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ანოტაცია
იმისათვის, რომ შეძლოს ეფექტური კომუ

ნიკაციის დამყარება საკუთარ კლიენტებთან,
ბიზნესის წარმომადგენლებმა აუცილებლად
უნდა გაითვალისწინონ განსხვავებები სხვა
დასხვათაობისწარმომადგენლებსშორის.წი
ნააღმდეგ შემთხვევაში, კომპანიები და ბრენ
დები აღმოჩნდებიან მომხმარებელთა ლოია
ლურობისდაკარგვისსაფრთხისწინაშე,განსა
კუთრებითმილენიალების მხრიდან. მოცემუ
ლიკვლევა ყურადღებას ამახვილებსმილენი
ალებისმსოფლმხედველობასადამათროლზე
თანამედროვე მსოფლიოში, განხილულია ასე
ვე მათი პირადიფინანსები,დასაქმება, სოცი
ალურიმედია,დამოკიდებულებაბრენდებისა
დარეკლამისმიმართდასხვააქტუალურისა
კითხები. განხილულია ყველა ის მნიშვნელო
ვანი შეხედულება, რომელიც მილენიალებს
განსაკუთრებულ და უნიკალურ თაობად აქ
ცევს.  კვლევას საფუძვლად დაედო 180 ქარ
თველი მილენიალის ანკეტირების შედეგები,
სადაცწარმოდგენილიაქართველდაუცხოელ

მილენიალებს შორის არსებული მსგავსებები
დაგანსხვავებები.

შესავალი
„მამებისა და შვილების ბრძოლა“ არსებობს

კაცობრიობისდასაწყისიდან.თაობათაჭიდი
ლი,მათიშეხედულებები,მსგავსებებიდაგან
სხვავებები ყოველთვის საინტერესოდა მრავ
ლისმომცემითემაიყო,ამჯერადამყველაფერს
მარკეტინგულადგანვიხილავთდაიმთაობას
დავახასიათებთ,რომელიცყველაზეგავლენი
ანადითვლებაXXIსაუკუნეში.იმისათვის,რომ
შეძლოს ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება
საკუთარ კლიენტებთან, ბიზნესის წარმომად
გენლებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწი
ნონგანსხვავებებისხვადასხვათაობისწარმო
მადგენლებსშორის.წინააღმდეგშემთხვევაში,
კომპანიებიდა ბრენდები აღმოჩნდებიან მომ
ხმარებელთალოიალურობის დაკარგვის საფ
რთხისწინაშე.

სხვადასხვა თაობების წარმომადგენლების
პრიორიტეტების გარკვევაში გვეხმარებათაო
ბათათეორია, რომლისთანახმადაცდაახლო
ებით ყოველ ოც წელიწადში იბადებიან ადა
მიანები ახალი ფასეულობებით, რომლებიც
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მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან მათი მშობ
ლების ფასეულობებისაგან. თაობათა თეორია
პირველადშემოგვთავაზეს წინა საუკუნის 90
იანწლებში,ამერიკელმამკვლევარებმაუილი
ამ შტრაუსმადა ნილ ჰოუვმა. მათითეორიის
თანახმად, განსხვავებები თაობათა შორის გა
ცილებით უფრო ღრმაა, ვიდრე „მამებისა და
შვილების“ პრობლემა. ერთი ასაკის ადამია
ნებსაერთიანებსარამხოლოდსაერთოისტო
რიულიკონტექსტი,არამედმისიზეგავლენით
ჩამოყალიბებული ფასეულობების სისტემა.
გაანალიზეს რა აშშის ისტორია მე16 საუკუ
ნის ბოლოდან, შტრაუსმა და ჰოვიმ გამოყვეს

თაობათა 4 არქეტიპი:  წინასწარმეტყველები,
მოგზაურები, გმირები და მხატვრები (Strauss 
& Howe 1997:119–121) მოგვიანებითესთეორია
სხვაქვეყნებსაცმიუსადაგესდაადგილობრივი
კონტექსტის მცირედი კორექტივების გათვა
ლისწინებითაღმოჩნდა,რომთეორიანამდვი
ლადმუშაობს.

ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო განსახილ
ველი 1982–2005 წლებში დაბადებულთა თა
ობაა, რომელსაც „მილენიალებს“, სხვაგვარად
კი„იგრეკ(Y)თაობას“უწოდებენ.მილენიუმის
თაობა „ბეიბი–ბუმერების“ შემდეგ ყველაზე

ცხრილი1
თაობათათეორიისეტაპები

თაობისდასახელება თაობისარქეტიპი დაბადებისწლები
დიადითაობა გმირები 19011924
ჩუმითაობა მხატვრები 19251942
ბეიბიბუმერები მოგზაურები 19431960
თაობაX წინასწარმეტყველები 19611981
თაობაYმილენიალები გმირები 19822005
თაობაZ მხატვრები 2005დღემდე
თაობაალფა მოგზაურები 2014წლისშემდეგ

