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ანოტაცია

მილენიალებს შორის არსებული მსგავსებები

იმისათვის, რომ შეძლოს ეფექტური კომუ

და განსხვავებები.   

ნიკაციის დამყარება საკუთარ კლიენტებთან,

შესავალი

ბიზნესის წარმომადგენლებმა აუცილებლად

„მამებისა და შვილების ბრძოლა“ არსებობს

უნდა გაითვალისწინონ განსხვავებები სხვა

კაცობრიობის დასაწყისიდან.     თაობათა ჭიდი

დასხვა თაობის წარმომადგენლებს შორის. წი

ლი, მათი შეხედულებები, მსგავსებები და გან

ნააღმდეგ შემთხვევაში, კომპანიები და ბრენ

სხვავებები ყოველთვის საინტერესო და მრავ

დები აღმოჩნდებიან მომხმარებელთა ლოია

ლისმომცემი თემა იყო, ამჯერად ამ ყველაფერს

ლურობის დაკარგვის საფრთხის წინაშე, განსა

მარკეტინგულად განვიხილავთ და იმ თაობას

კუთრებით მილენიალების მხრიდან. მოცემუ

დავახასიათებთ, რომელიც ყველაზე გავლენი

ლი კვლევა ყურადღებას ამახვილებს მილენი

ანად ითვლება XXI საუკუნეში. იმისათვის, რომ

ალების მსოფლმხედველობასა და მათ როლზე

შეძლოს ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება

თანამედროვე მსოფლიოში, განხილულია ასე

საკუთარ კლიენტებთან, ბიზნესის წარმომად

ვე მათი პირადი ფინანსები, დასაქმება, სოცი

გენლებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწი

ალური მედია, დამოკიდებულება ბრენდებისა

ნონ განსხვავებები სხვადასხვა თაობის წარმო

და რეკლამის მიმართ და სხვა აქტუალური სა

მადგენლებს შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში,

კითხები. განხილულია ყველა ის მნიშვნელო

კომპანიები და ბრენდები აღმოჩნდებიან მომ

ვანი შეხედულება, რომელიც მილენიალებს

ხმარებელთა ლოიალურობის დაკარგვის საფ

განსაკუთრებულ და უნიკალურ თაობად აქ

რთხის წინაშე.

ცევს.   კვლევას საფუძვლად დაედო 180 ქარ

სხვადასხვა თაობების წარმომადგენლების

თველი მილენიალის ანკეტირების შედეგები,

პრიორიტეტების გარკვევაში გვეხმარება თაო

სადაც წარმოდგენილია ქართველ და უცხოელ

ბათა თეორია, რომლის თანახმადაც დაახლო
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მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან მათი მშობ

თაობათა 4 არქეტიპი:   წინასწარმეტყველები,

ლების ფასეულობებისაგან. თაობათა თეორია

მოგზაურები, გმირები და მხატვრები (Strauss

პირველად შემოგვთავაზეს წინა საუკუნის 90-

& Howe 1997:119–121) მოგვიანებით ეს თეორია

იან წლებში, ამერიკელმა მკვლევარებმა უილი

სხვა ქვეყნებსაც მიუსადაგეს და ადგილობრივი

ამ შტრაუსმა და ნილ ჰოუვმა. მათი თეორიის

კონტექსტის მცირედი კორექტივების გათვა

თანახმად, განსხვავებები თაობათა შორის გა

ლისწინებით  აღმოჩნდა, რომ თეორია ნამდვი

ცილებით უფრო ღრმაა, ვიდრე „მამებისა და

ლად მუშაობს.

შვილების“ პრობლემა. ერთი ასაკის ადამია
ნებს აერთიანებს არა მხოლოდ საერთო ისტო

ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო განსახილ

რიული კონტექსტი, არამედ მისი ზეგავლენით

ველი 1982–2005 წლებში დაბადებულთა თა

ჩამოყალიბებული

სისტემა.

