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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki procesów marginalizacji, do których 
dochodzi w  gruzińskim społeczeństwie, oraz określenie ich wpływu na rozwój kraju 
i  jego jednostek regionalnych . Cel główny doprecyzowano poprzez postawienie pytań 
badawczych dotyczących: (1) podstaw teoretycznych2 oraz przyczyn wystąpienia opisy-
wanego zjawiska, (2) kryteriów, na podstawie których najczęściej dochodzi do ekskluzji 
na terytorium Gruzji oraz (3) oddziaływania wykluczenia społecznego na rozwój objęte-
go analizą kraju i jego regionów . Zakres przestrzenny tekstu obejmuje terytorium Gruzji, 
zakres czasowy, okres od momentu odzyskania przez kraj niepodległości, do dziś . Ar-
tykuł w większości ma charakter przeglądowy, znaczna jego część przedstawia analizę 
danych wtórnych, w tym przede wszystkim statystyk oraz wyników raportów, publiko-
wanych przez instytucje międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe . Analizy, któ-
rych wyniki przestawiono w tekście, przeprowadzono w oparciu o metodę desk research. 

1 Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2018/31/N/HS4/00178 finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki . 

2 Tj . terminologii, definicji pojęcia oraz sposobów pojmowania zjawiska .
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W ramach badań autorka dokonała identyfikacji źródeł danych dotyczących ekskluzji, 
klasyfikacji typów wykluczenia społecznego w Gruzji oraz charakterystyki procesu na 
podstawie wybranych przykładów, odnoszących się do różnych obszarów wystąpienia 
zjawiska . Część analityczną artykułu kończy rozdział, w którym podjęto próbę określe-
nia wpływu ekskluzji na procesy rozwojowe Gruzji i jej regionów . 

Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, marginalizacja społeczna, Gruzja, rozwój spo-
łeczno-gospodarczy, kapitał społeczny .

Abstract
The purpose of this article is to present the characteristics of the processes of marginali-
zation that take place in Georgian society and to determine their impact on the develop-
ment of the country and its regional units . The main goal was clarified by asking research 
questions, concerning 1) theoretical attitudes3 and the reasons for the occurrence of the 
described phenomenon, 2) the criteria on the basis of which exclusion occurs most often 
in Georgia and 3) the impact of social exclusion on the development of the country and 
its regions . The spatial scope of the text covers the territory of Georgia . The time range 
covers the period from the moment the country regained its independence to the present 
day . The article is mostly of a review character, a significant part of it presents an analysis 
of secondary data, including in particular statistics and the results of reports published by 
international institutions and non-governmental organizations . The analyses, the results 
of which are presented in the text, were based on the desk research method . As part of 
the research, the author identified the sources of data on exclusion, classification of social 
exclusion in Georgia and the characteristics of the process on the basis of selected exam-
ples relating to various areas of the phenomenon . The analytical part of the article ends 
with a chapter in which an attempt was made to determine the impact of exclusion on the 
development processes of Georgia and its regions .

Keyword: social exclusion, social marginalization, Georgia, socioeconomic develop-
ment, social capital .

WSTĘP

Kwestia spójności społeczno-ekonomicznej, silnie powiązana z  pogłębiającymi 
się procesami globalizacji i  integracji, stanowi aktualnie jedno z głównych wy-
zwań współczesnego świata . Nadrzędnym celem państw oraz wielu organizacji 
międzynarodowych, służących wielowymiarowemu jednoczeniu narodów, np . 
Unii Europejskiej, jest redukowanie dysproporcji rozwojowych występujących 
w  ramach wspólnoty . Prowadzenie tzw . polityki wyrównania szans w  sposób 
bezpośredni wiąże się z koniecznością identyfikacji głównych czynników wpły-
wających na coraz silniej uwidaczniające się nierówności . Rozwój jest procesem, 

3 I .e . terminology, definition of the concept and ways of understanding the phenomenon .
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w  którym, w  przeciwieństwie do pojęcia wzrostu, przejście dotyczy zarówno 
zmian o charakterze ilościowym, jak i jakościowym . Ścieżka ewolucji koncepcji 
teoretycznych, służących wyjaśnianiu procesów rozwojowych państw i regionów, 
wskazuje, że w  ciągu ostatnich dziesięcioleci badacze zajmujący się powyższą 
tematyką coraz częściej podejmują się analizy tzw . miękkich czynników, rozpa-
trując proces rozwoju np . przez pryzmat charakterystyki kapitału społecznego, 
tj . mechanizmów kształtujących sieci społeczne, pośredniczące pomiędzy sferą 
gospodarki, a  instytucjami politycznymi (Trutkowski, Mandes, 2005; Churski, 
2008; Kanios, 2015) .

Proces wykluczenia społecznego, uwarunkowany poprzez silnie zakorzeniony 
w  danym państwie typ kapitału społecznego, stanowi jedną z  głównych barier 
rozwoju współczesnych państw, utrudniając tym samym likwidację istniejących 
dysproporcji . Z uwagi na powyższe problematyka marginalizacji coraz częściej 
stanowi przedmiot badań naukowców reprezentujących szereg dyscyplin (socjo-
logów, politologów, geografów i ekonomistów) . 

Terminu „wykluczenie” w kontekście relacji społecznych po raz pierwszy uży-
to w literaturze w 1974 r .4 Francuski polityk – René Lenoir – w pracy pt . Les  Exclus, 
opisując nieszczelność francuskiego systemu zabezpieczeń społecznych, posłużył 
się sformułowaniem „wykluczenie” w odniesieniu do osób, które na skutek bra-
ku dostępu do pełnego spektrum przywilejów5, przysługujących ogółowi danego 
społeczeństwa, są z niego w pewnym stopniu wyłączane6 . Do upowszechnienia 
pojęcia doszło w roku 1989, w którym Komisja Europejska uchwaliła rezolucję 
dotyczącą gospodarczej i  społecznej integracji tzw . grup mniej uprzywilejowa-
nych7 (Resolution of the Council…, 1989; United Nation, 2016; Ledwójcik 2018) . 

Wykluczenie społeczne, często zamiennie nazywane ekskluzją, marginaliza-
cją lub wyłączeniem, jest pojęciem szerokim, wielowymiarowym, najprościej de-
finiowanym jako przeciwieństwo uczestnictwa (inkluzji) . Z uwagi na dużą pojem-
ność znaczeniową opisywanego terminu w  literaturze przedmiotu funkcjonuje 
szereg jego definicji . Z jednej strony marginalizację uznaje się za charakteryzują-
cy się dużą dynamiką proces, którego głównymi cechami są: częsty brak szeroko 
pojmowanych zasobów, różny stopień natężenia deficytu uczestnictwa oraz pod-

4 Pierwsze użycie terminu w latach 70 . XX w . nie oznacza, że zjawisko to było wcześniej nie-
znane czy niedostrzegane przez środowiska naukowe . Jak zauważa Belcer (2013), kwestia 
marginalizacji grup lub jednostek w  społeczeństwie była przedmiotem wcześniejszych 
prac m .in . socjologów, historyków społecznych czy etnologów .

5 Przez przywilej autor rozumiał przede wszystkim dostęp do systemu ubezpieczeń spo-
łecznych, korzyści oferowanych przez kraj w  ramach koncepcji państwa opiekuńczego 
(walfare state) . 

6 Tzw . wyrzutkowie stanowili zdaniem Lenoira około 1/10 ogółu ówczesnej populacji Fran-
cji . 

7 Głównym celem wyznaczonym w  dokumencie ramowym programu pięcioletniego 
Wspólnoty było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu .
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wyższone prawdopodobieństwo zerwania więzi łączących daną jednostkę z  ro-
dziną . W części przypadków proces wykluczania z danej grupy8 może prowadzić 
do utraty własnej tożsamości oraz braku samoakceptacji . Wskazane mechanizmy 
nierzadko skutkują kumulacją negatywnych zjawisk oraz wystąpieniem mecha-
nizmu błędnego koła, czego przykładem jest dziedziczenie biedy, rozpatrywanej 
nie tylko w  wymiarze ekonomicznym, ale też edukacyjnym . Z  drugiej strony, 
pojęcie wykluczenia społecznego jest często opisywane w kategoriach efektu, re-
zultatu konkretnego, zwykle złożonego działania, stanu polegającego na „byciu 
wykluczonym” (Kanios, 2015) . 

