტურულ სირთულეებთან გამკლავება და  საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია 

ევროკავშირის ენერგეტიკულ კანონმდებლობასთან. მოცემული პაკეტით ხელმძღვანელობენ 

ევროინტეგრაციის გზაზე მდგომი სხვა სახელწმიფოები, რომლებიც ენერგეტიკულ პოლიტიკას  

ევროპული ვექტორით აწარმოებენ. ამასთანავე, აღნიშნული პაკეტი გულისხმობს კონკრეტული 

რეგულაციებისა და დირექტივების შესრულებას, ევროპულ სტანდარტებზე გადასვლის 

დასაჩქარებლად.  

კვლევის შემდგომი ეტაპი ეფუძნება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების 2017-

2020 წლების დღის წესრიგის გაცნობას, რომელზე დაყრდნობითაც მიღებული  ეროვნული 

სამოქმედო გეგმებით შემდგომში ვიხელმძღვანელეთ. მოგეხსენებათ, დღის წესრიგი წლების 

მიხედვით იცვლებოდა, მაშასადამე,  ენერგეტიკული პოლიტიკის ტენდენციები განსხვავებული 

იყო, თუმცა იგი ერთ-ერთ მთავარ მიზანს ემსახურებოდა, საქართველოს ენერგეტიკული 

კანონმდებლობის რეფორმირებას. აღსანიშნავია, რომ 2016-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო 

გეგმების გასაანალიზებლად, გამოყენებული იქნა (კვირკვაია, სუმბაძე, 2020) კვლევა, ხოლო 2019-
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2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმები შევისწავლეთ პირველად მონაცემთა ანალიზის 

საფუძველზე. აღნიშნული გეგმები ითვალისწინებენ შემდეგ მიმართულებებს:  

 საქართველოს კანონპროექტის განხილვა  („შენობის ენერგოეფექტურობის შესახებ“; 

„ენერგოეფექტურობის შესახებ“; „ენერგოეტიკეტირების შესახებ“); 

 საკანონმდებლო ცვლილების განხილვა („ბუნებრივი აირის მიწოდების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის შესახებ“; „ეკოდიზაინის მოთხოვნების წესების შემოღებასთან 

დაკავშირებით“; „ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი ეტიკეტირების წესების 

შემოღებასთან დაკავშირებით“; „საბურავების ეტიკეტირების წესთან დაკავშირებით“; 

„განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებასა და გამოყენების წახალისებაზე“); 

 „ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ 

კანონპროექტის განხილვა“. 

პარალელურად, სიღრმისეულად იქნა შესწავლილ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016-2019 და 2020-ის (6 თვის) წლების სამოქმედო 

გეგმების შესრულების ანგარიშები, რომლებიც გამოვითხოვეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროდან. ამის საფუძველზე, გამოიკვეთა ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა ენერგეტიკულ სფეროში, რომელსაც შემდგომ 

ნათელსაყოფად დაერთო საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ენერგეტიკული 

კანონმდებლობის დეტალური მიმოხილვა ნაკისრ ვალდებულებებთან მიმართებაში. კვლევაში 

დიდი ყურადღება ეთმობა ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს (IEA) მიერ გამოქვეყნებულ 

ანგარიშს, რომელშიც საქართველოს 2020 წლის ენერგეტიკული პოლიტიკაა მიმოხილული და 

ეფუძნება საქართველოს მიერ ენერგეტიკულ სექტორში 2015 წლის შემდგომ გადადგმულ 

ნაბიჯებს (IEA, 2020). როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, საქართველომ მნიშვნელოვან შედეგებს 

მიაღწია მდგრადი სისტემის განვითარებისა და ენერგიის უწყვეტი მიწოდების კუთხით. აგრეთვე, 

დადებითადაა შეფასებული საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები 

გარემოს დაცვითი და  კლიმატური ცვლილებების გამოწვევასთან ბრძოლაში. 

ვინაიდან ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების გაზრდას 

გულისხმობს, კვლევის ფარგლებში გ.ზაჩმანის მიერ შემოთავაზებული ძირითადი სამი 

ინდიკატორით ვიხელმძღვანელეთ: იმპორტზე დამოკიდებულება, ენერგომომწოდებლის 

დივერსიფიკაცია, ენერგეტიკული რეზერვები და მათი მოცულობა.  შევეცადეთ დაგვედგინა, თუ 

რა მდგომარეობა აქვს სახელმწიფოს ამ კუთხით. იმპორტზე დამოკიდებულების გასაზომად, 

საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული 2016-2019 წლების საქართველოს აგრეგირებული 

ენერგეტიკული ბალანსების მიხედვით განისაზღვრა იმპორტირებული ენერგორესურსების 

წილები. ენერგოდივერსიფიკაცია ბუნებრივი აირის კუთხით გაანალიზდა სემეკის 2019 წლის 

საქმიანობის ანგარიშზე დაყრდნობით, ხოლო ელექტროენერგიის მიმართულებით - 

„ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი-საქართველოს ენერგოსისტემის 

ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა 2017-2021“-ზე დაყრდნობით. 

კვლევის შემდგომ ნაწილში შედარებისთვის შევარჩიეთ უკრაინა, ვინაიდან საქართველოს 

მსგავსად იგი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანაა და მათ ერთდროულად მოაწერეს ხელი 
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ასოცირების ხელშეკრულებას. ევროკავშირის წინაშე ასოცირების შეთნხმებითა და ენერგეტიკული 

გაერთიანების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველოსა და უკრაინის 

შემთხვევაში თითქმის ერთნაირია. ძირითადი პრინციპები, რომლითაც მხარეები ენერგეტიკული 

პოლიტიკის დაგეგმვისა თუ განხორციელებისას ხელმძღვანელობენ გახლავთ: 

ენერგოეფექტურობა, ენერგოუსაფრთხოება, ელექტროენერგეტიკული სექტორი, განახლებადი 

ენერგია და სხვ. თუმცა არსებობს კონკრეტული მიმართულებები, მაგალითად, ემისიების 

შემცირება, რომლის კუთხითაც უკრაინას უფრო აქტიური პოლიტიკის გატარება ევალება. მისი 

ენერგეტიკული რესურსების მოძიების ხასიათიდან გამომდინარე (ქვანახშირის დიდი 

რაოდენობით წვა). 

კვლევის დროს ის მნიშვნელოვანი მომენტები, რომლებიც დამატებით ახსნა-განმარტებასა და 

პროფესიულ ხედვას საჭიროებდა, ენერგეტიკის დარგის ექსპერტის მოსაზრებებითაა 

გამყარებული. 

მეთოდოლოგია 

კვლევა ეფუძნება თვისებრივი კვლევის ემპირიულ ნაწილს. კერძოდ, ამ კუთხით გაანალიზდა 

ენერგეტიკულ სექტორში შესაბამისი უწყებების მიერ მომზადებული საჯაროდ ხელმისაწვდომი 

გეგმები, სტრატეგიები, სტატისტიკური მონაცემები და ანგარიშები. ასევე სიღრმისეულად 

გაანალიზდა როგორც ევროკავშირის, ისე საქართველოს ენერგეტიკული კანონმდებლობა. 

კვლევა საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ, რამდენად ეფექტურად ხდება ასოცირების 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება ენერგეტიკის სფეროში. საკვლევი 

საკითხის სიღრმისეული ანალიზისათვის გამოყენებულია კონკრეტული მაგალითის შესწავლის 

(ე.წ. Case Study-ის) მეთოდი და შედარებითი ანალიზის გარკვეული ელემენტები, აგრეთვე 

ჩატარდა ექსპერტული ინტერვიუ ენერგეტიკის დარგის ექსპერტთან.  

საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები 

საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა ემყარება რამდენიმე ძირითად მიმართულებას, 

რომელიც გამოხატულია 2015 წელს პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებაში. სწორედ იგი 

განსაზღვრავს ქვეყნის ენერგეტიკული პოლიტიკის კურსს, რომლითაც სახელმწიფო 

ხელმძღვანელობს მომავალ წლებში. ძირითადი მიმართულებებია: „ენერგიის მიწოდების 

წყაროების დივერსიფიკაცია, საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალური ათვისება 

და რეზერვების შექმნა; საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების ათვისება; 

საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოება; 

საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის განვითარება და ენერგიით ვაჭრობის მექანიზმის 

გაუმჯობესება; საქართველოს, როგორც რეგიონის სატრანზიტო ქვეყნის, როლის გაზრდა; 

საქართველო – სუფთა ენერგიის წარმოების და ამ ენერგიით ვაჭრობის რეგიონული ცენტრი; 

ენერგო ეფექტიანობისადმი ერთიანი მიდგომის შემუშავება და განხორციელება; ენერგეტიკული 

პროექტების განხორციელებისას გარემოსდაცვითი კომპონენტების გათვალისწინება; 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მომხმარებლის ინტერესების დაცვა.“ (საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, 2015) 
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ევროკავშირის ენერგეტიკული პოლიტიკის მიზნები 

ენერგეტიკის სფეროში ევროკავშირის წინაშე მდგარი გამოწვევები მოიცავს ისეთ საკითხებს, 

როგორიცაა იმპორტის გაზრდა, შეზღუდული დივერსიფიკაცია, მაღალი და არასტაბილური 

ენერგიის ფასები, გლობალური ენერგიის მოთხოვნილება, უსაფრთხოების რისკები მწარმოებელ 

და სატრანზიტო ქვეყნებზე, კლიმატის ცვლილების მზარდი საფრთხეები და დეკარბონიზაცია. 

სწორედ ამ საფრთხეების შემცირებისკენაა მიმართული ევროკავშირის ენერგეტიკული 

პოლიტიკა. ლისაბონის სამიტის (European union Law, 2007) შემდგომ, რომელიც 2007 წელს 

ჩატარდა და შეეხებოდა ევროკავშირის საკონსტიტუციო საფუძვლის შექმნას, ევროკავშირისათვის 

ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მდგრადი განვითარება იქცა, რომლის მიღწევაც ენერგეტიკულ 

სექტორში კონკრეტული მიმართულებების პროგერსითაა შესაძლებელი. კერძოდ, ევროკავშირის 

ენერგეტიკული პოლიტიკის საფუძველს წარმოადგენს სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც მიზნად 

ისახავს ენერგეტიკის ინტეგრირებული ბაზრის მიღწევას, ენერგოეფექტურობის ზრდას, 

განახლებად ენერგიებს, ენერგომომარაგების უსაფრთხოებასა და მდგრადი ენერგეტიკული 

სექტორის ჩამოყალიბებას.  (European Parliament , 2020) აღნიშნული პრიორიტეტები 

მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისათვის, არამედ მისი 

მეზობელი ქვეყნებისთვისაც, ვისაც სურს მასში ინტეგრაცია. რატომაა მნიშვნელოვანი 

ევროკავშირისათვის საქართველოსთან ენერგეტიკული თანამშრომლობა? ენერგეტიკული 

საკითხების ჩადება ასოცირების ხელშეკრულებაში ევროკავშირის მხრიდან განპირობებულია 

შემდეგი ფაქტორებით: „ენერგეტიკაში ევროკავშირისთვის საქართველოს პარტნიორობა 

მნიშვნელოვანია რეგიონალური პროექტების განხორციელების მიზნით. ყველა გაზისა და 

ნავთობის პროექტი, საბოლოოდ ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს გავლით მოხვდება. 

ასევე, მომავალში იგეგმება, რომ ელექტროენერგიის ექსპორტი შავი ზღვის კაბელის საშუალებით 

ევროპაში გავიტანოთ, რაც ჩვენთვის ორმაგად მნიშნელოვანია და ჩვენი წარმოებული მწვანე 

ენერგია მაღალ ფასში გაიყიდება ევროპაში. ევროპისთვის კი ეს მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მათ 

მწვანე ენერგიის კუთხით კონკრეტული ვალდებულება აქვთ და თავიანთ ტერიტორიაზე 

პოტენციალი თითქმის ათვისებულია“ (ექსპერტი).  

2016-2020 წლებში განვლილი გზა: ნაბიჯები ევროპული ენერგეტიკისაკენ 

საქართველოს ენერგეტიკული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის ენერგეტიკულ 

კანონმდებლობასთან  მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელიც წინდახედულად და სტრატეგიულად 

უნდა მიმდინარეობდეს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შესაძლო საკანონმდებლო 

ჩავარდნები.  

ფასების გამჭვირვალობის კუთხით აღსანიშნავია, 2008/92/EC დირექტივით ნაკისრი 

ვალდებულების შესრულება, რომელიც  ევროსტატისათვის (EUROSTAT) ელექტროენერგიისა და 

ბუნებრივი გაზის ფასების მიწოდებას ითვალისწინებდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური როგორც წლიურ, ასევე სემესტრულ მონაცემებს უგზავნის ევროსტატს. 

ევროდირექტივის შესრულებით ენერგიაზე დაწესებული ფასები გახდა მეტად გამჭვირვალე, რაც 

კონკურენტული ბაზრის განვითარებისათვის აუცილებელი წინაპირობაა. მნიშვნელოვანია 

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კუთხით წინ გადადგმული ნაბიჯების აღნიშვნა, 
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ვინაიდან იგი ენერგეტიკული მდგრადობის განმაპირობებელი ერთ-ერთი ფაქტორია. აღნიშნული 

მიმართულებით, რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში 

განხორციელდა ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ქვესადგურების რეკონსტრუქციისა და 

მშენებლობის სამუშაოები. მაგალითად, 500 კილოვატიანი გადამცემი ხაზის ,,ქსანი-

სტეფანწმინდა“-ს მშენებლობა და სხვ. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირთან 

ურთიერთთანმშრომლობის საფუძველზე, 2016 წელს, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

შემუშავდა  პროგრამა „EU4ENERGY“, (EU NEIGHBOURS, 2020) რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდა არაერთი პროექტი. ამ პროგრამის მხარდაჭერით აშენდა ქარის პირველი 

ელექტროსადგური „ქართლი1“, რომლის დადგმული სიმძლავრე 20,7 მგვტ-ს შეადგენს, რაც 

ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერებას უწყობს ხელს. მართალია საქართველოს 

ენერგეტიკული პოლიტიკა ინფრასტრუქტურის კუთხით სუსტი არ არის, თუმცა საჭიროა მისი 

უფრო მეტად გააქტიურება. აუცილებელია ინვესტიციების მოზიდვა და რესურსების 

მაქსიმალურად ათვისება, რათა ქვეყანამ ენერგოუსაფრთხოება წინ წაწიოს. 

        2019-2020 წლებში საქართველომ მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს, ენერგეტიკული 

კანონმდებლობების დამტკიცების კუთხით, რაც თავის მხრივ ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და  

ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან შეერთების ოქმით 

განსაზღვრული უმნიშვნელოვანესი დირექტივებისა და რეგულაციების მოთხოვნათა შესრულებას 

ითვალისწინებს.  

ამ წლებში ძალაში შევიდა შემდეგი კანონები: 

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ კანონი (საქართველოს პარლამენტი, 2019) 

იგი მნიშვნელოვანწილად უწყობს ხელს  ქვეყნის ევროინტეგრაციას, ვინაიდან მოიცავს 

ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ბევრი ვალდებულების ერთობლივ შესრულებას.  ასევე, 

2020 წლის 28 იანვარს  ცვლილებები შევიდა ელექტროენერგიის ტარიფების დადგენილებასა და  

ბაზრის წესებში, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ერთ-ერთი ვალდებულებაა. 

გარდა ამისა, დამტკიცდა ელექტოენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფცია და გადამცემი სისტემის 

ოპერატორის სერტიფიცირების წესი. 

