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ორი დამოუკიდებელი გერმანული სახელმწიფოს გაერ-
თიანების ხანგრძლივი და წინააღმდეგობრივი გზა დასრულდა 
1990 წლის 3 ოქტომბერს და მომენტალურად დაიწყო რეალური 
ინტეგრაციის რთული პროცესი, რომელიც მთელი სიმწვავით 
გაერთიანების პირველ ათწლეულში იგრძნეს გერმანიის, გან-
საკუთრებით კი ყოფილი გდრ-ის, მოქალაქეებმა როგორც სა-
შინაო პოლიტიკური, ისე სოციალურ-ეკონომიკური და სოცია-
ლურ-ფსიქოლოგიური ასპექტების გათვალისწინებით.

საკითხის აქტუალობას განაპირობებს გერმანიის მნიშვ-
ნე ლოვანი როლი თანამედროვე მსოფლიოში როგორც გეოგ-
რაფიული და სამხედრო-სტრატეგიული თვალსაზრისით, ისე 
ძლიერი ეკონომიკით, რომელიც ერთიანი ევროპის ეკონომიკის 
საყრდენად მოიაზრება.

ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალურ-კულტურული და 
ფსიქოლოგიური სხვაობა ორი გერმანული სახელმწიფოს ინ-
ტეგრაციის პროცესში იმაზე ღრმა აღმოჩნდა, ვიდრე ერთი 
შეხედვით ჩანდა.

 ყოფილი გდრ-ის ეკონომიკის განვითარების შედარებით 
დაბალი დონე და კონკურენტუნარიანობა, ფედერაციის ცენტ-
რიდან და აღმოსავლეთ გერმანული მხრიდან ითხოვდა უზარ-
მაზარ ფინანსებს, რასაც მოჰყვა წარმოების სტაგნაცია და 
უმუშევრობის ზრდა აღმოსავლეთ ნაწილში.

სერიოზულ პრობლემად იქცა აღმოსავლეთ და დასავლეთ 
გერმანელების, განსაკუთრებით საშუალო და უფროსი თაობის 
სოციალურ-ფსიქოლოგიური შეუთავსებლობა, რის გამოც მათ 
შორის დაძაბულობა, არა მხოლოდ გაერთიანების პირველ 
ათწლეულში, შემდგომშიც იგრძნობოდა.

სოციალური პრიორიტეტების სისტემის ცვლა, დემოგრა-
ფიული სიძნელეები, ახალი კანონები, მტკივნეულად აისახა 
აღმ. გერმანიის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილზე. სო-
ციალურ-ეკონომიკურმა რეფორმებმა თავისი ტემპით გაუსწრო 
ფსიქოლოგიურ მზადყოფნას, რასაც მოჰყვა ახალი პრობლემები, 
ერის ორად გახლეჩა: „Ossi“ (Ost – აღმოსავლეთი) და „Wes-
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si“ (Westen – დასავლეთი). დასავლეთსა და აღმოსავლეთში 
ადამიანებს ჰქონდათ ცხოვრების განსხვავებული სტილი, 
ქცევის წესები, საზოგადოებრივი და კულტურული სფეროები. 
არსებული ეკონომიკური, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, სო-
ცია ლური და კულტურული სტრუქტურების რღვევამ აღმ. გერ-
მანიაში გააჩინა ტერმინი „ოსტალგია“ (დარდი წარსულზე, 
როგორც წესი, ძირითადათ, კარგს იხსენებდნენ).

საინვესტიციო პოლიტიკამ მნიშვნელოვანი როლი შეას რუ-
ლა ახალი მიწების ეკონომიკის ტრანსფორმაციაში. ფე დე  რალური 
სახელმწიფოს სუბსიდიებმა განამტკიცა მათი ინოვაციური 
შესაძლებლობები. ინოვაციური პოლი ტი კის ფარგლებში შე-
მუშავდა ახალი პროგრამები, გაღრ მავ და თანამშრომლობა 
კომპანიებსა და სამეცნიერო დაწე სებულებებს შორის. 

შრომით ბაზარზე ვითარების შესამსუბუქებლად აღმო-
სავ ლეთ მიწებზე გატარდა ექსტრემისტული ღონისძიებები, 
პენსიაზე გაუშვეს დასაქმებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს 
შეეხო ყველა სფეროს. შეიქმნა ფართო ქსელი კვალიფიკაციის 
ამაღლების, კადრების გადამზადებისა და ახალი პროფესიების 
ასათვისებლად.

თანამედროვე გერმანიაში ეს პრობლემები მნიშვნელოვ-
ნად აღმოფხვრილია და გერმანიის გაერთიანების შემდგომ 
დაბადებული თაობა წარმატებულად ინტეგრირდება გერმანელ 
საზოგადოებაში. 
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On October 3, 1990, the long and controversial journey towards 
the unifi cation of the two independent German states came to an 
end, and the tough process of actual unifi cation began. This was felt 
with all the intensity in the fi rst decade of German unifi cation, espe-
cially by former GDR citizens and included local political, socioeco-
nomic, and socio-psychological aspects. 

The urgency of the issue is determined by the crucial role of Ger-
many in the modern world geographically, militarily and strategical-
ly, as well as by a strong economy, which is considered a backbone 
of a united European economy.

The economic, political, socio-cultural, and psychological gaps 
between the two German states in the unifi cation process was much 
deeper than it initially appeared. 

The low rate of economic development and competitiveness of 
the former GDR demanded a large amount of money from the central 
federation and parts of East Germany, resulting in a production stag-
nation and an increase in unemployment in the east. 

The socio-psychological incompatibility of East and West Ger-
mans became a serious problem, especially between the middle 
and older generations, resulting in tensions between them not only 
during the fi rst decades of unifi cation, but even afterward. 

Changes in the social priority system, demographic challenges, 
and new regulations have wreaked havoc on a substantial portion 
of East Germany’s population. Socio-economic reforms outpaced 
psychological readiness with new problems arising, resulting in 
the country being divided into two parts: the “Ossi” (East Germans) 
and the “Wessi” (West Germans). People in the West and the East 
had quite distinct lifestyles, rules of conduct, and social and cultural 
spheres. In East Germany, the concept of “ostalgie” (sorrow about 
the past; as a rule, only good memories were remembered)

arose from the disintegration of established economic, sociopo-
litical, social, and cultural systems.
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Investment policy played a crucial role in the transformation 
of the new lands economy. Subsidies from the federal government 
strengthened their new capabilities. New programs were developed 
as a part of the innovation policy framework, and collaboration 
between businesses and scientifi c institutions deepened. Extreme 
measures were taken in the eastern lands to ease the labor market 
issues, and a large number of workers were forced to retire. Every 
sphere was aff ected by the new policy. A large network was estab-
lished to develop skills, retrain staff  and learn new professions.

These issues have been signifi cantly eliminated in modern Ger-
many, and the generation born after the unifi cation has been eff ec-
tively integrated into German society.
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