W ramach niniejszego artykułu termin ekskluzji społecznej autorka definiuje 
jako wielowymiarowy, długotrwały i  silnie zakorzeniony w  danym społeczeń-
stwie proces oraz będący jego następstwem stan, polegający na całkowitym odcię-
ciu lub znaczącym ograniczeniu dostępu jednostki lub grupy osób do wybranych 
systemów, służących integracji społeczeństwa, zarówno w wymiarze gospodar-
czym, politycznym, jak i kulturowym (w tym światopoglądowym; Raczkowska, 
Gruziel, 2018) .

Upadek Związku Radzieckiego, do którego doszło w 1991 r ., otworzył nowy 
rozdział w historii wszystkich państw wchodzących w skład tzw . bloku wschod-
niego . Odzyskanie możliwości samostanowienia umożliwiło Gruzji powrót na 
obraną w 1918 r . ścieżkę demokratyzacji . Nowe okoliczności były dla niej szansą 
na przybliżenie się do państw zachodnich . 

 Wizja transformacji, polegającej na stopniowym wprowadzaniu zmian sys-
temowych9, która zdaniem gruzińskich reformatorów miała służyć minimaliza-
cji negatywnych kosztów społecznych, towarzyszących radykalnemu procesowi 
przemian, szybko skonfrontowała się z  rzeczywistością . Załamanie systemu fi-
nansowego wywołało hiperinflację . Utrata dotychczasowych, zapewnionych 
przez władze centralne, rynków zbytu skutkowała praktycznym upadkiem gru-
zińskiego przemysłu, co wiązało się z istotnym wzrostem bezrobocia . Doszło do 
gwałtownego zubożenia społeczeństwa . Skala negatywnych zjawisk, towarzyszą-
cych procesowi transformacji, była szokiem dla obywateli, którzy przez dziesię-
ciolecia żyli w  jednej z  najlepiej prosperujących republik związkowych . Walka 
o przywództwo, która toczyła się pomiędzy politykami wywodzącymi się z ko-
munistycznego aparatu władzy i  przedstawicielami dawnej opozycji, doprowa-
dziła do wybuchu wojny domowej . Trudną sytuację wewnętrzną pogarszało od-
rodzenie się uśpionych w okresie radzieckim separatyzmów . W ciągu niespełna 
dekady od momentu odzyskania niepodległości kraj znalazł się na skraju upadku . 

Pomimo wysokich kosztów społecznych, powstałych w wyniku gwałtownego 
odejścia od gospodarki nakazowo-rozdzielczej, dla części mieszkańców Gruzji 
8 Przez grupę rozumie się zarówno rodzinę, sąsiedztwo, jak i ogół społeczeństwa danego 

kraju .
9 W ramach tzw . modelu transformacji gradualistycznej (Falkowski, 2017) .
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wprowadzenie kapitalizmu było szansą na lepszą egzystencję . Beneficjenci trans-
formacji, którzy skorzystali na zmianie systemowej, stanowią jednak niewielki 
odsetek gruzińskiego społeczeństwa .

Pierwsze, najbardziej niestabilne lata przemian wyeksponowały liczne dyspro-
porcje społeczne, uwidaczniające się silnym rozwarstwieniem struktur dochodów 
obywateli . Liczne pozytywne zmiany w zakresie demokratyzacji oraz sterowania 
rozwojem gospodarczym, do których doszło w Gruzji w ciągu ostatnich 30 lat, nie 
wpłynęły na poprawę jakości życia większości mieszkańców kraju . Pomimo suk-
cesywnego awansu Gruzji w międzynarodowych rankingach, odnoszących się np . 
do stopnia zaawansowania procesów transformacji systemowej (np . Bertelsmann 
Stiftung Index), oraz rosnących wartości wskaźników makroekonomicznych, np . 
produktu krajowego brutto, będącego podstawową miarą wzrostu gospodarcze-
go, kraj nadal boryka się z problemami wysokiego bezrobocia10 oraz rosnącego 
długu publicznego . Utrzymująca się trudna sytuacja materialna większości po-
pulacji powoduje, że jednymi z głównych przyczyn wykluczenia społecznego, do 
którego dochodzi w Gruzji, są bezrobocie oraz bieda . 

Proces integracji z Zachodem w wymiarze społeczno-kulturowym jest aktu-
alnie jednym z głównych wyzwań stojących przed gruzińskim społeczeństwem, 
które coraz silniej podlega procesom westernizacji . Integracja we wspomnianym 
zakresie w  przypadku narodów tak tradycyjnych jak Gruzini często wiąże się 
z diametralną modyfikacją postaw i norm społecznych, przez co jest procesem 
długotrwałym, zdecydowanie bardziej złożonym od przemian strukturalnych 
dotyczących np . legislacji czy gospodarki . Pomimo widocznego poparcia integra-
cji w wymiarze polityczno-gospodarczym znaczna część mieszkańców kraju nie 
akceptuje zachodniego systemu wartości . Społeczeństwo Gruzji jest konserwa-
tywne, dominuje w nim patriarchalizm, kult rodziny oraz silne przywiązanie do 
tradycji . Zderzenie się gruzińskiej obyczajowości z nowymi11, dotychczas nieak-
ceptowanymi przez większość społeczeństwa, normami i wartościami skutkuje 
powstaniem wielu przypadków wykluczenia, w  których głównym czynnikiem 
inicjującym proces nie są kwestie materialne, a  raczej cechy fizyczne, psychofi-
zyczne lub światopogląd danej jednostki lub grupy . 

Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki procesów marginalizacji, 
które zachodzą w gruzińskim społeczeństwie, oraz określenie ich wpływu na roz-
wój kraju i jego jednostek regionalnych . Tak sformułowany cel główny doprecy-
zowano poprzez postawienie następujących pytań badawczych:
 • Czym jest wykluczenie społeczne? Jakie są główne przyczyny wykluczenia 

w Gruzji?

10 W tym przede wszystkim tzw . bezrobocia ukrytego, nieuwzględnianego w pracach publi-
kowanych przez gruziński rząd . 

11 W opinii wielu mieszkańców tego kraju .
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 • Na podstawie jakich kryteriów najczęściej dochodzi do ekskluzji na teryto-
rium Gruzji?

 • W jaki sposób wykluczenie społeczne, do którego dochodzi na obszarze Gru-
zji, wpływa na proces rozwoju kraju oraz poszczególnych regionów?
Zakres przestrzenny tekstu obejmuje terytorium Gruzji, a zakres czasowy – 

okres od 1991 r ., tj . od momentu odzyskania przez kraj niepodległości, do dziś . 

DANE I METODY BADAWCZE

W pracy nad artykułem skorzystano z szeregu wtórnych źródeł danych, w tym z:
 – danych statystycznych, opublikowanych przez: Narodowy Urząd Statystyczny 

Gruzji (GEOSTAT), Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UN-
FPA), Bank Światowy oraz Kaukaskie Centra Zasobów Badawczych (CRRC)12;

 – ekspertyz i  raportów, wydanych przez Komisję Europejską, Bank Światowy, 
Organizację Narodów Zjednoczonych (w  tym Fundusz Ludnościowy (UN-
FPA) oraz Departament Spraw Gospodarczych i  Społecznych (UN-DESA)) 
oraz organizacje pozarządowe i  think-tanki działające na terytorium Gru-
zji: Centrum Nauk Społecznych (CSS), Grupę Wspierania Inicjatyw Kobiet 
(WISG) oraz Gruzińską Fundację Studiów Strategicznych i  Międzynarodo-
wych (GFSIS), powszechnie znaną jako tzw . Fundacja Rondelego (Rondeli 
Fundation);

 – aktów prawnych (Rezolucja Rady Europy z dnia 18 lipca 1989 r ., ustanawiająca 
średnioterminowy program działań Wspólnoty dotyczący integracji gospo-
darczej i społecznej mniej uprzywilejowanych gospodarczo i społecznie grup 
w społeczeństwie);

 – artykułów prasowych .
Analizy, których wyniki przestawiono w artykule, przeprowadzono w opar-

ciu o metodę desk research13, w ramach której dokonano identyfikacji krajowych 
(gruzińskich) oraz międzynarodowych źródeł danych (przede wszystkim sta-
tystyk i wyników badań społecznych, kluczowych z punktu widzenia realizacji 
głównego celu badania) . Następnie przeprowadzono klasyfikację wykluczeń spo-
łecznych, do których dochodzi na obszarze Gruzji, scharakteryzowano je oraz 
przeanalizowano zebrane informacje w  odniesieniu do procesów rozwojowych 
państwa i  jego jednostek regionalnych . W  etapie końcowym postępowania ba-
dawczego wyciągnięto wnioski, które przedyskutowano w kontekście koncepcji 
teoretycznych oraz ustaleń terminologicznych, na których oparto analizy . W ra-

12 Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane statystyczne pochodzą ze strony internetowej Narodo-
wego Urzędu Statystycznego Gruzji . 