„მრისხანე“ახალითაობაა.მიუხედავადიმისა,
რომ სხვადასხვა ქვეყნების მილენიალები გან
სხვავდებიანერთმანეთისგან,სოციალურიქსე
ლებისა და გლობალიზაციის წყალობით, მათ
გაცილებითმეტისაერთოაღმოაჩნდათ,ვიდრე
მათივესამშობლოშიმცხოვრებუფროსითაო
ბისადამიანებთან.ჩინეთშიცკი,სადაცოჯახუ
რიღირებულებაისტორიულადჯაბნისინდი
ვიდს,ინტერნეტი,ურბანიზაციადაპოლიტიკა
„ერთი ოჯახი  ერთი ბავშვი", საკუთარ თავ
ზე ღრმად შეყვარებულ და წარმოუდგენლად
თავდაჯერებულ ახალ თაობას აყალიბებს.
მილენიალები „მეს“ გამრავლების ერაში დაი
ზარდნენ და „მე“ გადაიქცა „მე–მე–მე“, რამაც

ეგოიზმიდაინდივიდუალიზმი კიდევუფრო
გააძლიერა. ისინიზედმიწევნით აფიქსირებენ
ყველა ნაბიჯს,თავიანთ ადგილმდებარეობასა
და გენეტიკურ მონაცემებსაც კი,რაშიც განსა
კუთრებით ეხმარებათ სოციალური ქსელები
(Joel Stein, 2013) წინათაობებთან შედარებით,
პოლიტიკურად გაცილებით პასიურები არიან
დაცდილობენიყვნენ სოციალურად აქტიურ-
ნი.სამაგიეროდიქცევიანისე,როგორცსურთ:
პირადად უგზავნიან იმეილებს გენდირექტო-
რებს, შეუძლიათთავისუფლადმიატოვონსე-
მინარი,თუკიმოსაწყენადმოეჩვენათ,რაცგა-



70

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

სულსაუკუნეშიწარმოუდგენელიიყო.ესმო-
ბილურტელეფონზე„შეშლილი“თაობაა.Pew-
ის მონაცემებით, მილენიალები დღის განმავ-
ლობაშისაშუალოდ88ტექსტურშეტყობინებას
აგზავნიანდა მუდმივად განიცდიანთანატო-
ლების გავლენას. (Pew Research Center, 2014)
ისინი 24 საათის განმავლობაში სამყაროსთან
ინტერნეტითარიანდაკავშირებულნი.პირადი
შეხვედრების დროსაც კი განუწყვეტლივ უგ-
ზავნიანერთმანეთსტექსტურშეტყობინებებს.
ისინი ყურადღებით ეკიდებიან Facebook-ის
„ლაიქებს“, საათებში შეუძლიათ „ფრენდები-
სა"და „ფოლოვერების" მეშვეობით საკუთარი
თავი„გააბრენდონ“.რაცშეეხებამშობლებთან
ურთიერთობას, არსებობს მოსაზრება, რომ
მათ მიუხედავად დამოუკიდებლობისა, არაჩ-
ვეულებრივი ურთიერთობა გააჩნიათ, ხოლო
ზოგიერთი მათგანიდიდი სიამოვნებითაც კი
ცხოვრობს მშობლებთან ერთად. დღევანდე-
ლი მილენიალები, მიუხედავად მათი კარგი
განათლებისა და ტექნიკური უნარჩვევებისა,
დგანანრისკისწინაშე,გახდნენამერიკელების
პირველითაობა,რომელსაცცხოვრებისუფრო
დაბალიდონეექნებათ,ვიდრემათმშობლებს.
(PaulTaylor,2016)

მილენიალებს არ უყვართ მბრძანებლობა,
ისინიუპირატესობას ანიჭებენუფროსმა აუხ-
სნასთურატომააამათუიმსაქმისშესრულება
მნიშვნელოვანი კომპანიისთვის და ამის შემ-
დეგ მთელი შემართებით შეასრულებენ მას.
ისინი კარგად სარგებლობენ თავიანთი საკო-
მუნიკაციო უნარების უპირატესობებით და
ტრადიციულ ინსტიტუციებში მხოლოდ საუ-
კეთესო პირობებში მუშაობენ. ფსიქოლოგთა
აზრით,მილენიალებიპოზიტიურიადამიანე-
ბიარიან.ამასთანავე,მილენიალებიმუდმივად
საჭიროებენწაქეზებას.მათთვისმნიშვნელოვა-
ნიავიღაცამშეაქოს.ისინიარდადიანტაძრებ-

ში, რადგან არ სურთ იდენტიფიცირებულები
იყვნენ „მასასთან" ან დიდ ინსტიტუციებთან.
30 წლამდე ასაკის მილენიალების მესამედი
არარელიგიურია  ეს კი ისტორიაში ყველაზე
მაღალიპროცენტია.მათთვისახალიგამოცდი-
ლებამატერიალურნივთებზეგაცილებითღი-
რებულია.ისინიმშვიდები,თავშეკავებულები
დაინფორმირებულები,მაგრამარააქტიურები
არიან.მხარსუჭერენბიზნესს,მრავალკონკურ-
სსადაშეჯიბრშიმონაწილეობენ,ამიტომმათი
40%-იდარწმუნებულია,რომყოველორწელი-
წადშიერთხელკარიერულიზრდაელის.