2009/28/EC  დირექტივით მიღებულ იქნა  განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენების წახალისების შესახებ კანონი (საქართველოს პარლამენტი, 2019) და დამტკიცდა ამ 

კანონით გათვალისწინებული შემდეგი კანონქვემდებარე აქტები:  

-    „ განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამოქმედო გეგმისთვის ჰარმონიზებული ნიმუშის 

მინიმალური მოთხოვნების შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ“ (საქართველოს პარლამენტი, 

2020); 

-    „თბური ტუმბოებიდან მიღებული ენერგიის აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

(საქართველოს პარლამენტი, 2020); 

- „ჰიდროენერგიისა და ქარის ენერგიისგან გამომუშავებული ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

ნორმალიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ (საქათველოს პარლამენტი, 2020); 
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-    „განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის გამოთვლის მეთოდოლოგია“ 

(საქართველოს პარლამენტი, 2020). 

განახლებადი ენერგიის წახალისება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რომელსაც ევროკავშირი 

დიდ ყურადღებას უთმობს. ამ კონკრეტული მიმართულებით თავად ევროკავშირი აქტიურ 

პოლიტიკას ატარებს. საქართველოსათვის აღნიშნული სამართლებრივი ბერკეტები, 

ევროკავშირის ენერგეტიკულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის კუთხით, კიდევ ერთი წინ 

გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა,  აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მოცემული დირექტივა 

საქართველოს 2018 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა შეესრულებინა, მაგრამ პროცესი გაჭიანურდა და 

მისი განხორციელება დაგვიანდა. საბოლოოდ კი, იგი მიღებულ იქნა 2020 წლის 20 დეკემბერს.  

 ენერგოეტიკეტირების შესახებ საქართველოს კანონი (საქართველოს პარლამენტი, 2019) 

(2010/30/EU); 

 ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონი (საქართველოს პარლამენტი, 2020)  

(2012/27/EU); 

 შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონი (საქართველოს 

პარლამენტი, 2020) (2010/31/EU). 

აღნიშნული კანონპროექტების მიღება ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაზე 

დაყრდნობით განხორციელდა (2019-2020). ენერგოეფექტურობა დედამიწაზე არსებული 

ენერგიების მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენების საშუალებაა, როგორც გარემოზე 

ზემოქმედების, ასევე საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მიზნით. XXI საუკუნის ერთ-ერთი დიდი 

გამოწვევა ენერგეტიკის სფეროში, სწორედ ენერგოეფექტურობაა.  ენერგოეფექტურობის 

მიღწევა დღითი-დღე აქტუალური საკითხი ხდება ევროგაერთიანებისათვის, იმ მზარდი ენერგო 

მოხმარების გათვალისწინებით, რომელიც ევროკავშირში ბოლო რამდენიმე ათწლეულში 

შეინიშნება (European Commission, 2020). ენერგოეფექტურობა არის ზრდადი ენერგო მოხმარების 

შეზღუდვისა და მართვის გზა. ენერგოეფექტურობის კუთხით 2019-2020 წლებში საქართველოს 

მიერ გადადგმული ნაბიჯები მართლაც რომ მნიშვნელოვნად აახლოებს მას ევროკავშირთან.  

აღსანიშნავია, რომ ეს სამივე კანონი საქართველოს პარლამენტმა ვადაგადაცილებით 

(რამდენიმე თვე, შემთხვევის და მიხედვით) დაამტკიცა. კანონები განსაზღვრავს 

ენერგოეფექტურობის განხორციელების საჭირო ღონისძიებების ზოგად სამართლებრივ 

საფუძველს; მიმართულია ენერგოეფექტურობის გაზრდისაკენ და  ითვალისწინებს 

ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის ღონისძიებების ჩამოყალიბებას ენერგიის დაზოგვის მიზნით. 

„ენერგო-კალათაში ჰიდროელექტროსადგურების დიდი წილის არსებობის წყალობით, 

საქართველოს CO2 გამოყოფის ინტენსივობა მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია. 

ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის პოპულარიზაცია საქართველოს ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია.“ (Green Economic Financing Facility, 2020) და მაინც, როგორ შეიცვალა 

ენერგოეფექტურობის ხარისხსი საქართველოში 2016 წლიდან დღემდე? „აღნიშნულზე პასუხის 

გაცემა ძნელია შემდეგი გარემოებებიდან გამომდინარე. 2020 წლამდე ჩვენ მიღებული არ 

გვქონდა კანონები, რომელიც ენერგოეფექტურობის კუთხით კონკრეტული ღონისძიებების 

გატარების შესაძლებლობას მოგვცემდა. ამიტომ ამის შეფასება რთულია, თუმცა ერთი კი ცხადია, 
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რომ მიღებული გვაქვს როგორც ენერგოეფექტურობის, ასევე შენობებში ენერგოეფექტურობის 

შესახებ კანონი, ენერგოეტიკეტირების შესახებ კანონი, ასევე მიმდინარეობს მუშაობა 

კანონქვემდებარე აქტებისა და სამოქმედო გეგმების კუთხით. სწორედ აღნიშნულით მოხდება 

ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელება და შესაბამისი შედეგიც არ დააყოვნებს. 

შედეგი ნაკლები ენერგიის მოხმარება და იმპორტირებულ სათბობზე დამოკიდებულების 

შემცირებაა, რაც ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის წინაპირობაა“ (ექსპერტი).  

აღსანიშნავია პრინციპული გარემოება, რომ სამოქმედო პოლიტიკა წლების მიხედვით 

განსხვავებულია.  ასოცირების ხელშეკრულების ძალაში შესვლით საქართველო არა მხოლოდ 

ენერგეტიკულ, არამედ, ყველა სფეროში შეეჭიდა ურთულეს პროცესებს. კონკრეტულად ენერგო 

სექტორში 2016-2018 წლები შეიძლება შეფასდეს, როგორც საფუძვლის მომზადების წლები, 

რომელზეც სამომავლოდ ევროკავშირიდან გადმოტანილი ენერგეტიკული კანონმდებლობა 

უნდა დაშენდეს. სწორედ ამ წლებში მიმდინარეობდა დოკუმენტების გასწორება, საჯარო 

განხილვები, ნორმატიული აქტების შემუშავება, ელექტროენერგიის უსაფრთხოების წესების 

შემუშავება, ფასების გამჭვრივალობის კუთხით მუშაობა და სხვა. 2019-2020 წლიდან კი უფრო 

ინტენსიურად გრძელდება  ჰარმონიზაციის პროცესი. უშუალოდ ხდება კონკრეტული 

დირექტივებისა და რეგულაციების შესრულება. ჩამოყალიბდა ბაზრის მოდელის კონცეფცია, 

გადაიდაგა უაღრესად დიდი ნაბიჯები ენერგოეფექტურობის კუთხით. ასევე, შედგა სამოქმედო 

გეგმები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მოცემულ წლებში დირექტივების გათვალისწინებულ ვადებში 

შესრულება ვერ ხერხდებოდა და ხდებოდა დაგვიანებით. ეს კი, თავის მხრივ იმით იყო 

გამოწვეული, რომ საქართველოს არც გამოცდილება ჰქონდა მსგავსი მიმართულებით ასე 

ინტენსიურად მუშაობისა და პრობლემა იყო ადამიანური რესურსების შეზღუდულობაც. როგორც 

დარგის ექსპერტი აფასებს, ასოცირების ხელშეკრულების  შესრულებისას ენერგეტიკის სექტორში 

გაჩნდება გამოწვევები:   „ვფიქრობ, რომ მეტი ადამიანური რესურსია საჭირო, რომელიც ხელს 

შეუწყობს ახალი მიმართულებების იმპლემენტაციას ენერგეტიკაში. ასევე რეგიონის 

თავისებურებები, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები ენერგეტიკულად არ წარმოადგენენ ევროპულ 

ქვეყნებს და ეს ახალი რეფორმების განვითარების ეტაპზე გარკვეული გამოწვევაა (მაგალითად, 

შეიძლება ელექტროენერგიით ვაჭრობისას ვერ მოხერხდეს ისეთი საერთაშორისო 

სტანდარტების გამოყენება, როგორიცაა მწვანე ენერგიებით ვაჭრობა ქვეყნებს შორის და სხვა. 

როდესაც ევროპული ქვეყანა გყავს მეზობელი, ამ ტიპის საქმიანობა საერთო სტანდარტით 

ხდება)“ (ექსპერტი). მაგალითად, უკრაინას თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, 

საქართველოსგან განსხვავებით, ხელს უწყობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ენერგოკავშირის 

უფრო მარტივად დამყარებაში. მისგან ექსპორტზე გადის ელექტროენერგია, რაც, ბუნებრივია, 

აჩქარებს ევროინტეგრაციის პროცესს. მართალია საქართველო არ არის ევროკავშირში 

ენერგიის ექსპორტიორი ქვეყანა, თუმცა მას აქვს პოტენციალი იქცეს ენერგეტიკულ ხიდად 

აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უკრაინას ბევრად დიდი 

ენერგეტიკული რესურსები გააჩნია ვიდრე საქართველოს, რაც მას საშუალებას აძლევს 

ნაკლებად იყოს დამოკიდებული იმპორტირებულ ენერგიაზე, განსხვავებით საქართველოსაგან. 

ამ ყველაფერს კი 2020 წელს კორონა ვირუსის ფაქტორიც დაემატა, რომელმაც მკვეთრად 

შეაფერხა პროცესი, ვინაიდან სახელმწიფოს მთავარ პრიორიტეტად მოსახლეობის 

ჯანმრთელობა იქცა. რომ შევაჯამოთ, ენერგეტიკის სფეროში,  ნაკისრი ვალდებულებების 
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შესრულება მცირედი დაგვიანებით მოხდა, თუმცა ამას გავლენა არ ექნება საბოლოო შედეგზე, 

ვინაიდან პროცესი გრძელდება და ეს მნიშვნელოვანია.  მაშასადამე, საქართველოს 

ენერგეტიკული  პოლიტიკის დინამიკა თანმიმდევრულია და უნდა ჩაითვალოს, რომ შედეგს დებს. 

აღსანიშნავია, რომ უკრაინის ენერგეტიკული პოლიტიკის განხორციელების პროცესი 

საქართველოსთან შედარებით არასტაბილური და არათანმიმდევრულია. პროცესის ამგვარი 

შეფასების საფუძველს იძლევა სახელმწიფოებში განსხვავებული პოლიტიკური წესრიგი და 

სისტემის განვითარების გზა. 2013 წელს ქვეყანაში მომხდარი ცვლილებები (იგულისხმება 

პრეზიდენტ იანუკოვიჩის გადაყენება), მიუთითებს უკრაინის პოლიტიკური სისტემის რევოლუციურ 

ხასიათზე, რომელიც საქართველოს შემთხვევაში დემოკრატიულია.  შეგახსენებთ, რომ ვიქტორ 

იანუკოვიჩმა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების გეგმა 2013 წელს 

გააუქმა, რამაც ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი მნიშვნელოვნად შეაფერხა. აგრეთვე, 

პროცესს აფერხებს ის ფაქტორიც, რომ ენერგეტიკული სექტორის დიდი ნაწილი უკრაინაში 

ოლიგარქების გავლენის ქვეშა არის მოქცეული. (ბაირამოვი & მარუსიაკი, 2019) აღსანიშნია 

უკრაინის მიერ ევროკავშირის წინაშე ენერგეტიკულ სფეროში კონკრეტულ ვადებში ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულება. საქართველოს მსგავსად  უკრაინასაც აქვს ვადებში გადაცდომები. 

ამას მოწმობს დირექტივა ენერგოეფექტურობის შესახებ, რომელიც უკრაინის მხარეს ასახული 

უნდა ჰქონდეს კანონმდებლობაში, თუმცა ცვლილებები ჯერაც არ განხორციელებულა. 

მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა რამოდენიმე წლით ადრე მიუერთდა ენერგეტიკული 

გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებას, ვიდრე საქართველო და იმის, მიუხედავად, რომ 

მას ქართული მხარის მსგავსად მიღებული აქვს ენერგოეტიკეტირებისა და ენერგოეფექტური 

შენობების შესახებ კანონები, იგი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება როგორც საქართველოს, ისე 

ევროკავშირის ქვეყნებს ენერგოეფექტურობის კუთხით. ეს კი, ცხადია, ევროგაერთიანებაში 

ინტეგრაციის საერთო სურათზე  ცუდად აისახება. 

 

როგორია საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების პოლიტიკა? 

ენერგეტიკის სფეროში გატარებული პოლიტიკა საბოლოო ჯამში ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების 

გაძლიერებას ემსახურება. ენერგეტიკული უსაფრთხოების  უზრუნველყოფა ხდება ენერგიის 

სხვადასხვა სახეების ხარისხიანი და უწყვეტი მიწოდებით ეროვნული ღირებულებებისა და 

ინტერესების გათვალისწინების საფუძველზე. ენერგოუსაფრთხოება მნიშვნელოვანია როგორც 

სახელწმიფოს ეროვნული უსაფრთხოებისათვის, ასევე მნიშვნელოვანი ინსტურმენტია 

ევროინტეგრაცისათვისაც. ენერგეტიკის სფერო გარკვეულწილად  ქვეყნის ეროვნული 

ღირებულებებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვას  უზრუნველყოფს. იგი ამას ახერხებს 

ენერგიის სხვადასხვა სახეების საკმარისი რაოდენობის უწყვეტი და ხარისხიანი მიწოდებით 

ხელმისაწვდომ ფასად. აღსანიშნავია, რომ ენერგოსექტორის კონტრიბუცია ეკონომიკურ 

მდგრადობასა თუ განვითარებაში უაღრესად დიდია. ენერგოუსაფრთხოება განისაზღვრება 

რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორით (ზაჩმანი, 2014). ესენია: ენერგო მომწოდებლების 

დივერსიფიკაცია, რაც თავის მხრივ ნაკლებად დამოკიდებულს ხდის ერთ კონკრეტულ 

მომწოდებელზე სახელმწიფოს; იმპორტზე დამოკიდებულება, იგულისხმება თუ რამდენად არის 
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დამოკიდებული კონკრეტული სახელმწიფო იმპორტირებულ ენერგიაზე; სახელწმიფოში 

არსებული  ენერგეტიკული რეზერვები და  მათი მოცულობა. 

ვინაიდან ევროკავშირის მხრიდან ენერგომომმარაგებლის ენერგოუსაფრთხოებას დიდი 

ყურადღება ეთმობა, რადგან  თვითონაც მასზეა დამოკიდებული, საქართველოსთვის კი 

პირდაპირ გეოპოლიტიკურ ფუნქციას იძენს და მისი უსაფრთხოების ერთ-ერთ ქვაკუთხედად 

წარმოჩინდება, მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ აღნიშნული ინდიკატორებით საქართველოს 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების კვლევა, რათა ქვეყნის ზოგადი ენერგეტიკული პოლიტიკის 

ლანდშაფტი მარტივად აღქმადი გამხდარიყო. წარმოგიდგენთ ცხრილს, რომელიც ასახავს 

საქართველოში იმპორტირებულ ენერგორესურსთა წილებს. 