13 W języku polskim często zastępczo określaną mianem badania gabinetowego lub analizy 
danych zastanych .
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mach usystematyzowania pozyskanej wiedzy skorzystano z  graficznych metod 
prezentacji danych . 

WYNIKI BADAŃ 

Przyczyny wykluczenia społecznego w Gruzji

Stopień otwartości i predyspozycje do kooperacji danego społeczeństwa oraz jego 
postawy wobec szeroko rozumianej odmienności wynikają ze specyfiki kapitału 
społecznego państwa, rozpatrywanego zarówno w  kategoriach wartości kultu-
rowej, jak i czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego . Wskazany typ kapitału 
to zbiór posiadanych przez grupę, w  tym wypadku ogół danego społeczeństwa, 
kompetencji, które budują struktury społeczne, pośredniczące pomiędzy sferą go-
spodarki, a instytucjami politycznymi14 (Trutkowski, Mandes, 2005) . Jak zauwa-
ża Kozak (2008), przyczyny i przejawy wykluczenia społecznego są bezpośrednio 
związane z procesami rozwoju społeczeństwa, w tym z cechami zbiorowości, które 
wynikają z tzw . ciągłości kulturowej oraz zdolności do przyswajania nowych norm . 

Cechą charakterystyczną etnosów zamieszkujących cały obszar Kaukazu, nie-
zależnie od przynależności konfesyjnej, jest dominacja inkluzywnego typu kapi-
tału społecznego . Oznacza to, że istniejące grupy społeczne są homogeniczne, tj . 
składają się zazwyczaj z niewielkiej liczby członków, którzy ze względu na silne 
zaangażowanie emocjonalne są ze sobą powiązani bliskimi relacjami, przypomi-
nającymi więzi rodzinne . Siła i charakter opisywanych związków powodują, że 
wysokiemu stopniowi otwartości, bliskości oraz zaufania, które jednostki prze-
jawiają w stosunku do współuczestników grupy, do której same przynależą, to-
warzyszy jednoczesne zamknięcie, niechęć, brak zaufania, a nawet lęki wyrażane 
wobec osób lub grup tzw . „obcych”, wykazujących w odczuciu danej społeczno-
ści cechy inne15, wyróżniające, często nieznane, lub identyfikowane jako nowe 
(Trutkowski, Mandes, 2005; Aliyev, 2014) . 

Opisywane mechanizmy społeczne potwierdzają wyniki analiz przeprowa-
dzonych na obszarze Gruzji w 2015 r . przez Bank Światowy . W ramach badania 
fokusowego, w którym udział wzięły dwie grupy, reprezentujące z jednej strony 
obywateli oraz z drugiej tzw . specjalistów (przedstawicieli rządu, organizacji po-
zarządowych itp .), uczestników zapytano o czynniki, które ich zdaniem napędza-
ją proces inkluzji, tj . spajają społeczeństwo . W przypadku obu grup respondenci 
podkreślili istotność relacji społecznych . Co ciekawe, eksperci za najważniejszy 
czynnik uznali powiązania społeczne, edukację, zatrudnienie oraz znajomość ję-
zyka gruzińskiego . Z kolei dla obywateli nadrzędnymi elementami, które jednoczą 
14 Tym samym służą dobru ogółu, tj . w pierwszej kolejności wykorzystuje się je w ramach 

realizacji celów grupowych . 
15 Tj . takie cechy, które większość grupy nie uznaje za normę .
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społeczeństwo gruzińskie, były przede wszystkim rodzina, sieć polityczna, edu-
kacja oraz sąsiedztwo16 . Istnienie tzw . nieformalnej sieci powiązań jest szczegól-
nie istotne również ze względu na powszechną biedę oraz praktyczny brak pomo-
cy socjalnej i bezpłatnej opieki zdrowotnej . W przypadku wystąpienia problemów 
finansowych mieszkańcy Gruzji w pierwszej kolejności zwracają się o pomoc do 
osób im najbliższych, tj . krewnych, przyjaciół oraz sąsiadów . Powyższy mecha-
nizm uznać można za jeden z reliktów okresu radzieckiego, w którym z uwagi na 
liczne trudności wynikające z funkcjonowania w systemie totalitarnym, ludność 
kraju była bardziej zjednoczona (World Bank, 2017) . 

 Zgodnie z kognitywno-instytucjonalną teorią rozwoju gospodarczego Northa 
specyfikę każdego współczesnego narodu określają tzw . modele mentalne, wy-
nikające z charakterystyki działających w danym społeczeństwie instytucji, za-
równo tych formalnych, odnoszących się np . do legislacji, systemu zarządzania 
państwem, jak i nieformalnych, które tworzą tradycje, wierzenia oraz uniwersal-
ne dla danej grupy wartości moralne . Czynniki te, kształtując tzw . normy funda-
mentalne, wpływają na wiele procesów, pozornie niezwiązanych z kwestią kultu-
rowości, np . na trajektorię rozwoju państwa, nie tylko w wymiarze społecznym, 
ale również polityczno-gospodarczym . System, który można określić terminem 
matrycy instytucjonalnej, poprzez wpływ na efektywność wykorzystania istnie-
jących zasobów wyznacza szanse rozwoju danego państwa oraz jego społeczeń-
stwa (Kozak, 2008; Godłów-Lęgiedź, 2010; North, 2014) . 

Gruzja od lat 90 . XX w . boryka się z  trudną sytuacją wewnętrzną, na którą 
składa się wiele uwarunkowań, w tym m .in .: 

 – negatywne zjawiska wynikające z długotrwałej przynależności do ZSRR (do-
tyczące wielu aspektów funkcjonowania państwa oraz współczesnego społe-
czeństwa Gruzji);

 – przedłużający się proces transformacji systemowej, warunkujący poziom roz-
woju kraju;

 – zamrożenie konfliktów w regionach separatystycznych;
 – specyfika ukształtowania terenu (ponad połowa terytorium kraju zlokalizo-

wana jest na wysokości powyżej 1000 m n .p .m .);
 – silne zróżnicowanie etniczno-konfesyjne .

Istotną kwestię stanowi również umiejscowienie państwa w regionie Kaukazu, 
na styku Europy i Azji, co wpływa na kulturowo-tożsamościowe rozdarcie jego 
mieszkańców . Wystąpienie wskazanych uwarunkowań, w połączeniu z konser-
watyzmem znacznej części społeczeństwa oraz typową dla regionu mentalnością, 
powoduje, że problem wykluczenia dotyka znacznej części populacji . 

16 Innymi wskazaniami osób reprezentujących grupę obywateli były: wsparcie od rządu 
i osób bogatych . Powyższe odpowiedzi jednoznacznie wskazują, jak ważną rolę w kształ-
towaniu i  jednoczeniu społeczeństwa mieszkańcy Gruzji przypisują aparatowi władzy 
i osobom bogatym .
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Kryteria klasyfikacji oraz charakterystyka wybranych przykładów 
wykluczenia społecznego w Gruzji

W przypadku Gruzji do wykluczenia społecznego dochodzi w oparciu o szereg 
kryteriów, odnoszących się do poszczególnych aspektów funkcjonowania jed-
nostki, w literaturze przedmiotu przedstawionych w podziale na pięć głównych 
sfer (tab . 1) . 