მილენიალებიჩამოყალიბდნენტექნოლოგი-
ების ზემოქმედებით. უკანასკნელი ათწლეუ-
ლებისმანძილზემომხდარიგასაოცარიცვლი-
ლებები ტექნოლოგიებისა და გამოთვლითი
ტექნიკის  სფეროში მათ ბავშვობას დაემთხვა
და სწორედ ამ გარემოებამ განაპირობა მათი
ესოდენ ახლო ურთიერთობა ტექნოლოგიებ-
თან,ინოვაციებისროლიამთაობისმოლოდი-
ნებსა და შემოქმედებით თუ ცხოვრებისეულ
მისწრაფებებში(Bialik&Fry,2019).მიუხედავად
იმისა,რომახალიტექნოლოგიურიმიღწევები
ყველა თაობამ აითვისა, მილენიალების სიახ-
ლოვედაახალინფორმაციაზეწვდომაუდაოდ
გამორჩეულია.მათთვისესინოვაციებიუფრო
მეტსნიშნავს,ვიდრეუმნიშვნელოინფორმაცი-
ისმიღებისათუგართობისსაშუალება,ესარის
ახალიეკოსისტემამათისოციალურიცხოვრე-
ბისთვის.(Taylor&Keeter,2010:25)

მილენიალები კაცობრიობის ისტორიაში
ყველაზე მასშტაბური თაობაა (მსოფლიო მო-
სახლეობაში მათი რიცხვი 75 მლნ-ია), ეს სო-
ციალური ჯგუფია, რომელიც განზოგადების
საშუალებასიძლევა,მითუფრო,რომამთაო-
ბაშიცნელ–ნელაავტონომიურიმიკრო–თაობე-
ბიჩნდება.ყოველწლიურადმათმიერდახარ-
ჯულითანხა170მილიარდდოლარსშეადგენს.
(Millennials2015FavoriteBrandsRankingReport,
2016:3)კომპანიებისთვის,რომლებიცსაქონელ-
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სა და მომსახურებას ყიდიან აუცილებელია
შექმნან მთელი რიგი მარკეტინგული მიდგო-
მები,რათაიქცნენმილენიუმისთაობის–რო-
გორც მთავარი სამიზნე ჯგუფის, სასურველ
ბრენდად.ამისთვისკიაუცილებელიაშექმნან
არატიპიური,სტანდარტულირეკლამები,არა-
მედ გახდნენ მათი მეგობრები. რატომ უნდა
„იმეგობრო“ მილენიუმისთაობასთან?რადგან
მათაქვთძალაუფლება.

ქართველი და უცხოელი მილენიალები 
მსგავსებებიდაგანსხვავებები

ამ უაღრესად საინტერესო თაობით არაერ-
თი მკვლევარი და კვლევითი ორგანიზაცია
დაინტერესებულა. მათ შორის აღსანიშნავია
JWTIntelligence–ისმიერ2013წელსჩატარებუ-
ლიკვლევაMeettheBRICMillennials.ტერმინი
BRIC(Brazilian,Russian,Indian,Chinese)ათეული
წლისწინათშემოიღესდამასშიგაერთიანებუ-

ლიაისთაობა,რომელიცმსოფლიომოსახლე-
ობის დაახლოებით 40%–ს მოიცავს და მომა-
ვალშიბაზრისმთავარიგანმსაზღვრელიძალა
იქნება. BRIC კვლევის ანგარიში არის შედეგი
რაოდენობრივი,ხარისხობრივიდაკამერალუ-
რი კვლევისა,რომელიც მთელი წლის განმავ-
ლობაში მიმდინარეობდა   SONAR™-ისა და
JWT’s-ისსაკუთრებაშიარსებულიონლაინინ-
სტრუმენტებისგამოყენებით.სულგამოკვლე-
ვაში მონაწილეობდა 1,640 მილენიალი. (Meet
theBRICMillennials,2013:2)

ქართველი მილენიალების თავისებურებე-
ბის დასადგენად, ჩავატარეთ ონლაინ გამო-
კითხვა. კვლევა ჩატარდა 2016 წლის მაისში
და მასში მონაწილეობა მიიღო 180-მა მილე-
ნიალმა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით.  კვლევა-
შიყურადღებაგამახვილებულიაისეთთემებ-
ზე, როგორიცაა მილენიალები თანამედროვე

ნახაზი1.
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მსოფლიოში, პირადი ფინანსები, დასაქმება,
ძირითადიფასეულობები,სოციალურიმედია
დასხვა.

ისევე, როგორც მთელს მსოფლიოში, საქარ-
თველოშიც დღეისათვის საქონლის ყველაზე
აქტიურმომხმარებლებსდააგრეთვეძირითად
„მომუშავე“კატეგორიასმიეკუთვნება3თაობა:
ბეიბიბუმერები,XდაYთაობები.