ობაა, რომელსაც „მილენიალებს“, სხვაგვარად

გაანალიზეს რა აშშ-ის ისტორია მე-16 საუკუ

კი „იგრეკ (Y) თაობას“ უწოდებენ. მილენიუმის

ნის ბოლოდან, შტრაუსმა და ჰოვიმ გამოყვეს

თაობა „ბეიბი–ბუმერების“ შემდეგ ყველაზე

ფასეულობების

ცხრილი 1
თაობათა თეორიის ეტაპები
თაობის დასახელება

თაობის არქეტიპი

დაბადების წლები

დიადი თაობა

გმირები

1901-1924

ჩუმი თაობა

მხატვრები

1925-1942

ბეიბი-ბუმერები

მოგზაურები

1943-1960

თაობა X

წინასწარმეტყველები

1961-1981

თაობა Y- მილენიალები

გმირები

1982-2005

თაობა Z

მხატვრები

2005 - დღემდე

თაობა ალფა

მოგზაურები

2014 წლის შემდეგ

„მრისხანე“ ახალი თაობაა. მიუხედავად იმისა,

ეგოიზმი და ინდივიდუალიზმი კიდევ უფრო

რომ სხვადასხვა ქვეყნების მილენიალები გან

გააძლიერა. ისინი ზედმიწევნით აფიქსირებენ

სხვავდებიან ერთმანეთისგან, სოციალური ქსე

ყველა ნაბიჯს, თავიანთ ადგილმდებარეობასა

ლებისა და გლობალიზაციის წყალობით, მათ

და გენეტიკურ მონაცემებსაც კი, რაშიც განსა

გაცილებით მეტი საერთო აღმოაჩნდათ, ვიდრე

კუთრებით ეხმარებათ სოციალური ქსელები

მათივე სამშობლოში მცხოვრებ უფროსი თაო

(Joel Stein, 2013) წინა თაობებთან შედარებით,

ბის ადამიანებთან. ჩინეთშიც კი, სადაც ოჯახუ

პოლიტიკურად გაცილებით პასიურები არიან

რი ღირებულება ისტორიულად ჯაბნის ინდი

და ცდილობენ იყვნენ სოციალურად აქტიურ

ვიდს, ინტერნეტი, ურბანიზაცია და პოლიტიკა

ნი.  სამაგიეროდ იქცევიან ისე, როგორც სურთ:

„ერთი ოჯახი -  ერთი ბავშვი", საკუთარ თავ

პირადად უგზავნიან იმეილებს გენდირექტო

ზე ღრმად შეყვარებულ და წარმოუდგენლად

რებს, შეუძლიათ თავისუფლად მიატოვონ სე

თავდაჯერებულ ახალ თაობას აყალიბებს.

მინარი, თუკი მოსაწყენად მოეჩვენათ, რაც გა

მილენიალები „მეს“ გამრავლების ერაში დაი
ზარდნენ და „მე“ გადაიქცა „მე–მე–მე“, რამაც
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სულ საუკუნეში წარმოუდგენელი იყო.  ეს მო

ში, რადგან არ სურთ იდენტიფიცირებულები

ბილურ ტელეფონზე „შეშლილი“ თაობაა. Pew-

იყვნენ „მასასთან" ან დიდ ინსტიტუციებთან.

ის მონაცემებით, მილენიალები დღის განმავ

30 წლამდე ასაკის მილენიალების მესამედი

ლობაში საშუალოდ 88 ტექსტურ შეტყობინებას

არარელიგიურია -  ეს კი ისტორიაში ყველაზე

აგზავნიან და მუდმივად განიცდიან თანატო

მაღალი პროცენტია. მათთვის ახალი გამოცდი

ლების გავლენას. (Pew Research Center, 2014)

ლება მატერიალურ ნივთებზე გაცილებით ღი

ისინი 24 საათის განმავლობაში სამყაროსთან

რებულია. ისინი მშვიდები, თავშეკავებულები

ინტერნეტით არიან დაკავშირებულნი. პირადი

და ინფორმირებულები, მაგრამ არააქტიურები

შეხვედრების დროსაც კი განუწყვეტლივ უგ

არიან. მხარს უჭერენ ბიზნესს, მრავალ კონკურ

ზავნიან ერთმანეთს ტექსტურ შეტყობინებებს.

სსა და შეჯიბრში მონაწილეობენ, ამიტომ მათი

ისინი ყურადღებით ეკიდებიან Facebook-ის

40%-ი დარწმუნებულია, რომ ყოველ ორ წელი

„ლაიქებს“, საათებში შეუძლიათ „ფრენდები

წადში ერთხელ კარიერული ზრდა ელის.

სა" და „ფოლოვერების" მეშვეობით საკუთარი

მილენიალები ჩამოყალიბდნენ ტექნოლოგი

თავი „გააბრენდონ“. რაც შეეხება მშობლებთან

ების ზემოქმედებით. უკანასკნელი ათწლეუ

ურთიერთობას, არსებობს მოსაზრება, რომ

ლების მანძილზე მომხდარი გასაოცარი ცვლი

მათ მიუხედავად დამოუკიდებლობისა, არაჩ

ლებები ტექნოლოგიებისა და გამოთვლითი

ვეულებრივი ურთიერთობა გააჩნიათ, ხოლო

ტექნიკის   სფეროში მათ ბავშვობას დაემთხვა

ზოგიერთი მათგანი დიდი სიამოვნებითაც კი

და სწორედ ამ გარემოებამ განაპირობა მათი

ცხოვრობს მშობლებთან ერთად. დღევანდე

ესოდენ ახლო ურთიერთობა ტექნოლოგიებ

ლი მილენიალები, მიუხედავად მათი კარგი

თან, ინოვაციების როლი ამ თაობის მოლოდი

განათლებისა და ტექნიკური უნარ-ჩვევებისა,

ნებსა და შემოქმედებით თუ ცხოვრებისეულ

დგანან რისკის წინაშე, გახდნენ ამერიკელების

მისწრაფებებში (Bialik &Fry, 2019). მიუხედავად

პირველი თაობა, რომელსაც ცხოვრების უფრო

იმისა, რომ ახალი ტექნოლოგიური მიღწევები

დაბალი დონე ექნებათ, ვიდრე მათ მშობლებს.