Jak obrazują wyniki badań społecznych, przeprowadzonych na obszarze 
Gruzji przez Bank Światowy, grupą najmniej zagrożoną ekskluzją są: młodzi, 
zdrowi, pochodzący z tzw . dobrych rodzin, nieposiadający przeszłości kryminal-
nej, mieszkający w mieście, heteroseksualni, wyznający prawosławie mężczyźni; 
etniczni Gruzini, którzy nie doświadczyli wewnętrznego przesiedlenia (z powodu 

Tabela 1. Główne sfery, kryteria oraz przykłady wykluczeń społecznych w Gruzji
Sfera 
wykluczenia Kryteria i przykłady wykluczenia społecznego

Biologiczna • Płeć: kobiety, osoby transpłciowe
• Wiek: osoby starsze
• Stan zdrowia: osoby niepełnosprawne posiadające schorzenia często 

stygmatyzowane przez większość społeczeństwa (np . zaburzenia 
psychiczne, AIDS itp .)

• Przynależność etniczna: osoby należące do mniejszości etnicznych

Sytuacyjna • Status materialny: osoby bezdomne (szczególnie żyjące na ulicy 
dzieci), bezrobotne, żyjące w ubóstwie

• Imigracja: wewnętrzni przesiedleńcy z regionów separatystycznych, 
ekoimigranci, imigranci zewnętrzni (obcokrajowcy)

• Kryminalna przeszłość jednostki: osoby przebywające w przeszłości 
w więzieniu

Środowiskowa • Miejsce zamieszkania: osoby pochodzące z lub aktualni 
mieszkańcy obszarów wiejskich, peryferyjnych, wysokogórskich, 
poprzemysłowych, osoby mieszkające w tzw . enklawach biedy

• Patologie społeczne: osoby pochodzące z rodzin, w których 
występowały tzw . patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, 
przemoc domowa 

Orientacji 
i poglądów

• Orientacja seksualna: osoby nieheteronormatywne
• Wyznanie: mniejszości religijne np . muzułmanie, ateiści

Subiektywna • Indywidualny pogląd: jednostki odczuwające wykluczenie z ogółu 
społeczeństwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kanios (2015), World Bank (2017) .
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konfliktu zbrojnego lub wystąpienia katastrof naturalnych) . Zważywszy na fakt, 
że niewykazanie przez jednostkę lub grupę osób „kompletu” wymienionych cech 
może stanowić podstawę do jej/ich wykluczenia z  ogółu społeczeństwa, uznać 
można, że marginalizacja jest w  przypadku Gruzji zjawiskiem powszechnym, 
które może dotknąć praktycznie każdego obywatela (World Bank, 2017) . 

Za jedne z najczęstszych przyczyn17 wykluczenia, nierzadko wręcz utożsamia-
ne z marginalizacją, które występują na całym świecie, uważa się ubóstwo oraz 
często bezpośrednio powiązane z  nim bezrobocie18 . W  przypadku Gruzji oba 
wskazane zjawiska należą do najistotniejszych problemów społecznych, wpływa-
jących na szereg aspektów funkcjonowania państwa, w  tym na zachodzące na 
jego obszarze procesy rozwojowe . 

W  Gruzji zauważyć można silne dysproporcje w  poziomie bogactwa jej 
mieszkańców . Wartość majątków dwóch najbogatszych Gruzinów (Bidziny 
Iwaniszwilego i Michaiła Lomtadze) wynosi łącznie około 8 mld dolarów, co sta-
nowi ponad 16% PKB całego kraju19 . Według danych publikowanych przez Bank 
Światowy, w 2014 r . do gruzińskiej klasy średniej należało zaledwie 7% ogółu po-
pulacji . Z kolei odsetek osób ubogich, w stopniu skrajnym lub umiarkowanym, 
wynosił około 69%20 (Forbes, 2021) . 

W  2019 r ., 41,9% ogółu populacji Gruzji przeżywało dzień za kwotę niższą 
niż 5,5 dolara . 3,8% całkowitej liczby mieszkańców znajduje się poniższej granicy 
tzw . skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
mają do dyspozycji kwotę nieprzekraczającą 1,9 dolara dziennie . Najbiedniejszą 
warstwę gruzińskiego społeczeństwa tworzą przede wszystkim osoby starsze . 
Płatna opieka zdrowotna oraz niskie wartości emerytur powodują, że znaczna 
część gruzińskich seniorów żyje w skrajnym ubóstwie . Dla wielu z nich jedyną 
szansą na przetrwanie jest podjęcie niskopłatnej pracy . Jak pokazują dane staty-
styczne publikowane przez UNFPA, 4 osoby na 10 powyżej 80 roku życia nadal są 
aktywne zawodowo (większość wykonuje pracę fizyczną w sektorze rolniczym) . 
Zaledwie 16% osób powyżej 65 roku życia żyje samotnie . Z jednej strony, sytuacja 
ta wynika z tradycji oraz rodzinności społeczeństwa Gruzji, z drugiej strony eme-
ryt, którego jedynym dochodem jest świadczenie emerytalne w wysokości od 240 

17 Ubóstwo może być zarazem powodem, jak i  skutkiem ekskluzji społecznej . Jednym 
z przejawów marginalizacji danej jednostki lub grupy jest nierówne traktowanie na rynku 
pracy . Problemy ze znalezieniem zatrudnienia w bezpośredni sposób wpływają na status 
materialny wykluczonych . 

18 Jak zauważa Frieske (2008), w ogólnym ujęciu termin wykluczenia jest ściśle powiązany 
z sytuacją dochodową gospodarstw domowych oraz dostępem do rynku pracy .

19 Produkt krajowy brutto Gruzji (w cenach rynkowych) wytworzony w 2020 r . wyniósł 49,4 
mld dolarów .

20 Pozostałe 24% ogółu społeczeństwa uznano za osoby zagrożone biedą (tzw . vulnerable 
group) . W 2017 r . 1/3 osób ubogich w Gruzji przeżywała dzień za kwotę niższą niż 2,5 
dolara .
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do 330 lari21, faktycznie nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (UNFP, 2018; 
Agenda .ge, 2021) . 

O istotnych deficytach finansowych większości gruzińskich obywateli świad-
czy fakt, że znaczna ich część wpadła w ostatnich latach w tzw . spiralę długów . 
W czerwcu 2018 r . premier Mamuka Bachtadze podczas publicznego wystąpienia 
wskazał, że około 630 000 Gruzinów posiada dług, którego nie jest w stanie sa-
modzielnie spłacić . Coraz większy odsetek populacji wydaje do 30–40% swoich 
dochodów na obsługę zaciągniętych zadłużeń . Wysokie stopy procentowe kredy-
tów, niestabilność zatrudnienia, duża łatwość w zaciąganiu pożyczek oraz niewy-
starczająca wiedza obywateli w zakresie zasad udzielania kredytów i praw konsu-
menckich powodują, że część społeczeństwa w szybkim tempie popada w skrajne 
ubóstwo . Sytuację pogarsza załamanie gospodarcze wywołane ogólnoświatowym 
kryzysem . W wyniku wybuchu pandemii COVID-19, którego następstwem było 
zamknięcie granic państwa, istotna część populacji, często utrzymująca się wyłą-
czenie z pracy w turystyce, utraciła jedyne źródło zarobków, przez co była zmu-
szona do zaciągania kolejnych zobowiązań . Wykluczenie w oparciu o kryterium 
materialne jest nierzadko powiązane z miejscem zamieszkania . Do osób najsilniej 
dotkniętych ekskluzją społeczną zaliczają się ludzie starsi, dzieci oraz niepełno-
sprawni zamieszkujący obszary peryferyjne kraju, w szczególności tereny wyso-
kogórskie oraz miasta poprzemysłowe (Lomsadze, 2018; Papava, 2018) . 

W 2020 r . stopa bezrobocia w Gruzji wyniosła 18,5% . Spisy powszechny i rol-
niczy, przeprowadzone na obszarze kraju w 2014 r . ujawniły istotny problem tzw . 
ukrytego bezrobocia, obejmującego w szczególności osoby mieszkające na obsza-
rach wiejskich . Zgodnie z wynikami powyższych badań ponad 70% gruzińskich 
rolników jest samozatrudniona . Mając na uwadze, że powierzchnia gospodarstw 
na ogół nie przekracza 1 ha, a uzyskane produkty, nie podlegając sprzedaży, nie 
przynoszą realnego dochodu, posiadanie statusu „samozatrudniony” w większo-
ści przypadków osób mieszkających na obszarach wiejskich oznacza, że faktycz-
nie nie pracują one zarobkowo, a produkcja rolnicza służy wyłącznie wyżywieniu 
najbliższych (Kaczmarek-Khubnaia, 2020) .