საქართველოსსტატისტიკისეროვნულიდე-
პარტამენტის მონაცემებით, საქართველოში
დღეისათვის Y თაობას 766,8 ათასი ადამიანი
მიეკუთვნება,მათშორის392,1ათასიმამაკაცი
და374,7ათასიქალი(იხ.ნახ.1).Xთაობასმი-
ეკუთვნება 994,5 ათასი ადამიანი (485,1 ათასი
მამაკაციდა 509,4 ათასი ქალი), ხოლობეიბი
ბუმერების რაოდენობა შეადგენს 886,6 ათასს,
მათშორის396,9ათასიმამაკაციდა489,7ათასი
ქალი. (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნუ-
ლისამსახური,2018:31)

ქართველი მილენიალების თავისებურებე-

ბის დასადგენად, შევადგინეთ სპეციალური
პროფაილი,სადაცაღწერილიაყველამნიშვნე-
ლოვანი მახასიათებელი დაწყებული განათ-
ლებიდან, დასრულებული პირადი ურთიერ-
თობებით(იხ.ნახ.1).

BRIC მილენიალების ნახევარზე მეტი და-
ქორწინებულია ან ურთიერთობაშია. ქართვე-
ლიმილენიალებისმხოლოდ16%არისდაქორ-
წინებულიდა სწორედ ამ მონაცემით შეგვიძ-
ლია განვსაზღვროთთურატომ ანიჭებს მათი
56%წარმატებულიკარიერისქონასპრივილე-
გიას. ფაქტია, ამ თაობისთვის ოჯახის შექმნა
ნაკლებადპრიორიტეტულია,განსაკუთრებით
კიდაბალასაკში.გამოკითხულთა17%–სთვის
ოჯახის შექმნა წარმოადგენს პრიორიტეტს,
19%–სთვის მატერიალური კეთილდღეობაა
მეტადმნიშვნელოვანი,1%–სთვისცნობადობა
და7%–სთვისყველაზემოთჩამოთვლილიერ-
თად.რაცშეეხებადასაქმებას,დიდადარგან-
სხვავდებასხვაქვეყნებისგან,თუმცაამმონაცე-

ნახაზი2
როგორშეაფასებდითთქვენსამჟამინდელფინანსურმდგომარეობას?
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მით საქართველო ბოლო ადგილზეა. ქართვე-
ლიმილენიალების41%დასაქმებულიასრულ
განაკვეთზე, მათი 27% მუშაობს ნაწილობრივ
ან თვითდასაქმებულია და ეხმარება ოჯახი,
ხოლო32%დაუსაქმებელია.

ფინანსური დამოუკიდებლობა არის უნი-

ვერსალური სურვილი, რომელზეც 10–დან
თითქმის 9 მილენიალმა უპასუხა, რომ მათ-
თვის მნიშვნელოვანია. ამ თაობის დაუცხრო-
მელოპტიმიზმზემიუთითებსისფაქტი,რომ
გამოკითხულთა 83% დარწმუნებულია საკუ-
თარი ფინანსების გაუმჯობესებაში მომავალი

ნახაზი3
მომავალიფინანსურიმდგომარეობისპერსპექტივისშეფასება

6 თვის განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ ეს
ბრმაოპტიმიზმიარარის,რადგანმილენიალე-
ბის თითქმის ნახევარმა დაძლია სტრესული
მდგომარეობა საკუთარი ფინანსების მართვი-
სას ანუ ისწავლეს საკუთარიფინანსების მარ-
თვა–კონტროლი სტრესისა და დაძაბულობის
გარეშე.ამსაკითხებზექართველიმილენიალე-

ბისმოსაზრებაგანსხვავებულინამდვილადარ
არის,მიუხედავადიმისა,რომგამოკითხულთა
უმრავლესობა საკუთარფინანსურ მდგომარე-
ობას საშუალოდ და საშუალოზე დაბლა აფა-
სებს(იხ.ნახ.2).

საყურადღებოა გამოკითხვის შემდეგი მო-

ნახაზი4
მილენიალებისდამოკიდებულებაფულთან
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ნაცემები (იხ.ნახ.3.),სადაცმილენიალებსსა-
კუთარიმომავალიფინანსურიმდგომარეობის
პერსპექტივისშეფასებამოუწიათ,მათიუმრავ-
ლესობის პასუხი პოზიტიურია და მიუხედა-
ვადრთულიეკონომიკურიპირობებისა, მათი
აზრითფინანსურიმდგომარეობამნიშვნელოვ-
ნადარშეიცვლებაანგაუმჯობესდებამომავა-
ლიექვსითვისგანმავლობაში.ესკიდევერთი
დასტურია იმისა, რომ ამ თაობის წარმომად-
გენლები გაცილებით  ოპტიმისტური აზროვ-
ნებისანიარიან,სხვათაობებთანშედარებით.