 

       ცხრილი #1 საქათველოში იმპორტირებული ენერგორესურსების წილები (ათასი ტონა 

ნავთობის ეკვივალენტი) (საქსტატი 2016-2019) 

დასახელება/წელი 2017 წილი 2018 წილი 2019 წილი 

იმპორტი 3822,9 100% 3884,6 100% 4173,4 100% 

ქვანახშირი 192,8 5,04% 268,7 6,92% 254,3 6,09% 

ნედლი ნავთობი 60,5 1,58% 2 0,05% 9,2 0,22% 

ნავთობპროდუქ-ტები 1466,7 38,37% 1478,3 38,06% 1449,2 34,72% 

ბუნებრივი გაზი 1952,3 51,07% 2004,7 51,60% 2309,1 55,33% 

ბიო საწვავი და 

ნარჩენები 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ელექტროენერგია 150,6 3,94% 130,9 3,37% 151,6 3,63% 

 

საქართველოს არ შესწევს ძალა, უზრუნველყოს საჭირო ენერგიის მიწოდება სხვა 

სახელმწიფოებისაგან დამოუკიდებლად. მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება მოთხოვნა 

ენერგორესურსებზე, კონკრეტულად კი ბუნებრივ გაზზე,  საქართველო ვერ ახერხებს 

გაზმომარაგების სისტემის სწრაფ დივერსიფიკაციას. ბუნებრივი გაზის საერთო მოხმარების 99,8% 

იმპორტირებულია, რომელშიც ძალიან დიდი წილი აზერბაიჯანს უჭირავს.  

       ცხრილი #2 საქათველოში გაზის მიღება, მიღების პუნქტების მიხედვით  (მლნ. 3.მ)  

(საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია, 2019) 

ბუნებრივი გაზის მიღების 

პუნქტი 

2016 წილი 2017 წილი 2018 წილი 2019 წილი 

აზერბაიჯანი 1321 58,43% 1200 51,19% 1105 48,34% 1229 47,41% 

რუსეთი 122 5,39% 135 5,76% 39 1,7% 162 6,25% 

სომხეთი 19 0,85% 0 0% 15 0,66% 0 0% 

სამხრეთ 

კავკასიის 

დამატებითი 

და ოფციური 

792 35,03% 821 35.02% 822 35,95% 853 32,9% 
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მილსადენი იმპორტი 0 0% 180 7,68% 296 12,95% 339 13,08% 

ადგილობრივი მოპოვება 6 0,27% 8 0,34% 9 0,39% 9 0,35% 

სულ 2261 100% 2344 100% 2286 100% 2592 100% 

 

იმპორტირებული გაზის თითქმის ნახევარი აზერბაიჯანიდან შემოდის. აგრეთვე იმპორტირებული 

ელექტროენერგიის უმეტესი წილი ქვეყნებს შორის აზერბაიჯანულ მხარეს უჭირავს  (იხ. 

დიაგარამა). 

დიაგრამა #1 ელექტროენერგიის იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 2019წ. (მლნ. კვტ. სთ)  

(ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი, 2017-21) 

შენიშვნა: სომხეთის პროცენტული მაჩვენებლია - 0,001%, რომლის პროცენტულ წილსაც 

დიაგრამა ვერ ასახავს.  

საქართველო „სატელიტივითაა“ მიბმული აზერბაიჯანულ რესურსებზე, რაც საფრთხის შემცველია 

ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისთვის. მზარდი მოთხოვნისა და იმპორტზე დიდწილად 

დამოკიდებულობის პირობებში, იმის  გათვალისიწნებით, რომ ვერ ხერხდება ბუნებრივი გაზის 

მომწოდებლებისა და ზოგადად ენერგეტიკული ბაზრების ჩქარი დივერსიფიკაცია, რათა 

გაუმჯობესდეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება, საჭიროა, რომ უფრო დიდი დრო და რესურსი 

მოხმარდეს ამ სტრატეგიული პოლიტიკის გაძლიერებას. საქართველოს მაღალი ენერგო 

პოტენციალი მას ელექტროენერგიის წარმოების საშუალებას აძლევს, ამიტომ საჭიროა 

სახელმწიფომ ინვესტიციების მოზიდვა და  არსებული ენერგეტიკული რესურსების ათვისება 

მაქსიმალურად მოკლევადიან პერსპექტივაში განახორციელოს. აღსანიშნავია, რომ 

საქართველოს ენერგოპოტენციალი ჰიდრორესურსების კუთხით დიდია და მისი დაახლოებით 

20% გამოყენებული. აგრეთვე, ხაზი უნდა გაესვას ენერგოეფექტურ ღონისძიებებს, რომელსაც 

სახელმწიფო ატარებს. მისი შედეგი კი ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებას გარკვეულწილად გაზრდის 

32% 

68% 

0% 

ელექტროენერგიის იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 

რუსეთი 

აზერბაიჯანი 

სომხეთი 
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იმ თვალსაზრისით, რომ შემცირდება იმპორტირებულ სათბობზე დამოკიდებულება ნაკლები 

ენერგიის მოხმარების ხარჯზე.  საბოლოოდ, კი ამ მიმართულებით მუშაობის  ნაწარმად  მივიღებთ 

ენერგეტიკულ მდგრადობასა და ენერგოდამოუკიდებლობას, რომელიც ევროკავშირისა და 

საქართველოს ურთიერთობას ენერგეტიკის სფეროში შეუქცევადს გახდის.  

5. ასოცირების ხელშეკრულება და ენერგეტიკული პოლიტიკის პერსპექტივები 

შესწავლილი ენერგეტიკული პოლიტიკა და მისი დინამიკა ასოცირების ხელშეკრულებაზე 

ხელმოწერიდან დღემდე, საშუალებას იძლევა გაკეთდეს პროგნოზი, თუ რა ტემპით შეიძლება 

გაგრძელდეს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. 

საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა სტაბილური და თანმიმდევრული ხასიათისაა. 

მიდგომა, რომელიც სახელწმიფოს არჩეული აქვს, შედეგს იძლევა და ამას მიღებული კანონები 

თუ კანონქვემდებარე აქტები მოწმობენ. კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დანერგვა 

აგრეთვე ეტაპობრივად ხდება, რაც ქვეყნის მდგრად განვითარებას უწყობს ხელს (ენერგეტიკული 

ინსფრასტრუქტურა, ენერგოეფექტურობა, განახლებადი ენერგიები, თუ სხვა). ამის 

საწინააღმდეგოდ, ადამიანური რესურსების სიმცირისა და საკითხის კომპლექსური ხასიათიდან 

გამომდინარე, გვიანდება დირექტივების შესრულების პროცესი, რის საფუძველზეც კრიტიკოსთა 

ნაწილი მიიჩნევს, რომ მოთხოვნათა დროული ვერ შესრულება შეიძლება ნიშნავდეს 

სამომავლოდ განსახორციელებელი დირექტივების არ ან ვერ შესრულებას.  ჩვენი ხედვა 

კრიტიკოსთა აზრისგან განსხვავებულია, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ევროპული მხარე მისი 

უბადლო კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს მუშაობას ენერგეტიკულ სექტორში, 

უარყოფითად არ აფასებს. ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ  საქართველო მეორადი 

ენერგეტიკული კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში იმყოფება, რასაც  ევროდირექტივებზე 

დაყრდნობით ახორციელებს. პროგნოზი, თუ როგორია საქართველოს მიერ ასოცირების 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების პერსპექტივაში შესრულება, შემდეგია: ქართულ 

მხარეს პროგრესი ექნება და არ ჩამორჩება ახლანდელ გრაფიკს, იგი მიდის სტაბილურად და 

კარგად.  ამას მოწმობს საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს (IEA) კვლევაც, რომელშიც 

აღნიშნულია: მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ასოცირების ხელშეკრულება (2016 წელი) და 2017 

წელს საქართველო მიუერთდა ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებას, 

სახელმწიფომ მნიშვნელოვანი იურიდიული და ინსტიტუციური რეფორმები გაატარა, რაც 

გამოიხატება მთავრობის მიერ ვალდებულებების შესრულებაში: ენერგეტიკის სექტორი 

შეუსაბამოს ევროკავშირის რეგულაციებს ელექტროენერგიისა და გაზის ბაზრებისთვის, 

მიწოდების უსაფრთხოების, განახლებადი ენერგიის, ენერგოეფექტურობისა და სტატისტიკის 

კუთხით. ენერგეტიკის სექტორი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს ზოგადი 

ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებაში, რომელიც ორიენტირებულია ლიბერალური გარემოს 

შექმნაზე მინიმალური სახელმწიფო ჩარევის, დერეგულაციის, პრივატიზაციის, შემცირებული და 

გამარტივებული ლიცენზირებისა, დაბეგვრისა და თავისუფალი ვაჭრობის პირობებში. ეს ქვეყანას 

"ვარსკვლავური რეფორმატორის" რეპუტაციას უქმნის. 

        

დასკვნა 



მიქაუტაძე/ბოჭოიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ნოემბერი, 2020 

 

31 
 

კვლევის შედეგად, გამოიკვეთა ის ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები, რაც საქართველოს 

ენერგეტიკულ სექტორს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერიდან დღემდე აქვს. 

ვალდებულებების დიდი ნაწილი სრულდება. მათი განხორციელების პროცესში ჩნდება 

გამოწვევები, იმ ორი თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია აღნიშნული 

მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება და  განიცდის ადამიანური რესურსების ნაკლებობას. 

მიუხედავად იმისა, რომ რეგულაციების შესრულება ამ შემთხვევაში კი, კონკრეტული კანონების 

შემუშავება და მიღება ცოტა მოგვიანებით მოხდა, ვთვლით, რომ საბოლოოდ ეს გადაცდომები 

საერთო სურათზე მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ვერ იქონიებენ და პირიქით, ისინი 

დიდწილად ხელს უწყობენ ენერგეტიკის პოლიტიკის სრულყოფას.   მიგვაჩნია, რომ მოკლე 

პერიოდში ენერგეტიკის განვითარება დიდ წინაღობებთანაა დაკავშირებული, რომლის 

გადალახვაც იმ გეოპოლიტიკური ლანდშაფტის ფონზე, ისეთი პატარა სახელმწიფოსთვის, 

როგორიც საქართველოა, რთულია, თუმცა არა- შეუძლებელი. ამისათვის კი ვთვლით, რომ 

ენერგოუსაფრთხოების კუთხით ინტენსიური პოლიტიკის გატარებაა საჭირო. მოცემული ტემპი 

იმედის მომცემია და არსებობს საფუძვლიანი პროგნოზი, რომ ენერგოურთიერთობების 

გაღრმავება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, შეუქცევადს გახდის საქართველოს 

ევროინტეგრაციის პროცესს. როგორც ფაქტები მოწმობენ,  ევროკავშირი თავისივე წაყენებული 

მოთხოვნების შესრულებაში საქართველოს დიდ დახმარებას უწევს. მისთვის საქართველო, 

ევროპული ღირებულებების მატარებელი, სანდო და მნიშვნელოვანი პარტნიორია, რაზე 

დაყრდნობითაც მას იგი აღმოსავლეთიდან წამოსული ენერგიის გზაგამტარად ევლინება.  
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გამოყენებული ლიტერატურა და წყაროები 

ასოცირების ხელშეკრულება- https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0 

„ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს 

შეერთების შესახებ” ოქმი-https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3757843?publication=0 

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European 

Community, signed at Lisbon, 13 December 2007- https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT 

პროექტი „EU4ENERGY”-https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4energy-

programme (ნანახია 05.01.2021) 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს ენერგეტიკის დარგში 

სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების თაობაზე“-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2894951?publication=0 

საქართველოს კანონი „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“- 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4747785 

საქართველოს კანონი „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების 

წახალისების შესახებ კანონი“- https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737753?publication=1 

საქართველოს კანონი „ენერგოეტიკეტირების შესახებ“- 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4745123?publication=1 

საქართველოს კანონი  „ენერგოეფექტურობის შესახებ“- 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4873938?publication=0  

საქართველოს კანონი „შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“- 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4873932?publication=0 

European Commision (15.09.2020)  Statistical Pocket Book 2020-“EU Energy in figures”  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87b16988-f740-11ea-991b-

01aa75ed71a1/language-

en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search    

( ნანახია 18.01.2121) 

European Parliament (2020) “ENERGY POLICY: GENERAL PRINCIPLES” 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.4.7.pdf (ნანახია 12.04.2021) 

2016-2019 წლების საქართველოს აგრეგირებული ენერგეტიკული ბალანსები, საქსტატი-

https://www.geostat.ge/ka/single-categories/118/sakartvelos-energetikuli-balansi (ნანახია 

09.01.2021) 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3757843?publication=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4energy-programme
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4energy-programme
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2894951?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4747785
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737753?publication=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4745123?publication=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4873938?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4873932?publication=0
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87b16988-f740-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87b16988-f740-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87b16988-f740-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.4.7.pdf
https://www.geostat.ge/ka/single-categories/118/sakartvelos-energetikuli-balansi
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საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია, „2019 წლის 

საქმიანობის ანგარიში“. თბილისი 2020- 

https://gnerc.org/files/Annual%20Reports/2019%20GEO.pdf  

საქათველოსა და ევროკავშირს შორის  ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 

წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში. საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო- 

https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9

E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-

%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-

%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1

%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-

%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1

%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2016-AA-

Monitoring.pdf.aspx  

საქათველოსა და ევროკავშირს შორის  ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2017 

წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში. საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო- 

https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9

E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-

%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-

%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1

%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-

%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1

%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2017-

Short.pdf.aspx  

საქათველოსა და ევროკავშირს შორის  ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2018 

წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში. საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო- 

https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9

E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-

%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-

%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1

%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-

%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1

%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2018-mokle-

angarishi-final.pdf.aspx  

საქათველოსა და ევროკავშირს შორის  ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2019 

წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში. საქართველოს საგარეო საქმეთა 

https://gnerc.org/files/Annual%20Reports/2019%20GEO.pdf
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2016-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2016-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2016-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2016-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2016-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2016-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2016-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2016-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2017-Short.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2017-Short.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2017-Short.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2017-Short.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2017-Short.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2017-Short.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2017-Short.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2017-Short.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2018-mokle-angarishi-final.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2018-mokle-angarishi-final.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2018-mokle-angarishi-final.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2018-mokle-angarishi-final.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2018-mokle-angarishi-final.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2018-mokle-angarishi-final.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2018-mokle-angarishi-final.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-2018-mokle-angarishi-final.pdf.aspx
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სამინისტრო- 

https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9

E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-

%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-

%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1

%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-

%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1

%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2019-AA-

Monitoring.pdf.aspx  

საქათველოსა და ევროკავშირს შორის  ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2020 

წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის  ანგარიში. საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო-  

https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9

E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-

%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-

%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1

%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-

%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1

%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-PR-6Months-

2020-Ka.pdf.aspx  

საქართველოს პარლამენტის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა ევროკავშირსა და 

საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ- 

https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/democratic_governance/2019-2020-

action-plan-of-the-parliament-of-georgia-for-the-imple.html  

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (2020) კვირკვაია მ. 