ყველა თაობამ აითვისა, მილენიალების სიახ

(Paul Taylor, 2016)

ლოვე და ახალ ინფორმაციაზე წვდომა უდაოდ

მილენიალებს არ უყვართ მბრძანებლობა,

გამორჩეულია. მათთვის ეს ინოვაციები უფრო

ისინი უპირატესობას ანიჭებენ უფროსმა აუხ

მეტს ნიშნავს, ვიდრე უმნიშვნელო ინფორმაცი

სნას თუ რატომაა ამა თუ იმ საქმის შესრულება

ის მიღებისა თუ გართობის საშუალება, ეს არის

მნიშვნელოვანი კომპანიისთვის და ამის შემ

ახალი ეკოსისტემა მათი სოციალური ცხოვრე

დეგ მთელი შემართებით შეასრულებენ მას.

ბისთვის. (Taylor& Keeter, 2010:25)

ისინი კარგად სარგებლობენ თავიანთი საკო

მილენიალები

კაცობრიობის

ისტორიაში

მუნიკაციო უნარების უპირატესობებით და

ყველაზე მასშტაბური თაობაა (მსოფლიო მო

ტრადიციულ ინსტიტუციებში მხოლოდ საუ

სახლეობაში მათი რიცხვი 75 მლნ-ია), ეს სო

კეთესო პირობებში მუშაობენ. ფსიქოლოგთა

ციალური ჯგუფია, რომელიც განზოგადების

აზრით, მილენიალები პოზიტიური ადამიანე

საშუალებას იძლევა, მით უფრო, რომ ამ თაო

ბი არიან. ამასთანავე, მილენიალები მუდმივად

ბაშიც ნელ–ნელა ავტონომიური მიკრო–თაობე

საჭიროებენ წაქეზებას. მათთვის მნიშვნელოვა

ბი ჩნდება. ყოველწლიურად მათ მიერ დახარ

ნია ვიღაცამ შეაქოს. ისინი არ დადიან ტაძრებ

ჯული თანხა 170 მილიარდ დოლარს შეადგენს.
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სა და მომსახურებას ყიდიან აუცილებელია

ლია ის თაობა, რომელიც მსოფლიო მოსახლე

შექმნან მთელი რიგი მარკეტინგული მიდგო

ობის დაახლოებით 40%–ს მოიცავს და მომა

მები, რათა იქცნენ მილენიუმის თაობის – რო

ვალში ბაზრის მთავარი განმსაზღვრელი ძალა

გორც მთავარი სამიზნე ჯგუფის, სასურველ

იქნება. BRIC კვლევის ანგარიში არის შედეგი

ბრენდად. ამისთვის კი აუცილებელია შექმნან

რაოდენობრივი, ხარისხობრივი და კამერალუ

არა ტიპიური, სტანდარტული რეკლამები, არა

რი კვლევისა, რომელიც მთელი წლის განმავ

მედ გახდნენ მათი მეგობრები. რატომ უნდა

ლობაში მიმდინარეობდა    SONAR™-ისა და  

„იმეგობრო“ მილენიუმის თაობასთან? რადგან

JWT’s-ის საკუთრებაში არსებული ონლაინ ინ

მათ აქვთ ძალაუფლება.

სტრუმენტების გამოყენებით. სულ გამოკვლე

ქართველი და უცხოელი მილენიალები -  ვაში მონაწილეობდა 1,640 მილენიალი. (Meet
მსგავსებები და განსხვავებები

the BRIC Millennials, 2013:2)

ამ უაღრესად საინტერესო თაობით არაერ

ქართველი მილენიალების თავისებურებე

თი მკვლევარი და კვლევითი ორგანიზაცია

ბის დასადგენად, ჩავატარეთ ონ-ლაინ გამო

დაინტერესებულა. მათ შორის აღსანიშნავია

კითხვა. კვლევა ჩატარდა 2016 წლის მაისში

JWT Intelligence–ის მიერ 2013 წელს ჩატარებუ

და მასში მონაწილეობა მიიღო 180-მა მილე

ლი კვლევა  Meet the BRIC Millennials. ტერმინი

ნიალმა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით.   კვლევა

BRIC (Brazilian,Russian,Indian,Chinese) ათეული

ში ყურადღება გამახვილებულია ისეთ თემებ

წლის წინათ შემოიღეს და მასში გაერთიანებუ

ზე, როგორიცაა მილენიალები თანამედროვე
ნახაზი 1.

