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1. შესავალი და მოკლე შეჯამება
აღნიშნული ანგარიში ასახავს მიკრო კვლევის შედეგებს, რომელიც განხორციელდა
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ

პირებთან (დევნილებთან), ასევე

აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ აფხაზებთან ინდივიდუალური
და ჯგუფური გამოკითხვის მეთოდით. კვლევის მიზანია არსებული ბიზნესის
გაფართოების,

განვითარებისა

და

ახალი

ბიზნესის

წამოწყების

ძირითადი

საჭიროებების და შესაძლებლობების განსაზღვრა (თავად დევნილების განწყობების
მიხედვით). აღნიშნული კვლევის პროექტი დაფინანსებულია მიუნჰენისა და ზემო
ბავარიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის IHK აკადემიის მიერ.
ანგარიში მოიცავს სამაგიდე და ექსპერიმენტულ, ხარისხობრივ და რაოდენობრივ
კვლევის მეთოდებს და ასახავს დევნილთა განწყობებს. კვლევა ფოკუსირებული იყო
ოთხ რეგიონში, კერძოდ: სამეგრელო ზემო-სვანეთი, იმერეთი, ქვემო ქართლი და
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. კვლევის ფარგლებში გამოკითხვა ჩატარდა
შემდეგ დასახლებებში: თბილისი, ზუგდიდი, ფოთი, ქუთაისი, ბათუმი, ხონი,
რუსთავი, 19 კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტში; ასევე გამოიკითხა
აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები.
აღნიშნული კვლევა არის 4–კვირიანი საველე გამოკითხვებისა და მცირე სამაგიდო
კვლევის შედეგი, რომელიც ისახავს მიზნად მცირე დროისა და რესურსის პირობებში,
დევნილთა შორის მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოტენციალის გარკვევას და
აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ერთობლივი
ეკონომიკური ურთიერთობის განხორციელების შესაძლებლობების განსაზღვრა.
აღნიშნული ინფორმაცია მნიშვნელოვანია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
სავაჭრო–სამრეწველო პალატისთვის, რათა მაქსიმალური ეფექტურობით დაგეგმოს
სამუშაო და სამომავლო პროგრამები.
კვლევის შედეგად გამოიკითხა ასობით დევნილი, საქართველოს იმ 4 რეგიონის
ქალაქებში, სადაც დევნილთა კონცენტრაცია ყველაზე მაღალია. კვლევის შედეგები
შეიძლება შევაჯამოთ შემდეგი სახით:


დევნილებში მაღალია სიღარიბის დონე და დამოკიდებულება არსებულ
ვალებზე; ასევე უძრავი ქონების ნაკლებობა წარმოადგენს ხელშემშლელ
ფაქტორს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმოება–განვითარებაში;



უძრავი ქონების საკუთრების პრობლემის გამო, საჭიროა ისეთი შემოსავლის
წყაროებზე ფოკუსირება, რომლებიც საჭიროებს ნაკლებ სივრცეს (მაგალითად,
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მოძრავი ტექნიკური ჯგუფი, სადილის ადგილზე მიტანა, „მოძრავი“
სილამაზის სალონი, ბუღალტერია და ა.შ.);
დევნილებში დიდია შიში და ფსიქოლოგიური ბარიერი, რაც განპირობებულია
ერთი მხრივ, უარყოფითი გამოცდილებით (მაგ. კოოპერატივების საბჭოთა
გამოცდილება),

ხოლო

მეორე

მხრივ,

ცოდნისა

არსებობს

გარკვეული

და

ზოგადი

ინფორმირებულობის ნაკლებობით;


დევნილების

გარკვეულ

ჯგუფში

სურვილი

და

შესაძლებლობა, შესაბამისი მხარდაჭერის შემთხვევაში, განვითარდეს მცირე და
საშუალო მეწარმეობა;


დევნილებში მეწარმეობის ხელშესაწყობად, საჭიროა სხვადასხვა პრაქტიკული
მხარდაჭერა, მათ შორის, პირველ რიგში ინფორმირებულობისა და ცოდნის
დონის

ამაღლება,

ხოლო

მეორე

მხრივ,

მცირე

დანადგარებითა

და

ხელსაწყოებით ხელშეწყობა. გარდა ამისა, საჭიროა პალატის, როგორც
მაკოორდინირებელი ორგანოს განვითარება, რათა დევნილებს დავეხმაროთ
პროდუქციის წარმოება–გაყიდვის მთლიან ციკლში;




ბიზნეს სესხებისა თუ გრანტების წარუმატებლობის ერთ-ერთი მთავარი
მიზეზია ის, რომ დევნილები საჭიროებენ თანხებს სხვა პირადი გადაუდებელი
პრობლემებისათვის, შესაბამისად, ნებისმიერი დახმარება, რომელიც
ემსახურება მოწყვლად ჯგუფებს უნდა იყოს სრულყოფილი და მრავალმხრივი,
და აძლევდეს საშუალებას დევნილებს მოაგვაროს პირადი პრობლემებიც,
ბიზნესის განვითარების დაფინანსებასთან ერთად;
დევნილებში არსებობს მზაობა და ღიაობა, დაიწყონ ერთობლივი ბიზნესი
აფხაზებთან,

თუმცა,

დაკავშირებული

წარუმატებლობის

რისკები

დიდ

როლს

შიში

და

თამაშობს

უსაფრთხოებასთან
მათი

მოტივაციის

ფორმირებაში.
აღნიშნული

პრობლემების

გადასაჭრელად,

შემუშავდა

რიგი

ზოგადი

და

კონკრეტული რეკომენდაცია, რომლებიც მოცემულია კვლევის ბოლო თავებში.
ბოლოს, გვსურს გამოვხატოთ ჩვენი მადლიერება ყველა სამთავრობო, არასამთავრობო და
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიმართ, ვინც დიდ ძალისხმევას იჩენს დევნილთა წინაშე
არსებული სხვადასხვა პრობლემის გადასაჭრელად. აღნიშნული ანგარიშის ამოცანაა ასახოს
სისტემური პრობლემები თავად დევნლების მოსაზრებებზე დაყრდნობით და არცერთ
შემთხვევაში, არ წარმოადგენს ამოცანას იმ ძალისხმევის უგულებელყოფა, რაც ემსახურება
დევნილთა კეთილდღეობას.
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2. ჩატარებული სამუშაოს რაოდენობრივი შეჯამება:
საანგარიშო პერიოდში, პალატამ განახორციელა კვლევა, მათ შორის, ფოკუს ჯგუფები,
ინდივიდუალური და ჩაღრმავებული ინტერვიუები და გაავრცელა კითხვარი 7
ქალაქში (4 რეგიონი) - შერჩევის კრიტერიუმი იხილეთ მეთოდოლოგიის ნაწილში:


109 ფოკუს ჯგუფის რესპოდენტი, 12 ფოკუს ჯგუფი (აუდიო, ვიდეო და ფოტო
მასალაა ხელმისაწვდომი);



33 ინდივიდუალური ჩაღრმავებული ინტერვიუ - რომელთაგანაც 5 ჩატარდა
აფხაზებთან (კონფიდენციალობის გამო, ჩანაწერები გაკეთდა ხელით ან აუდიო
ჩამწერით - რაც ხელმისაწვდომია მხოლოდ მკვლევარისთვის);



271

შევსებული

კითხვარი

(შევსებული

კითხვარები

ხელმისაწვდომია

ფიზიკურად, ასევე არსებობს დამუშავებული სტატისტიკა);


72

ნაწილობრივ/სრულად

შევსებული

კითხვარი

აფხაზეთში

მცხოვრებ

ეთნიკურ აფხაზებს შორის.

დეტალები იხ. ქვემოთ:
#

თარიღი

ქალაქი

რეგიონი

შესრულებული სამუშაო

# დამსწრე

1

აგვისტო 4

ზუგდიდი

სამეგრელო

2 ფოკუს ჯგუფი;

22

ჩაღრმავებული ინტერვიუ;
კითხვარების გავრცელება
დასახლებებში
2

აგვისტო 5

ქუთაისი

იმერეთი

23

1 ფოკუს ჯგუფი;
ჩაღრმავებული ინტერვიუ;
კითხვარების გავრცელება
დასახლებებში

3

აგვისტო 11

ფოთი

სამეგრელო

9

1 ფოკუს ჯგუფი;
ჩაღრმავებული ინტერვიუ;
კითხვარების გავრცელება
დასახლებებში

4

აგვისტო 12

ბათუმი

აჭარა

13

1 ფოკუს ჯგუფი;
ჩაღრმავებული ინტერვიუ;
კითხვარების გავრცელება
დასახლებებში

6 გვერდი 50 დან

5

აგვისტო 417

თბილისი-

დედაქალაქი,

1 ფოკუს ჯგუფი

რუსთავი

ქვემო

კითხვარების გავრცელება

ქართლი

დასახლებებში

78
კითხვარი

6

აგვისტო 19

თბილისი

დედაქალაქი

1 ფოკუს ჯგუფი

6

7

აგვისტო 26

რუსთავი

ქვემო

2 ფოკუს ჯგუფი

15

ქართლი

კითხვარების გავრცელება
დასახლებებში

8

აგვისტო
17-27

თბილისი-

დედაქალაქი,

კითხვარების გავრცელება

რუსთავი

ქვემო

დასახლებებში

74
კითხვარი

ქართლი
9

აგვისტო 29

ხონი

იმერეთი

2 ფოკუს ჯგუფი

16

10

სექტემბერი

ბათუმი

აჭარა

1 ფოკუს ჯგუფი

5

2

3. მეთოდოლოგია:
მკვლევართა გუნდი შედგებოდა 7 წევრისგან, კერძოდ:
#

სახელი, გვარი

ფუნქცია

1

ივანე დოლიძე –

კვლევითი გუნდის ხელმძღვანელობა

თავმჯდომარე
2
3
4

თეონა მაჭარაშვილი –

კვლევის დაგეგმვა, კვლევის ინსტრუმენტების შექმნა,

მკვლევარი

გამოკითხვის წარმართვა, ანგარიშის წერა

ნორიკო ჰაშიმოტო –

კვლევის დაგეგმვაში მონაწილეობა, გამოკითხვაში

მკვლევარი

მონაწილეობა

გოგიტა თედორაძე –

რესპოდენტების მოძიება, დაგეგმვა და კომუნიკაცია,

დამხმარე მკვლევარი

კითხვარების გავრცელება–შეგროვება, სამაგიდე კვლევა –
სტატისტიკის მოძიება

5

ნანა მაჭარაშვილი –

რესპოდენტების მოძიება, დაგეგმვა და კომუნიკაცია,

დამხმარე მკვლევარი

კითხვარების გავრცელება–შეგროვება, სამაგიდე კვლევა –
სტატისტიკის მოძიება

6

დავით რაფავა –

გადარიცხვების განხორციელება, ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური ასისტენტი
7 გვერდი 50 დან

7

მაკა შენგელია –

რაოდენობრივი მონაცემების დათვლა, შევსებული

ლოგისტიკური

კითხვარების დამუშავება, ლოგისტიკური მხარდაჭერა

ასისტენტი

კვლევის მეთოდოლოგია შემდეგი იყო:


ასაკი: სამუშაო ასაკის - 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობა. სხვადასხვა
ასაკობრივ

ჯგუფს

მიეცა

შესაძლებლობა

აესახა

თავისი

კონკრეტული

საჭიროებები (მაგ. პროფესიული სწავლება ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის
მოსახლეობისთვის,

საკუთარი

გამოცდილების

გაზიარების

და

გადატრენინგების შესაძლებლობა შედარებით უფროსი მოსახლეობისთვის,
ბიზნესის

წამოწყების/განვრცობის

შესაძლებლობები

საშუალო

ასაკის

მოსახლეობისთვის და ა.შ.);


სქესი:

უზრუნველყოფილი

იყო

გენდერულად

სამართლიანი

წარმომადგენლობა და კვლევა იძლეოდა შესაძლებლობას, ქალებისა და კაცების
როგორც ინდივიდუალური პრობლემები და განწყობები ასახულიყო კვლევაში,
ისე მათი საერთო პრობლემები და განწყობები (მაგ. თითო ფოკუს ჯგუფში
ქალების/კაცების თანაფარდობა დაცული იყო, შექმნილი იყო სათანადო
გარემო, კითხვები შემუშავებული იყო მაქსიმალური სენსიტიურობითა და
წარმომადგენლობითობით, და ა.შ.);


ნეიტრალობა: იმისათვის, რათა ფოკუს ჯგუფის დროს მაქსიმალურად
გულწრფელი პასუხები მიგვეღო, ასევე, იმისთვის რომ უზრუნველყოფილი
ყოფილიყო მაქსიმალურად ზუსტი სამიზნე აუდიტორიის მოსაზრებების
ასახვა,

დაცული

იყო

ფოკუს

ჯგუფის

მონაწილეებში

პოლიტიკური ნეიტრალობა;


სამიზნე აუდიტორია: ვინაიდან, კვლევას დაეყრდნობა პალატის სამომავლო
საქმიანობა (კერძოდ: ა. პროფესიული გადამზადება; ბ. ბიზნესის ხელშეწყობა; გ.
კონსულტაციები და სხვა მხარდაჭერა), ფოკუს ჯგუფში მონაწილეობა მიიღო იმ
მოსახლეობამ, ვინც პოტენციურად დაინტერესებული იქნება ჩაერთოს მსგავს
საქმიანობაში;



სპეციალური ინტერესი სტრატეგიის მიხედვით: პალატამ მოიზიდა ფოკუს
ჯგუფში

ისეთი

მონაწილეები,

ვისაც

ჰყავს

ნათესავები/ახლობლები

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და განისაზღვრა, თუ რა პოტენციალი არსებობს
სამთავრობო

პოლიტიკის

„ნაბიჯი

უკეთესი

მომავლისკენ“

განხორციელებისთვის;
8 გვერდი 50 დან



სპეციალური ინტერესი მარგინალიზებული ჯგუფების მიხედვით: პალატამ
უზრუნველყო ფოკუს ჯგუფების შეძლებისდაგვარად წარმომადგენლობითობა
და ჩართო ქალები/კაცები, სხვადასხვა პროფესიის და ინტერესის მქონე
ადამიანები, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა.