რამდენადარიანმილენიალებიფულზეორი-
ენტირებულები, რას წარმოადგენს მათთვის
სტაბილურიშემოსავალიდარატიპისხარჯვა
მიაჩნიათნორმადსაკუთარითაობისთვის?მი-

ლენიალებისდამოკიდებულებაფულთან,მის
ხარჯვასთან და შენახვასთან დაკავშირებით
ასახულია მე-4 ნახაზზე. აღსანიშნავია, რომ
„გონივრულადხარჯვა“ არ გულისხმობს ძუნ-
წობას. ქართველი მილენიალებიდან10–დან 9
თანხმდება,რომგონივრულადხარჯვამეტად
მნიშვნელოვანია.თუმცაფულისშენახვასაკუ-
თარიმშობლებისთაობაზენაკლებადარცმათ-
თვისაამნიშვნელოვანი,უცხოელითანატოლე-
ბისგანგანსხვავებით.

მიუხედავადიმისა, რომ მილენიალები ნაკ-
ლებადაგროვებენთანხასმომავლისთვის,ისი-
ნიმაინცფიქრობენინვესტიციებზე,რომელიც
გარკვეულისახისსარგებელსმოგვიანებითაუ-
ცილებლადმოუტანთ.რასწარმოადგენსკარგი

ნახაზი5
მილენიალებისაზრითდაბანდებისსაუკეთესოსაშუალებები

ინვესტიცია? წარმატებული საქმიანობისთვის,
რათამომავალშითავიუსაფრთხოდიგრძნონ,
მილენიუმის თაობა თვლის, რომ საკუთარი
თავისთვის გაღებული ინვესტიციაა მნიშვნე-
ლოვანი,მათშორისგანათლება,ბიზნესისდა-
წყება,ენებისსწავლა,ტექნიკისშეძენადასხვა.
ქართველი მილენიალები იზიარებენ თავიან-
თითაობისშეხედულებებსმთელიმსოფლიო-

დანდაგამოკვეთენ საკუთარპრიორიტეტულ
სფეროებს,რაცასახულიანახაზზე5.მათთვის
განათლებასყველაზედიდიმნიშვნელობაენი-
ჭება(28%),შემდეგმოჰყვებასაკუთარიბიზნე-
სის წამოწყება 22%,რაც ასევე პოპულარულია
უცხოელებშიც,რადგანესთაობამეწარმეობის
უნარითაცგამოირჩევა.უძრავიქონებისშეძენა,
მოგზაურობა,უცხოენების შესწავლა ქართვე-
ლიახალგაზრდებისთვისასევემნიშვნელოვა-
ნიადაფიქრობენ,რომაქდაბანდებულიკაპი-
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ტალი მომავალ წარმატებას უზრუნველყოფს.
ნაკლებ პრიორიტეტულია ტექნიკისა და ძვი-

რადღირებული ბრენდების შეძენა, ინდოელი
და ჩინელი მილენიალებისგან განსხვავებით,

რაც ერთგვარ კულტურათა შორის სხვაობად
დაგანსხვავებულეკონომიკურმდგომარეობა-
საცშეიძლებამივაწეროთ.

არასტაბილური დასაქმება, შეუსაბამო პი-
რობებიდადაბალიხელფასები–აირაწარმო-
ადგენს კიდევ ერთ უდიდეს პრობლემას ახა-
ლითაობისთვის.ისინიმუდმივადგანიცდიან

ნახაზი6
დასაქმებასთანდაკავშირებულიძირითადიპრობლემები

კონკურენციას, ცდილობენ მოიპოვონ სასურ-
ველისამსახურიდაამისთვისუწევთბრძოლა.
მიუხედავად გლობალურ ბაზარზე ნაკლები
ქართველიდასაქმებულებისა, აღმოჩნდა, რომ
არასტაბილურ დასაქმებასა და უსამართლო
კონკურენციაზე, ქართველ მილენიალებსაც
იმავე შეხედულებები გააჩნიათ, რაც უცხოე-

ნახაზი7
როგორიუნდაიყოსსამსახური?
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ლებს (იხ. ნახ. 6). უმრავლესობა თანხმდება,
რომზოგჯერუშედეგოდცდილობენსამსახუ-
რისპოვნას,ნაწილიაღნიშნავს,რომფინანსუ-
რი სტაბილურობისთვის რამდენიმე სამსახუ-
რისქონაასაჭირო,რაცრათქმაუნდართული
დაშრომატევადია,როდესაცბაზარზეშეზღუ-
დულიასამუშაოადგილებიდადიდიაკონკუ-
რენცია. ასევე გამოიკვეთა განსხვავებული სა-
კითხები,როგორებიცაა ნეპოტიზმი, მძიმედა

არასამართლიანისამუშაოგარემო.
მილენიალები თანხმდებიან, რომ აუცილე-

ბელიაიმუშავომეტისთვის,ვიდრეუბრალოდ
ხელფასია. ქართველებისთვის უფრო მნიშ-
ვნელოვანია სამსახურიდაეხმაროს საკუთარი
მისწრაფებებისა და შესაძლებლობების წარ-
მოჩენაში, ვიდრე ჰქონდეს ისეთი სამსახური,
რომელიცმეტადმოსწონს.კვლევამკიდევერ-
თხელ ცხადყო, რომ ამ თაობის ძალიან მნიშ-

ვნელოვანი საკითხია თვითრეალიზება, მით
უმეტეს ისეთ მცირე ქვეყანაში, როგორიც სა-
ქართველოა. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით
ქართველიმილენიალებიაღიარებენ,რომნაკ-
ლებადცდილობენიყვნენსოციალურადაქტი-
ურები(იხ.ნახ.7).