71

trjyjvbrehb ghjabkb7 1!)7 @_!)2Economic Profile, N19, 2019

მსოფლიოში, პირადი ფინანსები, დასაქმება,

ბის დასადგენად, შევადგინეთ სპეციალური

ძირითადი ფასეულობები, სოციალური მედია

პროფაილი, სადაც აღწერილია ყველა მნიშვნე

და სხვა.

ლოვანი მახასიათებელი დაწყებული განათ

ისევე, როგორც მთელს მსოფლიოში, საქარ
თველოშიც დღეისათვის საქონლის ყველაზე

ლებიდან, დასრულებული პირადი ურთიერ
თობებით (იხ. ნახ. 1).

აქტიურ მომხმარებლებს და აგრეთვე ძირითად

BRIC მილენიალების ნახევარზე მეტი და

„მომუშავე“ კატეგორიას მიეკუთვნება 3 თაობა:

ქორწინებულია ან ურთიერთობაშია. ქართვე

ბეიბი-ბუმერები,  X და Y თაობები.

ლი მილენიალების მხოლოდ 16% არის დაქორ

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული დე
პარტამენტის

მონაცემებით,

წინებული და სწორედ ამ მონაცემით შეგვიძ

საქართველოში

ლია განვსაზღვროთ თუ რატომ ანიჭებს მათი

დღეისათვის Y თაობას 766,8 ათასი ადამიანი

56% წარმატებული კარიერის ქონას პრივილე

მიეკუთვნება, მათ შორის 392,1 ათასი მამაკაცი

გიას. ფაქტია, ამ თაობისთვის ოჯახის შექმნა

და 374,7 ათასი ქალი (იხ. ნახ. 1). X  თაობას მი

ნაკლებად პრიორიტეტულია, განსაკუთრებით

ეკუთვნება 994,5 ათასი ადამიანი (485,1 ათასი

კი დაბალ ასაკში. გამოკითხულთა 17%–სთვის

მამაკაცი და 509,4 ათასი ქალი), ხოლო ბეიბი- ოჯახის შექმნა წარმოადგენს პრიორიტეტს,
ბუმერების რაოდენობა შეადგენს 886,6 ათასს,

19%–სთვის

მათ შორის 396,9 ათასი მამაკაცი და 489,7 ათასი

მეტად მნიშვნელოვანი, 1%–სთვის ცნობადობა

ქალი. (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნუ

და 7%–სთვის ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ერ

ლი სამსახური, 2018:31)

თად. რაც შეეხება დასაქმებას, დიდად არ გან

ქართველი მილენიალების თავისებურებე

მატერიალური

კეთილდღეობაა

სხვავდება სხვა ქვეყნებისგან, თუმცა ამ მონაცე
ნახაზი 2

როგორ შეაფასებდით თქვენს ამჟამინდელ ფინანსურ მდგომარეობას?

72

trjyjvbrehb ghjabkb7 1!)7 @_!)2Economic Profile, N19, 2019

მით საქართველო ბოლო ადგილზეა. ქართვე

ვერსალური სურვილი, რომელზეც 10–დან

ლი მილენიალების 41% დასაქმებულია სრულ

თითქმის 9 მილენიალმა უპასუხა, რომ მათ

განაკვეთზე, მათი 27% მუშაობს ნაწილობრივ

თვის მნიშვნელოვანია. ამ თაობის დაუცხრო

ან თვითდასაქმებულია და ეხმარება ოჯახი,

მელ ოპტიმიზმზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ

ხოლო 32% დაუსაქმებელია.

გამოკითხულთა 83% დარწმუნებულია საკუ

ფინანსური დამოუკიდებლობა არის უნი

თარი ფინანსების გაუმჯობესებაში მომავალი

ნახაზი 3
მომავალი ფინანსური მდგომარეობის პერსპექტივის შეფასება

6 თვის განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ ეს

ბის მოსაზრება განსხვავებული ნამდვილად არ

ბრმა ოპტიმიზმი არ არის, რადგან მილენიალე

არის, მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხულთა

ბის თითქმის ნახევარმა დაძლია სტრესული

უმრავლესობა საკუთარ ფინანსურ მდგომარე

მდგომარეობა საკუთარი ფინანსების მართვი

ობას საშუალოდ და საშუალოზე დაბლა აფა

სას ანუ ისწავლეს საკუთარი ფინანსების მარ

სებს (იხ.ნახ. 2).