ფოკუს ჯგუფების შიდა განრიგი
თითოეული ფოკუს ჯგუფი გაგრძელდა საშუალოდ 4 საათი (+/- 1 საათი, ჯგუფის
სპეციფიკის მიხედვით), დროის შემდეგი გადანაწილებით:
#

განრიგის

დრო

დანიშნულება

განმახორციელებელი

ყავა/ჩაი,

30

განრიგის აღნიშნული ნაწილი

მაკა შენგელია;

სასმუსნაო

წუთი

ემსახურებოდა მონაწილეების

დავით რაფავა.

ერთეული
1

ერთმანეთთან გაცნობას ან/და
უშუალო გარემოს შესაქმნელად, რათა
მონაწილეებს დაესრულებინათ
არაფორმალური საუბარი ფოკუს
ჯგუფის დაწყებამდე ერთი მხრივ, და
მეორე მხრივ - საკმარისად
გახსნილიყვნენ ფოკუს ჯგუფის დროს
გულწრფელი და საინტერესო
დისკუსიის წარმართვისთვის
2

ჯგუფური

2

დისკუსია /

საათი ადამიანის შემთხვევაში) და ფოკუს

ფოკუს ჯგუფი

ჯგუფური დისკუსიის (12-ზე მეტი
ჯგუფის (8-დან 12-მდე მონაწილის

ივანე დოლიძე;
თეონა მაჭარაშვილი;
ნორიკო ჰაშიმოტო.

შემთხვევაში) დანიშნულება იყო,
სხვადასხვა მონაწილის
მოსაზრებების გაზიარებით და მათი
კონსტრუქციულად დაპირისპირებით
განევითარებინათ მსჯელობა
წინასწარ მომზადებულ კითხვრში
განსაზღვრული საკითხების გარშემო.
აღნიშნულის მიზანი იყო, თემში
არსებული სიღრმისეული
დამოკიდებულებების/მოსაზრებებისა
9 გვერდი 50 დან

და ფაქტობრივი დინამიკის
ანალიტიკური დამუშავება
3

პარალელური

2

პარალელური მუშაობის დროს,

მუშაობა:

საათი ჯგუფური დისკუსიის/ფოკუს

მთლიანი გუნდი (იხ.
დეტალური ჩაშლა):

ჯამში ჯგუფის მონაწილეები როტაციული
პრინციპით ეკონტაქტებოდნენ
გუნდის სხვადასხვა წევრს: ა.
ავსებდნენ კითხვარს; ბ.
მონაწილეობდნენ მკვლევართან
ინდივიდუალურ ინტერვიუში; გ.
ინდივიდუალურ ფოტოს იღებდნენ;
დ. წასვლისას, საკონტაქტო
ინფორმაციას ავსებდნენ აღნიშნული როტაციის პრინციპმა
მოგვცა საშუალება მოკლე დროში
მოსახლეობის დიდი ნაწილი
ჩაგვერთო გამოკითხვაში
მეთოდოლოგიის რღვევის გარეშე
3.1 კითხვარების
შევსება

კითხვარების შევსება მონაწილეების

გოგიტა თედორაძე;

შორის აუცილებელი იყო, რათა

ნანა მაჭარაშვილი;

რაოდენობრივი კვლევისთვის
შეგროვებულიყო მონაცემები
3.2 ინდივიდუალური
ინტერვიუები

ინდივიდუალური ინტერვიუების

თეონა მაჭარაშვილი

მიზანი იყო, საინტერესო
მონაწილეებისგან სიღრმისეული
მსჯელობა ასახულიყო კვლევის
მიზნებისთვის. ამავდროულად,
აღნიშნულმა ნაწილმა მოგვცა
შესაძლებლობა, ინდივიდუალურად
მოგვესმინა ბიზნეს იდეები და
მოგვემზადებინა კვლევის ცალკე
თავი, რომელიც ასახავდა დევნილი
მოსახლეობის კონკრეტულ ბიზნეს
იდეებს და მათი

10 გვერდი 50 დან

განხორციელებისთვის საჭიროებების
აღწერას
3.3 ფოტო-გადაღება

ფოტო-მასალის შეგროვება დონორთა

ნორიკო ჰაშიმოტო

კონფერენციისთვის საპროექტო
წინადადებების/პაკეტის შესადგენად,
ასევე, საზოგადოებისა და
დონორების ინფორმირებისთვის
ინტერვიუებისა და ფოტომასალის
გამოქვეყნებისთვის.
3.4 საკონტაქტო

წინასწარ შედგენილი ფორმატის

გოგიტა თედორაძე;

ინფორმაციის

მიხედვით, მონაწილეების

ნანა მაჭარაშვილი.

შეგროვება

საკონტაქტო ინფორმაციის
შეგროვება;
საკონტაქტო ინფორმაცია საჭირო იყო
შემდგომი კონტაქტისთვის
(კვლევისთვის დაზუსტებების
მოსაპოვებლად სატელეფონო
საუბრის მეშვეობით); მათი
იდენტიფიცირებული საჭიროებებისა
და სურვილების მიხედვით პალატის
შემდგომი საქმიანობის დასაგეგმად
და მათ მოსაწვევად სხვადასხვა
აქტივობაში ჩასართავად; საერთო
ქსელის მშენებლობა პალატის
სამომავლო კვლევებისთვის და
საქმიანობისთვის.

კვლევის ინსტრუმენტი:
კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენდა სხვადასხვა კითხვარი:


კითხვარი აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობისთვის;



კითხვარი დევნილთა დასახლებებისთვის და ჯგუფური ინტერვიუებისთვის;



ფოკუს ჯგუფის შიდა გეგმა ინტერვიუერებისათვის.
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აფხაზების

ეთნიკურ

თემში

გამოკითხვის

ეფექტური

წარმოებისთვის,

თავდაპირველად შეიქმნა ვრცელი კითხვარი, თუმცა, საკითხის სენსიტიურობის გამო,
მან ვერ გაამართლა თავდაპირველი ტესტირების დროს. სწორედ ამიტომ, გუნდმა
დაამუშავა კითხვარი და შეამოკლა/გაამარტივა მისი თავდაპირველი ვერსია.
ყველა ზეპირი ინტერვიუ/ფოკუს ჯგუფი (გარდა იმ პირადი ინტერვიუებისა,
რომლების ანონიმურობა მონაწილეებმა გვთხოვეს) ასახულია აუდიო ჩამწერზე,
მონაწილეების ნებართვით.
კვლევის

კითხვარი

შემუშავდა

კონტრაქტში

გათვალისწინებული

კვლევის

მიზნებიდან გამომდინარე. კვლევის კითხვების ფორმულირება მოხდა მკვლევართა
გამოცდილებაზე დაყრდნობით და სამაგიდე კვლევის შედეგების გათვალისწინებით.
შესაბამისად, კითხვარი შედგებოდა რამდენიმე ბლოკისგან:
1. ბიზნესის დაწყება (ამ ნაწილში თავმოყრილია კითხვები, რომლებიც არკვევს
ბიზნესის დაწყებისათვის ხელშემშლელ და წამახალისებელ ფაქტორებს, რის
მიხედვითაც

პალატა

გეგმავს

საკუთარი

ხელშემწყობი

საქმიანობის

ადაპტირებას);
2. ფინანსური მდგომარეობა (ამ ნაწილში თავმოყრილია კითხვები, რომლებიც
ემსახურება იმის გარკვევას, თუ რა არსებული რესურსი არსებობს საიმისოდ,
რომ პალატამ ხელი შეუწყოს მეწარმეობას, ვინაიდან გაეროს ერთ-ერთ
კვლევაში

სამაგიდე

კვლევის

დროს,

გამოვლინდა,

რომ

საბაზისო

საჭიროებებისთვის თანხის ნაკლებობა პირდაპირი და უშუალო ხელშემშლელი
ფაქტორია მცირე ბიზნეს სესხების წარმატებისთვის);
3. ინფორმაცია და ცოდნა (ამ ნაწილში პალატა აფასებს თუ რამდენად და რა
წყაროებით არიან დევნილები ინფორმირებული სხვადასხვა მნიშვნელოვან
პროგრამაზე

-

რათა

პასუხების

შესაბამისად,

დაგეგმოს

სასწავლო

პროცესი/შესთავაზოს დევნილებს საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგი);
4. დემოგრაფიული

მდგომარეობა

(ამ

ნაწილში

პალატა

იკვლევს

ოჯახის

კომპლექსურ საჭიროებებს);
5. კავშირი (ბოლოსკენ, პალატა არკვევს თუ რამდენად სურს რესპოდენტს
კომუნიკაციის გაგრძელება - და თუ კი, რა საშუალებით).
აღნიშნული და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, კითხვარი შემუშავდა არსებული
სახითა და ფორმით.
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4. კვლევის შეზღუდვები და დაბრკოლებები
კვლევის ანგარიშის შედეგების ეფექტური გამოყენებისთვის, მნიშვნელოვანია
გავითვალისწინოთ ის შეზღუდვები და დაბრკოლებები, რამაც გავლენა მოახდინა
კვლევის განხორციელებაზე. კერძოდ:


განწყობებზე დაფუძნებული კვლევა: როგორც დასაწყისშია აღნიშნული, კვლევა
ეყრდნობა დევნილთა განწყობებს - მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკის მიმართ.
შესაბამისად, სხვადასხვა პოლიტიკისა თუ კანონმდებლობის პრაქტიკული
ეფექტის გასაზომად, საჭიროა განსხვავებული მეთოდოლოგიის, ცალკე კვლევა.



დროის

სიმწირე:

როგორც

დასაწყისშია

აღნიშნული,

კვლევის

საველე

სამუშაოები ჩატარდა 3 აგვისტოდან 3 სექტემბრამდე პერიოდში – ჯამში,
გუნდმა 14 დღე გაატარა ველზე და გამოკითხა ასობით დევნილი საქართველოს
სხვადასხვა ქალაქში. საველე სამუშაოები ტარდებოდა ძირითადად შაბათ–
კვირას,

ხოლო

კვირის

განმავლობაში

გუნდი

ამუშავებდა

მიღებულ

ინფორმაციას.


შერჩევის კრიტერიუმი: ვინაიდან დევნილებში არსებობს მწვავე ნიჰილიზმი,
პალატას დასჭირდა კვლევის პროცესში ქსელური მუშაობით რესპოდენტების
მოზიდვა

–

ნაცნობების

და

სანდო

პირების

მეშვეობით,

შეიკრიბა

რესპოდენტების ჯგუფები. შესაბამისად, კვლევის მეთოდოლოგიაა თოვლის
გუნდის პრინციპი. ამიტომ, რესპოდენტების პასუხები, შესაძლოა არ ასახავდეს
საშუალო სტატისტიკური დევნილის ვითარებას და უფრო მეტად ასახავდეს იმ
დევნილების ვითარებას, ვისაც მეტ–ნაკლებად შეხება აქვთ საინფორმაციო
ეპიცენტრებთან

(არასამთავრობოები,

თვითმმართველობა,

და

ა.შ.).

შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ შედეგები ბევრად მძიმე და პრობლემები
ბევრად მწვავეა საშუალო სტატისტიკური დევნილის ოჯახში, ვიდრე ჩვენ მიერ
გამოკითხულ

რესპოდენტებს

შორის.

გუნდმა

სცადა

ამ

პოტენციური

ცდომილების დაბალანსება დასახლებებში ჩატარებული გამოკითხვებით,
თუმცა, ვინაიდან დასახლებებში გამოკითხვა რაოდენობრივად ნაკლები იყო,
ასევე, ნაცნობების არარსებობის პირობებში, რესპოდენტები ბევრად ნაკლებად
გახსნილად საუბრობდნენ – შედეგებში არსებული ტენდენცია მაინც შესაძლოა
არ ასახავდეს საშუალო სტატისტიკური დევნილის ვითარებას.


უსაფრთხოების შიში აფხაზებში: პრობლემური იყო გამოკითხვა ოკუპირებულ
აფხაზეთში

მცხოვრებ

თანამემამულეებთან,

ვინაიდან

მათი

სრული
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უმრავლესობა გამოთქვამს შიშს გართულ მხარესთან საუბარში. ამ პრობლემის
აღმოსაფხვრელად, გუნდმა მიმართა რამდენიმე ალტერნატიულ მეთოდს,
კერძოდ:
-

გამოკითხვა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ აფხაზებთან ვაწარმოეთ
რუსულენოვანი დახურული კითხვარებით, სადაც რესპოდენტს უწევდა
ანონიმურად მხოლოდ სასურველი პასუხის შემოხაზვა;

-

გამოვკითხეთ ბათუმში მცხოვრები ეთნიკური აფხაზები;

-

გამოკითხვას ვაწარმოებდით ზუგდიდში, სადაც დაგვესწრო გალის
მოსახლეობა და არაოკუპირებული საქართველოს მოსახლეობა, ვისაც
ახლობლები და ნათესავები ჰყავს ოკუპირებულ აფხაზეთში.



სტატისტიკის სიმწირე: დევნილების თემში ბიზნესის სფეროში არსებული
მდგომარეობის შესახებ სტატისტიკური აღრიცხვა არ არის საკმარისად
დეტალური და ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოგადი ხასიათის სტატისტიკური
მონაცემები, რაც სიღრმისეული ანალიტიკის შესაძლებლობას არ გვაძლევს;



მონაწილეობის მსურველთა დიდი რაოდენობა: რიგ შემთხვევებში, დასახლების
ზედმეტად დიდი ნაწილი გამოთქვამდა სურვილს, მონაწილეობა მიეღო ფოკუს
ჯგუფში. შედეგად, მაგალითად ქუთაისში, შეხვედრას თავიდან ესწრებოდა 30–
მდე მონაწილე და სიღრმისეული ფოკუს ჯგუფის ჩატარება გართულდა.
პრობლემის მოსაგვარებლად, საერთო შეხვედრის შემდეგ, ინდივიდუალურად
გავესაუბრეთ

შერჩეულ

მონაწილეებს

და

დამატებითი

ფოკუს ჯგუფი

გავმართეთ უფრო მცირე ჯგუფში.
აღნიშნული

ფაქტორების

გავლენის

შესამცირებლად,

პალატამ

დამატებითი

გამოკითხვები აწარმოა და მეტი რესპოდენტი დაფარა, ვიდრე საწყის გეგმაში იყო
გათვალისწინებული.