Kolejny przykład wykluczenia społecznego, często identyfikowany na obszarze 
Gruzji, jest ściśle powiązany z kwestiami kultury, wieloetnicznością oraz obycza-
jami i tradycją, silnie ugruntowanymi w świadomości mieszkańców . Większość 
Gruzinów uznaje, że ich ojczyzna nie tyle wchodzi w skład, ile stanowi wręcz ko-
lebkę cywilizacji europejskiej, co potwierdzać ma m .in . wczesne przyjęcie chrze-
ścijaństwa (337 r .) . Zgodnie z wynikami wywiadów dotyczących postaw społecz-
nych, przeprowadzonych w Gruzji w  grudniu 2020 r . przez Kaukaskie Centra 
Zasobów Badawczych, większość obywateli popiera dążenie gruzińskiego rządu 
21 240 lari – emeryt poniżej 70 lat, 275 lari – osoby powyżej 70 roku życia . Emeryci mieszka-

jący na obszarach wysokogórskich: poniżej 70 roku życia – 288 lari, powyżej 70 lat – 330 
lari . 

http://Agenda.ge
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do integracji z NATO oraz Unią Europejską . Co ważne, mieszkańcy utożsamiają 
proces jednoczenia kraju z wymienionymi Wspólnotami wyłącznie w kategoriach 
poprawy bezpieczeństwa oraz sytuacji finansowej . Wyniki badania wartości kon-
serwatywnych i liberalnych, które CRRC przeprowadziło w 2018 r . ujawniło jed-
nak, że zdecydowana większość respondentów obawia się, że gruzińskie tradycje 
są aktualnie zagrożone . Na wskazane obawy Gruzinów w znacznej mierze wpły-
wa radykalizacja społeczeństwa, silnie uwarunkowana przez stanowisko Cerkwi . 
Patriarchowie pomimo wyrażania ogólnego poparcia dla idei integracji z UE, czę-
sto głoszą hasła antyzachodnie, wskazując w nich na rzekome zagrożenie wynika-
jące ze zbliżenia Gruzji do Zachodu, odnoszące się zwłaszcza do kwestii kulturo-
wych i światopoglądowych . Tezy wypowiadane przez duchownych, w przypadku 
tradycyjnego oraz przyzwyczajonego do nieustannych zagrożeń narodu22, trafiają 
na podatny grunt (The Caucasus Research Resource Centers, 2018, 2020) . 

Gruzja jest krajem wielokulturowym . Pomimo liczebnej i politycznej domi-
nacji prawosławnych Gruzinów23 (ponad 80% ogółu populacji), przedstawicie-
le dwóch najliczniejszych mniejszości etnicznych kraju (Azerowie i  Ormianie), 
stanowią łącznie około 10,8% ogółu ludności kraju . Ponad 10% mieszkańców 
wyznaje islam24 . Najsilniej zróżnicowanymi pod względem etnicznym regiona-
mi administracyjnymi Gruzji są: Kwemo Kartlia, w  ponad 41,7% zamieszkana 
przez ludność azerską, oraz Samcche-Dżawachetia, w której większość stanowią 
Ormianie (ponad 50,5% ogółu populacji jednostki) . Kwestia marginalizacji etno-
sów żyjących na obszarze kraju w mniejszości najczęściej wynika z nieznajomości 
języka gruzińskiego oraz różnic kulturowych, silnie powiązanych z przynależno-
ścią konfesyjną25 . Jak obrazują wyniki spisu powszechnego, przeprowadzonego 
w Gruzji w 2014 r ., zaledwie 21,6% populacji niebędącej etnicznymi Gruzinami 
mówiła płynnie w języku gruzińskim26 . Oznacza to, że niespełna 80% przedsta-
wicieli mniejszości (przede wszystkim Ormian) nie zna języka urzędowego kraju, 
który zamieszkuje od pokoleń . Powyższe zjawisko istotnie oddziałuje na poziom 
edukacji mieszkańców regionu oraz dostęp do informacji publicznej . 

22 Zarówno w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej, jak i wpływów wywieranych przez inne 
państwa . 

23 Prawosławni Gruzini stanowią ponad 80% ogółu populacji kraju . 
24 Część z nich to etniczni Gruzini zamieszkujący przede wszystkim region Adżarii .
25 W przypadku mniejszości romskiej istotnym czynnikiem wpływającym na jej margina-

lizację jest brak oficjalnych dokumentów . Ludność romska jest ponadto zagrożona eks-
kluzją ze względu na czynnik środowiskowy . Na marginalizację mniejszości etnicznych 
oddziałują również uwarunkowania prawne . W latach 1992–1998 w Gruzji funkcjonowa-
ły ograniczenia dotyczące prywatyzacji gruntów przygranicznych, często zamieszkanych 
przez mniejszości etniczne . Powyższe zjawisko mogło istotnie wpływać na kondycję fi-
nansową Azerów, którzy w większości zamieszkują obszary wiejskie .

26 W przypadku Kwemo Kartlii odsetek osób populacji niegruzińskiej posługującej się języ-
kiem urzędowym kraju wyniósł zaledwie 13,8% .



Wykluczenie społeczne w Gruzji oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy  37

Na niski poziom wykształcenia wpływają również kwestie kulturowe . Gruzja 
charakteryzuje się do dziś jednym z  najwyższych w  Europie wskaźników mał-
żeństw zawieranych przez osoby niepełnoletnie, w szczególności młode kobiety27 . 
Powyższe zjawisko dotyczy głównie obszarów wiejskich i  jest silnie powiązane 
z ubóstwem . Stosunkowo szybkie zawieranie związków małżeńskich jest nierzad-
ko jedyną możliwością poprawy warunków życia rodzin borykających się z pro-
blemami finansowymi . Dla wielu dziewcząt pochodzących z domów, w których 
dochodzi do częstych w Gruzji patologii społecznych, takich jak alkoholizm czy 
przemoc, opuszczenie domu rodzinnego jest jedyną szansą na poprawę swoje-
go bytu . Najwyższe prawdopodobieństwo zawarcia związku małżeńskiego przez 
osoby niepełnoletnie występuje wśród muzułmańskiej mniejszość Azerów (ok . 
37,6%28) . W przypadku regionu Kwemo Kartlii, w znacznym stopniu zamieszka-
nym przez ludność azerską, w 2013 r . około 32% kobiet zawierających małżeństwa 
było w wieku niższym niż 18 lat, 5% stanowiły dziewczynki w wieku 13–14 lat29 
(UNFPA, 2014; Hoare, 2020) .

Zjawiskiem powszechnym na całym obszarze Kaukazu jest praktyczny brak 
egalitaryzmu płciowego, uwidaczniający się istotną dominacją mężczyzn w spo-
łeczeństwie . Do najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się mieszkanki 
Gruzji, zaliczyć można: przemoc domową, nierówne traktowanie na rynku pracy 
(trudność w uzyskaniu lepiej płatnych stanowisk kierowniczych) oraz ograniczo-
ny udział w życiu publicznym i społecznym, wynikający z silnie ugruntowanych 
norm30 . Do dziś znaczna część mieszkańców kraju, zwłaszcza zamieszkujących 
obszary wiejskie, uważa, że niedopuszczalne jest, aby kobiety paliły papierosy, 
piły mocny alkohol, mieszkały samotnie (tj . bez członków najbliższej rodziny) 
przed ślubem czy miały przedślubne kontakty seksualne . Co ciekawe, pomimo 
konserwatyzmu społeczeństwa oraz deklarowanej przez większość Gruzinów 
religijności, w kraju zauważalny jest wzrost liczby aborcji selektywnych . W pa-
triarchalnym społeczeństwie preferuje się synów, nie tylko ze względu na braku 
egalitaryzmu płci, ale również z pragmatyzmu podyktowanego trudną sytuacją 
finansową większości obywateli . Ponieważ zgodnie z  powszechnym obyczajem 
córki po zawarciu małżeństwa przenoszą się do domu męża, posiadanie synów 

27 Problem wczesnych małżeństw dotyczy przede wszystkim dziewczynek . W  2018 r . aż 
11,2% kobiet w wieku 15–19 lat posiadało męża albo było w związku . W przypadku chłop-
ców z tej samej grupy wiekowej powyższy odsetek wynosił zaledwie 0,1% (Hoare 2020) .