თვა–კონტროლი სტრესისა და დაძაბულობის
გარეშე. ამ საკითხებზე ქართველი მილენიალე

საყურადღებოა გამოკითხვის შემდეგი მო
ნახაზი 4

მილენიალების დამოკიდებულება ფულთან

73

trjyjvbrehb ghjabkb7 1!)7 @_!)2Economic Profile, N19, 2019

ნაცემები (იხ. ნახ. 3.), სადაც მილენიალებს სა

ლენიალების დამოკიდებულება ფულთან, მის

კუთარი მომავალი ფინანსური მდგომარეობის

ხარჯვასთან და შენახვასთან დაკავშირებით

პერსპექტივის შეფასება მოუწიათ, მათი უმრავ

ასახულია მე-4 ნახაზზე. აღსანიშნავია, რომ

ლესობის პასუხი პოზიტიურია და მიუხედა

„გონივრულად ხარჯვა“ არ გულისხმობს ძუნ

ვად რთული ეკონომიკური პირობებისა, მათი

წობას. ქართველი მილენიალებიდან 10–დან 9

აზრით ფინანსური მდგომარეობა მნიშვნელოვ

თანხმდება, რომ გონივრულად ხარჯვა მეტად

ნად არ შეიცვლება ან გაუმჯობესდება მომავა

მნიშვნელოვანია. თუმცა ფულის შენახვა საკუ

ლი ექვსი თვის განმავლობაში. ეს კიდევ ერთი

თარი მშობლების თაობაზე ნაკლებად არც მათ

დასტურია იმისა, რომ ამ თაობის წარმომად

თვისაა მნიშვნელოვანი, უცხოელი თანატოლე

გენლები გაცილებით   ოპტიმისტური აზროვ

ბისგან განსხვავებით.

ნებისანი არიან, სხვა თაობებთან შედარებით.

მიუხედავად იმისა, რომ მილენიალები ნაკ

რამდენად არიან მილენიალები ფულზე ორი

ლებად აგროვებენ თანხას მომავლისთვის, ისი

ენტირებულები, რას წარმოადგენს მათთვის

ნი მაინც ფიქრობენ ინვესტიციებზე, რომელიც

სტაბილური შემოსავალი და რა ტიპის ხარჯვა

გარკვეული სახის სარგებელს მოგვიანებით აუ

მიაჩნიათ ნორმად საკუთარი თაობისთვის? მი

ცილებლად მოუტანთ. რას წარმოადგენს კარგი
ნახაზი 5

მილენიალების აზრით დაბანდების საუკეთესო საშუალებები

ინვესტიცია? წარმატებული საქმიანობისთვის,

დან და გამოკვეთენ საკუთარ პრიორიტეტულ

რათა მომავალში თავი უსაფრთხოდ იგრძნონ,

სფეროებს, რაც ასახულია  ნახაზზე 5. მათთვის

მილენიუმის თაობა თვლის, რომ საკუთარი

განათლებას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენი

თავისთვის გაღებული ინვესტიციაა მნიშვნე

ჭება (28%), შემდეგ მოჰყვება საკუთარი ბიზნე

ლოვანი, მათ შორის განათლება, ბიზნესის და

სის წამოწყება 22%, რაც ასევე პოპულარულია

წყება, ენების სწავლა, ტექნიკის შეძენა და სხვა.

უცხოელებშიც, რადგან ეს თაობა მეწარმეობის

ქართველი მილენიალები იზიარებენ თავიან

უნარითაც გამოირჩევა. უძრავი ქონების შეძენა,

თი თაობის შეხედულებებს მთელი მსოფლიო

მოგზაურობა, უცხო ენების შესწავლა ქართვე
ლი ახალგაზრდებისთვის ასევე მნიშვნელოვა
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ტალი მომავალ წარმატებას უზრუნველყოფს.

რადღირებული ბრენდების შეძენა, ინდოელი

ნაკლებ პრიორიტეტულია ტექნიკისა და ძვი

და ჩინელი მილენიალებისგან განსხვავებით,
ნახაზი 6

დასაქმებასთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემები

რაც ერთგვარ კულტურათა შორის სხვაობად

კონკურენციას, ცდილობენ მოიპოვონ სასურ

და განსხვავებულ ეკონომიკურ მდგომარეობა

ველი სამსახური და ამისთვის უწევთ ბრძოლა.

საც შეიძლება მივაწეროთ.

მიუხედავად გლობალურ ბაზარზე ნაკლები

არასტაბილური დასაქმება, შეუსაბამო პი

ქართველი დასაქმებულებისა, აღმოჩნდა, რომ

რობები და დაბალი ხელფასები – აი რა წარმო

არასტაბილურ დასაქმებასა და უსამართლო

ადგენს კიდევ ერთ უდიდეს პრობლემას ახა

კონკურენციაზე,

ლი თაობისთვის. ისინი მუდმივად განიცდიან

იმავე შეხედულებები გააჩნიათ, რაც უცხოე

ქართველ

მილენიალებსაც

ნახაზი 7
როგორი უნდა იყოს სამსახური?
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ლებს (იხ. ნახ. 6). უმრავლესობა თანხმდება,

არასამართლიანი სამუშაო გარემო.