5. კვლევის მიზანი და ამოცანები:
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ მიკრო,
მცირე და საშუალო ბიზნესის წამოწყების ან არსებული ბიზნესის გაფართოებისათვის
საჭიროებებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა; პალატის საქმიანობისა და
სამომავლო გეგმების გაცნობა; საქართველოს მთავრობის ახალი ინიციატივის „ნაბიჯი
უკეთესი მომავლისაკენ“ და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
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სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში ახალ შესაძლებლობებზე
ინფორმაციის მიწოდება.
კვლევის საბოლოო მიზანია ხელი შეუწყოს დევნილებში სიღარიბის შემცირებას და
ეკონომიკური განვითარების სტიმულირებას.
მიზნის მისაღწევად დასახული ამოცანებია:
ა. დევნილებში პროფესიული სწავლების საჭიროებების გამოვლენა;
ბ. ბიზნეს ბარიერებისა და ხელშემწყობი მექანიზმების გამოვლენა დევნილებში;
გ. ადამიანური რესურსის გამოვლენა, რათა დავიწყოთ ადამიანური რესურსის ბაზის
შექმნა და დავიწყოთ ქსელური მუშაობისთვის ძლიერი კავშირების შექმნა. კვლევის
საფუძველზე, პალატა შეიმუშავებს სამომავლო პროექტების გეგმებს.
დ. საქართველოს მთავრობის ახალი ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“
განხორციელების პროცესში ადმინისტრაციული გამყოფი ზოლის ორივე მხარეს
მცხოვრები მოსახლეობის ჩართულობის მიზნით დაინტერესებულ პირთა გამოვლენა
და სპეციალური საინფორმაციო ბაზის შექმნა.
კვლევის ირიბი მიზნები ასევე მოიცავდა პალატის საქმიანობის შესახებ, ახალი
სამთავრობო

სტრატეგიის

„ნაბიჯი

უკეთესი

მომავლისკენ“

და

ბიზნეს

შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას დევნილთათვის.

6. კვლევის ვრცელი ანგარიში
a. შესავალი:
კვლევის შედეგები შეჯამებულია იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს მათი პრაქტიკაში
გამოყენება ორ სხვადასხვა დონეზე:
1. სათემო დონე – კვლევის განზოგადებული შედეგები, რომლებიც ასახავს
დევნილების, როგორც თემის კოლექტიურ საჭიროებებს. თავის მხრივ „თემის“
განსაზღვრა ასევე ორ განშტოებად იყოფა – ბუნებრივად არსებული თემი
(მაგალითად

კონკრეტული

დევნილთა

დასახლება,

არაფორმალური

გაერთიანება/თანამშრომლობა ზუგდიდში ადგილობრივ ფერმერებს შორის, და
ა.შ.). „თემის“ მეორე მიდგომა კი ყურადღებას ამახვილებს ნომინალურ
ჯგუფებზე,

სადაც

დევნილებს

ვაერთიანებთ

სხვადასხვა

თვისებიდან

გამომდინარე, კვლევის მიზნებისთვის და კვლევის საფუძველზე დაგეგმილი
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პროექტების უკეთესი ფოკუსირებისთვის (მაგალითად, ფერმერი დევნილები,
სერვისის სექტორში მომუშავე დევნილები, მცირე ბიზნესის მმართველი
დევნილები, უხუცესი დევნილები, და ა.შ.). ეს მიდგომა ეფუძნება პარეტოს
პრინციპს

(80/20–ის

წესი),

რისი

გამოყენებითაც

მიზნად

ვისახავთ

გამოვავლინოთ დაბრკოლებების მთავარი გამომწვევი მიზეზები. აღნიშნული
კი გვეხმარება დევნილთა მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებებზე უკეთ
მორგებული პროექტების შემუშავებაში.
2. ინდივიდუალური დონე

– მიუხედავად იმისა რომ აღნიშნული მიდგომა

„ნომინალურ სათემო მიდგომას“ ჰგავს ერთი შეხედვით, ინდივიდუალური
დონის მიდგომა საშუალებას გვაძლევს დევნილთა თემის განვითარების გზაზე
არსებულ დაბრკოლებებს მოვარგოთ ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომა
(ადამიანის

უსაფრთხოების

კონცეფცია).

აღნიშნული

კი

თავის

მხრივ

გულისხმობს იმ პიროვნული ფაქტორების ერთობლიობის ანალიზს, რაც
საკვანძო გავლენას ახდენს დევნილების შესაძლებლობაზე, რომ იმოქმედონ
როგორც დინამიურმა ეკონომიკურმა აქტორებმა. აღნიშნული მიდგომის
ფარგლებში, ნაცვლად ცალკეული ჯგუფების კოლექტიური საჭიროებების
ანალიზისა, ვქმნით გასაშუალოებული დევნილის რამდენიმე პორტრეტს,
რომელიც

აღწერს

საშუალო

სტატისტიკური

დევნილის

პიროვნულ

მახასიათებლებს (ფინანსური მდგომარეობა, განათლება და გამოცდილება,
ფსიქო–სოციალური თვისებები, ოჯახური მდგომარეობა, საცხოვრებელი
ადგილი და წვდომა სხვადასხვა შესაძლებლობებზე, მათი კავშირი სხვადასხვა
თემთან, და ა.შ.).
აღნიშნული მიდგომა გვაძლევს შესაძლებლობას კონკრეტულ დევნილებს
მოვარგოთ

ჩვენი

მიდგომები,

რაც

მოგვცემს

საშუალებას

პრობლემის

მოგვარებაზე ვიმუშაოთ უფრო ჩაღრმავებულ, სისტემურ დონეზე.

b. სათემო დონე: საკვანძო მიგნებები
კვლევის მეთოდების ტრიანგულაცია, რომელიც მოიცავს პირველადი მასალების
დამუშავებასთან ერთად, მეორადი მონაცემებით შევსებას (მაგ. სამაგიდე კვლევა),
ავლენს სხვადასხვა პოლიტიკურ, სისტემურ, პრაქტიკულ, მატერიალურ, ფიზიკურ,
ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ფაქტორს, რომელთა ერთობლიობა ქმნის დევნილთა
გამოწვევების საერთო სურათს და აფერხებს მათ ეკონომიკურ განვითარებას.
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აღნიშნულ

გამოწვევებს

ვერ

მივაწერთ

რომელიმე

კონკრეტულ

სამართლებრივ ან ფიზიკურ ბარიერს, არამედ მათ ერთობლიობას

პოლიტიკას,
(„მიზეზთა 20

პროცენტი, რაც იწვევს პრობლემების 80 პროცენტს“):
1. არათავსებადი სისტემა იწვევს სტაგნაციას – „სისტემაში“ ვგულისხმობთ
სხვადასხვა ურთიერთგამაძლიერებელ ფაქტორს, რაც გადამწყვეტ როლს თამაშობს
დევნილთა

ეკონომიკური

შესაძლებლობების

ჩამოყალიბებაში.

აღნიშნული

ფაქტორები მათ შორის, მოიცავს: საბანკო სისტემა (საბანკო სესხები ხელმისაწვდომია
მხოლოდ მათთვის, ვისაც გააჩნია უძრავი ქონება, დანარჩენი დამოკიდებულია კერძო
ან ინსტიტუციურ მევახშე სისტემებზე), არაეფექტური სოციალური პოლიტიკა
(რომელიც ორიენტირებულია გადარჩენაზე, და არა განვითარებაზე/ზრდაზე).
ოჯახების უმრავლესობის ძირითადი შემოსავალია რაიმე სახეობის სოციალური
დახმარება (სიღარიბის შემწეობა ან დევნილთა შემწეობა). ამ ჯგუფის ჩართვა ბიზნესში
იქნება ყველაზე რთული, ვინაიდან მათ ყველაზე მეტი დაბრკოლება წარმოეშვებათ ამ
პროცესში (მაგალითად, შესაძლოა დასჭირდეთ საგრანტო/ბიზნეს თანხის გამოყენება
სხვა სასწრაფო პირადი საჭიროებებისთვის, და ა.შ.):

ოჯახის ძირითადი ხარჯები:
ახლობლებს ვეხმარებით
სახლის შეკეთება, რემონტი
ტექნიკის შეძენა, ყოვ. მოხმარ. ნივთები
ვალების გასტუმრება
სწავლა/განათლება
სამედიცინო ხარჯები
კვება და საბაზისო საჭიროებები
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თუმცა, აღნიშნული ჯგუფი („სოციალური შემწეობა“ - იხ. შემდგომი გრაფა),
„თვითდასაქმებული“ ჯგუფი და „შემოსავლის არმქონე ჯგუფი“, შესაძლოა იყოს
პოტენციური სამიზნე ჯგუფი პროფესიული განათლებისა და ტრენინგებისთვის.
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ოჯახის ძირითადი შემოსავალი:
სასოფ.-სამეურ. საქმიანობა გასაყიდათ
არასამთავრობო სექტორში ან მედიაში დასაქმებული
სასოფ-სამეურ. საქმიანობა ოჯ.მოხმარებისათვის
აქ გვაქვს შემოსავალი
კერძო კომპანიაში დასაქმებული
სახელმწ. სტრუქტურაში დასაქმებ. (მასწ., მუნიც.
თანამშრომელი, სხვა)
თვითდასაქ. სხვა სექტორში
სოციალური დახმარება
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ჯგუფები, როგორიცაა „სოფლის მეურნეობა ოჯახისთვის“ და „სოფლის მეურნეობა
გასაყიდად“, ასევე „თვითდასაქმებულთა წილი“ და „კერძო სექტორში დასაქმებული“
– შესაძლოა იყოს პოტენციური ჯგუფი ბიზნესის დასაწყებად ან გასავითარებლად.
ჩატარებული ფოკუს ჯგუფების ძირითადი დასკვნა ასევე ის არის, რომ საერთო
სისტემები უნდა იყოს მორგებული კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებზე, რათა
პროგრამები იყოს ეფექტური. კონკრეტული კომენტარი ჩვენი რესპოდენტებისგან:
“მსხვილ ბიზნესზე

“აღარ შემიძლია ასე

“დასახლების

მორგებულმა

სახლში ჯდომა – ჯერ

პოლიტიკა არ მესმის:

პოლიტიკამ

კიდევ შემიძლია რაღაც

ვისაც სურს სოფლის

გაანადგურა მცირე

გავაკეთო ჩემი

მეურნეობით

და საშუალო

ოჯახისთვის, მაგრამ

დაკავდეს, ასახლებენ

ბიზნესი. მაშინ

ბანკი ითხოვს

ქალაქებში. ვინც კი

როდესაც, მცირე და

საკუთრების ჩადებას –

დამოკიდებულია

საშუალო ბიზნესი

საიდან მოვიტანო, თუ

ქალაქზე თავისი

სწორედ ის

მუშაობის

პროფესიიდან

ერთეულებია,

შესაძლებლობა არ

გამომდინარე –

რომლებიც ქმნიან

მომეცა? რომც მქონდეს

აგზავნიან სადღაც

ყველაზე მეტ

ჩასადები ქონება –

გადასაკარგავში.“

სამუშაო ადგილს –

პროცენტი იმხელაა,
18 გვერდი 50 დან

ჩემს კომპანიაში 100–

ყველანაირ სურვილს

მდე ადამიანი მყავდა

დაგაკარგვინებს.

დასაქმებული,

ყველაზე მომგებიანია

მაგრამ მერე ყველა

მგონი სახლში ჯდომა.“

მცირე ბიზნესი

-

ჩავარდა.“
-

–

მარინა, 48,
თბილისი

თემურ, 55,
რუსთავი

კახა, 52,
ბათუმი

2. დამოკიდებულების გაღვივება და შიშზე დაფუძნებული აღქმები/სიღარიბის
შეკრული წრე – აღნიშნული ნაწილი გარკვეულწილად ემთხვევა პირველ საკითხსაც,
თუმცა ამ შემთხვევაში, შეხება გვაქვს პრობლემის ფსიქოლოგიურ ელემენტთან,
რომელიც არ უნდა იყოს იგნორირებული. მოულოდნელი იყო მიგნება, რომ ხშირ
შემთხვევაში სწორედ მიდგომები წარმოადგენს მთავარ პრობლემას, ერთი შეხედვით,
და ახდენს სხვა მხრივ ყველანაირად შემძლე ახალგაზრდა დევნილების პარალიზებას
(რესპოდენტების უდიდესმა ნაწილმა მიუთითა „ვალის შიში“ და „ჩავარდნის შიში“,
როგორც მთავარი მიზეზი ბიზნესის არდაწყებისა, რაც ახდენს მათ პარალიზებას.
შედეგად, ხშირია შემთხვევა, რომ დევნილი არჩევს მინიმალურ სოციალურ შემწეობას
და არა შესაძლებლობას, რომ განავითაროს საკუთარი შემოსავალი).
ერთი მხრივ, აღნიშნული წარმოადგენს პირველი პრობლემის შედეგს (არათავსებადი
სისტემით გამოწვეული სტაგნაცია). მეორე მხრივ კი ეს ასევე შედეგია ბევრი
სხვადასხვა

მიზეზისა:

საბჭოთა

წარსული,

სამეწარმეო/ბიზნეს

კოლექტიური

მეხსიერებისა და გამოცდილების ნაკლებობა, წარუმატებლობის დამთრგუნველად
ბევრი მაგალითი და წარმატებული მაგალითების ნაკლებობა. აღნიშნული საკითხის
უკეთ წარმოსაჩენად, საინტერესოა რესპოდენტების პასუხები კითხვაზე, თუ რა
წარმოადგენს მთავარ დაბრკოლებას ბიზნესის გასავითარებლად:
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რა არის ძირითადი დაბრკოლება ბიზნესის დასაწყებად?
მეშინია ვალების ან ჩავარდნის

70

არ მაქვს ბიზნესის გამოცდილება

70

არ ვიცი ფინანსური საკითხები (ბუღალტერია,…

57

გაყიდვა / რეკლამა პრობლემურია

49

არ ვიცი არაფერი შესაძლებლობებზე

30

სხვა პირადი პრობლემები

29

არ ვიცი სამსახური როგორ მოვძებნო

28
0

ამავდროულად,

გრაფა

წარმოაჩენს

10

შიშის

20

30

40

მიზეზებსაც:

50

60

„არ

70

მაქვს

80

ბიზნეს

გამოცდილება, „არ ვიცი ფინანსური საკითხები“ და „არ ვარ ინფორმირებული
არსებული საჭიროებების შესახებ“ – ჯამში, ეს პასუხები წარმოადგენს მიზეზთა
უმრავლესობას, თუ რატომ არ იწყებენ დევნილები მცირე ბიზნესს. ტრენინგისა და
ინფორმაციის მიწოდების საჭიროებები ამ კვლევის ცალკე თავშია განხილული. რომ
შევაჯამოთ,

შეილება

ითქვას

რომ

მიდგომები

და

პოლიტიკა

უნდა

იყოს

ორგანიზებული შესაძლებლობებისა და წარმატებული მაგალითების გარშემო:
სამწუხაროდ,

არსებული

ვითარება

ხელს

უწყობს

დევნილთა

თემში

დამოკიდებულების გაღვივებას და ავტონომიურად მოქმედების პარალიზებას:
“საკუთარი ბაღი

“რათქმაუნდა, როგორ

“კარგი, შეგივსებთ,

გავაშენე, სხვადასხვა

უნდა იცხოვრო

მაგრამ აღარ გვჯერა

მცენარის

შემწეობაზე – თითქმის

არაფრის: ყველა

ჩითილებზე ვაკეთებ

შეუძლებელია. მაგრამ

მოდის, რაღაცას

ექსპერიმენტებს,

რაღაცას ეცდები თუ

გვპირდება, მაგრამ

ახალი ჯიშები

არა, გააკეთებ თუ არა

საბოლოო ჯამში,

გამომყავს. ასევე,

რამეს, სოციალური

ჩვენნაირი

დეკორატიულ

ინსპექცია გადაწყვეტს

ხალხისთვის

ნივთებს და

რომ მდიდარი ხარ,

არაფერია. პატრონი

სუვენირებს

მხოლოდ იმიტომ რომ

არ გვყავს.“

ვამზადებ. მაგრამ, არ

ვთქვათ 500 დოლარი

მინდა ჩემი ბიზნესის

მოგცეს რაღაცის

დაწყება – მირჩევნია

გასაკეთებლად – ამის

-

ანონიმური,
საშუალოდ 35
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წლის ქალი,
რუსთავი

რაიმე სერტიფიკატი

გამო, შემოსავლის

ავიღო და დავსაქმდე

მუდმივი წყარო

მაგალითად

(შემწეობა) გერთმევა.