28 Dla porównania w  grupie Gruzinów powyższe prawdopodobieństwo wynosi 12,4%, 
a w społeczności Ormian zaledwie 4,5% .

29 W przypadku osób nieletnich małżeństwa zawiera się w sposób nieformalny, do ich lega-
lizacji dochodzi po uzyskaniu przez kobietę pełnoletności . 

30 Jak pokazują wyniki raportu Social exclusion and inclusion in Georgia, przeprowadzonego 
na obszarze kraju przez Bank Światowy, nierówności płci widoczne są na wielu płaszczy-
znach życia obywateli, dla przykładu w Gruzji niepełnosprawny mężczyzna ma zdecydo-
wanie większe szanse na założenie rodziny niż posiadająca podobne dysfunkcje kobieta .
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rozpatrywane jest w  kategoriach inwestycji na przyszłość . Istotny problem sta-
nowi fakt, że w opinii większości mieszkańców kraju kobiety nie są uznawane za 
grupę zagrożoną marginalizacją (Dudwick, 2015) . 

 Jedną z powszechnie marginalizowanych grup społecznych w Gruzji są osoby 
nieheteronormatywne oraz transpłciowe . Gruzja jest jednym z najbardziej homo-
fobicznych krajów Europy, co potwierdzają liczne badania przeprowadzone na 
jej obszarze przez instytucje międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe . 
Na wysoki poziom uprzedzeń do osób LGBT wpływa szereg czynników społecz-
no-kulturowych . Genezy negatywnych postaw społecznych należy upatrywać 
w  okresie przynależności do Związku Radzieckiego, w  którym osoby niehete-
ronormatywne były systemowo piętnowane . Władze państwa uznały je za wro-
gów narodu, obcą, imperialistyczną ideologię, mogącą zagrozić społeczeństwu . 
Odmienna od promowanej orientacja seksualna była uważana za wyraz zdrady 
swojego narodu, zbezczeszczenie wielowiekowej tradycji . Powyższa, trwająca po-
nad 70 lat, propaganda niewątpliwie ukształtowała światopogląd wielu mieszkań-
ców wszystkich republik związkowych, w tym Gruzinów . Liczne incydenty31, do 
których dochodziło w Gruzji już po odzyskaniu przez kraj niepodległości, obra-
zują, że pomimo gruntownej zmiany systemowej mieszkańcy państwa nie stają się 
bardziej tolerancyjni . Trudną sytuację pogarsza stanowisko Gruzińskiej Cerkwi 
Prawosławnej, niski poziom edukacji seksualnej oraz maczyzm, które w przypad-
ku radykalizującego się, silnie związanego z Kościołem społeczeństwa wpływają 
na sukcesywne wzmacnianie procesów marginalizacji . Dla przeciętnego obywa-
tela opinie wygłaszane przez przedstawicieli Kościoła mają większe znaczenie 
niż prawo lub stanowiska głoszone przez powszechnie szanowane organizacje 
międzynarodowe, np . WHO . Cerkiew istotnie ingeruje w wiele aspektów funk-
cjonowania państwa, w tym w kwestie kształcenia, np . w treści przekazywanych 
młodym osobom w ramach edukacji seksualnej . Jej praktyczny brak powoduje, 
że wielu obywateli nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej planowania rodzi-
ny oraz zdrowia . Seksualność dla wielu Gruzinów jest tematem tabu (Melashvili, 
2012) . 

Ujawnienie swojej orientacji seksualnej (zwłaszcza przez homoseksualnych 
mężczyzn), nawet członkom najbliższej rodziny, wiąże się z  ostracyzmem spo-
łecznym oraz wielopłaszczyznową ekskluzją objawiającą się np . brakiem dostępu 
do preferowanych przez daną jednostkę kierunków edukacji czy trudnościami 
w znalezieniu pracy . W skrajnych przypadkach może prowadzić do bezdomności 
lub utraty życia (Melashvili, 2012) . 

31 Np . brutalna reakcja przeciwników osób LGBT na Marsz Równości organizowany w Tbi-
lisi w maju 2013 r . czy protesty pod kinami mające służyć piętnowaniu widzów chcących 
zobaczyć, obrazoburczy zdaniem wielu Gruzinów, film And Then We Dance opowiadający 
historię młodego homoseksualnego tancerza baletu narodowego Gruzji .
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Jak pokazują wyniki badań społecznych przeprowadzonych w  gruzińskim 
środowisku LGBT, 63,9% respondentów nie decyduje się na ujawnienie swojej 
orientacji nawet najbliższym . 44% z nich uznaje, że coming out mógłby skutkować 
w ich wypadku utratą pracy, istotnym pogorszeniem relacji z rodziną i sąsiadami, 
a nawet bezdomnością . Ponad połowa osób biorących udział w opisywanym bada-
niu wskazała, że przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze względu na 
swoją orientację . 74% osób LGBT udzielających wywiadu w ramach opisywanego 
badania nie ufa organom ścigania ze względu na przeszłe, negatywne doświadcze-
nia, tzw . hipermaskunilizację systemu oraz homofobię instytucjonalną . Niestety, 
biorąc pod uwagę wyniki wywiadów przeprowadzonych w Gruzji w 2018 r . przez 
Kaukaskie Centra Zasobów Badawczych, należy uznać, że obawy osób niehetero-
normatywnych są uzasadnione . Zgodnie z rezultatami badania 45% responden-
tów uznało, że grupą społeczną najbardziej narażoną na tzw . mowę nienawiści 
są przedstawiciele środowiska LGBT . 70% pytanych zdecydowanie nie chciało-
by prowadzić biznesu z  osobą homoseksualną32 . Większość osób udzielających 
wywiadu nie chciałaby również, aby osoby LGBT mieszkały w  ich najbliższym 
sąsiedztwie33 (Melashvili, 2012; The Caucasus Research Resource Centers, 2018) .

Wpływ wykluczenia społecznego na rozwój społeczno-gospodarczy 
kraju i jego regionów 

Jak zauważa Bal (2012), zgodnie z  tzw . „koncepcją poziomicy”, regiony państw, 
w których występuje spłaszczona struktura dochodów, radzą sobie zdecydowanie 
lepiej od jednostek położonych w państwach, w których obserwuje się silne roz-
warstwienie dochodów mieszkańców . Większość ludności Gruzji żyje w ubóstwie, 
które uznać można za nadrzędną przyczynę wykluczenia . Towarzyszące margina-
lizacji uczucia, takie jak alienacja, frustracja, niepewność jutra, brak perspektyw, 
powodują, że osoby podlegające opisywanemu procesowi charakteryzuje szereg 
cech, bezpośrednio rzutujących na jakość kapitału społecznego regionu, który sta-
nowi jeden z kluczowych czynników warunkujących jego rozwój . Osoby wyklu-
czone są faktycznie wyłączone z uczestnictwa w życiu społecznym, przez co bar-
dzo często nie utożsamiają się z ogółem populacji: nie uczestniczą w wyborach, są 
mniej skłonne do współpracy, częściej zdarza im się również nie płacić podatków . 
Ponadto, co ważne z perspektywy stosunkowo niedawno odrodzonej gruzińskiej 
demokracji, osoby te są bierne, mają skłonność do nierespektowania ustanowio-
nych norm, są też bardziej podane na manipulację np . ze strony polityków czy 
mediów . Upowszechnienie powyższych postaw wpływa negatywnie na jakość ka-
pitału społecznego jednostki, co z kolei w bezpośredni sposób oddziałuje nie tylko 
na gospodarkę danego kraju, ale też na jego stabilność wewnętrzną (Bal, 2012) . 
32 Dla porównania interesów z Rosjanami nie chciałoby prowadzić 17% respondentów .
33 Wyższą niechęć odnotowano wyłącznie w stosunku do narkomanów oraz kryminalistów . 
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Zjawisko marginalizacji społecznej jest w  przypadku Gruzji również uwa-
runkowane czynnikiem środowiskowym . Wykluczenie jest procesem złożonym 
i wielowymiarowym, do jego intensyfikacji rzadko dochodzi wyłącznie w oparciu 
o  jedno kryterium . Przykładem współwystępowania na danym obszarze szere-
gu czynników aktywizujących procesy marginalizacji mogą być wykluczenia na 
terenach peryferyjnych, wiejskich, poprzemysłowych czy wysokogórskich . Obok 
położenia, utrudniającego uczestnictwo (ekskluzja w oparciu o kryterium miejsca 
zamieszkania), uwidacznia się często wiele innych problemów strukturalnych, do 
których zaliczyć można ubóstwo, odpływ ludności, wysokie bezrobocie czy pato-
logie społeczne . W związku z powyższym niektóre jednostki regionalne Gruzji są 
zdecydowanie bardziej od innych narażone na wystąpienie negatywnych zjawisk, 
mogących determinować powstanie wykluczenia społecznego . 