,სუმბაძე ნ. – „ევროკავშირსა და საქართელოს შორის ასოცირების შეთანხმებით 

საქართველოს მიერ 2014-2018 წლებში ენერგეტიკის სფეროში აღებული ვალდებულებების 

შესრულების მდგომარეობის ანალიზი“- http://asocireba.ge/files/Kvirkvaia-Sumbadze-Energetika-

2020.pdf 

საქართველოს სახელწმიფო ელექტროსისტემა, 2019-2020 წლების ანგარიში- 

http://www.gse.com.ge/sw/static/file/2020-11-05_AR_2019-2020_Geo_for_Web.pdf  

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების 2017-2020 წლების დღის წესრიგი-

https://eqe.ge/res/docs/%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83

%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%982017-20201.pdf   

International Energy Agency (July,2020) Energy Policy Review “Georgia 2020”  - 

https://www.iea.org/reports/georgia-2020?fbclid=IwAR0WNbs8reOipG-

WeYfUg3KyAm8JVNEOghIVcxB_tuJjDnOIgwUjVRTRfAA  

https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2019-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2019-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2019-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2019-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2019-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2019-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2019-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/2019-AA-Monitoring.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-PR-6Months-2020-Ka.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-PR-6Months-2020-Ka.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-PR-6Months-2020-Ka.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-PR-6Months-2020-Ka.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-PR-6Months-2020-Ka.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-PR-6Months-2020-Ka.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-PR-6Months-2020-Ka.pdf.aspx
https://mfa.gov.ge/getattachment/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/asocirebis-dgis-cesrigis-angarishebi/AA-NAP-PR-6Months-2020-Ka.pdf.aspx
https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/democratic_governance/2019-2020-action-plan-of-the-parliament-of-georgia-for-the-imple.html
https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/democratic_governance/2019-2020-action-plan-of-the-parliament-of-georgia-for-the-imple.html
http://asocireba.ge/files/Kvirkvaia-Sumbadze-Energetika-2020.pdf
http://asocireba.ge/files/Kvirkvaia-Sumbadze-Energetika-2020.pdf
http://www.gse.com.ge/sw/static/file/2020-11-05_AR_2019-2020_Geo_for_Web.pdf
https://eqe.ge/res/docs/%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%982017-20201.pdf
https://eqe.ge/res/docs/%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%982017-20201.pdf
https://www.iea.org/reports/georgia-2020?fbclid=IwAR0WNbs8reOipG-WeYfUg3KyAm8JVNEOghIVcxB_tuJjDnOIgwUjVRTRfAA
https://www.iea.org/reports/georgia-2020?fbclid=IwAR0WNbs8reOipG-WeYfUg3KyAm8JVNEOghIVcxB_tuJjDnOIgwUjVRTRfAA


მიქაუტაძე/ბოჭოიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ნოემბერი, 2020 

 

35 
 

Green Economic Financing Facility (2020) “საქართველო 2020: ენერგეტიკული პოლიტიკის 

მიმოხილვა“- https://ebrdgeff.com/georgia/georgia-2020-an-energy-policy-review/  (ნანახია 

24.04.2021) 

„გერმანიის ეკონომიკური გუნდი საქართველო“ (ოქტომბერი, 2014) ზაჩმანი გ.   

„საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება“-https://www.get-georgia.de/wp-

content/uploads/2015/02/PP_01_2014_geo.pdf?fbclid=IwAR1UokManQ3nVcowBtFdeGT_ZPvQaL4J

vMYfNpzgiORe32Q50cq99c5NpBg (ნანახია 09.01.2021) 

„Eurasian Geography and Economics” (მარტი, 2019) ბაირამოვი ა. მარუსიაკი ი. „Ukraine’s 

unfinished natural gas and electricity reforms: one step forward, two steps back“-

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15387216.2019.1593210?needAccess=true 

“Energy Policy” (ივნისი, 2012) ვინზერი კ. „Conceptualizing energy security”- 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421512002029 

“Humanities & Social Sciences Reviews” (ნოემბერი, 2016) სრივასტავა ბ. „ENERGY SECURITY: 

TODAY AND TOMORROW”- 

https://www.researchgate.net/publication/313829200_ENERGY_SECURITY_TODAY_AND_TOMO

RROW 

 „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ (WEG) ფარგლებში (2017) მარგველაშვილი, 

მ. კვარაცხელია, თ. – ევროპის „ენერგეტიკული გაერთიანება“ და რეფორმები საქართველოს 

ენერგეტიკაში–  

https://ge.boell.org/sites/default/files/reforms_in_energy_sector.pdf?fbclid=IwAR0lj8q_ciGBvozbC9

NEyduBltYuXjyTR8qYdJ6u8AKyllMLx6qubu-XYIA  

 „მწვანე ალტერნატივა“ (2015) ქოჩლაძე მ. –„საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული 

გაერთიანება, ევროინტეგრაციის გამოწვევები“-  

http://weg.ge/sites/default/files/sakartvelo_da_evropis_-energetikuli_gertianeba-1.pdf  

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი-საქართველოს ენერგოსისტემის 

ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა 2017-2021 წწ(მლნ კვტ.სთ) 

https://esco.ge/ka/import-eksporti/by-year (ნანახია 12.04.2021) 

არაბიძე მ. (საექსპერტო ინტერვიუ -20.01.2021) ენერგეტიკის დარგის ექსპერტი. ასოცირებული 

პროფესორი- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი(ენერგეტიკული რეფორმებისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე- საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო) 

https://ebrdgeff.com/georgia/georgia-2020-an-energy-policy-review/
https://www.get-georgia.de/wp-content/uploads/2015/02/PP_01_2014_geo.pdf?fbclid=IwAR1UokManQ3nVcowBtFdeGT_ZPvQaL4JvMYfNpzgiORe32Q50cq99c5NpBg
https://www.get-georgia.de/wp-content/uploads/2015/02/PP_01_2014_geo.pdf?fbclid=IwAR1UokManQ3nVcowBtFdeGT_ZPvQaL4JvMYfNpzgiORe32Q50cq99c5NpBg
https://www.get-georgia.de/wp-content/uploads/2015/02/PP_01_2014_geo.pdf?fbclid=IwAR1UokManQ3nVcowBtFdeGT_ZPvQaL4JvMYfNpzgiORe32Q50cq99c5NpBg
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15387216.2019.1593210?needAccess=true
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421512002029
https://www.researchgate.net/publication/313829200_ENERGY_SECURITY_TODAY_AND_TOMORROW
https://www.researchgate.net/publication/313829200_ENERGY_SECURITY_TODAY_AND_TOMORROW
https://ge.boell.org/sites/default/files/reforms_in_energy_sector.pdf?fbclid=IwAR0lj8q_ciGBvozbC9NEyduBltYuXjyTR8qYdJ6u8AKyllMLx6qubu-XYIA
https://ge.boell.org/sites/default/files/reforms_in_energy_sector.pdf?fbclid=IwAR0lj8q_ciGBvozbC9NEyduBltYuXjyTR8qYdJ6u8AKyllMLx6qubu-XYIA
http://weg.ge/sites/default/files/sakartvelo_da_evropis_-energetikuli_gertianeba-1.pdf
https://esco.ge/ka/import-eksporti/by-year
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აბსტრაქტი  

სოციალური მედია XXI საუკუნის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ის იქცა საერთო 

საერთაშორისო ტენდეციად, რომელმაც დედამიწის თითქმის ყველა ნაწილი მოიცვა. მსოფლიოს 

მასშტაბით,  მასში აქტიურად არის ჩართული მილიარდობით ადამიანი. წლიდან წლამდე, 

ვითარდება ტექნოლოგიები, რაც კიდევ უფრო მეტად ამარტივებს სოციალური მედიის 

გამოყენებას. სტუდენტები გამორჩეულად იყენებენ მას და, როგორც ყოველდღიურობის ნაწილი, 

სოციალური მედია ზეგავლენას ახდენს და აისახება მათ ცხოვრებაზე. კვლევის 

განხორციელებისთვის გამოვიყენეთ თვისებრივი კვლევითი მიდგომა, კერძოდ, სიღრმისეული 

ინტერვიუსა და ფოკუს-ჯგუფის მეთოდები. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები.  ჩვენი კვლევის მიზანია, დავადგინოთ, როგორ 

აღიქვამენ და რა ზეგავლენას ახდენს სოციალური მედია სტუდენტებზე, როგორ მოქმედებს 

სოციალური მედია სტუდენტთა აკადემიურ მოსწრებაზე, რა დამოკიდებულება აქვთ სტუდენტებს 

სოციალური მედიისადმი, რა დროს უთმობენ ისინი სოციალური მედიით სარგებლობასა და 

რომელ სოციალურ მედიაში არიან აქტიურად ჩართულნი. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის 

შედეგად გამოიკვეთა სოციალური მედიის როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები. 

დავადგინეთ, რა მიზეზებით ქმნიან სოციალურ მედიას სტუდენტები და რა ასაკიდან არიან ისინი 

მასში ჩართულნი, ასევე, დღის განმავლობაში რა დროს უთმობენ სოციალური მედიის 

გამოყენებასა და რომელი სოციალური მედია გამოირჩევა პოპულარობით.  

საკვანძო სიტყვები: სოციალური მედია, სოციალური ქსელი, კიბერბულინგი, 

კონფიდენციალურობა.  
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შესავალი 

დღევანდელ ინფორმაციულ ეპოქაში, სოციალური მედიის როლი განუხრელად იზრდება. 

შესაბამისად, მასში სხვადასხვა მიზნით  (გართობა, სიახლეების გაგება თუ ახალი ადამიანების 

გაცნობა) უფრო მეტი ინდივიდი ერთვება. ბოლო წლების განმავლობაში, ინტერნეტის 

ხელმისაწვდომობის ზრდასთან ერთად, ეს პროცესი კიდევ მეტად დაჩქარდა. უნდა აღინიშნოს 

ისიც, რომ სოციალური მედია გამორჩეულად პოპულარულია ახალგაზრდებში. შესაბამისად, 

ბევრი ახალგაზრდა დამოკიდებული ხდება მასზე, რასაც მოსდევს საკუთარი თავის კონტროლის 

დაქვეითება და დაკარგვა. აღნიშნულმა ვითარებამ შეიძლება სერიოზული უარყოფითი ეფექტი 

მოახდინოს სტუდენტების ჯანმრთელობაზე, აკადემიურ მოსწრებაზე. 

სოციალური მედიის დადებით მხარეებზე საუბრისას, უნდა აღვნიშნოთ, რომ იგი განათლების 

მიღების საშუალებად გვევლინება. მისი დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა მასალის მოძებნა 

სახლიდან გაუსვლელად ან ონლაინ ლექციებზე დასწრება. მეტიც, კორონა ვირუსის პანდემიის 

ფონზე, სოციალური მედია იქცა განათლების მიღების  საშუალებად. ისეთმა მედია 

პლატფორმებმა, როგორიცაა Facebook, Instagram, Twitter და ა.შ., უგულებელყო მანძილის ცნება 

და ინტერაქცია უფრო ხელმისაწვდომი გახადა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ იგი ინფორმირების 

გარდა რეკლამის მთავარ წყაროდ იქცა და შესაბამისად, კომპანიებს  თავიანთი პროდუქციის 

პოპულარიზაციის  შესაძლებლობა მიეცათ. 

მიუხედავად უპირატესობებისა, სოციალური მედიის გავლენის უკონტროლო ზრდამ, კერძოდ, 

პირად ცხოვრებაში განუხრელმა შემოჭრამ, შესაძლოა სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანოს. 

მაგალითად, სოციალურ ქსელში გადამეტებული ინფორმაციის გაზიარებამ შესაძლოა 

მომხმარებელი ჰაკერების სამიზნედ აქციოს. ხშირია კიბერბულინგის შემთხვევებიც, რაც 

უარყოფითად აისახება ინდივიდების ფსიქოლოგიაზეც. მნიშვნელოვანია, ყურადღება 

გავამახვილოთ ადიქციაზე/ დამოკიდებულებაზე, რომელიც სოციალურ ქსელების ხშირი 

მოხმარებით არის გამოწვეული. ზემოაღნიშული ხელს უშლის სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებასაც, 

რამდენადაც ისინი სწავლის ნაცვლად სოციალურ ქსელში ხარჯავენ დროს. ამასთან უნდა 

აღინიშნოს ისიც, რომ სოციალური მედია ყალბი ახალი ამბების ანუ ე.წ. “Fake News“-ების 

გავრცელებისა და ინდივიდებზე მანიპულირების ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმადაც იქცა. 

კვლევები ცხადყობს, რომ  ყოველწლიურად იზრდება სოციალური მედიისა და ინტერნეტის 

მომხმარებელთა რიცხვი, რაც მიუთითებს მისი როლისა და გავლენის ზრდაზე.  

კემპის 2020 წლის ანგარიშის მიხედვით (Kemp, 2020): 
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 მთელ მსოფლიოში ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი 4,54 მილიარდამდე გაიზარდა, 

რაც 7 პროცენტით მეტია  (298 მილიონი ახალი მომხმარებელი) 2019 წლის იანვართან 

შედარებით. 

 მსოფლიოში, 3.8 მილიარდი ადამიანი სოციალური მედიის მომხმარებელია 2020 წლის 

იანვარში, გასული წლის ამ პერიოდის შემდეგ ეს რიცხვი 9 პროცენტით გაიზარდა (321 

მილიონი ახალი მომხმარებელი). 

 გლობალურად, ახლა 5.19 მილიარდზე მეტი ადამიანი იყენებს მობილურ ტელეფონებს, 

გასული წლის მონაცემებით, მომხმარებლის რიცხვი 124 მილიონით (2.4 პროცენტით) 

გაიზარდა. 

Facebook–ი აყალიბებს სოციალური მედიის ლანდშაფტს დაარსების დღიდან და მუდმივად 

ვითარდება მომხმარებლის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. სმიტისა და ანდერსონის 

კვლევის მიხედვით, ყოველთვიურად 2.32 მილიარდზე მეტი აქტიური მომხმარებელი ჰყავს 

Facebook-ს, ის რჩება ყველაზე ფართოდ გამოყენებულ სოციალურ მედია პლატფორმად (Smith & 

Anderson, 2018). საინტერესოა, რომ ეს სოციალური ქსელი  მსოფლიოში პირველია, რომელმაც  

2012 წელს 1 მილიარდ მომხმარებელს გადააჭარბა. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის მონაცემების მიხედვით, ინტერნეტით 

უზრუნველყოფილია საქართველოს შინამეურნეობების  79.3 პროცენტი და აქედან 96% ინტერნეტს 

სოციალური ქსელებისთვის იყენებს (საქსტატი, 2019).  

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

სოციალური მედიისთვის კონკრეტული დეფინიციის მინიჭება საკმაოდ რთულია,  როგორც ჯაკა და 

სკოტი, ამტკიცებენ,  „არ არსებობს ერთიანი აღიარებული განმარტება სოციალური მედიისა” (Jacka & 

Scott, 2011). ამასთან, ზოგიერთმა მკვლევარმა, ეს ფენომენი სხვადასხვა პერსპექტივაში განმარტა 

გასული წლების განმავლობაში. „ინტერნეტზე  დაფუძნებული პროგრამების ჯგუფი, რომელიც 

ემყარება Web2.0-ის ტექნოლოგიურ და იდეოლოგიურ საფუძვლებს, რაც საშუალებას იძლევა 

შექმნას და გაცვალოს მომხმარებლის მიერ შემუშავებული შინაარსი“ (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Web2.0, წარმოადგენს მეორე თაობის ქსელს, რომელიც პირველი თაობის ინტერნეტზე 

განვითარებული დონეა.   

ოქსფორდის ლექსიკონი, სოციალურ მედიას განსაზღვრავს, როგორც „ვებსაიტები და პროგრამები, 

რომლებიც გამოიყენება სოციალური ქსელისთვის” (Oxford dictionary, 2010).  

სოციალური მედია შემდეგნაირადაც განიმარტება:  „კომუნიკაციის არხი, რომელიც ძალიან 

პოპულარულია,  სწრაფი და ფართო, აღიარებული, როგორც ეფექტური, რომელსაც ენდობა 

მილიარდობით ადამიანი, შინაარსის გასაზიარებლად და აღმოსაჩენად, ინდივიდების, ბრენდების, 

ინფორმაციისა და გართობის შესახებ“ (Dearborn, 2014).  
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ამრიგად, ყველა ამ განმარტებას ერთი საერთო აქვს, სოციალური მედია განიხილება, როგორც 

ინტერნეტის საშუალებით ადამიანებს შორის კომუნიკაციის მთავარი წყარო.  