ბოტანიკურ ბაღში, ან

მერე შეიძლება ის 500

მძღოლად სადმე. ასე

დოლარი აღარ იყოს –

ბევრად უფრო

ასე რომ ვთქვათ, უფრო

დაცული ვიქნები

უსაფრთხოა იჯდე და

სტაბილური

არაფერი აკეთო.”

შემოსავლისთვის.“
-

-

გიორგი, 32,
ბათუმი

ირაკლი, 43,
თბილისი

3. ინფორმაციის ასიმეტრია – ცოდნის ნაკლებობა – დევნილთა ერთ–ერთი
გამოხატული თვისება რეგიონებში, არის თემის გარშემო არსებული საინფორმაციო
ვაკუუმი – განსაკუთრებით რეგიონებში. თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, საბაზრო
მოთხოვნა–მიწოდებასა და კონკურენციაზე ინფორმაციის და ცოდნის ნაკლებობა,
არსებული სამთავრობო და არასამთავრობო პროგრამების შესახებ ცოდნის ნაკლებობა
(როგორიცაა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება და ნაბიჯი უკეთესი
მომავლისკენ) – მნიშვნელოვნად ხელს უწყობს წარმოდგენის შექმნას, თითქოსდა
„ბიზნესი შეუძლებელია ჩვენნაირი ხალხისთვის.“

გსმენიათ თუ არა ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო
შეთანხმებაზე ევროკავშირსა და საქართველოს
შორის?
დიახ

34

არა
44
133

მსმენია, მაგრამ დეტალურად
არ ვიცი
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მათ შორისაც კი, ვისაც სამთავრობო პროგრამების მინიმალური ცოდნა გააჩნია, არის
გარკვეული უნდობლობის ელემენტებიც. ხშირად უხსენებიათ რომ „სამთავრობო
გრანტები მეგობრებში და ნაცნობებში რიგდება“, „საერთაშორისო გრანტები მიაქვთ
კარგად განვითარებულ არასამთავრობოებს, ჩვენ კი უნარ–ჩვევები არ გვაქვს მათ
მოსაპოვებლად“, „თუ გასცემენ გრანტებს – ვინ აკონტროლებს მათ? სწორად არ ხდება
მათი გამოყენება“, და ა.შ. აღნიშნული განწყობების გაქარწყლებისთვის, რათქმაუნდა,
აუცილებელია მეტი ინფორმაციის მიწოდება - გრანტების გაცემის კრიტერიუმისა და
პროცედურების შესახებ.
ინფორმაციის ნაკლებობა ასევე გულისხმობს ცოდნის ნაკლებობას განვითარების
სხვადასხვა შესაძლებლობებზე: რესპოდენტებს აკლიათ ინფორმაცია საკვანძო
საკითხებზეც კი (მაგალითად, როგორ მოუარონ ნიადაგს, როგორც აღწერილია ქვემოთ
მოცემულ კომენტარში), რაც ძირითადი ხელშემშლელი ფაქტორია:
“გარემო იცვლება.

“მოთხოვნა მაღალია

“ვინმემ რამე

მიუხედავად იმისა,

მაგრამ არც ისე ბევრი

გვითხრა?

რომ გამოცდილი

სილამაზის სალონი.

ინფორმაციულ

ფერმერები ვართ,

მანიკიურზე ვმუშაობ

ვაკუუმში ვართ აქ –

ჩვენი ცოდნა

ცოტ–ცოტას, კანის

არ ვიცით სად

არასაკმარისია ამ

მოვლაზე, მაგრამ ჩემი

მივიღოთ

შეცვლილ გარემოში.

ცოდნა უკვე

ინფორმაცია, ბოლო

ძალიან

მოძველებელია: ახალი

მოვლენები ან ცოდნა.

დაგვეხმარებოდა

ტენდენციებია

დევნილები, ძალიან

თითო სოფელში

ბაზარზე. ბევრად

მშრომელი ხალხი

თითო სპეციალისტი

მეტის გაკეთებას

ვართ და მცირე

მაინც რომ იყოს – ან

შევძლებდი, ახალ

სწავლებით

მუნიციპალიტეტშიც

ბიზნესს გავხსნიდი,

შეგვიძლია ბევრს

კი – სპეციალისტების

რომ მცოდნოდა

მივაღწიოთ. არ

გუნდი, რომ

სილამაზის სფეროში

ვითხოვთ ვინმეს

გვასწავლონ, როგორ

ახალი ტენდენციები:

ქველმოქმედებას –

მოვუაროთ ნიადაგს,

ფრჩხილის, კანის,

უბრალოდ

როგორ მოვაწყოთ

თმის მოვლა,

მცირეოდენი

სარწყავი სისტემა

ეპილაცია, მასაჟი და

მხარდაჭერა

ყველაზე

ასე შემდეგ. ვინმე თუ

გვჭირდება, რომ

ეფექტურად, და ა.შ.“

მასწავლის, მოხარული

საკუთარი ბიზნესი
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-

ბადრი, 59,
ზუგდიდი

ვიქნებოდი

წამოვიწყოთ.

თბილისშიც კი

იდეალურია, თუ

გავემგზავრო

გამოიყენებთ სმს

ამისთვის.“

სისტემას ან სანდო

–

ჟანა, 38, ფოთი

ადამიანების ქსელს
რომ გაავრცელოს
ინფორმაცია.“
-

ნანა, 34,
ქუთაისი

4. რესურსების დაქუცმაცება და კოოპერატივების ნაკლებობა – სიღარიბის
კონტექსტში, უძრავი ქონების არქონა და რესურსების კონსოლიდაცია არის
ეკონომიკური განვითარების ან შეფერხების გადამწყვეტი დეტერმინანტი. იმ
რესპოდენტების სრული უმრავლესობა, ვინც ფლობს მცირე ბიზნესს, ძირითადი
გამოწვევაა
რესურსების

რესურსების

ნაკლებობა,

გაერთიანებით

მაგალითისთვის,

ბევრი

რათა

შესაძლოა
მცირე

გააფართოვონ

წარმოების

მეწარმე

წარმოება.

მნიშვნელოვნად

მიიღებდა

თუმცა,
გაზრდა:

სარგებელს

ხილის

გადამამუშავებელი საწარმოსგან; ბევრი მეცხოველე მიიღებდა სარგებელს რძის
გადამამუშავებელი ქარხნისგან; ბევრიც – ერთი ტრაქტორისგან; ასევე სასარგებლო
იქნებოდა ანგარიშგების გაერთიანებული სისტემა, მარკეტინგი, და ა.შ. თუმცა,
მიუხედავად აშკარა სარგებლისა, რესპოდენტებში შეიმჩნეოდა ერთის მხრივ, ცოდნის
ნაკლებობა კოოპერატივებისა და რესურსების გაერთიანების შესაძლებლობების
შესახებ, ხოლო მეორე მხრივ - გარკვეული უნდობლობა.
რამდენადაც ამ განწყობების ნაწილი აიხსნება საბჭოთა კავშირის უარყოფითი
გავლენით (როდესაც კოოპერატივებზე ძლიერი უარყოფითი წარმოდგენა შეიქმნა),
სხვა რესპოდენტებს აქვთ უფრო პრაქტიკული ახსნა, მაგალითად „არასტაბილური
ბაზარი, რის გამოც კოოპერატივები უფრო სარისკოა ვიდრე ინდივიდუალური
წარმოება“. თუმცა, მონაწილეებმა ვერ ახსენეს კოოპერატივების დადებითი მხარეები –
სწორედაც მსგავსი არასტაბილურობის წინააღმდეგ დაცვის კუთხით. ჯამში კი,
ყოველივე ის მიუთითებს ცოდნის ნაკლებობაზე, კოოპერატივების სამართლებრივ და
ორგანიზაციულ საკითხებსა და მექანიზმებზე.
“ეს კოოპერატივებიც

“როგორ გავიტანო

“ძალიან სასარგებლო

არავინ იცის რა არის

ექსპორტზე ჩემი

იდეაა – რომ

საბოლოოდ. ჩემი

პროდუქცია?

გვქონდეს ერთი
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მიწა უნდა დავუთმო

ადგილობრივი

შოკური გაყინვის

სხვა ადამიანს?

მარკეტებისთვის

მაცივარი, ჩვენგან

ადამიანები

ძლივს ვაწარმოებ

ბევრი შეინახავდა

მესაკუთრეები არიან

საკმარისს. სათბურის

ხილს ცივი

– არ დათანხმდებიან

გარეშე ვერ გავზრდი

სეზონისთვის და

საკუთარი მიწის

წარმოებას იმ დონემდე

უფრო მაღალ ფასად

დათმობას სხვის

რომ „სტაბილურ“

გაყიდიდა. ამ მხრივ

გამოსაყენებლად.“

მიმწოდებლად

ბევრი

მიმიჩნიონ.“

შესაძლებლობებია –

-

მიშა, 30,
თბილისი

-

ლევან, 44,
რუსთავი

მაგრამ უმაცივროდ
პროდუქცია
გაფუჭდება.“
-

ჯამბულატი,
62, ზუგდიდი

5. ხელით შრომა და ტექნოლოგიების ნაკლებობა – საველე სამუშაოებისას
შევხვდით ბევრ უნარიან და მოტივირებულ მცირე მეწარმეს. თუმცა, ისინი აწარმოებენ
პროდუქციას მთლიანად ხელით – მათგან სრულ უმრავლესობას აკლია ძირითადი
ტექნიკაც კი (და არა მხოლოდ განვითარებული ტექნოლოგიები). ამ შემთხვევაში,
უნდა აღინიშნოს საბაზისო ხელსაწყოების ნაკლებობაც. მაგალითად, ერთ–ერთი
მონაწილის თქმით, შემოსავალს 3–4 ჯერ გაზრდიდა, რომ ჰქონდეს უფრო დიდი
ზომის საცხობი უფრო ფართომასშტაბიანი წარმოებისთვის. მეორე შემთხვევაში
ელექტრიკოსების ოჯახმა ახსენა (ორივე მეუღლე და შვილი ტექნოლოგიების მცოდნე
ელექტრიკოსები არიან), რომ საბაზისო ხელსაწყოების პირობებში შეძლებდნენ
მობილური გუნდის შექმნას, რაც არა მხოლოდ მათ ოჯახს მოუტანდა შემოსავალს,
არამედ 1–2 დამატებით დამხმარესაც დაიქირავებდნენ.
“ახლა ვაწარმოებ

“მე, ჩემი მეუღლე და

“რომ გვქონდეს ცოტა

მხოლოდ 6 ტორტს

ჩვენი შვილი – ყველა

მეტი სივრცე და მეტი

დღეში ნორმალურ

მექანიკოსი ვართ,

სამზარეულო

საცხობში –

ელექტრო

დანადგარი და

დედაჩემი მეხმარება.

მოწყობილობების

მანქანა,

მაგრამ მოთხოვნა

კარგი ცოდნით.

გავაფართოებდით

მაღალია და უფრო

ხშირად ვეხმარებით

ბიზნესს და სადილს

დიდი საცხობით

მეზობელ დევნილებს

მთელი ქუთაისის

დაახლოებით 20

საყოფაცხოვრებო

მასშტაბით
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ტორტს

ტექნიკის შეკეთებით.

მივიტანდით.