Biorąc pod uwagę wartości produktu regionalnego brutto per capita (USD) 
poszczególnych jednostek terytorialnych Gruzji, stwierdzić można, że najwyż-
szym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego charakteryzują się Tbilisi 
oraz Adżaria (ryc . 1) . 
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Ryc. 1. Produkt regionalny brutto per capita gruzińskich jednostek regionalnych 
w 2019 r . (USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GEOSTAT .



Wykluczenie społeczne w Gruzji oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy  41

Regionami, w których odnotowano najniższe wartości analizowanego wskaź-
nika, były: położona na peryferiach, nadmorska Guria, w której nie są zlokali-
zowane żadne większe miasta34, oraz Kartlia Wewnętrzna, której znaczna część 
(region Cchwinwali), znajduje się aktualnie poza jurysdykcją władz gruzińskich35 . 
Najwyższa stopa bezrobocia w  2019 r . wystąpiła w  Raczy-Leczchumii Dolnej 
Swanetii, która, co ciekawe, nie charakteryzuje się jednym z najniższych wartości 
PRB per capita . Powyższy stan determinuje wysokogórskie położenie jednostki . 
Z uwagi na surowość klimatu, utrudnienia komunikacyjne oraz wysokie bezro-
bocie, region ten dotyka problem depopulacji . Stąd miernik rozwoju uwzględnia-
jący liczbę ludności wskazuje na korzystną sytuację wyłącznie dlatego, że powyż-
szy obszar charakteryzuje się jedną z najmniejszych gęstości zaludnienia w kraju . 
W rzeczywistość jednostka boryka się z licznymi problemami, których wielolet-
nie występowanie wpływa na jakość kapitału ludzkiego i społecznego . 

Interesujących informacji dostarczają ponadto dane statystyczne dotyczące 
średniej wielkości dochodów mieszkańców poszczególnych jednostek regional-
nych . Duże dysproporcje w poziomach zarobków ludności w negatywny sposób 
oddziałują na procesy rozwojowe regionów . Literatura przedmiotu potwierdza, że 
istnieje zależność pomiędzy poziomem nierówności dochodowej, wyrażonej przy 
użyciu współczynnika Giniego, a udziałem osób zagrożonych ubóstwem w popu-
lacji danego kraju czy jednostki regionalnej . Bieda jest również jednym z głów-
nych czynników aktywizujących procesy marginalizacji . W przypadku Gruzji re-
giony są silnie zróżnicowane pod względem poziomu dochodów ludności (ryc . 2) .

Osoby pracujące w  Tbilisi zarabiają średnio ponaddwukrotnie więcej niż 
mieszkańcy . Raczy Leczchumi i Dolnej Swanetii, położonych w północnej części 
kraju . Podobna sytuacja dotyczy nadmorskiej Gurii . Analizując dane statystycz-
ne odnoszące się do produktu regionalnego brutto, wielkości bezrobocia oraz 
średnich dochodów w regionach, uznać można, że jednostki, w których ziden-
tyfikowano szereg uwarunkowań mogących wpływać na powstanie wykluczeń, 
charakteryzują się również jednym z najniższych poziomów rozwoju społeczno-
gospodarczego36 . Na ich terenach zauważyć można ponadto występowanie me-
chanizmu tzw . „błędnego koła”, utrudniającego danej jednostce wyjście z powsta-
łego kryzysu (Bal, 2012) .

Co ciekawe, przedstawione w  niniejszym rozdziale dane statystyczne wska-
zują, że pomimo silnego zróżnicowania etnicznego Dolnej Kartlii oraz Samcche-
Dżawachetii jednostki te należą do grupy regionów charakteryzujących się 

34 Większość populacji Gurii zamieszkuje obszary wiejskie . 
35 Zagrożenie wznowienia konfliktu istotnie wpływa na obniżenie konkurencyjności jed-

nostki, a co za tym idzie – może stanowić istotną barierę dla jej rozwoju społeczno-gospo-
darczego .

36 Stosunkowo wysoka wartość produktu regionalnego brutto per capita w Raczy-Leczchu-
mi i Dolnej Swanetii wynika z małej gęstości zaludnienia tej jednostki . 
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średnim poziomem rozwoju czy stopą bezrobocia . Pomimo powszechnego wy-
stąpienia na ich obszarach kilku potencjalnych przyczyn ekskluzji37 nie znajdu-
ją się one w tak złej sytuacji, jak Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia czy Guria . 
Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że jednostki te mają inne cechy, które 
istotnie rekompensują czynniki mogące prowadzić do marginalizacji . Wydaje 
się, że do najważniejszych zaliczyć można położenie, istotnie warunkujące ich 
większą konkurencyjność . Dolna Kartlia wraz z  jej stolicą Rustawi stanowi od 
dziesiątek lat gospodarcze zaplecze Tbilisi, co z pewnością wpływa na jej większą 
stabilność ekonomiczną . Dolna Kartlia i  Samcche-Dżawachetia charakteryzują 
się również o wiele korzystniejszą sytuacją demograficzną, mającą istotny wpływ 
na dalszy rozwój ich populacji . 

37 Do wspomnianych przyczyn obok zróżnicowania etnicznego zaliczyć można m .in .: wy-
soki udział populacji wiejskiej w ogóle ludności regionów, szczególnie w Dolnej Kartlii, 
różnice dotyczące przynależności konfesyjnej, surowy klimat w  Samcche-Dżawachetii 
czy zagrożenie analfabetyzmem wśród przedstawicieli mniejszości azerskiej . 

Ryc. 2. Średnia wartość dochodów miesięcznych mieszkańców poszczególnych 
jednostek regionalnych Gruzji w 2019 r .

Źródło: opracowanie własne na podstawie GEOSTAT .
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DYSKUSJA I WNIOSKI 

Celem niniejszego artykułu było przestawienie charakterystyki procesów margi-
nalizacji, które zachodzą w gruzińskim społeczeństwie, oraz określenie ich wpły-
wu na rozwój kraju i jego regionów . Praca w większości ma charakter przeglądo-
wy, znaczna jej część zawiera analizę danych wtórnych, w tym przede wszystkim 
statystyk oraz wyników raportów, publikowanych przez instytucje międzynaro-
dowe oraz organizacje pozarządowe działające w Gruzji . W ramach systematyza-
cji uzyskanych wyników wnioski i dyskusję sformułowano w postaci odpowiedzi 
na postawione we wstępie artykułu pytania badawcze:
 • Czym jest wykluczenie społeczne? Jakie są główne przyczyny wykluczeń 

w Gruzji?
Pojęcie wykluczenia społecznego można rozumieć w  dwojaki sposób . 