სოციალურ მედიას საფუძველი 1990-იანი წლების ბოლოს ჩაეყარა  პირველი აღიარებული 

სოციალური მედიის ქსელით ”Six Degrees”, რომელიც 1997 წელს შეიქმნა და ამ ტექნოლოგიამ 

საშუალება მისცა საზოგადოებას შეექმნათ პროფილი და კომუნიკაცია ჰქონოდათ სოციალური 

ქსელის სხვა მომხმარებლებთან. ამ ეპოქას მოჰყვა სოციალური მედიის  განვითარება და დღესათვის  

უამრავი სოციალური ქსელი არსებობს, რომლებიც  ადგილობრივი თუ  საერთაშორისო 

გამოყენებისთვის არის შექმნილი.  

კაპლანი და ჰაენლაინი, სოციალური მედიის 6 კატეგორიას გამოყოფენ: 

1. კოლაბორაციული პროექტები (Wikipedia) 

2. ბლოგები და მიკრო ბლოგები (Twitter) 

3. შინაარსობრივი კომუნიკაციები (Youtube) 

4. სოციალური ქსელები (Facebook, BB chat) 

5. ვირტუალური თამაშის სამყარო (word of war craft) 

6. ვირტუალური “მეორე” სამყარო (second life) (Kaplan & Haenlein, 2010).   

სოციალური მედიის ეს კლასიფიკაცია გამოსადეგია მარტივი იდენტიფიკაციისთვის და 

შესწავლისთვის, მაგრამ დღეს სოციალური მედიის მაღალი გავრცელებისა და მისი ახალი 

სახეობების ჩამოყალიბების ფონზე შეიძლება სირთულეებს წავაწყდეთ. XXI საუკუნეში ამ სწრაფ 

განვითარებას ხელს უწყობს ტექნოლოგიური პროგრესი (Heyam, 2014). სოციალური მედიით 

კაცობრიობამ უდიდესი სარგებელი მიიღო, იღებს და მომავალშიც ასე გაგრძელდება.  

დღეს სოციალურმა მედიამ შეიძინა ახალი განზომილება და მობილური ტელეფონების დანერგვამ 

ხელი შეუწყო, ადამიანების კიდევ უფრო დიდი ნაწილი ჩართულიყო მასში, ვინაიდან,  ისინი მხარს 

უჭერენ და უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური ქსელების პროგრამებით. კვლევის მიხედვით, 

რომლის სათაურია „მობილური სოციალური ქსელები და სოციალური პრაქტიკა”, სოციალური 

ქსელის პროგრამები კომპიუტერული სივრციდან გადავიდა მობილურ ტელეფონებზე, ქსელის 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია შეიძლება ინტეგრირდეს საზოგადოებრივ სივრცეში და ეს ახალი 

სერვისები, რომლებიც შემუშავებულია მობილური ტელეფონებისთვის, მომხმარებლებს საშუალებას 

აძლევს მარტივად შექმნან, განავითარონ და განამტკიცონ თავიანთი სოციალური კავშირები 

(Humphreys, 2007). 

სტუდენტების აკადემიური ცხოვრება სოციალური მედიის დანერგვის შემდეგ ტრანსფორმირდა. 

რამდენიმე კვლევამ დაადასტურა, რომ სოციალური მედია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

სტუდენტების უმაღლეს განათლებაში (Wheeler, Yeomans &Wheeler, 2008) (Rifkin, Longnecker, Leach 

& Ortia,2009). ავტორებმა შეისწავლეს სოციალური მედიის გამოყენების ოთხი ძირითადი 

უპირატესობა სტუდენტების უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით, რომლებიც მოიცავდა: 

ურთიერთობების გაღრმავებას, სასწავლო მოტივაციის გაუმჯობესებას, პერსონალურად 
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შემუშავებული მასალის შეთავაზებასა და თანამშრომლობის შესაძლებლობების განვითარებას. 

მართლაც, სოციალურმა მედიამ უდიდესი წვლილი შეიტანა განათლებაში, დღევანდელ სამყაროში.  

სტუდენტების მაღალი პროცენტი, მათ შორის სადოქტორო დონეზე,  სოციალურ მედიას სწავლის 

გასაუმჯობესებლად იყენებენ (Khan, 2010).   

სოციალური მედია, როგორც საგანმანათლებლო ინსტრუმენტი, ამდიდრებს სწავლის მეთოდებს. იგი  

საშუალებას აძლევს როგორც სტუდენტებს, ისე ლექტორებს,  ერთმანეთს დაუკავშირდნენ ახალი და 

ძალიან საინტერესო გზებით, რაც ხელს უწყობს მოქნილ რეჟიმში მუშაობას. იგი ხელს უწყობს 

სწავლის სხვადასხვა სტილის, მათ შორის, ელექტრონული სწავლების გამოყენებას, რომელსაც 

დღეს დიდი მხარდაჭერა აქვს  მსოფლიოში (Pappas, 2013). სხვა მეცნიერები, ო’კიფე და კლეიკ-

პირსონი, მათი კვლევის საფუძველზე, აღნიშნავენ, რომ სოციალური მედიის საშუალებით, 

სტუდენტები ერთმანეთს უკავშირდებიან დავალებებისა და საკლასო პროექტების გასაზიარებლად 

(O’keeffe & Clake-pearson, 2011). სოციალური მედიის საშუალებით სტუდენტებმა განავითარეს 

ლექსიკა, გააუმჯობესეს თავიანთი წერის უნარები და შეამცირეს ორთოგრაფიული შეცდომები (Yunus 

& Salehi, 2012). 

სოციალური მედია  ახალ შესაძლებლობებს ქმნის სტუდენტებისთვის.  ისინი საოცრად ეფექტურია 

ადამიანებთან დასაკავშირებლად და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლისათვის (Arquero & Esteban, 

2013).  სოციალური მედიის დანერგვის შემდეგ, საგანმანათლებლო სექტორის შესაძლებლობები 

გაიზარდა (Selwyn, 2007). 

დეივისმა და კრანსტონმა, ჩამოთვალეს სოციალურ ქსელთან დაკავშირებული ზოგიერთი რისკი, რაც 

მოიცავდა დანაშაულებრივ ქმედებებს, როგორიცაა პირადობის მოწმობის მოპარვა და ყალბი 

კონტაქტები, რაც დღეს საკმაოდ გავრცელებულია, სექსუალური ძალადობა ან შევიწროება, ასევე 

შეუსაბამო რეკლამები (Davies & Cranston, 2008). ამავე თემაზე სხვა კვლევამ მოახდინა სოციალურ 

ქსელთან დაკავშირებული ზოგიერთი გამოწვევის იდენტიფიცირება, მათ შორის, ინტერნეტ 

შევიწროება, ე.წ. “სექსტინგი”, დეპრესია და კონფიდენციალურობის პრობლემა (O’keeffe & Clake-

pearson, 2011). „სექსტინგი“ არის შეტყობინება, რომელიც შეიცავს სექსუალური ხასიათის ტექსტს, 

ვიდეოს ან ფოტოს.  

კიბერბულინგი: კიბერბულინგი არის ბულინგის კატეგორია, რომელიც მიმდინარეობს ციფრულ 

სფეროში ან ელექტრონული ტექსტების საშუალებით. „ეს არის ნებისმიერი ქცევა, რომელიც 

ხორციელდება ელექტრონული ან ციფრული მედიის საშუალებით, ინდივიდის ან ჯგუფების მიერ, 

რომელიც ავრცელებს მტრულ ან აგრესიულ შეტყობინებებს, რათა ზიანი მიაყენონ ან შეუქმნან 

დისკომფორტი სხვებს (Tokunaga, 2010). კიბერბულინგი სერიოზული საფრთხეა სოციალურ მედიაში 

და მრავალი კვლევა ჩატარდა მისი მიზეზების დასადგენად. კიბერბულინგის მიზეზები, 

მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული პრაქტიკული აგრესიის გამოყენებასთან, ძალადობის 

დასაბუთებასა და მეგობრების ნაკლებად აღქმულ სოციალურ მხარდაჭერასთან (Calvete, Orue, 

Estevez, Villardon & Padilla, 2010). 
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კონფიდენციალურობის პრობლემები:  საგანგაშოა ის ფაქტი თუ რა სიჩქარით, ვრცელდება ყალბი 

ინფორმაცია, რაც კიდევ უფრო ართულებს   მის კონტროლს. ზოგიერთი სოციალური ქსელის 

მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია საჯაროა, რომელსაც შემდგომში არაკეთილსინდისიერი 

მიზნებისთვის იყენებენ. სოციალური ქსელების საიტები (SNS) მის მომხმარებლებს 

კონფიდენციალურობის დაცვის საშუალებას არ აძლევს (Preibusch, Hoser, Gurses & Berendt, 2007).  

ამ ეფექტების გარდა, მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა სხვა კვლევებმაც დაადასტურა, რომ სოციალურ 

მედიას შეუძლია ზიანი მიაყენოს სტუდენტების აკადემიურ ცხოვრებას, თუ არ გამოვიჩენთ 

სიფრთხილეს მისი გამოყენებისას. მაგალითად,  კვლევის, რომლის სათაურია „უსაფრთხოების 

საჭიროება ახალგაზრდებს შორის სოციალური ქსელის საიტებზე“ დადგინდა, რომ სოციალური 

მედია გავლენას ახდენს სტუდენტების ლექსიკაზე. ისინი იყენებენ სიტყვების შემოკლებულ და 

გრამატიკულად არასწორ ფორმებს მეგობრებთან საუბრისას და გაუცნობიერებლად ეჩვევიან წერის 

მსგავს სტილს და აკადემიურ სფერეობშიც იყენებენ მას. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უმნიშვნელო 

გამოწვევაა, მაგრამ  უნდა აღინიშნოს ამ შეცდომების ტირაჟირების მზარდი ტემპი,  ხოლო იმ 

შემთვევაში, თუ ყურადღება არ გამახვილდება ამ საკითხზე, მსგავსი წერის სტილი შესაძლებელია 

ნორმადაც კი ჩაითვალოს (Obi, Bulus, Adamu & Sala’at, 2012). 

 

 

 

 

 

მეთოდოლოგია  

კვლევის მიზანია, დავადგინოთ თუ როგორ აღიქვამენ რა ზეგავლენას ახდენს სოციალური მედია 

სტუდენტებზე. კვლევის ამოცანებია: რა ზეგავლენას ახდენს სოციალური მედია სტუდენტთა 

აკადემიურ მოსწრებაზე, რა დამოკიდებულება აქვთ სტუდენტებს სოციალური მედიისადმი, რა დროს 

უთმობენ ისინი სოციალური მედიით სარგებლობას და რომელ სოციალურ მედიაში არიან აქტიურად 

ჩართულნი. 

აღნიშნული კვლევის ფარგლებში, გაანალიზდა, როგორც საერთაშორისო, ასევე, ადგილობრივი 

დოკუმენტები, ლიტერატურა და სტატისტიკური მონაცემები. კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, მიზნობრივი შერჩევის საფუძველზე. კვლევის 

მიმდინარეობისას ონლაინ ჩატარდა 7 სიღრმისეული ინტერვიუ და ერთი ფოკუს-ჯგუფი.  ჯამურად 

მონაწილეობდა 15 სტუდენტი. მათგან 8 სტუდენტი - ფოკუს-ჯგუფში და 7 სტუდენტი - სიღრმისეულ 

ინტერვიუში. გამოკითხულთა შორის  9 მდედრობითი და 6 მამრობითი სქესის წარმომადგენელი 

მონაწილეობდა. 
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ძირითადი შედეგები 

ჩატარებული სიღრმისეული ინტერვიუებიდან გამოიკვეთა, ყველა რესპონდენტი სხვადასხვა 

სოციალური მედიის მომხმარებელია, ამასთან ისინი ყველაზე ხშირად Facebook-ს იყენებენ.  

კავშირი დადგინდა სტუდენტის GPA-სა და სოციალურ მედიაში დახარჯულ დროსთან შორის. ის 

სტუდენტები, რომლებიც აღნიშნავდნენ, რომ სოციალურ მედიას უთმობენ დიდ დროს, შედარებით 

დაბალი GPA აქვთ, ვიდრე იმ სტუდენტებს, რომლებიც  უფრო ნაკლებ დროს ატარებენ სოციალურ 

მედიაში. ის რესპონდენტები, რომლებიც გაცილებით დიდ დროს უთმობენ სოციალურ მედიას, 

აღნიშნავდნენ, რომ გულისყურით არ ასრულებდნენ დავალებებს  და მეტიც, ისინი ლექციების 

მიმდინარეობის პერიოდშიც კი იყენებენ სხვადასხვა სოციალურ მედიას. 

რესპოდენტები მიუთითებენ, სოციალური მედიის დადებით მხარეებზე,  კერძოდ სოციალური 

ქსელები მათ ეხმარებათ ინფორმაციის გაცვლაში, ყველა მათგანმა აღნიშნა, რომ არსებობს 

სხვადასხვა საგნის Facebook ჯგუფები,  სადაც ერთამენთს უზიარებენ სასწავლო მასალას, ბევრი 

ლექტორი თვითონ ქმნის ამგვარ  ჯგუფს, შესაბამისად  იგი სტუდენტსა და ლექტორს შორის 

კომუნიკაციის მთავარი საშუალებაა. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, სოციალური მედიის დადებით 

მხარედ დაასახელა, ინფორმაციის გავრცელების სისწრაფე.  სოციალურ მედიას სტუდენტები, 

კონტაქტისა და ურთიერთობების შენარჩუნების უალტერნატივო საშუალებად ასახელებენ.  

გლობალური პანდემიის პირობებში, რესპონდენტებმა ყურადღება გაამახვილეს სოციალური მედიის 

როლის ზრდაზე და მათთვის ის ერთადერდი ადგილია, სადაც თავისუფლად შეუძლიათ სხვა 

ადამიანებთან კავშირი.  

საინტერესოა, თუ რა მიზეზით არიან სტუდენტები ჩართული სოციალურ მედიაში, ნაწილმა აღნიშნა, 

რომ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია, არ იყენებდე სოციალურ მედიას, 

კომუნიკაციის მთავარ საშუალებად სწორედ იგი იქცა და ძნელია თავი აარიდო მას, თუ გინდა 

აქტიურად გაეცნო სიახლეებს, ხოლო მეორე ნაწილმა მიზეზად სოციალური ქსელების გართობითი 

ფუნქცია დაასახელა.  

 ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ერთ-ერთი რესპოდენტის პასუხზე. მისი აზრით, სოციალურ მედიას 

იმ მიზეზით იყენებენ, რომ შექმნან ყალბი სამყარო, სადაც საზოგადოებას მოაჩვენებენ თავს 

ისეთებად, როგორებიც უნდა იყვნენ, ეს შეიძლება მიაღწიონ ყალბი ინფორმაციით, მხოლოდ  

ბედნიერების გამომხატველი სტატუსებით და ა.შ. სხვა სტუდენტებიც, მიუთითებენ ამ პრობლემაზე. 

მათი აზრით, სოციალური მედია ქმნის კონკრეტულ სტანდარტებს, რომელიც თვითშეფასებაზე 

აისახება და გსურს აკმაყოფილებდე ამ სტანდარტებს. ხშირია, „ინფლუენსერებზე“ მიბაძვაც.  

სტუდენტების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ ისინი ვერ გრძნობენ უსაფრთხოდ თავს სოციალურ 

ქსელებში, რადგან შესაძლებელია შეაღწიოს მათ ანგარიშებში სხვა უცხო ადამიანმა და მათი 

კონფიდენციალური ინფორმაცია გახდეს ყველასთვის საჯარო. 
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აქცენტი ასევე გაკეთდა აკადემიური თვალსაზრისით სოციალური მედიის გამოყენებაზე. 

რესპოდენტების უმრავლესობის აზრით, სოციალური მედია და ზოგადად ინტერნეტ სივრცე, მათ 

ეხმარებათ სხვადასხვა ლიტერატურის მოპოვებაში და ბიბლიოთეკაში ძებნაზე მეტად, ურჩევნიათ 

სწორედ ამ მეთოდის გამოყენება, რომელიც უფრო სწრაფი და მარტივია, ასევე, არ ითვალისწინებს 

ზედმეტ ხარჯებს. 