გამოვაცხობდი

რომ გვქონდეს

მოთხოვნა მაღალია –

დღეში და 1–2

სპეციალური

მაგრამ რამდენი უნდა

ქალსაც

ხელსაწყოები,

გააკეთო ჩვენს

დავასაქმებდი ჩემი

შევქმნიდით გუნდს და

პაწაწინა

დასახლებიდან.“

სახლზე

სამზარეულოში.“

-

ნატა, 34,
ზუგდიდი

შევუკეთებდით
მოსახლეობას

–

ეკა, 36,
ქუთაისი

ტექნიკას.“
-

ნანი, 47, ბათუმი

6. ფინანსური რესურსის/უძრავი ქონების ნაკლებობა – მიუხედავად იმისა, რომ
ეს პუნქტი გარკვეულწილად სხვა პუნქტებს ფარავს, საჭიროა მისი ცალკე მოხსენიება
მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. რესპოდენტების მხოლოდ მეხუთედს არ აქვს
სესხი, ხოლო დიდი ნაწილი შეიძლება ჩაითვალოს ფინანსურად არამდგრადად,
ვინაიდან სესხიანი მოსახლეობის დიდ ნაწილს სესხი აქვს ან მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციიდან, ან კერძო მევახშისგან, რაც არაგონივრულად მაღალ საპროცენტო
განაკვეთთან არის დაკავშირებული. ისინიც კი, ვისაც აქვს საბანკო სესხი, მას იყენებენ
საოჯახო საჭიროებებისათვის. ბიზნესში რესურსის ინვესტირება ძალიან იშვიათი –
თითქმის არარსებული პრაქტიკაა. სამწუხაროდ, მხოლოდ 59 რესპოდენტს არ გააჩნია
ვალი, ხოლო ერთ მესამედს გააჩნია სარისკო ვალი, მაღალი საპროცენტო განაკვეთით:
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ვისგან გაქვთ თქვენ ან ოჯახის წევრს ვალი?
აქ გვაქვს ვალი

13

ბანკი

19

მიკროსაფინანსო

34

ახლობელი

59

კერძო მევახშე
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გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ოჯახის ფინანსური
მდგომარეობა:
ოჯახს აქვს მცირე დანაზოგი ბიზნესის
დასაწყებად

13

ოჯახს არ აქვს თანხები საბაზისო
საჭიროებებისთვის (კვება, ჰიგიენა)

38

ოჯახს აქვს ფული საბაზისო
საჭიროებებისთვის და განვითარებისთვის
(განათლება, რემონტი)

61

ოჯახს აქვს ფული მხოლოდ საბაზისო
საჭიროებისთვის (კვება, ჰიგიენა)
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რესპოდენტები ახსენებენ, რომ უძრავი ქონების ნაკლებობა ხელს უშლით ფინანსური
რესურსის მობილიზებაში, რაც ბიზნესის ბრუნვისთვის აუცილებელი ელემენტია.
ისინიც კი, ვისაც აქვთ საბანკო სესხი, ახსენებენ რომ საპროცენტო განაკვეთის
პრობლემასთან ერთად, დაბრკოლებაა მოუქნელი პირობები. ამის გამო, საბანკო
სესხიც კი გამოუსადეგარია მათთვის, ვისაც ბიზნესის დაწყება სურს. სამწუხაროდ,
მათი უმრავლესობა ვინც არ იწყებს ბიზნესს ასახელებს „სესხის ან ჩავარდნის შიში“ –
ძირითად მიზეზებს შორის.
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“საერთოდ როგორ

“ათწლეულებია უკვე

“ჩვენი ოჯახი

უნდა გააკეთო რაიმე?

ფეხსაცმელს ვკერავ. აი

ამზადებს სხვადასხვა

დევნილებს არ აქვთ

ამ კაცს აცვია ჩემი

სუვენირს და

საკუთრება – ამიტომ

გაკეთებული

პრაქტიკულ ნივთს

ბანკი სესხს არ

ფეხსაცმელი. უკვე

სხვადასხვა

გვაძლევს რომ რამის

წლებია აცვია. ამბობენ

მასალისგან. ასევე,

გაკეთება ვცადოთ. მე

რომ მოსახერხებელი

ხატებს ვამზადებთ

მჭირდება მხოლოდ

და გამძლეა. თან,

უნიკალური ძველი

საბაზისო

თითოეულ კლიენტს

ქართული

ხელშეწყობა

ვარგებ. მოხარული

ტექნოლოგიით.

საკუთარი სალონის

ვიქნები ვასწავლო

თუმცა, ამას ვაკეთებთ

მოსაწყობად – მერე

ბავშვებსაც – ჩემი

დევნილთა

უკვე ბევრი

პრობლემაა სივრცის

დასახლების პაწაწინა

ტურისტია და

ნაკლებობა

სამზარეულოს

შევძლებ ჩემი

სახელოსნოსა და

კუთხეში. არაფერი

ბიზნესის

საჩვენებელი

ვიცით სად და როგორ

განვითარებას და

დარბაზისთვის.“

გავყიდოთ ან

რამდენიმე გოგოსაც
დავიქირავებ ჩვენი

-

კარლო, 46,
ზუგდიდი

დასახლებიდან.“
-

ეკატერინა, 29,
ქუთაისი

გავარეკლამოთ –
თქვენი პალატის
დახმარება ძალიან
გამოგვადგა,
როდესაც, შევძელით
რამდენიმეს გაყიდვა
ტურისტებზეც.“
-

ნონა, 48,
ქუთაისი

სათემო ნომინალური მიდგომა: სექტორული მიმოხილვა
როგორც ზემოთ ვახსენეთ, დევნილთა თემის ერთ–ერთი მახასიათებელია უძრავი
საკუთრების არარსებობა (ან შეზღუდული საკუთრება კომპაქტურ დასახლებებში),
რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მათ შესაძლებლობას აწარმოონ პროდუქცია. თუნცა,
მათ აქვთ დიდი შესაძლებლობები სერვისის სექტორში, რისი მანიშნებელია არსებული
ბიზნეს საქმიანობა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. კერძოდ, ბევრმა ახსენა, რომ
მუშაობენ სერვისის გატანაზე – კვების ადგილზე მიტანა, ელექტრომოწყობილობების
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შეკეთება, ვაჭრობა, და ა.შ. დევნილთა თემში ყველაზე ძლიერად წარმოდგენილია
შემდეგი საქმიანობა:

მობილური სერვისბეი (მათთვის ვისაც არ აქვს საკმარისი უძრავი ქონება):
1. კვების ადგილზე მიტანა – ნამცხვრები, სადილი;
2. საყოფაცხოვრებო სერვისი – ელექტროტექნიკის შეკეთება, რეცხვა და გაუთავება
მცირე მასშტაბის სასტუმროებისათვის;
3. ვაჭრობა – მცირე მასშტაბით, განსაკუთრებით ტექსტილი, მანქანის ნაწილები;
4. მანქანები და მათთან დაკავშირებული აქსესუარები – მანქანის რეცხვა,
შეკეთება, შიდა ავეჯი;
5. დეკორატიული მასალა, სუვენირები, საიუველირო ნაწარმი – დაბალი
დანახარჯის საქმიანობა – შესაძლოა ინტერნეტ გაყიდვები;
6. სილამაზის სერვისები – მანიკიური, თმა, მასაჟი, კოსმეტოლოგია, ეპილაცია.

წარმოება (მათთვის ვისაც აქვს მიწა ან შენობა):
1. ორგანული საკვების წარმოება – სასათბურე მეურნეობები;
2. სილამაზის სალონები – ადგილზე ხელმისაწვდომი სერვისით (და არა სახლში
მისვლით);
3. მცირე მასშტაბის სახელოსნოები – ფეხსაცმელი, მანქანის ნაწილები;
4. კერვა და ტექსტილი – განსაკუთრებით დევნილთა უხუცეს თემში.
სხვადასხვა

სექტორში

დასაქმებული

დევნილების

პროფესიული

სწავლების

საჭიროებები:
სანამ განვსაზღვრავდეთ თუ რა ტიპის სწავლებას საჭიროებენ დევნილები,
სასარგებლოა

შევაფასოთ

მათი

არსებული

უნარ–ჩვევები

და

საბაზრო

შესაძლებლობები იმ ქალაქებში, სადაც დევნილები კომპაქტურად ცხოვრობენ.
კვლევამ გამოავლინა არა მხოლოდ საბაზისო და ზოგადი უნარ–ჩვევების ნაკლებობა
(როგორიცაა ბიზნეს მენეჯმენტი, დაგეგმარება, საბუღალტრო საქმე), არამედ ასევე
სპეციფიური ცოდნის საჭიროება (როგორიცაა ნიადაგის მართვა, უახლესი სილამაზის
ტენდენციები, და ა.შ.):

28 გვერდი 50 დან

რა დაგეხმარებოდათ ბიზნესის დაწყებაში?
ბიზნეს მენეჯმენტის ცოდნა

41

46

ტექნოლოგიებსა და
დანადგარებზე წვდომა

138

დახმარება
მარკეტინგში/გაყიდვებში
უფასო სამართლებრივი და
სხვა კონსულტაცია

119

რა ინფორმაცია ან ცოდნა გაკლიათ ბიზნესის დასაწყებად??
თანხების მოძიების ცოდნა

101

ბურალტერია, საგადასახადო საკითხები

79

ბიზნეს შესაძლებლობ. ცოდნა

75

ინფორმ. პროდუქციის გაყიდვის შესაძ/რეკლამა]

48

ინფორმ. ტექნიკისა და დანადგარების შესახებ

34

კანონის ცოდნა

29

ინფ. ექსპორტის შესაძლებლობებზე

22

ინფორ. საწარმო მეთოდების და ტექნიკ.
რეგულაციების შესახებ

18

ინფორ. პროდუქციის ხარისხ. და სტანდარტის
შესახებ

9
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29 გვერდი 50 დან

რისი სწავლა გსურთ?
ინგლისური ენა
ბუღალტერია/საგადასახადო საქმე]
მარკეტინგი და რეკლამა
პროგრამირება/კომპიუტერი
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის…
მაკიაჟი/კოსმეტოლოგია/სტილისტობა,მანიკურ./…
ტურიზმი
დიზაინერული კურსები
მცირე დეკორატ. ან სუვენირული ნაწარმი…
ფუტკრის მოშენება
მეცხოველეობა
ექსპორტის პროცედურები
მობილური აპლიკაციების შექმნა
მეფრინველეობა
0
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რომ შევაჯამოთ სხვადასხვა სექტორში ტრენინგის საჭიროებები დევნილთა შორის,
შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი მიმართულებები:
#

სექტორი:

სექტორული სწავლების საჭიროება:

ზოგადი
სწავლების
საჭიროება:

1

2

კვების წარმოება:

1.1. კვების უსაფრთხოების

საბაზისო

- აჯიკა;

სტანდარტი;

უნივერსალური

– ტორტები;

1.2. სანიტარული და ჰიგიენური

პაკეტი,

– სადილი;

ნორმები;

აუცილებელი

– რძის ნაწარმი.

1.3. შეფუთვა;

ყველა

1.4. დისტრიბუცია.

სექტორისთვის:

სოფლის მეურნეობა:

2.1. ნიადაგის მართვა;

1. მენეჯმენტი;

- ბიო–პროდუქცია;

2.2. სარწყავი სისტემები;

2. გადასახადები

– კენკროვანი

2.3. სასათბურე მეურნეობა;

და დაბეგრვა;

კულტურები;

2.4. შენახვა და ტრანსპორტირება;
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– თხილი;

2.5. ბიო–წარმოება;

3. რეკლამა და

– ბოსტნეული;

2.6. პესტიციდები და ქიმიკატები;

მარკეტინგი;

– ხილი.

2.7. დაავადებებთან და

4. ბიზნეს

მავნებლებთან ბრძოლა;

დაგეგმარება/საბა

2.8. კვების უსაფრთხოების

ზრო ანალიზი;

სტანდარტები;

5. ბიზნეს

2.9. ღრმა და ყოვლისმომცველი

სამართლის

სავაჭრო შეთანხმება და

საფუძვლები;

საექსპორტო შესაძლებლობები.

6. დამატებით:
ინგლისური ენა

3

- წვრილფეხა;

3.1. სანიტარული ნორმები, ჰიგიენა; (რათა მოიპოვონ
3.2. ცხოველების მოვლა;
ინფორმაცია

–მსხვილფეხა.

3.3. კვების უსაფრთხოება;

ბოლო

3.4. სასაკლაოები – პროცედურები

მოვლენებზე და

და სტანდარტები;

ტექნოლოგიურ

3.5. მარკირება და მიკვლევადობა;

განვითარებებზე,

3.6. შეფუთვა.

ქსელური

მეცხოველეობა:

მუშაობისთვის და
4

საყოფაცხოვრებო

4.1. სერვისის სტანდარტები;

ჩართულობისთვი

სერვისი:

4.2. უსაფრთხოების ნორმები.

ს).

- რეცხვა/გაუთავება;
–ელექტროტექნიკის
შეკეთება.
5

მანქანები:

5.1. ტექნიკური სპეციფიკაციები;

- შეკეთება;

5.2. უსაფრთხოების სტანდარტები;

– შიდა ავეჯი;

5.3. მექანიკა და მანქანის ნაწილები.

– წმენდა;
– ნაწილები.
6

სილამაზე:

6.1. ჰიგიენური და სანიტარული

- კანის მოვლა;

ნორმები;

– მაკიაჟი;

6.2. ახალი ტენდენციები;

– თმის მოვლა;

6.3. ჯანმრთელობის ელემენტები;

– ეპილაცია;

6.4. სერვისების სტანდარტები;
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– მანიკიური;

6.5. ბიო–კოსმეტიკა.

– მასაჟი.
7

დეკორატიული:

7.1. იაფი და უსაფრთხო მასალა;

- დეკორატიული

7.2. ხელსაწყოები;

ნაკეთობები;

7.3. მოდელები და დიზაინი;

– სუვენირები;

7.4. ონლაინ გაყიდვები;

– იუველირული

7.5. დიზაინის საბაზისო

ნაწარმი;

ელემენტები და პროგრამები.

– მცირე საჩუქრები.
8

9

ვაჭრობა:

8.1. საბუღალტრო საქმე;

- ტექსტილი;

8.2. გადასახადები;

– ტექნოლოგია;

8.3. შენახვა და ტრანსპორტი;

– საოჯახო ნივთები.

8.4. შეფუთვა და სერვისები.

სხვადასხვა

დამოკიდებულია სახელოსნოს

სახელოსნო:

სპეციფიკაზე. ყველაზე

- ფეხსაცმელი;

უნივერსალური:

– ჩანთები;

9.1. დიზაინი;

– ოქრო;

9.2. უსაფრთხოების ნორმები.

