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ექსპერტთა აზრით, საქართველოში დემოკრატიის 

ხარისხი უარესდება  

6-20 დეკემბერს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა (GIP) ექსპერტთა რიგით 

მეათე გამოკითხვა ჩაატარა. პოლიტიკის ინსტიტუტმა 23 ქართველ და საერთაშორისო 

მკვლევარსა და პოლიტიკურ მიმომხილველს დემოკრატიზაციის თემებისა და 

საქართველოში ბოლოდროინდელი პოლიტიკური დინამიკის შეფასება სთხოვა. 

პასუხებმა დაადასტურა, რომ ხედვა საქართველოს პოლიტიკური კლიმატის მიმართ 

მთლიანობაში ნეგატიურია. თუმცა ექსპერტთა პასუხებმა ქართული პოლიტიკის ასევე 

ზოგიერთი ახალი და საინტერესო ტენდენცია გამოავლინა.  

 

პრობლემური  წელი ქართული დემოკრატიისთვის 

პირველ რიგში, რესპონდენტებმა პასუხი გასცეს შეკითხვებს 2019 წელს 

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მდგომარეობის შესახებ. ექსპერტების 

პასუხები საკმაოდ პესიმისტური იყო. გამოკითხულ სპეციალისტთა 78% ფიქრობს, 

რომ „საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი გაუარესდა“. მხოლოდ 22% თვლის, რომ 

მაჩვენებელი არ შეცვლილა (გრაფიკი 1). გამოკითხული 23 ექსპერტიდან არც ერთი 

არ ფიქრობს, რომ 2019 წელს საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი გაუმჯობესდა. 

ექსპერტებმა, ასევე, შეაფასეს  საქართველოში დემოკრატიული კონსოლიდაციის 

ძირითადი გამოწვევები (გრაფიკი 2). ორ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად 

დასახელდა სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა და არაფორმალური 

მმართველობა, რომლის შემდეგაც მოდის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

დაბალი დონე და სოციალური უთანასწორობა (გრაფიკი 2). ამის საპირისპიროდ, 

პოპულიზმი დასახელდა ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვან პრობლემად 

საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის (გრაფიკი 2). ექსპერტებმა, ასევე,  
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ნაკლებად მნიშვნელოვან პრობლემებად მიიჩნიეს ოპოზიციის სისუსტე და 

პოლიტიკური პოლარიზაცია.  

გრაფიკი 1: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვალა დემოკრატიის ხარისხი საქართველოში 2019 
წელს?  

  

 

გრაფიკი 2: საქართველო ბოლო პერიოდში ბევრ პრობლემას აწყდება დემოკრატიული 
განვითარების გზაზე. გთხოვთ, 1-დან 5-მდე შკალაზე, შეაფასოთ ჩამოთვლილი გამოწვევების 
სიმწვავე საქართველოს დემოკრატიული კონსოლიდაციისთვის (1 - ნაკლებად მწვავე, ხოლო 5 
- ძალიან მწვავე) 
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ექსპერტები მხარს უჭერენ სრულად პროპორციულ სისტემას  

საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ექსპერტებმა ასევე უპასუხეს შეკითხვებს 

საარჩევნო რეფორმისა და საქართველოსთვის ყველაზე მეტად შესაფერისი 

საარჩევნო სისტემის შესახებ. გამოკითხულ სპეციალისტთა 74% ფიქრობს, რომ 

სრულად პროპორციული სისტემა საუკეთესო არჩევანია საქართველოს 

დემოკრატიული განვითარებისთვის, 9% კი მხარს უჭერს გერმანულ მოდელს 

(გრაფიკი 3). არც ერთი ექსპერტი არ უჭერს მხარს ამჟამინდელ საარჩევნო სისტემას 

(გრაფიკი 3).   

გამოკითხვის ფარგლებში, ექსპერტებმა ასევე შეაფასეს თუ რატომ არ შეასრულა 

მმართველმა პარტიამ საარჩევნო რეფორმის შესახებ გაცემული დაპირება. 

რესპონდენტების დიდი უმრავლესობა (87%) ფიქრობს, რომ  ქართული ოცნების 

მხრიდან „2020 წლის არჩევნებში უმრავლესობის დაკარგვის შიში“ იყო ძირითადი 

მიზეზი, რის გამოც რეფორმა ჩავარდა საქართველოს პარლამენტში (გრაფიკი 4). 

გამოკითხულ 23 ექსპერტს შორის, მხოლოდ ერთმა დაასახელა იგივე მიზეზი, რაც 

გააჟღერა მმართველმა პარტიამ, კერძოდ, წინააღმდეგობა მაჟორიტარი 

პარლამენტარების მხრიდან  (გრაფიკი 4). დანარჩენი ორი ექსპერტი ფიქრობს, რომ 

ორივე მიზეზმა - მაჟორიტარების წინააღმდეგობამ და მთავრობის მხრიდან 

არჩევნების წაგების შიშმა - ითამაშა გარკვეული როლი (გრაფიკი 4).  