მილენიალებისთვისსაერთაშორისოგანათ-
ლებისმიღებაპროფესიულსარგებლადდადა-
საქმებისუკეთესპერსპექტივადმიიჩნევა,ამი-
ტომუფრომეტიმათგანიცდილობსუცხოურ
უნივერსიტეტებში სწავლას. ესთაობა მზადაა
გაბედოსსახლისგანმოშორებითწასვლაშესაძ-
ლებლობებისგამოყენებისმიზნით.ქართველი

ნახაზი8
სწავლასთანდამოკიდებულებაუცხოეთში

მილენიალების დამოკიდებულება უცხოეთში
სწავლასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვა-
ნია, თუმცა უმეტესობა აღიარებს, რომ საზ-
ღვარგარეთ მიღებული განათლება ზრდის
პერსპექტივებსდამეტადკონკურენტუნარიანს
ხდის პიროვნებას. ამასთან, უცხოეთში მეტი
შანსია წარმატების მიღწევისა, ვიდრე საქარ-
თველოში.მიუხედავადმსგავსიმოსაზრებები-
სა,გამოკითხულთანაწილითვლის,რომსაკუ-
თარ ქვეყანაშიც შესაძლებელია კარგი განათ-
ლებისმიღება(იხ.ნახაზი8).

მილენიალებს გააჩნიათ მუდმივი მოთხოვ-
ნილებაიყვნენაქტიურები,წარმართონდაგა-
ნავითარონ მრავალი საქმიანობა, რაც გააუმ-
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ჯობესებსარამარტომათსაკუთარმდგომარე-
ობას, არამედ სხვებისასაც. მათ სურთ იყვნენ
საკუთარი ქვეყნის მმართველების მეგობრები,
დააფიქსირონნებისმიერისახისმოსაზრებადა

გაუწიონდახმარებადაუყოვნებლივმათ,ვისაც
ისსჭირდება. სწორედამასმოითხოვენყველა
ზემდგომისაგან,როგორცდამსაქმებლის,ასევე
სახელმწიფოსმხრიდან.

ნახაზი9
მილენიალებისადამათიმშობლებისცხოვრებისგზა

მილენიალების შეხედულებებმა მრავალი
კულტურულითუტრადიციულინორმაშეცვა-
ლა,შეიძლებაითქვას,რომზოგიერთიმათგანი
თავდაყირაცკიდააყენა.ამასთანერთადშეიც-
ვალაახალგაზრდებისდამოკიდებულებაწინა
თაობასთან.ზოგიერთისთვისრთულიაწარმო-
იდგინოსმისაბაძმაგალითადსაკუთარიმშობ-
ლები,ამისნაცვლადისინითავადცდილობენ
იყვნენ დამოუკიდებელნი და თავად გაიკვა-
ლონ საკუთარი ცხოვრების გზა და არ დაემ-
სგავსნონუფროსთაობას. ქართველიმილენი-
ალებისდამოკიდებულებასაკუთარიდამათი
მშობლებისცხოვრებისშეფასებისას,ასახულია
მე-9ნახაზზე,სადაცკარგადჩანს,თუროგორი
წარმოუდგენიათ საკუთარი ცხოვრების გზა.
მათი უმრავლესობისთვის (47,7%) საკუთარი
ცხოვრებაძალიანგანსხვავებულიიქნებამათი
მშობლების ცხოვრების გზისგან, მიუხედავად
ამდროისთვისქვეყანაშიარსებულიარასახარ-
ბიელოპოლიტიკურითუეკონომიკურისიტუ-

აციისა.გამოკითხულთა43,8%თავსიკავებსშე-
კითხვაზე პასუხისგან. მხოლოდ8,5%თვლის,
რომმათიცხოვრებაემსგავსებამშობლებისას.

ახალგაზრდათაობაშიარსებობსგარკვეული
ნაწილი ტრადიციებისა თუ წეს–ჩვეულებები-
სა,რომელთაშენახვამათიაზრითმნიშვნელო-
ვანია,ისეთიროგორიცაა:ენა,სარწმუნობა/რე-
ლიგია,ეროვნულიდაოჯახურიტრადიციები,
ფოლკლორი და დღესასწაულების აღნიშვნა,
ანუისყველაფერირაცთითოეულქვეყანასერ-
თმანეთისგანგამოარჩევს.ქართველიმილენი-
ალებისთვისმნიშვნელოვანია,როგორცეროვ-
ნული, ასევე ოჯახური ტრადიციების გაფ-
რთხილება. საინტერესოა, რომ მხოლოდ 2%–
მა გამოხატა უარყოფითი დამოკიდებულება
ტრადიციებისმიმართ,ხოლოგამოკითხულთა
38%თვლის,რომდროაგადაიხედოსმრავალი
ეროვნული თუ მენტალური ტრადიცია, რაც
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განვითარების ერთგვარ საწყის პროცესს წარ-
მოადგენს. მილენიალების მხოლოდ 16% ში-
შობს,რომგლობალიზაციისპერიოდშიშესაძ-
ლოადაიკარგოსკულტურისელემენტები.