– მეტალები.

c. ინდივიდუალური მიდგომა:
როგორც უკვე ვახსენეთ, სათემო საჭიროებების გამოვლენასთან ერთად, კვლევის
მიზანია გამოიკვლიოს დევნილთა შორის ის პერსონალური ფაქტორები, რაც გავლენას
ახდენს მათ სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე, გამოიკვლიოს ძირითადი
დაბრკოლებები და მათი გავლენა სათემო დონეზე ეკონომიკურ განვითარებაზე.
აღნიშნული კი თავის მხრივ, ადამიანის გარშემო კონცენტრირებული მიდგომაა,
რომელშიც, სხვა დეტერმინანტებთან ერთად, მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური
კაპიტალის შეფასება, რომელიც თემის საჭიროებების გააზრებისთვის უკიდურესად
მნიშვნელოვანია.
ამისთვის, ასობით ჯგუფური და ინდივიდუალური ინტერვიუს შედეგად, ასევე
კითხვარების

ანალიზის

შედეგად,

შევქმენით

დევნილის

გასაშუალოებული

პროფილი, რათა მათი ინდივიდუალური თვისებები და დეტერმინანტები შევაფასოთ.
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ამავდროულად,

განგრძობადობა

არის

საკვანძო

პრინციპი

თემის

მდგრადი

განვითარების უზრუნველსაყოფად, რაც ნიშნავს გრძელვადიან, ნაბიჯ–ნაბიჯ, თემის
ინდივიდუალური და ჯგუფური შესაძლებლობების განვითარებას, რაც მოითხოვს
კერძო პირებისა და ჯგუფების მზაობის შეფასებას (ბიზნესის დაწყებისათვის). ეს
მზაობის ეტაპები შეიძლება ნომინალურად დავყოთ დევნილთა ინდივიდუალური
პროფილების მიხედვით:
გასაშუალოებული დევნილის პროფილი (ბიზნესისთვის მზაობის მიხედვით):
კატეგორი

A. მზარდი

B. პოტენციური

ა:

ბიზნესმენი

დასაქმებული

C. დამწყები

D. პოტენციური
მხარდამჭერი

პერსონალ 27-65 წლის,

18-75 წლის, აქვს

16-45 წლის,

კარგად

ური

საბაზისო

შესაძლებლობა

ძლიერი

დამკვიდრებული

მონაცემებ

გამოცდილებითა

სხვადასხვა

მოტივაციით,

პროფესიონალი

ი:

და ცოდნით

საქმიანობა

ფსიქოლოგიური

საკუთარ სფეროში

სასურველ

აწარმოოს

კაპიტალით,

სექტორში.

სერვისის

რეალისტური

სექტორში/ აქვს

იდეებით, მაგრამ

საბაზისო ცოდნა

არ აქვს რესურსი

და გამოცდილება ან ცოდნა რომ
განახორციელოს
პერსონალ აქვს გარკვეული

შეზღუდული

როგორც წესი არ

აქვთ კარგი წვდომა

ური

კავშირები

ქსელები და

აქვს წვდომა და

მრავალფეროვან

კაპიტალი
:

მიმწოდებლებთან

წვდომა

კავშირი უფრო

ქსელებზე

/

ფართო თემზე,

მწარმოებლებთან/

გარდა უშუალო

გამსაღებლებთან

ნაცნობებისა და
ნათესავებისა

ფინანსურ

როგორც წესი,

არ აქვს უძრავი

არ აქვს

როგორც წესი აქვთ

ი

აქვთ სესხი

ქონება ან

საკუთრება,

შემოსავალი

განვითარ

ფინანსური

ფინანსური

არაკომერციული

ების

კაპიტალი, ზოგს

რესურსი; ოჯახს

საქმიანობიდან

დამაბრკო

აქვს ბინა ან

აქვს ვალი

(სპეციალისტი,

ლებელი

მცირე მიწა -

მუსიკოსი,

ფაქტორებ

გამონაკლისი

ხელოვანი, და ა.შ.)

ი:
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განვითარ

საჭიროებს

საჭიროებს დიდი

საჭიროებს

წვდომა მეტ

ების

პრაქტიკულ

რაოდენობით

ორიენტაციას,

შესაძლებლობებზე,

საჭიროებ

სწავლებას, მაგრამ

ტრენინგს,

მონაწილეობას

რათა საკუთარი

ები:

ძირითადად

ტესტირებას და

სხვადასხვა

ცოდნა გამოიყენონ

უფრო

სერტიფიცირებას

ღონისძიებაში,

თემისთვის

ტექნოლოგიას, და

, ასევე

რათა არსებულ

(მაგალითად,

დახმარებას

დახმარებას

შესაძლებლობებ

სათბურის მცოდნეს

ფინანსური

სამსახურის

ზე მიიღოს

შეუძლია

რესურსის

მოძიებაში,

იდეები და

დევნილებისთვის

მოპოვებაში

თვითწარმოჩენის მოემზადოს

ტრენინგების

უნარ-ჩვევების

მცირე საწარმოს

ჩატარება; მუსიკოსს

გამომუშავებას

გახსნისთვის

შეუძლია ხელი
შეუწყოს დევნილთა
პროდუქციის
გაყიდვას
ფესტივალზე, და
ა.შ.).

ტრენინგი

ბიზნეს

უნარ-ჩვევების

არსებული

თემის

ს

მენეჯმენტი,

ტრენინგი,

შესაძლებლობები მობილიზება,

საჭიროებ

ფინანსური

ტექნიკური

, ინფორმაცია

ადვოკატირების და

ები:

საკითხები,

ცოდნა და

ბაზარზე, და ა.შ.

ცნობიერების

ტექნიკური

სერტიფიცირება,

ამაღლების

ტრენინგი

პრაქტიკული

მეთოდები

სწავლება

თითოეული ჯგუფის სიმწიფე შეიძლება შემდეგი სახით აღიწეროს:
A. მზარდი ბიზნესმენი – აქვს გარკვეული გამოცდილება, ზოგ შემთხვევაში
საბაზისო რესურსიც, მაგრამ საჭიროებს ა. ინფორმაციულ; ბ. ფინანსურ; გ.
ტექნოლოგიურ;

დ.

საკოორდინაციო

მხარდაჭერას

ბიზნესის

მდგრადი

განვითარებისა და განვრცობისთვის;
B. პოტენციური დასაქმებული – აქვს გარკვეული გამოცდილება, თუმცა, არ არის
აღიარებული და არ აქვს თვითწარმოჩენის უნარი ან/და შესაძლებლობა რათა
დამკვიდრდეს სერვისის სექტორში. ეს ჯგუფი საჭიროებს გადამზადებას და/ან
ტესტირება-სერტიფიცირებას, რათა ბაზარზე კონკურენტუნარიანი იყოს;
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C. დამწყები – აქვს გარკვეული იდეა და მოტივაცია, თუმცა, არ აქვს უნარები ან
რესურსები რომ წამოიწყოს საწარმო. ეს ჯგუფი საჭიროებს უფრო დიდ
მომზადებას, რაც მოიცავს შესაძლებლობებზე ინფორმაციის მიწოდებას,
ტრენინგების ციკლს, საკონსულტაციო დახმარებას და კოორდინაციას;
D. პოტენციური მხარდამჭერი – მიუხედავად იმისა, რომ ამ ჯგუფს შესაძლოა არ
ჰქონდეს დასაქმების ან ბიზნესის დაწყების პირდაპირი ინტერესი, თუმცა, მათ
აქვთ ის უნარ-ჩვევები, რისი მიმართებაც შეიძლება რბილ ძალად, თემის
ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამ ჯგუფში შესაძლოა შედიოდეს მუსიკოსი,
მხატვარი, სპორტის მოღვაწე, და ა.შ. - ვინც შესაძლოა სხვადასხვა ღონისძიებაში
მიიღონ მონაწილეობა, რაც მიმართულია თემზე ორიენტირებული, მდგრადი
და პასუხისმგებლიანი ბიზნესის განვითარებაზე. ამ ღონისძიებებით შეიძლება
დევნილთა ნაწარმის გაყიდვის ხელშეწყობა, უფრო ფართო მასების მოზიდვა
რათა შეიქმნას კარგი ხილვადობა და წარმატების მაგალითები (და შედეგად
მოხდეს მენტალური გარდატეხა - სტერეოტიპის ნგრევა, რომ დევნილთა შორის
წარმატებული ბიზნესი მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ).
საჭიროებათა ცხრილი თითოეული ჯგუფისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება:
#

ჯგუფი

A

მზარდი

მიდგომა
-

ბიზნესმენი

ტრენინგი

მენეჯმენტში,

გამოკითხულთა
%
ფინანსებში, 40%

ტექნიკურ საკითხებში, კვების წარმოება,
მარკეტინგი, რეკლამა;
-

გაერთიანებული ოფისი - „დევნილთა
ოთახი“ - ერთობლივი რეკლამა;

-

ონლაინ მაღაზია;

-

ფესტივალები და გამოფენები;

-

ტექნოლოგიის შეძენა პალატისთვის და
გაქირავება დაბალ ფასად;

-

ინვესტიციების

მოზიდვა

ფინანსური

საბრუნავი თანხისთვის;
-

0% საპროცენტო განაკვეთით ფინანსების
დროებით გაცება, დახმარება ბიზნესის
წამოწყებაში და ნელ-ნელა გასვლა.
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B

40%

პოტენციური

-

ტრენინგი და სერტიფიცირება;

დასაქმებული

-

ტესტირება და ცერტიფიცირება;

-

ადამიანური რესურსის ბაზა;

-

უნარების და საჭიროებების დაკავშირება
(ბიზნესის საჭიროებების რეესტრი და
ადამიანური რესურსი და პოტენციური
კანდიდატები დევნილებს შორის).

C

დამწყები

-

ფესტივალი

და 20%

მოტივაციისთვის

იდეებისთვის;
-

ტრენინგის ოთახები;

-

ბიზნეს დაგეგმარების ტრენინგი;

-

ცნობიერების კამპანია;

-

ბიზნეს

მიმოხილვის

ინფორმაციისა

ჟურნალი

და

-

ცოდნის

გავრცელებისთვის.
D

პოტენციური

-

მხარდამჭერი

ცნობიერების

ამაღლება

თემის 0%

საჭიროებებზე;

(რბილი

-

ინფორმაციის გავრცელება;

კომპონენტი)

-

დევნილთა

პროდუქციის

მოხმარების

წახალისება;
-

სხვა სექტორებში: კულტურა, სპორტი, და
ა.შ.

7. აფხაზი რესპოდენტები და „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“
უსაფრთხოების რისკებიდან გამომდინარე, როგორც აღინიშნა, აფხაზთა ჯგუფი
გამოვიკითხეთ რამდენიმე მეთოდის ტრიანგულაციით: გადმოსული აფხაზების
ჯგუფში ჩაღრმავებული ინტერვიუ, კითხვარების დარიგება და შეგროვება რუსულ
ენაზე აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან, არაოკუპირებულ ნაწილში
ინტერვიუ ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრებ პირებთან ვისაც ჰყავთ
ოკუპირებულ ნაწილში ახლობლები და ეთნიკურად აფხაზ ბათუმელებთან ფოკუს
ჯგუფის გამართვა.
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ყველა ჯგუფს აერთიანებს გარკვეული მსგავსება: გარკვეული უსაფრთხოების
გარანტიის პირობებში, უმრავლესობა მოხარული იქნება, ჩაერთოს ორმხრივი
ბიზნესის განვითარებაში, განსაკუთრებით, მცირე ვაჭრობის, მცირე სასოფლოსამეურნეო პროდუქციის და მცირე მასშტაბის სერვისის (მაგ. მანქანები, სილამაზე,
ვაჭრობა, კვება, და ა.შ.) მიმართულებით. ვინაიდან გამოკითხულთა ჯგუფის შერჩევა
იყო განხორციელებული თოვლის გუნდის პრინციპით, გამოკითხულთა შორის
მოხვდნენ

ძირითადად

ის

აფხაზები,

ვისაც

ქართველი

ახლობლები

ჰყავთ

არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ვინც პერიოდულად, გადმოდის არაოკუპირებულ
ნაწილში სხვადასხვა სერვისის მისაღებად. შესაბამისად, ამ ადამიანების პოზიცია ვერ
ასახავს მთელი აფხაზი თემის პოზიციას, თუმცა, შესაძლოა მათგან შეირჩეს ის მცირე
მასა, რომელიც, წარმატებული მაგალითების შექმნის შემთხვევაში, პოტენციურად
შესაძლოა კრიტიკულ მასად ჩამოყალიბდეს და დანარჩენი მოსახლეობაც ჩააბას
ეკონომიკურ საქმიანობაში.
მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ ინფორმაციის წყაროები აფხაზი მოსახლეობისთვის
ძირითადად წარმოადგენს საკუთარ საახლობლოშივე გავრცელებული მეორადი
ინფორმაცია. ამიტომ, მათ შორის (გარდა ბათუმელი აფხაზებისა), ძალიან მცირე
ნაწილმა იცოდა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების შესახებ, თითქმის
არავინ - სტრატეგიის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ შესახებ. შესაბამისად,
მნიშვნელოვანია პროგრამების მორგება ისე, რომ აფხაზებისთვის სანდო და
უსაფრთხო

არხებით

მივაწოდოთ

მათ

ინფორმაცია

პოტენციური

ბიზნესის/განვითარების შესაძლებლობების შესახებ.
ასევე, ბათუმში მცხოვრებ ეთნიკურ აფხაზებთან შეხვედრაზე გამოიკვეთა ბევრი
შესაძლებლობა და სურვილი აქტიურად ჩაერთონ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
მცხოვრებ აფხაზებთან ერთობლივი ბიზნესის განხორციელების პროცესში, ასევე
გამოთქვეს

სურვილი

მიიღონ

ოჯახში

ოკუპირებული

ტერიტორიიდან

ის

ახალგაზრდები, ვისაც აქვს სურვილი ისწავლონ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
არსებულ სასწავლო დაწესებულებებში (შესაძლებელია, აშშ-ს FLEX-ის ტიპის
გაცვლითი პროგრამის შემუშავება ეთნიკური აფხაზებისთვის). სწორედ ამიტომ,
არსებობს ბევრი შესაძლებლობა, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები
ეთნიკური აფხაზების ჩართულობით მოეწყოს სხვადასხვა ბიზნეს ფორუმი, სასწავლო
პროგრამა თუ სხვა ორმხრივი ღონისძიება, რაც ორმხრივი ეკონომიკური აქტივობის
განვითარებას ხელს შეუწყობს.

ოკუპირებულ აფხაზეთში რესპოდენტების შემადგენლობა:
37 გვერდი 50 დან

მათ შორის, ვინც უპასუხა კითხვებს - 34 რესპოდენტი ქალია, 23 რესპოდენტი - კაცი
(ჯამში - 67). რესპოდენტების ნახევარზე მეტი მიეკუთვნება შერეულ ქართულაფხაზურ ოჯახს, ხოლო ნახევარზე ოდნავ ნაკლები - მთლიანად აფხაზური ოჯახის
წევრია. თუმცა, ამავდროულად, უშუალოდ რესპოდენტების სრული უმრავლესობა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ეროვნებით აფხაზია:

მიეკუთვნება თუ არა თქვენი შერეულ ოჯახს?

თქვენი ეროვნება?

3
4
აფხაზი

დიახ

ქართველი

არა

20
31

უარი პასუხზე
54

ორმხრივი ბიზნესის წარმოების პოტენციალი: „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ
მიუხედავად შიშის ფაქტორისა, რესპოდენტების უმრავლესობამ ახსენა, რომ ჰყავთ
ნათესავები საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ამასთან - ხშირი
ურთიერთობაც აქვთ მათთან:
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გყავთ თუ არა ნათესავი
საქართველოს მიერ
კონტროლირებად
ტერიტორიაზე?