საყურადღებოა, თუ რა ასაკიდან იყენებენ სტუდენტები სოციალურ ქსელებს. კვლევის შედეგებზე 

დაყრდნობით აღმოჩდა, რომ სრული უმრავლესობა ბავშვობიდან აქტიურად იყენებს მათ, 

საშუალოდ  11-12 წლიდან. რესპოდენტებმა ისაუბრეს ასევე პირისპირ ურთიერთობის ნაკლებობაზე, 

რაც, მათი აზრით, სწორედ სოციალური ქსელებითაა გამოწვეული,  ის ერთგვარ წინაღობად არის 

ქცეული ასეთი ურთიერთობისთვის, რესპოდენტებმა დააფიქსირეს მოსაზრება, რომ ონლაინ სივრცე 

იმდენად ზემოქმედებს მათზე, ფაქტობრივად, კომუნიკაციის პირველწყაროდ სწორედ ის ესახებათ და 

საერთოდ არ თვლიან საჭიროებას პირისპირი ურთიერთობისა, ერთმა სტუდენტმა ამგვარ ფაქტორს 

გაუცხოება უწოდა. რესპონდენტმა  ასოციალურობის გამომწვევ მიზეზად დაასახელა სოციალური 

მედია.  

კვლევის შედეგები ცხადყოფს,  რომ სოციალურ მედიას დღეში დაახლოებით 5-6 საათს უთმობენ, 

რაც საბოლოოდ,  მათივე თქმით, ცუდად აისახება მეცადინეობის პროცესზე. ერთ-ერთმა 

რესპონდენტმა აღნიშნა: “ზოგჯერ მინდა მოვწყდე სოციალურ მედიას და ვიმეცადინო, თუმცა ის 

იმდენად ჩამთრევია, რომ მიჭირს ამის გაკეთება“. 

 სტუდენტებს შევეკითხეთ, თუ რა არის მათი სოციალურ მედიაში აქტიურობის მიზეზი, მათ ერთხმად 

დააფიქსირეს, რომ წარმოუდგენელია სოციალური მედიის გარეშე აქტიური კავშირი გქონდეს სხვა 

ადამიანებთან და როცა ხედავენ თუ როგორ იყენებენ მას მათ გარშემო, სურვილი აქვთ მასში 

ჩართულობისა. 

აღსანიშნავია, რომ სტუდენტებმა ყურადღება სოციალური მედიის დადებითი მხარეებზეც 

გაამახვილეს. ერთ-ერთი რესპოდენტი აღნიშნავს, რომ „სოციალური მედიის, კერძოდ, სოციალური 

ქსელების მეშვეობით აქტიური კავშირი მაქვს ოჯახის წევრებთან, რომლებიც სხვა ქალაქში 

იმყოფებიან და ფეისბუქი მეხმარება დავძლიოთ მონატრება”, ხოლო მეორე რესპოდენტის თქმით, 

„რეალურად სოციალური მედიის დახმარებით, გავიცანი ბევრი ადამიანი სხვა ქვეყნებიდან და 

მათთან კონტაქტი ჩემთვის საინტერესოა“.  

ფოკუს-ჯგუფის წევრებს შევეკითხეთ,  თუ რაზე უთქვამთ უარი, სოციალური მედიაში დროის 

გატარების სანაცვლოდ,  ერთ-ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა, „ოჯახთან ერთად უნდა გამეტარებინა 

დრო, მივდიოდით კინოში და მე იმდენად ვიყავი სოციალურ მედიაში გართული, საერთოდ უარი 

ვთქვი წასვლაზე“. რესპოდენტების აზრით, ცხოვრება მოსაწყენია სოციალური მედიის გარეშე და ის 

მათთვის მთვარი გასართობი საშუალებაა. 
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სტუდენტებს მიაჩნიათ, რომ თუ დავაწესებთ ყოველდღიურ ლიმიტს, თუ რამდენი ხანი უნდა 

დავხარჯოთ დღეში სოციალურ მედიაში, შესაძლებელი იქნება ვაკონტროლოთ დრო, რაც ჩვენს 

ყოველდღიურობაზე ნაკლებად მოახდენს უარყოფით გავლენას . 

დასკვნა 

ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სოციალური მედია უარყოფითად მოქმედებს სტუდენტების 

აკადემიურ მოწსრებაზე, კერძოდ, ის ხელს უშლის სტუდენტებს გამოყონ დრო მეცადინეობისთვის. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ისინი ლექციების დროს, სოციალურ მედიაში ყოფნის გამო, 

კონცენტრაციას ვერ ახდენენ უშუალოდ ლექციაზე. სტუდენტები, რომლებიც სოციალურ მედიას 

უთმობენ დიდ დროს, შედარებით დაბალი GPA აქვთ, ვიდრე იმ სტუდენტებს, რომლებიც  უფრო 

ნაკლებ დროს ატარებენ სოციალურ მედიაში. 

სტუდენტებს სოციალური მედიის მიმართ, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი დამოკიიდებულება 

აქვთ და გამოყოფენ სოციალური მედიის დადებით და უარყოფით მხარეებს. სოციალური მედიის 

ერთ-ერთ მთავარ უარყოფით მიზეზად დასახელდა კონფიდენციალურობის პრობლემა, რასაც სხვა 

კვლევებიც ადასტურებს,  რომ ზოგიერთი სოციალური ქსელის მომხმარებლების პირადი 

ინფორმაცია საჯაროა, რომელსაც შემდგომში არაკეთილსინდისიერი მიზნებისთვის იყენებენ 

(Preibusch, Hoser, Gurses & Berendt, 2007).  

კვლევის შედეგად, გამოიკვეთა სოციალური მედიის დადებითი მხარეები: სოციალური მედია  ხელს 

უწყობს სტუდენტებს სხვადასხვა სალექციო კურსის შესახებ ინფორმაციის გაცვლაში, როგორც 

ერთმანეთში, ასევე ლექტორებს შორისაც, რასაც სხვა საერთაშორისო კვლევაც ადასტურებს, სადაც 

საუბარია ელოქტრონულ სწავლებაზე, როგორც სწავლების ახალ მეთოდზე (Pappas, 2013).  

სოციალური მედიის მეშვეობით სტუდენტები სწრაფად და მარტივად პოულობენ მათთვის საჭირო 

ლიტერატურას; სოციალური მედიის დახმარებით, სტუდენტებს შეუძლიათ იკონტაქტონ მათგან შორს 

მყოფ ოჯახის წევრებთან, ასევე მეგობრებთან; აღსანიშნავია, სოციალური მედიის დახმარებით 

ინფორმაციის გავრცელების სისწრაფე. 

სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი სოციალურ მედიაში 11-12 წლის ასაკიდან, ხოლო ყველაზე 

დიდი პოპულარობით Facebook-ი გამოირჩევა. საშუალოდ, სტუდენტები დღეში 5-6 საათს უთმობენ 

სოციალურ მედიას.  

მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურ მედიას არაერთი დადებითი მხარე აქვს, სტუდენტები მას დიდ 

დროს უთმობენ, რაც საბოლოოდ, უარყოფითად ისახება მათ აკადემიურ შედეგებზე. აქედან 

გამომდინარე, საჭიროა სტუდენტების მიერ სოციალურ მედიაში დახარჯული დროის კონტროლი. 

აღსანიშნავია, ის ფაქტიც, რომ კონფიდენციალურობის პრობლემა ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად 

რჩება სოციალური მედიისა და აუცილებელია დაცვის მექანიზმების გაძლიერება.  
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საქართველოში მომუშავე პრაქტიკოს სოციალურ მუშაკებს ბევრ სირთულესა და გამოწვევასთან 

უწევთ გამკლავება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროფესია ჩვენს ქვეყანაში სულ რაღაც ორ 

ათწლეულს ითვლის, ამ კუთხით მრავალი პრობლემა იჩენს თავს. არსებობს რამდენიმე 

რელევანტური კვლევა, რომელიც სოციალური მუშაკების საქმიანობას სხვადასხვა ასპექტში 

განიხილავს. ამაში იგულისხმება ადამიანის უფლებებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ 

ჩატარებული კვლევები. თუმცა, ამ ნაშრომში ახალი პერსპექტივიდან იქნება ნაჩვენები ის 

ფუნდამენტური საჭიროებები და ძირეული სისტემური პრობლემები, რომელსაც მათ პროფესიულ 

საქმიანობაში ვაწყდებით. მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენს სოციალური მუშაკების 

პერსპექტივიდან დანახული პრობლემების ანალიზი. კვლევაში განხილულია როგორც 

ადგილობრივი, ასევე,  საერთაშორისო გამოცდილება. აქცენტი გაკეთებულია სოციალური მუშაკების 

სამუშაო გარემოსა და მათი საქმიანობის ეფექტიანობაზე. 

მოცემული ნაშრომი ეფუძნება თვისებრივ კვლევას, კერძოდ: ა) სიღრმისეულ ინტერვიუს, რომელიც 

ჩატარდა საქართველოში სახელმწიფო და არასამთვრობო სექტორში მომუშავე სოციალურ 

მუშაკებზე;  ბ)დოკუმენტების ანალიზი (მოხსენებები, ანგარიშები, სახელმწიფო დოკუმენტები და სხვა 

აქამდე ჩატარებული კვლევები). 

კვლევამ გამოავლინა ის სისტემური ხარვეზები, რომლებსაც სოციალური მუშაკები ყოველდღიურ 

საქმიანობაში აწყდებიან. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, COVID-19-ის პანდემიამ  ეს პრობლემები 

მეტად გაამწვავა და გაართულა მათი სამუშაო პროცესი. 

მოცემული კვლევა ხელს შეუწყობს არსებული რეალობის საფუძვლიანად გაანალიზებას და 

დაგვეხმარება გავიაზროთ მათი პროფესიული საქმიანობის სირთულეები. კვლევის შედეგებზე 

დაყრდნობით შემუშავდა რეკომენდაციები, რომელიც დაგვეხმარება აღნიშნულ გამოწვევებთან 

გამკლავების გზების დასახვაში, რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს სოციალური მუშაკების საქმიანობის 

ეფექტიანობა. 

 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური მუშაკი, გამოწვევები, ხარვეზები, ეფექტური ფუნქციონირება, 

პრობლემათა ანალიზი, პრაქტიკული საქმიანობა.   
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შესავალი                                                                                                                           

სოციალური მუშაობა არის ახალი, ინოვაციური, გამოწვევებით აღსავსე პროფესია, რომელიც თავის 

თავში აერთიანებს მრავალ მნიშვნელოვან ღირებულებას. იგი ხელს უწყობს სოციალურ 

ცვლილებებს, ადამიანთა გაძლიერებას, გათავისუფლებას მათი კეთილდღეობის გაუმჯობესების 

მიზნით. სოციალური სისტემური თეორიების გამოყენებით სოციალური მუშაკი ერევა ადამიანისა და 

მისი გარემომცველი სამყაროს ურთიერთობაში (შატბერაშვილი, 2011).  საქართველოში სოციალური 

მუშაობის განვითარების ისტორია იწყება  1999 წლიდან, როდესაც შეიქმნა კანონი „ობოლ და 

მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა შვილობილად აყვანის შესახებ“, სწორედ ამის შემდეგ 

მოხდა პირველად ამ პროფესიის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრა და დადგინდა  სოციალური 

სამუშაოს შინაარსი. უამრავი რეფორმის ფონზე საბოლოოდ 2018 წლის 13 ივნისს ამოქმედდა კანონი, 

რომლითაც განისაზღვრა სოციალური მუშაკის უფლება-მოვალეობები და ჩამოყალიბდა ერთიანი 

საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელშიც დეტალურად იყო გაწერილი სოციალური მუშაკის ძირითადი 

საქმიანობა (კილაძე, 2018). მოგეხსენებათ, რომ ეს პროფესია საქართველოში სულ რაღაც ორ 

ათწლეულს ითვლის. შესაბამისად, პრობლემებისა და დაბრკოლებების რაოდენობა არც თუ ისე 

მცირეა. პირველ რიგში, აღნიშნული საკითხის აქტუალობის განმაპირობებელია სოციუმში 

ცნობიერების დაბალი დონე და ინფორმაციის ნაკლებობა, რაც პირდაპირ კავშირშია სოციალური 

მუშაობის ხარისხიანად და ნაყოფიერად ფუნქციონირებასთან.  სოციალური მუშაკის როლი 

საზოგადოებისთვის არსებითად ღირებულია და მრავალი საკითხის განმსაზღვრელ ფაქტორსა და 

ადამიანების სხვადასხვა სტრუქტურებთან დამაკავშირებელ რგოლს წარმოადგენს. სხვადასხვა ტიპის 

გამოწვევების შესწავლა მოგვცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ნათლად შევაფასოთ არსებული 

მდგომარეობა. კვლევის მიზნამდე მივდივართ საკითხის ფუნდამენტურად შესწავლით.  მოცემული 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს სოციალური მუშაკების პერსპექტივიდან დანახული პრობლემების 

(იგულისხმება რესურსების მოძიება, ბენეფიციარებთან კომუნიკაცია, კვალიფიციური კადრების 

ნაკლებობა, სახელმწიფოს არაეფექტური პოლიტიკა და სხვა)  ანალიზი. ეს კვლევა დაგვეხმარება 

საფუძვლიანად გავიაზროთ არსებული მდგომარეობის სირთულე. ამასთანავე, ის სხვა მკვლევრებს 

მისცემს ახალი, ცვლილებებზე ორიენტირებული კვლევის დაგეგმვის ბიძგს. ეს კი თავის მხრივ  ხელს 

შეუწყობს ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელებას და სოციალური მუშაკების დანახული 

თვალით არსებული პრობლემების აღმოფხვრას,  იქნება ნაყოფიერი და იმედის მომცემი. 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის განმარტებით, „სოციალური მუშაობა არის  

პროფესია, რომელიც ხელს უწყობს ინდივიდების, ჯგუფებისა და თემის სოციალური ფუნქციონირების 

ამაღლებას და მიზნად ისახავს ისეთი პირობების შექმნას, რომლშიც შეეძლებათ პოტენციალის 

სრული რეალიზაცია“ (საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2016). სოციალური მუშაკები 

მომსახურეობას უწევენ ყველას, დაწყებული ჩვილი ბავშვიდან, დამთავრებული ხანდაზმულით. 

ადამიანებს ეხმარებიან საკუთარი შესაძლებლობებისა და პოტენციალის გაუმჯობესებაში, 
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აკავშირებენ მათთვის  აუცილებელ რესურსებთან და ეხმარებიან ამ რესურსების გამოყენებაში 

(ნამიჭეიშვილი, 2010). როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ამ სფეროში მრავალი დაბრკოლება იჩენს თავს 

და დოკუმენტების ანალიზის შედეგად, განსაკუთრებით გამოიკვეთა რამდენიმე მათგანი. განხილული 

საკითხებიდან და მიმოხილული ლიტერატურიდან გამომდინარე, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ 

აუცილებელია მკვლევართა მხრიდან აქცენტირება გაკეთდეს საქართველოში მომუშავე სოციალური 

მუშაკების გამოწვევებზე. ვინაიდან, ჩვენს ქვეყანაში სოციალური მუშაობა „ახალბედა“ პროფესიად 

ითვლება, რომლის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს კვალიფიციური კადრების 

ნაკლებობა. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის კვლევის შედეგების თანახმად 

სოციალური მუშაკების რაოდენობა, როგორც თბილისში, ასევე დასავლეთ და აღმოსავლეთ 

საქართველოში ძალიან მცირეა. კერძოდ, ყველაზე მეტი პრაქტიკოსი გვხვდება ბავშვთა 

კეთილდღეობისა და დაცვის სფეროში (288), ხოლო ყველაზე ცოტა იძულებით გადაადგილებული 

პირების სფეროში (1) (საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2011). რომელიც რა თქმა 

უნდა, პირდაპირ გავლენას ახდენს მოქალაქეების სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ამას კი 

ადასტურებს არაერთი სტატისტიკური კვლევა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

2019 წლის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში მოსახლეობის 11,9% იღებს სოციალურ 

შემწეობას (საქსტატი, 2019). ამასთან, იზრდება ძალადობრივი შემთხვევების რაოდენობა. ეს ფაქტები 

კი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ სოციალური მუშაკების მიერ  განხორციელებული ინტერვენციები 

მოკლევადიანია და არ არის ეფექტიანი. ამის გამომწვევი მიზეზი ისაა, რომ მათ ერთდროულად ბევრ 

შემთხვევაზე უწევთ მუშაობა.  საქართველოში 1 სოციალურ მუშაკზე 120-მდე  საქმე მოდის.  