რომ ზოგჯერ უშედეგოდ ცდილობენ სამსახუ

მილენიალები თანხმდებიან, რომ აუცილე

რის პოვნას, ნაწილი აღნიშნავს, რომ ფინანსუ

ბელია იმუშავო მეტისთვის, ვიდრე უბრალოდ

რი სტაბილურობისთვის რამდენიმე სამსახუ

ხელფასია. ქართველებისთვის უფრო მნიშ

რის ქონაა საჭირო, რაც რა თქმა უნდა რთული

ვნელოვანია სამსახური დაეხმაროს საკუთარი

და შრომატევადია, როდესაც ბაზარზე შეზღუ

მისწრაფებებისა და შესაძლებლობების წარ

დულია სამუშაო ადგილები და დიდია კონკუ

მოჩენაში, ვიდრე ჰქონდეს ისეთი სამსახური,

რენცია. ასევე გამოიკვეთა განსხვავებული სა

რომელიც მეტად მოსწონს. კვლევამ კიდევ ერ

კითხები, როგორებიცაა ნეპოტიზმი, მძიმე და

თხელ ცხადყო, რომ ამ თაობის ძალიან მნიშ

ნახაზი 8
სწავლასთან დამოკიდებულება უცხოეთში

ვნელოვანი საკითხია თვითრეალიზება, მით

მილენიალების დამოკიდებულება უცხოეთში

უმეტეს ისეთ მცირე ქვეყანაში, როგორიც სა

სწავლასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვა

ქართველოა. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით

ნია, თუმცა უმეტესობა აღიარებს, რომ საზ

ქართველი მილენიალები აღიარებენ, რომ ნაკ

ღვარგარეთ მიღებული განათლება ზრდის

ლებად ცდილობენ იყვნენ სოციალურად აქტი

პერსპექტივებს და მეტად კონკურენტუნარიანს

ურები (იხ. ნახ.7).

ხდის პიროვნებას. ამასთან, უცხოეთში მეტი

მილენიალებისთვის საერთაშორისო განათ

შანსია წარმატების მიღწევისა, ვიდრე საქარ

ლების მიღება პროფესიულ სარგებლად და და

თველოში. მიუხედავად მსგავსი მოსაზრებები

საქმების უკეთეს პერსპექტივად მიიჩნევა, ამი

სა, გამოკითხულთა ნაწილი თვლის, რომ საკუ

ტომ უფრო მეტი მათგანი ცდილობს უცხოურ

თარ ქვეყანაშიც შესაძლებელია კარგი განათ

უნივერსიტეტებში სწავლას. ეს თაობა მზადაა

ლების მიღება (იხ. ნახაზი 8).

გაბედოს სახლისგან მოშორებით წასვლა შესაძ

მილენიალებს გააჩნიათ მუდმივი მოთხოვ

ლებლობების გამოყენების მიზნით. ქართველი

ნილება იყვნენ აქტიურები, წარმართონ და გა
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ჯობესებს არა მარტო მათ საკუთარ მდგომარე

გაუწიონ დახმარება დაუყოვნებლივ მათ, ვისაც

ობას, არამედ სხვებისასაც. მათ სურთ იყვნენ   ის სჭირდება. სწორედ ამას მოითხოვენ ყველა
საკუთარი ქვეყნის მმართველების მეგობრები,

ზემდგომისაგან, როგორც დამსაქმებლის, ასევე

დააფიქსირონ ნებისმიერი სახის მოსაზრება და

სახელმწიფოს მხრიდან.
ნახაზი 9

მილენიალებისა და მათი მშობლების ცხოვრების გზა

მილენიალების შეხედულებებმა მრავალი

აციისა. გამოკითხულთა 43,8% თავს იკავებს შე

კულტურული თუ ტრადიციული ნორმა შეცვა

კითხვაზე პასუხისგან. მხოლოდ 8,5% თვლის,

ლა, შეიძლება ითქვას, რომ ზოგიერთი მათგანი

რომ მათი ცხოვრება ემსგავსება მშობლებისას.

თავდაყირაც კი დააყენა. ამასთან ერთად შეიც

ახალგაზრდა თაობაში არსებობს გარკვეული

ვალა ახალგაზრდების დამოკიდებულება წინა

ნაწილი ტრადიციებისა თუ წეს–ჩვეულებები

თაობასთან. ზოგიერთისთვის რთულია წარმო

სა, რომელთა შენახვა მათი აზრით მნიშვნელო

იდგინოს მისაბაძ მაგალითად საკუთარი მშობ

ვანია, ისეთი როგორიცაა: ენა, სარწმუნობა/რე

ლები, ამის ნაცვლად ისინი თავად ცდილობენ

ლიგია, ეროვნული და ოჯახური ტრადიციები,

იყვნენ დამოუკიდებელნი და თავად გაიკვა

ფოლკლორი და დღესასწაულების აღნიშვნა,

ლონ საკუთარი ცხოვრების გზა და არ დაემ

ანუ ის ყველაფერი რაც თითოეულ ქვეყანას ერ

სგავსნონ უფროს თაობას. ქართველი მილენი

თმანეთისგან გამოარჩევს. ქართველი მილენი

ალების დამოკიდებულება საკუთარი და მათი

ალებისთვის მნიშვნელოვანია, როგორც ეროვ

მშობლების ცხოვრების შეფასებისას, ასახულია

ნული, ასევე ოჯახური ტრადიციების გაფ

მე-9 ნახაზზე, სადაც კარგად ჩანს, თუ როგორი

რთხილება. საინტერესოა, რომ მხოლოდ 2%–

წარმოუდგენიათ საკუთარი ცხოვრების გზა.