თუ გყავთ ნათესავი
საქართველოს მიერ
კონტროლირებად
ტერიტორიაზე, გაქვთ თუ არა
მათთან ურთიერთობა?
დიახ

4
5

4

დიახ
არა

19

დიახ, მაგრამ
იშვიათი

6
25

33
უარი
პასუხზე

არ მაქვს
ურთიერთობა
უარი პასუხზე

კითხვაზე: „გაქვთ თუ არა ბიზნეს ურთიერთობა ნათესავებთან“, 6 მონაწილე უარს
აცხადებს პასუხზე (რაც სავარაუდოდ, შიშით აიხსნება. მაგალითად, საქართველოს
არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ქართველმა რესპოდენტმა ახსენა, რომ
მის აფხაზ ნათესავს ეშინია ერთობლივი ბიზნესის განვითარების, ვინაიდან
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებობს ე.წ. „რეიდების“ საშიშროება). 28 რესპოდენტი
ამბობს, რომ არ აქვს ბიზნეს ურთოერთობა არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ
ნათესავებთან და 10 რესპოდენტი - ადასტურებს ბიზნეს ურთიერთობას.
მსგავსია პასუხების სულისკვეთება კითხვაზე: „თუ გაქვთ რაიმე ურთიერთობა
ნათესავებთან, ისურვებდით თუ არა ერთობლივი ბიზნესის დაწყებას“?
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თუ გაქვთ ურთიერთობა
ნათესავებთან, ისურვებდით თუ
არა ერთობლივი ბიზნესის
დაწყებას მათთან?

გაქვთ თუ არა რაიმე ბიზნეს
ურთიერთობა თქვენს
ნათესავებთან?

6
6
10

უარი პასუხზე

არა

10

დიახ

დიახ
არა

28

უარი პასუხზე
10

თუმცა, ყველაზე საინტერესოა პასუხების შედარება, როდესაც საქმე ეხება ენგურის
ხიდის გადაკვეთას. კითხვით „რამდენად ხშირად კვეთთ ენგურის ხიდს?“ ვლინდება,
რომ 38 - გადმოდის საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ხოლო 16 არა. ამავდროულად, გადმოსვლის მიზეზებში, ძირითადად ვლინდება - უფასო
ჯანდაცვის სერვისების მიღება, და საერთოდ არ დასტურდება აფხაზების გადმოსვლა
განათლების

მიღების

მიზნით

(მიუხედავად

იმისა,

რომ

საქართველოს

არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგალითად ბათუმში, შესაძლებელია სხვადასხვა
საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნა და შეთავაზება):
რამდენად ხშირად კვეთთ
ენგურის ხიდს სხვადასხვა
საჭიროებებისათვის?

რისთვის კვეთთ ენგურის ხიდს?
1
2

3 თვეში
ერთხელ
16

12

12
14

უარი
პასუხზე
თვეში
რამდენჯერ
მე
არ ვკვეთ

დასასვენებლად,
როგორც
ტურისტი
უარი პასუხზე

17
31

19

ვაჭრობისა და
ბიზნესისთვის
ნათესავების
მოსანახულებლა
დ
ჯანდაცვის
მომსახურების
მისაღებად

ამავდროულად, თუ გავითვალისწინებთ, რომ აფხაზი რესპოდენტების შემოსავლის
ძირითადი წყაროა თვითდასაქმებით მიღებული შემოსავალი (ვაჭრობა, ტაქსი,
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ხელსაქმე), მინიმუმ 24 რესპოდენტში ვლინდება შესაძლებლობა, დაფინანსდეს მცირე
ორმხრივი ბიზნესის დაწყება:

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი შემოსავლის
ძირითადი წყარო
პენსია

11
7

მოსავლის გაყიდვიდან მიღებული
შემოსავალი
24

უარი პასუხზე
ხელფასი
20
თვითდასაქმებული (ვაჭრობა, ტაქსი,
ხელსაქმე)

ინფორმირება:
ოკუპირებულ

ტერიტორიაზე

პრობლემურია.

აფხაზებთან

რესპოდენტებიდან,

ცოდნა/ინფორმირება

საქართველოს

ინფორმაციის

მხოლოდ

იმ

ტერიტორიაზე

მიწოდება

ძალიან

ნაწილმა

გამოავლინა

არსებულ

სხვადასხვა

მოვლენებზე (მაგალითად, „ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება“), ვინც,
ამავდროულად მონიშნა, რომ ჰყავს ნათესავი არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე და
ნახულობს მათ:
გსმენიათ თუ არა ევროკავშირთან
ღრმა და ყოვლისმომცველი
სავაჭრო შეთანხმების შესახებ?

გსმენიათ თუ არა ინიციატივაზე
"ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ"?

დიახ

უარი
პასუხზე

6
12
არა

12

27

დიახ
არა

18

გვსმენია,
მაგრამ
დეტალურად
არ ვიცით

38
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ბოლოსკენ,

მნიშვნელოვანია

აღინიშნოს,

რომ

კონკრეტული

რესპოდენტების

მონაცემები არის მკაცრად კონფიდენციალური და ხელმისაწვდომია მხოლოდ
მკვლევარისთვის და პალატის გუნდისთვის, რათა დაცული იქნას აღნიშნული
რესპოდენტების უსაფრთხოება.

8. სხვა შედეგები:
1.1.

პოლიტიკის ცნობიერება:

ცნობიერების თვალსაზრისით, არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ყველა
რესპოდენტმა ახსენა რომ სმენიათ ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების
თაობაზე და ახალ სტრატეგიაზე „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“, თუმცა, არავინ იყო
ინფორმირებული

თუ

რას

გულისხმობს

თითოეული

მათგანი.

სრულმა

უმრავლესობამ გამოხატა მზადყოფნა მონაწილეობა მიეღო ორმხრივ აფხაზურქართული ბიზნესის შექმნაში, თუ უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხოება,
ტრენინგები და დაფინანსება.

1.2.

აფხაზეთთან კავშირი:

ფოკუს ჯგუფების დროს, პალატამ გამოავლინა 12-მდე მონაწილე, ვისაც ამჟამად ჰყავს
ახლობელი/ნათესავი აფხაზეთში და გამოხატავენ მზადყოფნას ერთობლივი ბიზნესის
დასაწყებად. უმრავლესობა უკავშირდება ვაჭრობის შესაძლებლობებს და მანქანის
ნაწილებს. დეტალური ინფორმაცია არ არის ასახული ამ ანგარიშში რესპოდენტების
უსაფრთხოების დასაცავად.

1.3.

კომუნიკაციის არხები:

კვლევის ერთ-ერთი მცირე მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე ეხება კომუნიკაციის
არხებს,

რაც

მნიშვნელოვანია

პალატის

საქმიანობისთვის

(ან

ნებისმიერი

აქტორისთვის ვინც იმუშავებს დევნილებზე) - ამის მიხედვით უნდა დაიგეგმოს
კომუნიკაცია და ქსელური მუშაობა დევნილებთან.
დევნილების

მიერ

უკმაყოფილებას,
შესაძლებლობებსა

ერთერთი

რომ
და

არ

მნიშვნელოვანი

არიან

აქტიურად

პროგრამებზე.

მათ

პრობლემა

ამ

კუთხით

ინფორმირებულნი
ახსენეს,

რომ

ეხება

არსებულ

დევნილებთან

დასაკავშირებლად ყველაზე ეფექტური საშუალებებია:


სმს სისტემა (ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის);



ფეისბუკი (დაახლოებით 30 წელზე ახალგაზრდა თაობისთვის, როგორც წესი);
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ადგილობრივი არაპარტიული და არასამთავრობო აქტივისტები თითოეულ
დასახლებაში (პალატამ გამოავლინა რამდენიმე პირი და დაიწყო ბაზის შექმნა
რეგიონებში წარმომადგენლების დასარეგისტრირებლად).

1.4.

შიშები და რისკები:

დევნილთათვის პროგრამების დაგეგმვისას, უნდა გავითვალისწინოთ აღქმული
რისკები (შიშები) და რეალური რისკები (საფრთხეები), რომლებმაც შესაძლოა
დააბრკოლონ

სხვადასხვა

პროგრამის

წარმატება

(შეჯამებული

შიშები

და

საფრთხეები, რაც მონაწილეებმა გაგვიზიარეს):
A. უსაფრთხოება – დაახლოებით 12 ადამიანმა ახსენა ახლობლების არსებობა
აფხაზეთში, ვინც მზად იქნება საერთო ბიზნესის დასაწყებად. ამავდროულად,
მათგან

ნახევარი

ღელავს

აფხაზეთში

უსაფრთხოებაზე

-

მათ

შორის

ადგილობრივ პოტენციურ ე.წ. „რეიდებზე“, რაც ხელს შეუშლის ბიზნესს და
საფრთხეში ჩააგდებს ინდივიდებს.
B. საკუთრება და სტაბილურობა – ბევრი დევნილი ახსენებს სტაბილურობის
ნაკლებობას, რაც ხელშემშლელად მიაჩნიათ ბიზნესის დასაწყებად. რიგ
შემთხვევებში, პრობლემები უკავშირდება მიწის/ბინის საკუთრებას:


დაახლოებით 6 შემთხვევაში, დევნილებს მიწა აქვთ მფლობელობაში,
მაგრამ არა საკუთრებაში, შესაბამისად, გრძელვადიან ბიზნესს ვერ
გეგმავენ, ვინაიდან მუდმივად ეშინიათ გასახლების;



დაახლოებით 4 შემთხვევაში, დევნილებმა შეიძინეს სამეგრელოში მიწა,
თუმცა ადგილობრივების პროტესტისა (და ფერმის განადგურების)
შედეგად, ვერ იყენებენ კუთვნილ მიწას;



დევნილთა განსახლების პოლიტიკა ხარვეზიანია - რესპოდენტების
თქმით, ვისაც ინტერესი გააჩნია სოფლის მეურნეობაში, გასახლებულები
არიან ურბანულ დასახლებებში, ხოლო ვისაც სჭირდება ურბანულ
გარემოსთან

სიახლოვე

პროფესიიდან

გამომდინარე

-

ასახლებენ

უკაცრიელ იზოლირებულ სოფლის დასახლებებში.
C. სესხები – თითქმის ყველა მონაწილეს აქვს რაიმე სახის სესხი. რადგანაც
უმრავლესობას არ აქვს უძრავი ქონება, პრობლემურია წვდომა საბანკო
სესხებზე,

რაც

ბევრს

აიძულებს

მიმართონ

კერძო

მევახშეებს

ან/და

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. შედეგად ვიღებთ მაღალი განაკვეთით
არსებულ სესხებს, რაც პარალიზებას ახდენს ბიზნესის დაწყების კუთხით.
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9. კვლევის პროცესის ირიბი შედეგები:
საველე სამუშაოების დროს, პირდაპირი შედეგის გარდა (გეგმის მიხედვით -კვლევა),
ირიბი დადებითი შედეგიც მივიღეთ. მაგალითისთვის:
A. სათბურის პრობლემის მოგვარება – 4 აგვისტოს ფოკუს ჯგუფის დროს
ზუგდიდში, რესპოდენტმა, რომელმაც გაიმარჯვა კონკურსში, არ მიუღია
დაპირებული სათბურის კონსტრუქცია. შედეგად, მის მიერ აღებული სესხი
არამიზნობრივად

გახარჯა

და

შედეგად

ფინანსური

ზარალი

მიიღო.

დაახლოებით სამ დღეში, პალატის პირდაპირი ჩართულობით, პრობლემა
მოგვარდა.
B. სასოფლო-სამეურნეო ტრენინგი – 4 აგვისტოს ფოკუს ჯგუფის დროს
ზუგდიდში, ფერმერების უმრავლესობამ მოითხოვა სწავლება ორგანულ
სოფლის მეურნეობაზე. ინტერესის შესაბამისად, პალატამ 19 აგვისტოს მოაწყო
უფასო ტრენინგი, ხოლო ტრენერი იყო მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტის კალიფორნიის დევისის უნივერსიტეტის ექსპერტი, ქალბატონი აბიგაილ
ედვარდსი. ტრენინგი შეეხო სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა საკითხს,
როგორიცაა სარწყავი სისტემა, ნიადაგის მართვა, სათბურის მართვა და
ორგანული პროდუქციის წარმოება. დაახლოებით 12 მონაწილე ესწრებოდა
ტრენინგს. მათგან 4 მონაწილე არის პოტენციური ტრენერთა ტრენერი, ვინც
დაგვთანხმდენ რომ გამართავენ უფასო ტრენინგებს სხვა ფერმერებისთვის
საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში (და რომლებიც დარეგისტრირდნენ
პალატის ადამიანური რესურსის ბაზაში).
C. ბიზნეს გეგმების დაწერა – თითოეული ფოკუს ჯგუფის დროს, 1-2 ადამიანი
მაინც ითხოვდა ბიზნეს გეგმის დაწერაში დახმარებას. ამჟამად, ვამუშავებთ 2
ბიზნეს გეგმას, რათა დავეხმაროთ დევნილებს გეგმების გაწერაში მათ იდეებზე
დაყრდნობით.
D. ადამიანური რესურსის ბაზა – პალატამ დაიწყო ტრენერთა ტრენერების ბაზის
შექმნა, ვინც მიიღებს მაქსიმალურ ცოდნას, რათა შემდგომში ის გადასცეს
დევნილთა უფრო ფართო ჯგუფს ტრენინგების დროს. მათ შორის, 4 მონაწილე
დატრენინგდა სოფლის მეურნეობაში, 9 ადამიანი გამოვავლინეთ ფოკუს
ჯგუფების

დროს,

ვინც

მზაობას

გამოთქვამს

ტრენინგები

ჩაატაროს:

ფეხსაცმლის შეკერვაზე, ოქრომჭედლობაზე, ელექტროგაყვანილობებზე, და ა.შ.
E. პალატის წარმომადგენლების დანიშვნა - პალატამ გამოავლინა ფოთსა და რაჭაში
პარტნიორები, ვინც ადგილობრივად იმუშავებენ თემთან, რათა აქტიურად
ჩართონ ისინი პალატის საქმიანობაში;
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F. კომპიუტერული ცენტრი - პალატამ გააგზავნა მოთხოვნები სხვადასხვა
საელჩოში, მეორადი კომპიუტერული ტექნიკის გადაცემის თხოვნით, რითაც
პალატა გეგმავს კომპიუტერული ცენტრის მოწყობას ფოთში, დევნილთა
გადამზადების ცენტრის მოსაწყობად;
G. პალატის საქმიანობის გაცნობა – კვლევის შედეგად, ასობით დევნილი გაეცნო
პალატის მუშაობას. მეტიც, პალატამ დაამყარა ძლიერი და სანდო ქსელი
დევნილთა დასახლების სხვადასხვა ეპიცენტრში.
დადებითი ეფექტის ერთ-ერთი მაგალითია, როდესაც ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთმა
მონაწილემ რუსთავში ახსენა ფიკუს ჯგუფის სხვა მონაწილეებთან, რომ მონაწილეობა
მიიღო პალატის ორგანიზებულ ტრენინგში - შედეგად, სხვა მონაწილეებიც გაიხსნენ
და წარიმართა უფრო გულახდილი ფოკუს ჯგუფი.