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის თანახმად, თუ სლოვენიაში 100 ათას მოსახლეზე 772 

სოციალური მუშაკი მოდის, საქართველოში ამავე რაოდენობას მხოლოდ 7 სოციალური მუშაკი 

ემსახურება (ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2019).                                                                                                                        

 

ბუნებრივია, რომ სამუშაოს ხარისხიანად შესრულება ასეთ პირობებში საკმაოდ რთულია. ჩვენი 

მოსაზრებით, იმისათვის, რომ სახელმწიფოში ეფექტიანად ფუნქციონირებდეს სოციალური მუშაობა, 

აუცილებელია ბევრი პროფესიონალი კადრის არსებობა, რომლებიც მაქსიმალური 

კონცენტრაციითა და უფრო მეტი დროითი რესურსით განახორციელებენ პრაქტიკულ საქმიანობას. 

დღევანდელ ქართულ რეალობაში სოციალური მუშაობა გვევლინება, როგორც არა პერსპექტიული  

საქმიანობა, რომელიც არ ფასდება როგორც სახელმწიფოს, ასევე, ხალხის მხრიდანაც. ამის 

ერთერთ მთავარ მიზეზად შეიძლება მივიჩნიოთ დაბალი ანაზღაურება. კერძოდ, უფროსი 

პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკის ანაზღაურება შეადგენს 1000 ლარს და ამ თანხის უმეტესი ნაწილი 

ხმარდება სოციალური მუშაკის ტრანსპორტირებას, ამას ემატება მათი არა ანაზღაურებადი 

ზეგანაკვეთური სამუშაო. გარდა ამისა, არანაკლებ ხაზგასასმელ საკითხს წარმოადგენს სახელმწიფო 

პოლიტიკის  ნაკლებად ხელშეწყობა. ამას ადასტურებს ის სამუშაო სივრცე და შენობების 

ინფრასტრუქტურული გარემო, რომელშიც სოციალურ მუშაკებს უწევთ მუშაობა (ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2017).  ეს არამარტო სოციალური 
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მუშაკებისთვისაა პრობლემატური საკითხი, არამედ მათი მომსახურების მიმღებთათვის, რომლებსაც 

ბევრი ბარიერის გადალახვა უწევთ.  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და 

ხანდაზმულები არიან იმ მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებსაც ექმნებათ 

გადაადგილების პრობლემა. ამასთან, იმის გამო, რომ ერთ ოთახში რამდენიმე სოციალური მუშაკია, 

ხშირად ირღვევა მომსახურების მიმღებების კონფიდენციალურობა (ფეტვიაშვილი, 2018).                                                                                                                                                        

 

ზემოთ აღნიშნული პრობლემების გარდა, საყურადღებოა სოციალური მუშაობის ემოციური შრომის 

თავისებურებები. მაგალითად, პროფესიული საქმიანობის შესრულების პროცესში ემოციური 

ფაქტორები და შიდა ორგანიზაციული  რეგულაციები, რომლებიც დიდ გავლენას ახდენენ 

პიროვნების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე (ბარნაბიშვილი, 2017). უდავოა ის ფაქტი, რომ 

სოციალური მუშაობა გადაწვის რისკ ჯგუფში მყოფი პროფესიაა. კვლევის თანახმად, პროფესიული 

გადაწვის მაღლი პროცენტული მაჩვენებელი გამოვლინდა სწორედ ამ სფეროში. განსაკუთრებით კი, 

ბავშვთა კეთილდღეობის მიმართულებით მომუშავე პრაქტიკოსებში. სამუშაო გარემო ამ საკითხზე 

დიდ გავლენას ახდენს და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ის მჭიდრო კავშირშია პროფესიული 

გადაწვის გამომწვევ ფაქტორებთან (ხუჭუა, 2017). საერთაშორისო გამოცდილებაც ადასტურებს ამ 

ფაქტს. თვალსაჩინო მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ დიდი ბრიტანეთი, სადაც კვლევის 

შედეგებით დასტურდება, რომ 40% უკმაყოფილოა თავიანთი სამუშაო პირობებით და მათი 

უმრავლესობა გეგმავს, რომ სამსახური მიატოვოს რამდენიმე თვეში (Manthorpe, 2018). 

დღესდღეობით, სოციალური მუშაკებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს ეფექტიანი 

სუპერვიზიის არ არსებობა. კერძოდ, კვლევის პროცესში გამოიკვეთა ის დეტალი, რომ ხშირად მათ 

არ აქვთ წვდომა დაესწრონ სხვადასხვა სემინარებს, ვორქშოფებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათი 

კვალიფიკაციის ამაღლებას და პრაქტიკული საქმიანობის გაუმჯობესებას (ხვედელიძე, 2018).                                                                                                          

საქართველოს სოციალური მუშაობის ისტორიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენა 

პროფესიონალების გაფიცვა გახლდათ.  ისინი ითხოვდნენ არსებული მძიმე რეალობის შეცვლას. 

მათი მოთხოვნების აღსრულება ხელს შეუწყობდა ისეთი გარემოს ჩამოყალიბებას, რომელიც 

კომფორტული და მოსახერხებელი იქნებოდა პროფესიული საქმიანობის ნაყოფიერად 

განსახორციელებლად (ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2019). კოვიდ-

19-ის პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო გამოიკვეთა სოციალური მუშაკის როლი, განსაკუთრებით 

მოწყვლად ინდივიდებთან და ოჯახებთან მუშაობის თვალსაზრისით და სახელმწიფომ უფრო მეტად 

დაინახა სოციალური მუშაკის საჭიროება სისტემაში (საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 

2020).       

 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სოციალური მუშაობა ახალგაზრდა დარგია, იგი არაერთი 

წარმატებული რეფორმის  ნაწილია. დღესდღეობით, ერთერთ მთავარ გამოწვევად რჩება 

საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება და მათი ინფორმირება. აუციელებელია 

მოსახლეობამ იცოდეს, თუ ვინ არიან სოციალური მუშაკები და რა საქმიანობას ახორციელებენ ისინი. 
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რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოქალაქეებმა უნდა გაითავისონ, რომ სოციალური მუშაკები 

მუშაობენ და ხშირ შემთხვევაში, იბრძვიან სწორედ მათი კეთილდღეობისა და ცხოვრების ხარისხის 

ამაღლებისთვის.  

 

მეთოდოლოგია                                                                                                                      

კვლევაში გამოყენებულია თვისებრივი მეთოდები, კერძოდ, დოკუმენტების ანალიზი და  

სიღრმისეული ინტერვიუ, რომელიც ჩატარდა როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო 

სექტორში მომუშავე 6 სოციალურ მუშაკთან. კვლევა ჩატარდა მიზნობრივი შერჩევის მეთოდით. 

რესპოდენტები წარმოადგენდნენ სხვადასხვა სფეროს: ბავშვთა კეთილდღეობა, 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის რეფერირების მიმართულება, ლგბტქ თემის საკითხები. მათი 

უმეტესობა დასაქმებულია არასამთავრობო სექტორში. მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენს 

სოციალური მუშაკების პერსპექტივიდან დანახული პრობლემების (რესურსების მოძიება, 

ბენეფიციარებთან კომუნიკაცია, კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, სახელმწიფოს არაეფექტური 

პოლიტიკა და სხვა) ანალიზი. დასახული მიზნის მისაღწევად დასმულია შემდეგი ამოცანები:        

1) ვიკვლიოთ საქართველოში მომუშავე სოციალური მუშაკების პროფესიული საქმიანობის 

სირთულეები. ასევე, თუ რა დაბრკოლებებს აწყდებიან ისინი რესურსების მოძიებისა და გამოყენების 

ეტაპებზე, რაც მათი პრაქტიკის განმსაზღვრელია;                                                                                                                                             

2)სოციალური მუშაკების თვალთახედვიდან დავადგინოთ, თუ რამდენადა არის საზოგადოება 

ნდობით განმსჭვალული მათი პროფესიის მიმართ. ამასთანავე, არის თუ არა ეს დამაბრკოლებელი 

ფაქტორი სამუშაოს შესრულების პროცესში;  

3) შევისწავლოთ, თუ რა გავლენა მოახდინა კოვიდ-19-ის პანდემიამ სოციალურ მუშაკებზე და მათ 

ყოველდღიურობაზე; 

 4) დავადგინოთ, თუ რაში  ხედავენ გამოსავალს პროფესიონალი პრაქტიკოსები აღნიშნული 

პრობლემების აღმოსაფხვრელად;             

პანდემიისგან გამოწვეული რეგულაციებიდან გამომდინარე ინტერვიუ ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში. 

იმისათვის, რომ არსებული შეზღუდვებისგან გამოწვეული ზარალი მაქსიმალურად შეგვემცირებინა, 

სატელეფონო კომუნიკაციის მაგივრად, გამოვიყენეთ ზუმის პლატფორმა, სადაც სიღრმისეული 

ინტერვიუს ძირითადი მოთხოვნები მაქსიმალურად შესრულდა. ამის შემდეგ მომზადდა 

ტრანსკრიპტები, რის საფუძველზეც მოხდა მონაცემების კოდირება/დამუშავება.  

                                     

შედეგების ანალიზი  

ჩვენს მიერ გამოკითხულ რესპოდენტებთან ინტერვიუს დროს, გამოვლინდა გარკვეულ 

პრობლემათა ტენდენციები და აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა სფეროში მომუშავე პრაქტიკოსების 

პრობლემები ერთმანეთს დიდ წილად ემთხვევა. ბუნებრივია,  ეს დაბრკოლებები მათი საქმიანობის 

შემაფერხებელ ფაქტორებს წარმოადგენენ. სირთულეები და გამოწვევები მრავალმხრივია და 

შეგვიძლია სხვადასხვა კატეგორიებად დავყოთ. პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკების გამოცდილების 
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შედეგად ირკვევა, რომ მთავარი გამოწვევა, როგორც სამთავრობო, ასევე, არასამთავრობო 

სექტორისთვის არის დამსაქმებლების მხრიდან სოციალური მუშაკების ფუნქციის არასწორად აღქმა.  

პრაქტიკოსებს ხშირად უწევთ ისეთი საქმიანობის შესრულება, რაც მათ კომპეტენციას აღემატება. 

აღინიშნა, რომ არ არის უწყებათაშორის კოორდინაცია და კომუნიკაცია; მაგალითად, როდესაც 

ბენეფიციართან მუშაობს 3 სხვადასხვა უწყება, ისინი შეთანხმებულად არ მოქმედებენ, ამიტომ 

„ბენეფიციარისთვის მაინც არაფერი იცვლება, რადგან შედეგზე ვერ გავდივართ“. რესპონდენტები 

ასევე აქცენტირებას აკეთებდნენ პროფესიის ემოციურ და ფიზიკურ სიმძიმეზე.   მიუხედავად იმისა, 

რომ ბოლო წლებში ანაზღაურება გაიზარდა, ის მაინც არ არის რელევანტური და შესაფერისი მათი 

შრომისა. ემოციური გადაწვის მხრივ, კოვიდ-19-მა უფრო გაამწვავა აღნიშნული ფაქტორი, რადგან 

მომსახურების მიმღებების მხრიდან გაიზარდა მიმართვიანობის რაოდენობა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 

ტრანსპორტირების პრობლემა ორივე სექტორში მომუშავე პრაქტიკოსებს არ აწუხებთ. სამთავრობო 

სექტორში ეს უფრო ხშირად ვლინდება და მათ საკუთარი ხარჯებით უწევთ ბენეფიციართან ვიზიტზე 

გასვლა. პანდემიამ ეს ყოველივე უფრო გაამძაფრა, ამასთან, კომუნიკაცია ბენეფიციარებთან 

ხორციელდება დისტანციურად. ძირითადად, მათ სატელეფონო კომუნიკაცია აქვთ. ოჯახში ვიზიტები 

კი ხდება გადაუდებელი და აუცილებელი შემთხვევების დროს საერთაშორისო გაიდლაინების 

მიხედვით. პრაქტიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ არსებულ გამოწვევებს სხვადასხვა ორგანიზაციები 

განსხვავებულად უმკლავდებიან. მათ მიერ ხაზგასმული საკითხები მჭიდრო კავშირშია ჩვენს 

განხილულ ლიტერატურასთან, რაც ადასტურებს კვლევათა რელევანტურობას. სოციალური 

მუშაკების მხრიდან ინტერვიუს დროს,  ასევე, აღინიშნა ისიც, რომ საზოგადოებაში ხდება მათი 

ფუნქცია-მოვალეობების არასწორად აღქმა და დაკნინება. ამ ყველაფერს ხელს  უწყობს 

სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული უშედეგო პოლიტიკა და მედიის მხრიდან არასწორი 

ინფორმაციის გაშუქება (განსაკუთრებით განვლილ წლებში). ამასთანავე, ძალიან მნიშვნელოვანია 

ის, რომ საჭირო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა არ გვხვდება ყველა სფეროში. წინა წლებთან 

შედარებით მომსახურებები გაიზარდა, მაგრამ ამ მხრივ, როგორც სოციალური მუშაკები ამბობდნენ, „ 

განებივრებულები არ არიან“. როგორც რესპონდენტები აღნიშნავდნენ, ბავშვთა კეთილდღეობისა და 

ოჯახის გაძლიერების მიმართულებით ქვეყანაში ბევრი სერვისი არსებობს, თუმცა იმავეს ვერ ვიტყვით 

ლგბტქ თემსა და მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულთა სფეროზე. ჩვენს მიერ მიმოხილული 

ლიტერატურითაც დასტურდება, რომ ეს კვლავ რჩება საყურადღებო საკითხად. გამოიკვეთა ისიც, 

რომ სერვისები და მათი კომპონენტები არ არის მოქნილი და ბენეფიციარის ინდივიდუალურ 

საჭიროებებზე მორგებული.  ხშირია, როდესაც მომსახურების მიმღებები სახელმწიფო დახმარებებზე  

ხდებიან დამოკიდებულნი და შესაბამისად, ვერ ხდება კომპლექსური პრობლემების მოგვარება.                                                                                             

სოციალური მუშაკები საკუთარი პრაქტიკული გამოცდილებიდან გვთავაზობენ გარკვეულ ხედვას 

არსებული რეალობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი 

აღნიშნავდა, რომ უმთავრესია ამ პროფესიის პოპულარიზაცია, რადგან საზოგადოებაში ცნობიერების 

დონის ამაღლება გამოიწვევს სახელმწიფოს მეტად დაინტერესებას და შესაბამისად, ეს იქნება ბიძგი 

პრობლემების აღმოფხვრისა. ამასთანავე, აუცილებელია გაიზარდოს სოციალურ მუშაკთა 
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რაოდენობა პროფესიონალი კადრების ხარჯზე, რაც გააუმჯობესებს მომსახურების ხარისხს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად მოხდა პროფესიისთვის მანდატის მინიჭება, სახელმწიფომ 

კარგად უნდა გაითავისოს სოციალური მუშაკის როლი სისტემაში, პრაქტიკის დონეზე. შესაძლოა 

ტარდებოდეს გარკვული ღონისძიებები, თუმცა ისინი გახლავთ დროში გაწელილი და ნაკლებ 

შედეგიანი.  წერტილოვანი ჩარევებით შეუძლებელია სისტემური ცვლილებების განხორციელება. 