მა გამოხატა უარყოფითი დამოკიდებულება

მათი უმრავლესობისთვის (47,7%) საკუთარი

ტრადიციების მიმართ, ხოლო გამოკითხულთა

ცხოვრება ძალიან განსხვავებული იქნება მათი

38% თვლის, რომ დროა გადაიხედოს მრავალი

მშობლების ცხოვრების გზისგან, მიუხედავად

ეროვნული თუ მენტალური ტრადიცია, რაც  

ამ დროისთვის ქვეყანაში არსებული არასახარ
ბიელო პოლიტიკური თუ ეკონომიკური სიტუ
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განვითარების ერთგვარ საწყის პროცესს წარ

შესახებ და გაასაჯაროვონ მრავალი ფაქტი. გა

მოადგენს. მილენიალების მხოლოდ 16% ში

მოკითხულთა 43% აღიარებს, რომ თავს ცუდად

შობს, რომ გლობალიზაციის პერიოდში შესაძ

გრძნობენ თუ არ აქვს შესაბამისი გამოხმაურება

ლოა დაიკარგოს კულტურის ელემენტები.

მათ მიერ გაზიარებულ ფოტოს ან რაიმე აქტი

სოციალური ქსელები და ინტერნეტი სა

ვობას. საქართველოში ჩატარებული კვლევის

სიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თანამედროვე

მიხედვით, ახალგაზრდები დიდ დროს ატა

ახალგაზრდებისთვის. მილენიალები ამბობენ

რებენ ინტერნეტში, უმრავლესობა დღეში 3 სა

რომ აუცილებელია იქონიონ მუდმივი კონტაქ

ათზე მეტსაც კი. 35,6% აღნიშნავს, რომ ინტერ

ტი ინტერნეტთან, მათ გააჩნიათ მოთხოვნილე

ნეტს საჭირო ინფორმაციის მოსაძებნად იყე

ბა ისაუბრონ ხმამაღლა საკუთარი ცხოვრების

ნებს, 26,8%  ინტერნეტს სოციალური ქსელები
ნახაზი 10

რა სახის რეკლამა იქცევს მილენიალთა ყურადღებას

სათვის იყენებს, 18-18% - გართობისა და ახალი

მითუმეტეს დღეისათვის, როდესაც სარეკლამო

ამბების მისაღებად, ხოლო სამსახურებრივი

ბიზნესი უფრო ვითარდება. თუ რა ტიპის რეკ

მოვალეობის შესასრულებლად ინტერნეტს მი

ლამა იქცევს მილენიალთა ყურადღებას, ასახუ

ლენიალების მხოლოდ 1,6% იყენებს.  

ლია ნახაზზე 10. გამოკითხულთა 40%–სთვის

ცხადია, ახალი თაობის წარმომადგენლები

მნიშვნელოვანია ფასდაკლებები და სხვადას

დიდი რაოდენობის ინფორმაციის მიღებასთან

ხვა სახის აქციები. ასევე დიდ როლს ასრულებს

ერთად,   ხშირად იღებენ სარეკლამო განცხა

ინტერნეტ რეკლამები. მაშინ, როდესაც სატე

დებებსაც, რომელიც, ზოგჯერ შესაძლოა გაც

ლევიზიო რეკლამები მომაბეზრებლად და არა

ნობიერების გარეშეც, ხდება მათი სურვილის

სასურველად ითვლება, მილენიალების 47%

წარმმართველი. მილენიალები ერთხმად აღ

ამბობს, რომ სოციალურ ქსელებში ხშირად ეც

ნიშნავენ, რომ რეკლამას დიდი ძალა გააჩნია,

ნობიან სარეკლამო შინაარსის შეტყობინებებს
და ეს მათთვის აგრესიის გამომწვევი არ არის,
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ნახაზი 11
პროდუქტის შერჩევის კრიტერიუმები

რეკლამის ნახვას ხშირ შემთხვევაში მოჰყვე

სხვა მოლოდინებს, 24%–ს სურს კარგად იცნობ

ბა ყიდვის სურვილი და თუ კი ეს პროდუქცია

დეს ბრენდს, 18% ფიქრობს, რომ ბრენდი უნდა

სანდო, ცნობადი და მაღალი ხარისხისაა, რო

დაეხმაროს მას წარმატების მიღწევაში, ხოლო

მელსაც საკუთარი ნიშა აქვს დაკავებული, მი

8% კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას

ლენიალების აზრით, საქმე ბრენდთან გვაქვს.