10.

რეკომენდაციები და სამომავლო გეგმა

კვლევის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციების შეჯამება შესაძლებელია
შემდეგი სახით:
1. სწავლება
1.1.პროფესიული

იმისათვის, რათა დევნილებმა შეძლონ ეკონომიკურ

გადამზადება ზოგადი

საქმიაონობაში ჩართვა, საჭიროა მათთვის ზოგადი უნარ-

უნარ–ჩვევებში

ჩვევების სწავლება, როგორიცაა, ბიზნეს გეგმის/პროექტის
შედგენა, ინფორმაციის მოძიება/საბაზრო მოკვლევა,
ბიზნეს მართვა, საგადასახადო საკითხები, რათა მათ
იგრძნონ საკმარისი ინფორმირებულობით გამოწვეული
თავდაჯერება მცირე ან საშუალო ბიზნესის წამოსაწყებად.

1.2.პროფესიული
გადამზადება

ზოგადი უნარ-ჩვევების გარდა, დიდია დევნილთა შორის
ნაწილი, ვინც საჭიროებს დარგობრივ გადამზადებას -

დარგობრივ საკითხებში აუცილებელია მათთვის კვალიფიციური სწავლების
ორგანიზება.
1.3.სასწავლო პროგრამების

ამავდროულად, მნიშვნელოვანია პალატას ჰქონდეს

მორგება დასაქმების ან

შესაბამისი ფინანსური რესურსი ბაზრის საჭიროებებისა და

მეწარმეობის

სიახლეების მუდმივი მოკვლევისთვის, რათა თითოეული

პოტენციალზე

ტრენინგის მოდული ზუსტად მორგებული იყოს საბაზრო
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საჭიროებებზე, და ტრენინგის გავლის შემდგომ, დევნილმა
შეძლოს აღნიშნული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.
1.4.უნარ–ჩვევების

ამავდროულად დიდია ნაწილი იმ დევნილებისა, ვისაც

დადასტურება,

უკვე გააჩნიათ დიდი გამოცდილება და უნარ-ჩვევები,

სერტიფიცირება და

თუმცა საჭიროებენ მათ დადასტურებას, რათა უფრო

დამსაქმებელთან

მარტივი წვდომა ჰქონდეთ შრომის ბაზარზე. საჭიროა

დაკავშირება

პალატისთვის დაფინანსდეს ექსპერტთა დაქირავება
სხვადასხვა დარგში, შეფასების სისტემის შემუშავება და
სერტიფიცირების სისტემა, რომელიც შეთანხმებული და
აღიარებული იქნება შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან
თანამშრომლობით. ამავდროულად, მხედველობაშია
მისაღები სექტემბერში მიღებული კანონი პროფესიული
სწავლების შესახებ, რაც ახალ შესაძლებლობებს ქმნის
პროფესიული სწავლების კუთხით.
გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ადამიანური რესურსისა და
საბაზრო მოთხოვნების ურთიერთდაკავშირების ეფექტური
მექანიზმის არსებობა. მიუხედავად იმისა, რომ
სახელმწიფოს მიერ შექმნილი worknet-ი ფუნქციონირებს,
უმთავრესი გამოწვევაა უნარ-ჩვევების დადასტურება.
სწორედ ამიტომ, პალატასთან არსებული დევნილთა ბაზა,
რომელიც სანდო და გასაგები კრიტერიუმით მიუთითებს
ადამიანის უნარ-ჩვევებს და კვალიფიკაციას, და რომლის
მეშვეობითაც მოხდება ბიზნესის საჭიროებების მიხედვით
სხვადასხვა დევნილის დამისამართება/რეკომენდირება,
იქნებოდა მნიშვნელოვანი მექანიზმი დასაქმების
ხელშესაწყობად დევნილებს შორის.

1.5.ტრენერთა ტრენინგი

იმისათვის, რათა მცირე რესურსის პირობებში მინიმალური

და ტრენერთა ბაზის

დანახარჯით დევნილთა მაქსიმალური რაოდენობა

შექმნა

მოვიცვათ, სასურველია პალატას ჰყავდეს ტრენერთა ბაზა,
ვინც მზად იქნება საჭიროებისამებრ გადაამზადოს
დევნილები. ამისათვის, რეკომენდირებულია პალატის
მოხალისე ტრენერთა გუნდისთვის ტრენერთა ტრენინგის
ჩატარება.
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2. კოორდინაცია
2.1. დევნილთა

დევნილთა სამინისტროს გაუქმების პირობებში,

სამინისტროს

მნიშვნელოვანია დევნილთა საკოორდინაციო სისტემის

გაუქმების პირობებში,

გადააზრება, როგორც არასამთავრობო, ისე კერძო

კოორდინაციის

სექტორში, და გადააზრების შედეგად მაკოორდინირებელი

გაძლიერება

საბჭოს შექმნა, რომელშიც შევა როგორც სახელმწიფო, ისე

ალტერნატიული

არასამთავრობო აქტორები.

მეთოდით
2.2. დევნილთა მიმართ
ახალი სახელმწიფო

ამავდროულად, აუცილებელია დევნილთა მიმართ
არსებული თუ არარსებული პოლიტიკის გადააზრება და

პოლიტიკის ფორმირება ახალი ხედვის შეთავაზება, რომელიც დაეფუძნება
– მშვიდობის

წარსული პროგრამების ეფექტურობის გადააზრებას და

პოლიტიკასთან,

დევნილთა საჭიროებების შესწავლას. მნიშვნელოვანია,

სოციალურ და

რომ დევნილთა მიმართ სტრატეგია იყოს უმთავრესად

ეკონომიკურ

განვითარებაზე ორიენტირებული, და არა მხოლოდ

პოლიტიკასთან

ჰუმანიტარული ხასიათის, რათა შემცირდეს დევნილთა

სინერგიაში

დამოკიდებულება სახელმწიფოზე და მათ უფრო მეტი
ეკონომიკური ავტონომია შეიძინონ.

2.3. დაფინანსებული

მნიშვნელოვანია ასევე სრულყოფილი კოორდინაცია

პროექტების შესახებ

დაფინანსებული პროექტების შესახებ. სამთავრობო

კოორდინაცია

კოორდინაციის მექანიზმი, არსებული რესურსით
არასაკმარისია, რათა შესაძლებელი იყოს პროექტების
სრულყოფილი აღრიცხვა და ურთიერთმიმართების
გაზომვა. აუცილებელია არსებობდეს ინდივიდუალური
ისტორია, სადაც გამოჩნდება, თუ სად/ვინ დაფინანსდა
ყველაზე ხშირად, სად/ვისთან გაამართლა, რატომ კი ან
რატომ არა, და სამომავლოდ რა არის მისაღები
მხედველობაში დაფინანსების ობიექტის შერჩევისას.
აღნიშნული საჭიროება ეფუძნება იმ პრობლემას, რომ
დაფინანსებული პროექტები ხშირ შემთხვევებში,
არამიზნობრივად იხარჯება, დევნილების თქმით.
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2.4. არსებულ

აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა სამთავრობო და

ინსტიტუციებთან და

არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს სხვადასხვა პროგრამა

ორგანიზაციებთან

და რესურსი, რაც მნიშვნელოვანია დევნილთათვის.

კოორდინაცია,

აუცილებელია მათ შორის კოორდინაცია, რათა მათი

ერთობლივი

სერვისების დადებითი გავლენა და ეფექტიანობა

ძალისხმევისთვის

გაიზარდოს.

დევნილთა
მხარდასაჭერად

3. ინფორმირება და
მხარდაჭერა
3.1. დევნილთა

ვინაიდან უმთავრესი დაბრკოლება დევნილებისათვის

ინფორმირება საერთო

არის ინფორმაციის ნაკლებობა ელემენტარულ საბაზრო

საბაზრო

შესაძლებლობებზე, სასურველია, პალატამ გამოსცეს

შესაძლებლობებზე

პერიოდული ჟურნალი, სადაც დაიბეჭდება საბაზრო
მიმოხილვა და ინფორმაცია შესაძლებლობების შესახებ.
უკვე არსებობს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე გუნდი ღია სივრცე კავკასია, რომელიც მზად არის ჩაერთოს
აღნიშნული ბიზნეს ჟურნალის შექმნაში.

3.2. გამსხვილება:

აუცილებელია ისეთი პროექტების განხორციელება,

დევნილთა მხარდაჭერა

რომლებიც ხელს უწყობს კოოპერატივების შესახებ

კოოპერატივების

ინფორმაციის გავრცელებას და მათი შექმნის ხელშეწყობას

განვითარებისთვის და

დევნილებში, რათა მათ შეძლოს მცირე რესურსის

ხარჯების

გაერთიანება და სტაბილური ზრდა.

შემცირებისთვის
3.3. მხარდაჭერა ორმხრივი

აფხაზეთში არსებული უსაფრთხოების რისკებიდან

(ქართულ–აფხაზური)

გამომდინარე მაღალია ორმხრივი ბიზნესის ჩავარდნის

ბიზნესის შესაქმნელად

ალბათობა - თუმცა, ვინაიდან ორმხრივი ბიზნესი
მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ელემენტია მოსახლეობის
მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის,
მნიშვნელოვანია მისი ხელოვნური ხელშეწყობაც.

4. მენტორინგი
48 გვერდი 50 დან

4.1. საწყის ეტაპზე,

იმის გათვალისწინებით, რომ დევნილებში ბიზნესის

დევნილთათვის

არდაწყების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია - შიში, და ასევე,

მხარდაჭერა ბიზნესის

ბიზნესის გამოცდილების ნაკლებობა, მნიშვნელოვანია

ასაწყობად – მომავალში

პალატას ჰქონდეს შესაძლებლობა შეიძინოს ტექნიკური

გადაცემა

დანადგარი, მოახდინოს ძირითადი საბრუნავი თანხის
ინვესტირება, ააწყოს ბიზნესის მართვის მექანიზმი
დევნილთან ერთად, ხოლო შემდგომ, ნელ-ნელა, სწავლის
და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ათვისებასთან ერთად,
ბიზნესი გადაეცეს დევნილს, ხოლო მოგების ნაწილით,
საწყის ეტაპზე, დაფინანსდეს შემდეგი საწყისი ბიზნესი და ამგვარად, ამოქმედდეს „წრიული დაფინანსების“
მექანიზმი.

5. კვლევა
5.1.უკეთესი და უფრო

იმისთვის, რათა პროგრამების და ბიზნეს

ზუსტი სტატისტიკური

შესაძლებლობების დაანგარიშება მოხდეს ზუსტად და

აღრიცხვის სისტემა

ეფექტურად, მნიშვნელოვანია დეტალური ბაზა, რომელიც

დევნილთა ვითარების

ასახავს დევნილთა სოციალურ, ეკონომიკურ და სხვა

მონიტორინგისთვის

კუთხით, მრავალ კრიტერიუმებად ჩაშლილ
მახასიათებლებს, დინამიკაში. აღნიშნული მისცემს
პალატას შესაძლებლობას, დევნილთა მიმართ პოლიტიკა
და პროგრამები უფრი ეფექტურად და ეფექტიანად
დაგეგმოს.

5.2.შემდგომი კვლევა

დევნილების განწყობების გაზომვა პოლიტიკის დონეზე:
აუცილებელია ის კრიტიკა, რაც დევნილებმა გამოხატეს
პოლიტიკისა და კანონმდებლობის მიმართ, გაიზომოს
პრაქტიკულ დონეზე.

4. რეგიონული
წარმომადგენლობები
4.1.უშუალო და მუდმივი

და ბოლოს, მნიშვნელოვანია მუდმივი კონტაქტი და

კონტაქტი

უკუგება დევნილებისაგან, რათა მათ პულსზე ხელი

დევნილებთან

გვეჭიროს და ვიცოდეთ, თუ რამდენად ამართლებს ან არ

ადგილობრივ დონეზე

ამართლებს ესა თუ ის მიდგომა, პროგრამა, რათა
დროულად გვქონდეს მათი გამოსწორების და
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საჭიროებებზე მორგების შესაძლებლობა. ამისთვის,
აუცილებელია, პალატას დაუფინანსდეს, ადგილობრივი
წარმომადგენლებისათვის სახელფასო ფონდი (მითუმეტეს,
რომ პალატამ უკვე გამოავლინა და დაითანხმა
კონკრეტული კვალიფიციური კადრები მსგავსი
საქმიანობისთვის).
5. აფხაზეთი
5.1.სასწავლო პროგრამების

აუცილებელია სასწავლო პროგრამების განვითარება

შეთავაზება ბათუმის

აფხაზებისთვის, და შეთავაზება, რათა გაძლიერდეს

უნივერსიტეტში

ორმხრივი ურთიერთობები ახალგაზრდებს შორის და
შეიქმნას ბიზნესის განვითარების სამომავლო პოტენციალი

5.2.ორმხრივი ბიზნესის

აუცილებელია უსაფრთხოების მინიმალური ზომების

დაფინანსება

შემუშავება, რათა თავიდან ავიცილოთ რისკები და შიშები,

უსაფრთხოების დაცვის

რაც შეაფერხებს ორმხრივ ბიზნეს ურთიერთობებს

მექანიზმებით
5.3.საინფორმაციო
ნაკადების გაძლიერება

მნიშვნელოვანია შემუშავდეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან
კომუნიკაციის უკეთესი და უფრო მძლავრი მეთოდები,
რათა არ იყოს დამოკიდებულება მხოლოდ უშუალო
ნათესაურ კავშირებზე
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