სოციალური ქსელები და ინტერნეტი სა-
სიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თანამედროვე
ახალგაზრდებისთვის. მილენიალები ამბობენ
რომაუცილებელიაიქონიონმუდმივიკონტაქ-
ტიინტერნეტთან,მათგააჩნიათმოთხოვნილე-
ბა ისაუბრონ ხმამაღლა საკუთარი ცხოვრების

შესახებდაგაასაჯაროვონმრავალიფაქტი.გა-
მოკითხულთა43%აღიარებს,რომთავსცუდად
გრძნობენთუარაქვსშესაბამისიგამოხმაურება
მათმიერგაზიარებულფოტოსანრაიმეაქტი-
ვობას. საქართველოში ჩატარებული კვლევის
მიხედვით, ახალგაზრდები დიდ დროს ატა-
რებენინტერნეტში,უმრავლესობადღეში3სა-
ათზემეტსაცკი.35,6%აღნიშნავს,რომინტერ-
ნეტს საჭირო ინფორმაციის მოსაძებნად იყე-
ნებს,26,8%ინტერნეტსსოციალურიქსელები-

ნახაზი10
რასახისრეკლამაიქცევსმილენიალთაყურადღებას

სათვისიყენებს,1818%გართობისადაახალი
ამბების მისაღებად, ხოლო სამსახურებრივი
მოვალეობისშესასრულებლადინტერნეტსმი-
ლენიალებისმხოლოდ1,6%იყენებს.

ცხადია, ახალი თაობის წარმომადგენლები
დიდირაოდენობისინფორმაციისმიღებასთან
ერთად,  ხშირად იღებენ სარეკლამო განცხა-
დებებსაც, რომელიც, ზოგჯერ შესაძლოა გაც-
ნობიერების გარეშეც, ხდება მათი სურვილის
წარმმართველი. მილენიალები ერთხმად აღ-
ნიშნავენ, რომ რეკლამას დიდი ძალა გააჩნია,

მითუმეტესდღეისათვის,როდესაცსარეკლამო
ბიზნესიუფროვითარდება.თურატიპისრეკ-
ლამაიქცევსმილენიალთაყურადღებას,ასახუ-
ლია ნახაზზე 10. გამოკითხულთა 40%–სთვის
მნიშვნელოვანია ფასდაკლებები და სხვადას-
ხვასახისაქციები.ასევედიდროლსასრულებს
ინტერნეტ რეკლამები. მაშინ, როდესაც სატე-
ლევიზიორეკლამებიმომაბეზრებლადდაარა-
სასურველად ითვლება, მილენიალების 47%
ამბობს,რომსოციალურქსელებშიხშირადეც-
ნობიან სარეკლამო შინაარსის შეტყობინებებს
დაესმათთვისაგრესიისგამომწვევიარარის,
მითუმეტესთურეკლამაკრეატიულია.
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რეკლამისნახვასხშირშემთხვევაშიმოჰყვე-
ბაყიდვისსურვილიდათუკიესპროდუქცია
სანდო, ცნობადიდა მაღალი ხარისხისაა, რო-
მელსაცსაკუთარინიშა აქვსდაკავებული,მი-
ლენიალების აზრით, საქმე ბრენდთან გვაქვს.
ბრენდიმხოლოდხარისხიარარის,თუმცააღ-
სანიშნავია, რომ ამ თაობისთვის ხარისხს გა-
დამწყვეტიმნიშვნელობააქვს(იხ.ნახ.11).პრო-
დუქტის შერჩევისას, მილენიალებისთვის ხა-
რისხიამოსავალწერტილადითვლება,რადგან
მათ ურჩევნიათ იყიდონ თუნდაც მეორადი,
მაგრამ კარგი ხარისხის პროდუქცია, ვიდრე
ახალიდა უხარისხო. ამას ადასტურებენ ქარ-
თველი ახალგაზრდებიც, მათი 52,5%–სთვის
ბრენდის მთავარი მახასიათებელი ხარისხია,
თუმცაარანაკლებმნიშვნელოვანია(35,5%)ინ-
დივიდზემორგებაც,რაცამთაობისთვისსაკუ-
თარითავისწარმოჩენისადასოციუმშიგანსაზ-
ღვრულიადგილისდაკავებისწინაპირობაა.