ხარისხზე, კომფორტსა და სხვა მსგავს მახასი

ბრენდი მხოლოდ ხარისხი არ არის, თუმცა აღ

ათებლებზე.

სანიშნავია, რომ ამ თაობისთვის ხარისხს გა

როდესაც მილენიალები ირჩევენ ამა თუ იმ

დამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს (იხ. ნახ.11). პრო

პროდუქტს და ხდებიან მისი მუდმივი მომ

დუქტის შერჩევისას, მილენიალებისთვის ხა

ხმარებლები, იწყებენ სიმპათიის გამოხატვას

რისხი ამოსავალ წერტილად ითვლება, რადგან

სხვადასხვა გზით (იხ. ნახ.12). ქართველ და

მათ ურჩევნიათ იყიდონ თუნდაც მეორადი,

უცხოელ მილენიალებს შორის დიდი სხვაობა

მაგრამ კარგი ხარისხის პროდუქცია, ვიდრე

არ არის საკუთარი დამოკიდებულებების გა

ახალი და უხარისხო. ამას ადასტურებენ ქარ

მოხატვისას. ქართველი მილენიალების 42%

თველი ახალგაზრდებიც, მათი 52,5%–სთვის

პროდუქტისადმი სიმპათიის გამოხატვისას,

ბრენდის მთავარი მახასიათებელი ხარისხია,

ცდილობს ის შეიძინოს მაღაზიაში, ხოლო 2%

თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია (35,5%) ინ

ყიდულობს ონლაინ, მაშინ როდესაც საზღვარ

დივიდზე მორგებაც, რაც ამ თაობისთვის საკუ

გარეთ გამოკითხულთა 48% სარგებლობს ონ

თარი თავის წარმოჩენისა და სოციუმში განსაზ

ლაინ შესყიდვებით, ხოლო მაღაზიაში 52%

ღვრული ადგილის დაკავების წინაპირობაა.

იძენს პროდუქტს. სოციალური ქსელებიდან

გამოკითხულ მილენიალთა 50% შეძენილი

საქართველოში აქტუალური ფეისბუქია, სადაც

პროდუქციისგან მოელის, რომ ხაზს გაუსვამს

მომხმარებლების 59% იწონებს პროდუქტს/

მათ ინდივიდუალობას. აქ კიდევ ერთხელ ნათ

ბრენდის ოფიციალურ გვერდს. ბრენდისადმი

ლად იკვეთება ინდივიდუალიზმის, გამორჩე
ულობის დაუოკებელი სურვილი. რაც შეეხება
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ნახაზი 12
როგორ გამოხატავენ სიმპათიას მილენიალები ბრენდის მიმართ

საჯარო სიმპათიის გამოხატვა და მასზე საუბა

თველ მილენიალთა 40% აღიარებს, რომ აზრს

რი სხვებთან ქართველი მილენიალებისთვისაც

ეკითხებიან მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს,

ისევე პოპულარულია, როგორც უცხოელების

ხოლო გამოკითხულთა უმრავლესობა–55%,

თვის. ქართველების 37% საუბრობს იმ პრო

ინფორმაციას ეძებს კომპანიის ვებ–გვერდზე,

დუქტის შესახებ სხვებთან, რომლის ერთგული

ბლოგებსა და ფორუმებზე, ეცნობა მომხმარებ

მომხმარებელიც თავად არის. მომხმარებლებს

ლების მოსაზრებებსა და დამოკიდებულებებს.

ახასიათებთ ლოიალობაც, მათ შორის ქართვე

მხოლოდ ამის შემდეგ განსაზღვრავს რამდე

ლების 10,2% აღიარებს, რომ ხდებიან ლოია

ნად მიზანშეწონილია პროდუქციის ან მომსა

ლურნი თუ ენდობიან ბრენდს.

ხურების შეძენა.

ლოიალობისა და სიმპათიის გამოხატვის
გარდა მილენიალებს შეუძლიათ უარი თქვან
ამა თუ იმ პროდუქციასა და მომსახურებაზე,
თუ კი ვერ შეძლებს, მათ ხასიათზე მორგებას.
ამასთან, მნიშვნელოვანია მისაღები იყოს სა
ზოგადოებისთვის და იმსახურებდეს საყოველ
თაო აღიარებას. როდესაც მილენიალებს სურთ
რაიმე ახლის შეძენა ისინი გადაწყვეტილებას
ყოველთვის დამოუკიდებლად არ იღებენ, ქარ

დასკვნა
კვლევამ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ
მილენიალები უნიკალური, განსხვავებული და
თავისებური თაობაა, რომელსაც გააჩნია დაუ
ოკებელი სურვილი იყვნენ თანამედროვე, მო
დური და საზოგადოებისთვის მისაღები, ასო
ცირდებოდნენ კარგთან ან საუკეთესოსთან.
მილენიალები მზად არიან უარი თქვან თავის
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