რესპონდენტებმა ასევე უპასუხეს შეკითხვას ჩავარდნილი საარჩევნო რეფორმის 

შესაძლო ეფექტების შესახებ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და 

ქვეყნის პროდასავლური საგარეო პოლიტიკაზე. გამოკითხულ ექსპერტთა 65% 

ფიქრობს, რომ ყოველივე ამას უარყოფითი გავლენა ექნება საქართველოს 

ურთიერთობებზე დასავლეთთან და ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, 

ხოლო 35% მიიჩნევს, რომ გავლენა არ იქნება მნიშვნელოვანი (გრაფიკი 5).    

გრაფიკი 3: თქვენი აზრით, რომელი საარჩევნო სისტემა იქნება საუკეთესო საქართველოს 
დემოკრატიული განვითარებისთვის?  
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გრაფიკი 4: თქვენი აზრით, რა არის რეალური მიზეზი იმისა, რომ მმართველმა პარტიამ არ 

შეასრულა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის დაპირება?   

 

გრაფიკი 5: თქვენი აზრით, როგორი გავლენა ექნება ბოლოდროინდელ მოვლენებს (ქართული 
ოცნების მხრიდან საარჩევნო დაპირების შეუსრულებლობა) საქართველოს ევროპული 
ინტეგრაციის პერსპექტივაზე.  
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პოლიტიკური აქტორების შეფასება  

ექსპერტებმა ასევე შეაფასეს ძირითადი პოლიტიკური აქტორებისა და 

ინსტიტუტების ქმედებები საქართველოში ბოლოდროინდელი კრიზისების 

განმავლობაში (გრაფიკი 6). მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ივნისისა და 

ნოემბრის კრიზისების ძირითადი გამომწვევები ქართული ოცნება და მთავრობა 

იყვნენ, ისინი მაინც ინარჩუნებენ უკეთეს იმიჯს ექსპერტების თვალში, ვიდრე სხვა 

პოლიტიკური აქტორები, მათ შორის სასამართლო, პრეზიდენტის ოფისი და 

პოლიტიკური პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. საგულისხმოა, რომ 

მიუხედადავად იმისა, რომ პრეზიტენტის ოფისს არ აქვს რეალური ძალაუფლება 

ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში, მან მიიღო ყველაზე უფრო უარესი შეფასება 

როგორც ქართველი, ისე საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან და მყარად იკავებს 

ბოლო ადგილს რეიტინგში (გრაფიკი 6). რაც შეეხება ოპოზიციურ პარტიებს, 

ევროპულმა საქართველომ მიიღო უფრო მეტად პოზიტიური შეფასებები, ვიდრე 

ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც ბევრმა ექსპერტმა სუსტად შეაფასა 

და, შესაბამისად, ენმ-მ რეიტინგში მე-7 ადგილი დაიკავა პოლიციასა და ეკლესიას 

შორის (გრაფიკი 6). მეორეს მხრივ, გამოკითხულმა ექსპერტებმა ყველაზე მეტი 

დადებითი შეფასება დაუწერეს შედარებით ახალ, მაგრამ სწრაფად მზარდ აქტორს 

ქართულ პოლიტიკურ გარემოში: ახალგაზრდულ მოძრაობებს და ჯგუფებს,   

რომლებიც ორგანიზებას უკეთებდნენ სხვადასხვა საპროტესტო ქმედებებს 

ზაფხულიდან მოყოლებული. ასეთები არიან, მაგალითად, „თავისუფლების 

გამავრცელებელი საზოგადოება“ და „სირცხვილია“. რეიტინგში ახალგაზრდულმა 

მოძრაობებმა მცირედით გაასწრეს ტრადიციულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 

რომლებმაც მეორე ადგილი დაიკავეს. აღნიშნულ ორ სამოქალაქო აქტორთან ერთად, 

სახალხო დამცველის ოფისმა ასევე პოზიტიური შეფასება მიიღო და რეიტინგში 

მესამე ადგილს იკავებს.  
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გრაფიკი 6: საქართველოში, უკანასკნელ პერიოდში, არაერთ კრიზისს ჰქონდა ადგილი 
(ივნისის პროტესტი, ნოემბრის პროტესტი). გთხოვთ, 1-დან 5-მდე შკალაზე, შეაფასოთ 
თითოეული ჩამოთვლილი პოლიტიკური აქტორის/ინსტიტუტის მოქმედებები კრიზისების 
დროს (1-ყველაზე ცუდი, 5-ყველაზე კარგი): 

 

 

რჩევები და რეკომენდაციები  

გამოკითხულმა ექსპერტებმა, ასევე, გასცეს რჩევები და რეკომენდაციები 

ოპოზიციური პარტიებისთვის, მთავრობისა და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. 