Współczesna literatura przedmiotu, z jednej strony, tłumaczy je jako długotrwały, 
wielowymiarowy oraz dynamiczny proces, polegający na całkowitym lub częścio-
wym odcięciu dostępu jednostki lub grupy ludzi do szeregu systemów scalających 
konkretną zbiorowość, np . naród . W wyniku wystąpienia powyższego mechani-
zmu osoby wykluczone tracą pełne spektrum przywilejów (zasobów), które po-
wszechnie przysługuje ogółowi społeczeństwa . Z drugiej strony, naukowcy często 
rozpatrują termin ekskluzji w kategoriach efektu, konkretnego stanu polegające-
go na „byciu wykluczonym”, tj . pozbawionym pełnoprawnego uczestnictwa w da-
nej społeczności (Kanios, 2015; Ledwójcik, 2018; Raczkowska, Gruziel, 2018) . 

Przyczyny wystąpienia procesu marginalizacji należy upatrywać w specyfice 
kapitału społecznego38 państwa i  jego poszczególnych jednostek regionalnych . 
W Gruzji dominuje inkluzywny typ kapitału społecznego, charakteryzujący się 
wysokim stopniem otwartości jednostek w stosunku do współuczestników grupy, 
do której same należą, oraz silnym zamknięciem na uczestników grup „obcych” . 
Ekskluzję warunkuje tym samym specyfika modeli mentalnych, powstałych 
w ramach długotrwałego oddziaływania szeregu formalnych oraz nieformalnych 
instytucji . Proces marginalizacji, obok charakterystyki relacji społecznych, deter-
minuje również szereg innych uwarunkowań: etniczno-kulturowych (mnogość 
etnosów i   religii), przyrodniczych (np . obecność trudno dostępnych terenów 
wysokogórskich), historycznych (związanych z  długoletnią przynależnością do 
ZSRR) oraz politycznych (niestabilna sytuacja wewnętrzna, zamrożone konflikty 
zbrojne, przedłużający się proces transformacji; Kozak, 2008; Godłów-Lęgiedź, 
2010; Aliyev, 2014; North, 2014) . 
 • Na podstawie jakich kryteriów najczęściej dochodzi do ekskluzji na teryto-

rium Gruzji ?

38 Rozpatrywanego zarówno w kategoriach wartości kulturowej, jak i czynnika rozwoju . 
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W przypadku Gruzji do wykluczenia społecznego dochodzi w oparciu o sze-
reg kryteriów odnoszących się do poszczególnych aspektów funkcjonowania jed-
nostki . Biorąc pod uwagę problemy finansowe, z którymi boryka się znaczna część 
społeczeństwa, uznać należy, że najczęściej występująca ekskluzja dotyczy sfery 
sytuacyjnej . Do grup osób marginalizowanych ze względu na status materialny 
zaliczyć można: osoby bezdomne (szczególnie dzieci żyjące na ulicy), bezrobot-
ne, żyjące w ubóstwie . Jak pokazują wyniki raportów, do których odniesiono się 
w artykule, wykluczenia społeczne osób lub grup, do których dochodzi aktualnie 
na obszarze kraju, są silnie powiązane z  wysokością dochodów jednostki oraz 
pogłębiającymi się dysproporcjami w poziomie życia obywateli . 

Kolejny przykład wykluczenia społecznego, często identyfikowany na ob-
szarze Gruzji, jest ściśle powiązany z  kwestiami kultury, wieloetnicznością 
oraz obyczajami i tradycją . Specyfika norm społecznych, silnie ugruntowanych 
w świadomości mieszkańców kraju, wpływa na wystąpienie wielu rodzajów wy-
kluczenia, dotyczących różnych sfer funkcjonowania człowieka . Przykładami 
marginalizacji, powstałymi w oparciu o gruzińską obyczajowość, są wyklucze-
nia społeczne kobiet, mniejszości etnicznych i seksualnych . Mnogość kryteriów 
powoduje, że faktycznie znaczna część mieszkańców Gruzji jest w  mniejszym 
lub większym stopniu narażona na pozbawienie lub ograniczenie uczestnictwa 
w społeczeństwie .

Warto podkreślić, że przedstawionego w pracy podziału kryteriów dokonano 
w oparciu o istniejącą literaturę przedmiotu oraz publikację przygotowaną przez 
Bank Światowy . Termin wykluczenia społecznego nie jest zdefiniowany w gru-
zińskim ustawodawstwie . Rząd do grupy osób podatnych na ekskluzję zalicza 
przede wszystkim wewnętrznych przesiedleńców, weteranów wojennych, oso-
by niepełnosprawne, ofiary reżimu politycznego oraz osoby żyjące w ubóstwie . 
W oficjalnym dyskursie bardzo rzadko zwraca się uwagę na marginalizację, do 
której dochodzi w oparciu o kryterium dotyczące płci czy orientacji i poglądów 
jednostki . Wydaje się, że ze względu na konserwatyzm znacznej części społe-
czeństwa oraz silną pozycję Cerkwi, władze kraju w obawie przez utratą poparcia 
starają się nie podejmować tych kwestii . Taką postawę może tłumaczyć również 
praktyczny brak rządowych analiz procesu ekskluzji odnoszących się np . do ko-
biet czy osób nieheteronormatywnych . Powyższy stan rzeczy istotnie wpływa 
na pogłębianie nierówności społecznych, co w efekcie może prowadzić do coraz 
większej dezintegracji społeczeństwa Gruzji . Ważne jest więc, aby rząd gruziń-
ski podejmował działania zapobiegające powszechnemu w  skali kraju zjawisku 
marginalizacji . Przemiany społeczne są również konieczne z  punktu widzenia 
perspektywy dalszej integracji Gruzji z Unią Europejską, za którą opowiada się 
znaczna część mieszkańców . 
 • W jaki sposób wykluczenia społeczne, do których dochodzi na obszarze Gru-

zji, wpływają na proces rozwoju kraju oraz poszczególnych regionów?
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 Lepsza sytuacja społeczno-gospodarcza występuje w regionach państw cha-
rakteryzujących się niskim stopniem nierównomierności w dystrybucji docho-
dów . Dysproporcje w zarobkach obywateli prowadzą do dezintegracji społeczeń-
stwa oraz stopniowego nasilenia niekorzystnego zjawiska ekskluzji . Wyłączenie 
jednostki lub grupy z  uczestnictwa w  danej społeczności niesie ze sobą istot-
ne negatywne konsekwencje, zwłaszcza w  przypadku wysokiego stopnia upo-
wszechnienia procesów marginalizacji wewnątrz stosunkowo niewielkiej popu-
lacji39 (Bal, 2012) . 

Istotną barierą w pełnym zidentyfikowaniu wpływu problemu marginaliza-
cji na procesy rozwojowe regionów Gruzji jest brak danych statystycznych mo-
gących służyć choć częściowemu oszacowaniu skali zjawiska ekskluzji w ujęciu 
regionalnym40 . Bardzo trudno zatem aktualnie ocenić wpływ wykluczenia spo-
łecznego na procesy rozwojowe zachodzące w poszczególnych jednostkach . W ra-
mach niniejszego artykułu autorka skupiła się na identyfikacji cech wybranych 
jednostek, które uznać można zarówno za przyczynę wystąpienia mechanizmu 
wykluczenia, jak i barierę rozwoju społeczno-gospodarczego regionu . Następnie 
skonfrontowała je z  dostępnymi danymi statystycznymi . Analiza wykazała, że 
w przypadku Gruzji występują silne nierówności zarówno w poziomie rozwoju 
gospodarczego poszczególnych jednostek, średnich dochodów mieszkańców, jak 
i  wielkości bezrobocia . Pogłębianie powyższych dysproporcji powoduje, że po-
ziom i  dynamika rozwoju kraju są coraz bardziej zróżnicowane przestrzennie . 
Problemy gospodarcze dotyczą w znacznej mierze jednostek charakteryzujących 
się peryferyjnym, a w przypadku Raczy-Leczchumi również wysokogórskim po-
łożeniem . Ich populacja z powodu szeregu negatywnych czynników jest narażona 
na wykluczenie ze względu na wiele kryteriów, w tym przede wszystkim miejsce 
zamieszkania, status materialny i wiek . 

39 Ogólna liczba ludności Gruzji wynosi aktualnie około 3,7 mln osób . 
40 Narodowy Urząd Statystyczny Gruzji większość danych dotyczących problematyki spo-

łecznej publikuje wyłącznie w skali krajowej . Problemem jest zatem zdobycie nawet pod-
stawowych danych np . na temat poziomu ubóstwa .
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