სახელმწიფომ უნდა შექმნას ბენეფიციარის ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული სერვისები 

(ჰოლისტური მიდგომის გათვალისწინებით) და უნდა გაზარდოს მათი რაოდენობა. არსებულ 

ლიტერატურაში, ნაკლებად იყო გამოკვეთილი მედიის როლი სოციალურ მუშაობასთან 

მიმართებაში, თუმცა კვლევის შედეგებში ეს ფაქტორი ნათლად იკვეთება და როგორც ერთერთმა 

რესპონდენტმა ახსენა, მედიაში დაიწყო ისეთი ვიდეო-რგოლების გაშუქება, რომლებიც სოციალური 

მუშაობის შესახებ ავრცელებენ ინფორმაციას. სწორედ პოზიტიურად გაშუქება შეუწყობს ხელს 

პროფესიული ღირებულებების გავრცელებას საზოგადოებაში და არა ის ნეგატიური ანტიპიარის 

კამპანია, რომელიც წარსულში ხშირად იქცევდა მოსახლეობის ყურადღებას. თუ მედიას არ შესწევს 

იმის ძალა, რომ სოციალური მუშაობა გააშუქოს სამართლიანად, დადებით კონტექსტში, უმჯობესია, 

რომ საერთოდ არ გაშუქდეს მსგავსი სიუჟეტები. ვინაიდან, არასწორი ინფორმაციის გავრცელებამ 

შესაძლოა ქვეყანაში გამოიწვიოს პროფესიის დაკნინება და სტიგმატიზირება (Mason, 2018). 

საქართველოს მაგალითზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო პერიოდში სატელევიზიო არხები 

ხშირად იწვევენ სოციალურ მუშაკებს, რათა მიეცეთ შესაძლებლობა საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლებისა და საკუთარ პროფესიულ პრაქტიკაზე მნიშვნელოვანი აქცენტებით საუბრისა. ეს კი 

სრულიად ლოგიკურია, ვინაიდან, ჩვენს ქვეყანაში არსებულმა სოციალურმა და ეკონომიკურმა 

მდგომარეობამ „მოითხოვა“ სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის გაძლიერება.  

დასკვნა 

საქართველოში მომუშავე სოციალური მუშაკების  გამოწვევების შესწავლისას გამოიკვეთა 

გარკვეული პრობლემები, რომელთა მოგვარებაც სფეროსთვის დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. 

არსებობს ძირეული საჭიროებები, როგორც სახელმწიფო ისე არასამთავრობო სექტორში. კვლევის 

მთავარი ღირსება გახლავთ ის, რომ სოციალური მუშაკების პერსპექტივიდან იქნა გაანალიზებული 

არსებული რეალობა. კვლევის შედეგებმა გაამართლა ჩვენს მიერ დასმული ამოცანები. ვინაიდან, 

გამოიკვეთა ის პრობლემები, რომელთაც პრაქტიკოსები ყოველდღიურ საქმიანობაში აწყდებიან. 

ესენია: რესურსების სიმცირე, საქმიანობის ადეკვატური გარემოს არ არსებობა, კვალიფიციური 

კადრების ნაკლებობა, ზეგანაკვეთური სამუშაო, უწყებათა არაკოორდინირებული მუშაობა და მათ 

შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენციები 

სახელმწიფო და არასამთავრობო სექსტორებთან მიმართებაში. მაგალითად ის, რომ სახელმწიფო 

სექტორში მომუშავე სოციალურ მუშაკებს აქვთ მეტი უფლებამოსილება, რაც განაპირობებს მათ 

სერიოზულ დატვირთვას და შესაბამისად, პროფესიული გადაწვის მაჩვენებელი ამ სექტორში უფრო 

იჩენს თავს. აღსანიშნავია ისიც, რომ საზოგადოებას არ აქვს ნდობა და დადებითი დამოკიდებულება 

სოციალური მუშაკების მიმართ. ამას ხელს უწყობს მოსახლეობის დიდ ნაწილში სტერეოტიპებისა და 
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სტიგმების არსებობა. ბუნებრივია, რომ ეს ფაქტორი შესაძლებელია გახდეს პრაქტიკული 

საქმინობისთვის შემაფერხებელი. სხვადასხვა რელევანტურ კვლევებში, სადაც განხილულია 

სოციალური მუშაობა, როგორც გადაწვის რისკ-ჯგუფში მყოფი პროფესია, ხაზგასმულია, რომ 

სოციალური მუშაკების სამუშაო გარემო მეტად სტრესული ფორმითაა წარმოდგენილი. 

მდგომარეობას ამწვავებს ისიც, რომ თავს იჩენს რესურსების სიმწირე და ინფორმირებულობის 

დაბალი დონე როგორც მოსახლეობაში, ისე დამქირავებლებში. ერთ-ერთ დოკუმენტში კი ვხვდებით 

საქართველოში მომუშავე სოციალური მუშაკების პრაქტიკული საქმიანობის ამგვარ შეფასებას: 

„ადამიანებს სურთ სასიკეთო ცვლილებები, მათ სჭირდებათ ამ ცვლილებისათვის დარაზმვა, 

კოორდინირება“ (შატბერაშვილი, 2011). ეს იმას ნიშნავს, რომ გარდა თეორიული აღიარებისა და 

მიღწევებისა (იგულისხმება საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ და სოციალური 

მუშაობის პრაქტიკის სტანდარტები), პრაქტიკოსებს ესაჭიროებათ ხელშეწყობა ქვეყანაში 

ფუნქციონირებადი ყველა სახემწიფო სტრუქტურის მხრიდან. ჩვენთვის მეტად საინტერსო აღმოჩნდა 

სოციალური მუშაკის, როგორც ქვეყანაში არსებული „მზრუნველი ხელის“ გამოკვეთა. ამ პროფესიის 

ღირებულებები დაფუძნებულია სოლიდარობის იდეაზე და ყოველი პრობლემა, რაც პრაქტიკის 

განხორციელების პროცესში იჩენს თავს, ერთმანეთთან მჭირდოდაა დაკავშირებული.  მაგალითად: 

„ვაპურებთ მშიერს, არა იმიტომ, რომ ჩვენი პური არ მოიპაროს - არამედ იმიტომ, რომ ერთმანეთზე 

ზრუნვა, ერთმანეთის განვითარება უკეთესი საზოგადოების შექმნას ემსახურება” (სოციალური 

სამართლიანობის ცენტრი, 2019).  

 

რეკომენდაციები 

ძირითადი რეკომენდაციები უკავშირდება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: 

 

 პროფესიის პოპულარიზაცია  

 სამუშაო პირობების გაუმჯობესება (უმეტესად ეხება სახელმწიფო სექტორს) 

 სერვისების გამრავალფეროვნება 

 ბენეფიციარის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგება 

 მედიის მხრიდან საზოგადოებაში სწორი ინფორმაციის გავრცელება 

 უწყებათაშორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება/დახვეწა 

 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევა ხელს შეუწყობს მომდევნო კვლევების განხორციელებას და 

იმ საკითხების საფუძვლიანად შესწავლას, რომლებიც ხაზგასმით გამოიკვეთა აღნიშნულში. 

მაგალითად, მედიის როლის საფუძვლიანად შესწავლა სოციალურ მუშაობაში, 

მრავალფეროვანი სერვისების დეფიციტის მიზეზთა კვლევა და სხვა.   

 

 

 



ქოროღლიშვილი/ქარქაშაძე/ სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ნოემბერი, 2020 

 

70 
 

 

გამოყენებული ლიტერატურა  

1. Manthorpe, J. (2018). Working conditions and stress in UK social workers.  მოპოვებულია 

https://www.nationalelfservice.net/social-care/social-care-workforce/working-conditions-and-stress-in-uk-

social-workers/?fbclid=IwAR0q0G5VBTzS8ZRPVgbLQ15lRjnLRBJIEehG1ztYsE6jQtZ4ZuSnGjrgM   

2. Mattaini, M., Lowery, C., Meyer, C. (2002). Foundations of Social Work Practice.  NASW press 

3. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. (2017). სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა შრომითი პირობები და გამოწვევები. მოპოვებულია 

https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9

0%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E18.pdf     

4. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი.(2019). შრომის უფლება. 

მოპოვებულია https://emc.org.ge/ka/products/emc-sotsialur-mushakebs-mkhardacheras-

utskhadebs?fbclid=IwAR21r9G6ME1MtpbBXZpxiEfuNsq74GeAWmntnpbsOiNdf5GLVw3xVCShgwU  

5. ბარნაბიშვილი, ნ. (2017). ემოციური შრომის თავისებურებები საქართველოში. 

მოპოვებულია https://openscience.ge/bitstream/1/1284/1/MA%20Thesis.Barnabishvili%20%20evroin.pdf  

6. ნამიჭეიშვილი, ს. (2010). სოციალური მუშაობის პრაქტიკის საფუძვლები . 

7. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია. (2011). სოციალური მუშაობის სიტუაციური ანალიზი 

საქართველო.  მოპოვებულია https://www.osgf.ge/files/news/2012/29-02-

12/SW_Situational_Analysis_Report_Georgia_GASW_GEO_29_11_2011_F.pdf   

8.საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია. (2016). ეთიკის კოდექსი.  

9. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია. (2020). სოციალური მუშაკების როლი Covid-19-ის 

პანდემიის პერიოდში. მოპოვებულია http://www.gasw.org/index.php/gasw-newsgeo/news-4/680-covid   

10. საქსტატი. (2019). სოციალური უზრუნველყოფა. მოპოვებულია 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/55/sotsialuri-uzrunvelqofa   

11. კილაძე, ს. &. ფირცხალაშვილი, ა.  (2018). სოციალური მუშაობის სამართლის სახელმძღვანელო. 

მოპოვებულია http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/14999.pdf    

12. სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ასოციაციის ევროპის წარმომადგენლობა. (2010) 

.სტანდარტები სოციალურ მუშაობაში-ადამიანის უფლებათა დამცველ პროფესიაში  

13. ფეტვიაშვილი, ხ. (2018). ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მომუშავე სოციალური მუშაკების მიერ 

დანახულ სფეროში არსებული პრობლემები და გამოწვევები. მოპოვებულია 

https://openscience.ge/bitstream/1/1486/1/MA-Thesis.-Petviashvili%20%20socmuS.pdf  

14. შატბერაშვილი, ნ. (2011). საერთაშორისო სოციალური სამუშაო. მოპოვებულია 

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/ISW%20MAn.pdf -  

15. ხვედელიძე, რ. (2018). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის 

პროგრამების(ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) კურსდამთავრებულთა ძირითადი გამოწვევები, 

https://www.nationalelfservice.net/social-care/social-care-workforce/working-conditions-and-stress-in-uk-social-workers/?fbclid=IwAR0q0G5VBTzS8ZRPVgbLQ15lRjnLRBJIEehG1ztYsE6jQtZ4ZuSnGjrgM
https://www.nationalelfservice.net/social-care/social-care-workforce/working-conditions-and-stress-in-uk-social-workers/?fbclid=IwAR0q0G5VBTzS8ZRPVgbLQ15lRjnLRBJIEehG1ztYsE6jQtZ4ZuSnGjrgM
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E18.pdf
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E18.pdf
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sotsialur-mushakebs-mkhardacheras-utskhadebs?fbclid=IwAR21r9G6ME1MtpbBXZpxiEfuNsq74GeAWmntnpbsOiNdf5GLVw3xVCShgwU
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sotsialur-mushakebs-mkhardacheras-utskhadebs?fbclid=IwAR21r9G6ME1MtpbBXZpxiEfuNsq74GeAWmntnpbsOiNdf5GLVw3xVCShgwU
https://openscience.ge/bitstream/1/1284/1/MA%20Thesis.Barnabishvili%20%20evroin.pdf
https://www.osgf.ge/files/news/2012/29-02-12/SW_Situational_Analysis_Report_Georgia_GASW_GEO_29_11_2011_F.pdf
https://www.osgf.ge/files/news/2012/29-02-12/SW_Situational_Analysis_Report_Georgia_GASW_GEO_29_11_2011_F.pdf
http://www.gasw.org/index.php/gasw-newsgeo/news-4/680-covid
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/55/sotsialuri-uzrunvelqofa
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/14999.pdf
https://openscience.ge/bitstream/1/1486/1/MA-Thesis.-Petviashvili%20%20socmuS.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/ISW%20MAn.pdf


ქოროღლიშვილი/ქარქაშაძე/ სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / ნოემბერი, 2020 

 

71 
 

სოციალური მომსახურების სააგენტოში. მოპოვებულია https://openscience.ge/bitstream/1/1374/1/MA-

Thesis.-Khvedelidze%20%20%20socmuS.pdf-  

16. ხუჭუა, ნ. (2017). სოციალურ მუშაკებში პროფესიული გადაწვის თავისებურებები ქართულ 

კონტექსტში. მოპოვებულია 

https://openscience.ge/bitstream/1/1054/1/Ma%20Thesis.Khutchua%20%20socmuS.pdf  

17. Mason, S. (2018). A warped view of social work in the media is unfair – and dangerous. მოპოვებულია 

https://www.theguardian.com/social-care-network/social-life-blog/2018/may/16/media-social-work-press-

state-children?fbclid=IwAR0lk6_FFgbtbDKXbh1B1o-lM-P_BeeUXWc4FMXHdzMOMbhfyDdP7gyzplM  

18. შატბერაშვილი, ნ. (2011). სოციალური მუშაკები ადამიანების სოციალური უფლებების დასაცავად. 

მოპოვებულია 

https://csogeorgia.org/storage/app/uploads/public/5cd/dd6/deb/5cddd6deb96b3489559293.pdf 

19. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. (2019). სოციალური მუშაკები- სხვების დაუცველი 

დამცველები. მოპოვებულია https://socialjustice.org.ge/ka/media/sotsialuri-mushakebi-skhvebis-dautsveli-

damtsvelebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://openscience.ge/bitstream/1/1374/1/MA-Thesis.-Khvedelidze%20%20%20socmuS.pdf-
https://openscience.ge/bitstream/1/1374/1/MA-Thesis.-Khvedelidze%20%20%20socmuS.pdf-
https://openscience.ge/bitstream/1/1054/1/Ma%20Thesis.Khutchua%20%20socmuS.pdf
https://www.theguardian.com/social-care-network/social-life-blog/2018/may/16/media-social-work-press-state-children?fbclid=IwAR0lk6_FFgbtbDKXbh1B1o-lM-P_BeeUXWc4FMXHdzMOMbhfyDdP7gyzplM
https://www.theguardian.com/social-care-network/social-life-blog/2018/may/16/media-social-work-press-state-children?fbclid=IwAR0lk6_FFgbtbDKXbh1B1o-lM-P_BeeUXWc4FMXHdzMOMbhfyDdP7gyzplM
https://csogeorgia.org/storage/app/uploads/public/5cd/dd6/deb/5cddd6deb96b3489559293.pdf
https://socialjustice.org.ge/ka/media/sotsialuri-mushakebi-skhvebis-dautsveli-damtsvelebi
https://socialjustice.org.ge/ka/media/sotsialuri-mushakebi-skhvebis-dautsveli-damtsvelebi