რესპონდენტთა უმრავლესობამ ურჩია პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომ გააერთიანონ 

ძალები და შექმნან კოალიცია შემდეგი არჩევნებისთვის, განსაკუთრებით იმისთვის, 

რომ თავიდან აირიდონ თვითგამანადგურებელი შიდაოპოზიციური პარტიული 

დაპირისპირება მაჟორიტარულ ოლქებში. სხვა რეკომენდაციები მოიცავდა უფრო 

მეტად პოზიტიური საარჩევნო კამპანიების ჩატარებას, ძველი სახეებისგან 

გათავისუფლებას, საერთაშორისო საზოგადოებასთან უფრო მეტად ინტენსიურ 

თანამშრომლობას, ამომრჩევლებთან უფრო მეტ მუშაობას - განსაკუთრებით 

რეგიონებში, ქარიზმატული, სანდო ლიდერების შერჩევას და პარტიებს შორის 

საერთო სტრატეგიის განვითარებას.  

გამოკითხვის ფარგლებში, რესპონდენტებმა, ასევე, პასუხი გასცეს შეკითხვებს 

კონკრეტულად „ლელოს“ შესახებ, რომელიც ახალი მოთამაშეა საქართველოს 

პოლარიზებულ პოლიტიკურ ველზე. ექსპერტთა მოსაზრებები მნიშვნელოვნად 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ახალგაზრდული ორგანიზებული …

არასამთავრობო ორგანიზაციები (TI, OSGF, …

სახალხო დამცველის ოფისი 

სხვა ლიბერალური ოპოზიციური პარტიები 

ევროპული საქართველო 

ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 

პოლიცია 

ქართული ოცნება/მთავრობა 

პატრიოტთა ალიანსი 

სასამართლოები 

პრეზიდენტის ოფისი 

1 2 3 4 5
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გაიყო. გამოკითხულთა მცირე უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ „ლელოს“ შესაძლოა 

ჰქონდეს შანსი, იქცეს მესამე ძალად საქართველოს პარტიულ პოლიტიკაში იმ 

შემთხვევაში, თუ ის შეძლებს ამომრჩეველთა დარწმუნებას საკუთარ ხედვაში. მაგრამ 

ზოგიერთი ექსპერტი, როგორც ქართველი, ისე უცხოელი, ფიქრობს, რომ “ლელოს“ 

არ აქვს დამაიმედებელი გრძელვადიანი სამომავლო პერსპექტივა, გამომდინარე 

იქიდან, რომ ქვეყანაში არსებობს მაღალი ხარისხის პოლარიზაცია და პარტიის 

დამფუძნებლებს ფინანსური კაპიტალი საბანკო სექტორში აქვთ დაგროვებული.  

ექსპერტებს ასევე ჰქონდათ გარკვეული რეკომენდაციები მმართველი პარტიისადმი, 

მათ შორის საარჩევნო სისტემის რეფორმა; ოპოზიციაში გადასვლის 

შესაძლებლობისთვის მომზადება; არჩევნების გზით მშვიდობიანად ძალაუფლების 

გადაცემის უზრუნველყოფა და პარტიის მიმართ მოსახლეობის ნდობის აღდგენაზე 

მუშაობა. ზოგიერთი რეკომენდაცია, ასევე, მოიცავდა ოპოზიციის დემონიზაციის 

მცდელობის შეწყვეტას და დასავლეთსა და რუსეთს შორის თვითდამაზიანებელი 

პოლიტიკური მანევრირებების  თავიდან აცილებას.  

ექსპერტებმა ასევე უპასუხეს შეკითხვებს სამოქალაქო საზოგადოებისა და 

საერთაშორისო საზოგადოების როლის შესახებ საქართველოს დემოკრატიულ 

განვითარებაში. ბევრმა ექსპერტმა, როგორც ქართველმა, ისე უცხოელმა, აღნიშნა, 

რომ დასავლეთი უნდა გასცდეს მხოლოდ „შეშფოთების გამომხატველ“ 

განცხადებებს და დააფიქსიროს უფრო მეტად პრინციპული პოზიცია 

საქართველოსთან მიმართებაში. ზოგიერთი პასუხის მიხედვით, დასავლეთის 

პოზიცია, ასევე, უნდა მოიცავდეს სანქციებს - ან სულ ცოტა სანქციების დაწესების 

მუქარას - საარჩევნო მანიპულაციების ან ანტიდემოკრატიული პრაქტიკის 

დადასტურების შემთხვევაში. მეორე მხრივ, დასავლეთმა მხარი უნდა დაუჭიროს 

მთავრობასა და ოპოზიციას შორის დიალოგს და იმუშაოს იმისთვის, რომ თავიდან 

აირიდოს ქართული პოლიტიკის კიდევ უფრო მეტად რადიკალიზება და 

პოლარიზება.  
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მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 
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