გამოკითხულ მილენიალთა 50% შეძენილი
პროდუქციისგან მოელის, რომ ხაზს გაუსვამს
მათინდივიდუალობას.აქკიდევერთხელნათ-
ლადიკვეთება ინდივიდუალიზმის, გამორჩე-
ულობისდაუოკებელისურვილი.რაცშეეხება

ნახაზი11
პროდუქტისშერჩევისკრიტერიუმები

სხვამოლოდინებს,24%–სსურსკარგადიცნობ-
დესბრენდს,18%ფიქრობს,რომბრენდიუნდა
დაეხმაროს მას წარმატების მიღწევაში, ხოლო
8% კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას
ხარისხზე,კომფორტსადასხვამსგავსმახასი-
ათებლებზე.

როდესაც მილენიალები ირჩევენ ამათუ იმ
პროდუქტს და ხდებიან მისი მუდმივი მომ-
ხმარებლები, იწყებენ სიმპათიის გამოხატვას
სხვადასხვა გზით (იხ. ნახ.12). ქართველ და
უცხოელ მილენიალებს შორისდიდი სხვაობა
არ არის საკუთარი დამოკიდებულებების გა-
მოხატვისას. ქართველი მილენიალების 42%
პროდუქტისადმი სიმპათიის გამოხატვისას,
ცდილობს ის შეიძინოს მაღაზიაში, ხოლო 2%
ყიდულობსონლაინ,მაშინროდესაცსაზღვარ-
გარეთ გამოკითხულთა 48% სარგებლობს ონ-
ლაინ შესყიდვებით, ხოლო მაღაზიაში 52%
იძენს პროდუქტს. სოციალური ქსელებიდან
საქართველოშიაქტუალურიფეისბუქია,სადაც
მომხმარებლების 59% იწონებს პროდუქტს/
ბრენდისოფიციალურ გვერდს. ბრენდისადმი
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ნახაზი12
როგორგამოხატავენსიმპათიასმილენიალებიბრენდისმიმართ

საჯაროსიმპათიისგამოხატვადამასზესაუბა-
რისხვებთანქართველიმილენიალებისთვისაც
ისევეპოპულარულია,როგორცუცხოელების-
თვის. ქართველების 37% საუბრობს იმ პრო-
დუქტისშესახებსხვებთან,რომლისერთგული
მომხმარებელიცთავად არის. მომხმარებლებს
ახასიათებთლოიალობაც,მათშორისქართვე-
ლების 10,2% აღიარებს, რომ ხდებიან ლოია-
ლურნითუენდობიანბრენდს.

ლოიალობისა და სიმპათიის გამოხატვის
გარდა მილენიალებს შეუძლიათ უარი თქვან
ამა თუ იმ პროდუქციასა და მომსახურებაზე,
თუკივერშეძლებს,მათხასიათზემორგებას.
ამასთან, მნიშვნელოვანია მისაღები იყოს სა-
ზოგადოებისთვისდაიმსახურებდესსაყოველ-
თაოაღიარებას.როდესაცმილენიალებსსურთ
რაიმე ახლის შეძენა ისინი გადაწყვეტილებას
ყოველთვისდამოუკიდებლადარიღებენ,ქარ-

თველმილენიალთა40%აღიარებს,რომაზრს
ეკითხებიან მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს,
ხოლო გამოკითხულთა უმრავლესობა–55%,
ინფორმაციას ეძებს კომპანიის ვებ–გვერდზე,
ბლოგებსადაფორუმებზე,ეცნობამომხმარებ-
ლებისმოსაზრებებსადადამოკიდებულებებს.
მხოლოდ ამის შემდეგ განსაზღვრავს რამდე-
ნად მიზანშეწონილია პროდუქციის ან მომსა-
ხურებისშეძენა.

დასკვნა

კვლევამ კიდევ ერთხელდაგვარწმუნა,რომ
მილენიალებიუნიკალური,განსხვავებულიდა
თავისებურითაობაა,რომელსაცგააჩნიადაუ
ოკებელი სურვილიიყვნენთანამედროვე, მო
დურიდასაზოგადოებისთვისმისაღები, ასო
ცირდებოდნენ კარგთან ან საუკეთესოსთან.
მილენიალებიმზადარიანუარითქვანთავის
საყვარელბრენდზეცკიახალი,ეკოლოგიურად
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უფრო სუფთა ბრენდის გამოჩენის შემთხვე
ვაში. აქ კიდევ ერთხელ დასტურდება მათი
დამოკიდებულება, არამარტო საკუთარ ცხოვ
რებასთან, არამედ გარემოსთან და ზოგადად
საზოგადოებასთან. ეს თაობა მზადაა აიღოს
პასუხისმგებლობა უკეთესი გარემოს შექმნის
თვის, იზრუნოს, დაიცვასდა იცხოვროს უკე
თესსამყაროში.

მარკეტოლოგებიკარგადუნდადაფიქრდნენ
ახალ მიდგომებზე ამ ამაყი და გამორჩეული
თაობის ყურადღების მისაქცევად.  ამ თაობას
სჭირდება განსაკუთრებული მიდგომები და
შესაბამისიმარკეტინგულიინსტრუმენტები.
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