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მარტი 2020 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

ექსპერტთა გამოკითხვა 
გამოცემა #11 

 

 

ექსპერტები საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს 

COVID-19-ის წინააღმდეგ დადებითად აფასებენ 
 

23-25 მარტს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა (GIP) რიგით მეთერთმეტე 

ექსპერტთა გამოკითხვა ჩაატარა. 40-მა ქართველმა და საერთაშორისო მკვლევარმა 

და პოლიტიკის ექსპერტმა უპასუხა შეკითხვებს ახლახანს გავრცელებული COVID-

19-ის პანდემიის წინააღმდეგ საბრძოლველად საქართველოს მზადყოფნასთან 

დაკავშირებით. ექსპერტებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოს მთავრობისა და 

ჯანდაცვის სისტემის მიერ მიღებული ზომები, ხოლო ქართული ეკლესიისა და 

მოქალაქეების ნაწილის დაუმორჩილებლობა კარანტინისა და საგანგებო 

მდგომარეობის წესების მიმართ  ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად დაასახელეს.  

 

 

რესპონდენტების შესახებ  

ქვემოთ წარმოდგენილი მონაცემები ეყრდნობა მიმდინარე მოვლენების პოლიტიკურ 

შეფასებას. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა (GIP) გამოკითხა 

სპეციალისტები, მკვლევარები და ექსპერტები, რომლებიც მოვლენებს აქტიურად 

აკვირდებიან და მუშაობენ საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური და 

ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

რესპონდენტების უმეტესობას არ აქვს ეპიდემოლოგიის ან ჯანდაცვის სფეროების 

კვლევის ან მათზე დაკვირვების გამოცდილება. გამოკითხული 40 ექსპერტიდან 20 

არის ქართველი, ხოლო დანარჩენი 20 - უცხოელი. რესპონდენტების უმრავლესობამ 

აღნიშნა, რომ ისინი „სრულად“ ან „ნაწილობრივ“ არიან ინფორმირებული 

საქართველოში COVID-19-ის გავრცელებისა და მის წინააღმდეგ მიღებული 

პოლიტიკური ზომების შესახებ (გრაფიკი 1).  
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გრაფიკი 1: რამდენად ინფორმირებული ხართ COVID-19-ისა და მის წინააღმდეგ 

საბრძოლველად მიღებული ზომების შესახებ?  

 

 
  

მთავრობა იშვიათ დადებით შეფასებას იღებს, ხოლო ეკლესიის მოქმედება 

ყველაზე კრიტიკულად ფასდება 

გამოკითხვამ აჩვენა ზოგადი კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული 

ოცნების მთავრობა ეფექტურად მუშაობს COVID-19-ის გავრცელების გამოწვევების 

დასაძლევად. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ექსპერტთა გამოკითხვის 

ფარგლებში მთავრობამ ერთხმად მიიღო დადებითი შეფასება როგორც ქართველი, 

ისე საერთაშორისო ექსპერტების უმრავლესობის მხრიდან (გრაფიკი 2 და 3). 

რესპონდენტების 77%-მა დადებითად შეაფასა საქართველოს მთავრობის მიერ 

COVID-19-ის მგავრცელების წინააღმდეგ მიღებული ზომები, ხოლო 20% ამ ზომებს 

არც დადებითად აფასებს და არც უარყოფითად. 40-დან მხოლოდ ერთმა ექსპერტმა 

შეაფასა მთავრობის მიერ მიღებული ზომები უარყოფითად.  

 

მთავრობის ქმედებები, ასევე, დადებითად შეფასდა სხვა ინსტიტუტებთან 

შედარებით და გამოკითხვაში მეორე ადგილი დაიკავა ეროვნული ჯანდაცვის 

სისტემის შემდეგ, რომელიც, თავის მხრივ, ასევე სამთავრობო სისტემის ნაწილია 

(გრაფიკი 3). მედიისა და პოლიტიკური ოპოზიციის აქტივობა, ასევე, პოზიტიურად 

არის აღქმული ექსპერტების მიერ: ამ ინსტიტუტებმა გამოკითხვაში მესამე და 

მეოთხე ადგილი დაიკავეს. რაც შეეხება, საქართველოს მოქალაქეების ქცევას COVID-
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19-ის კრიზისისას, ის შედარებით უარყოფითად მიიჩნევა და ბოლოდან მეორე 

ადგილს იკავებს (გრაფიკი 3).  

 

რესპონდენტების გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, ქართული 

მართლმადიდებელი ეკლესიის ქმედებები კრიზისის დროს ყველაზე უარყოფითად 

შეფასდა (გრაფიკი 3). ეკლესიამ გამოკითხვაში ბოლო ადგილი დაიკავა 

მნიშვნელოვანი სხვაობით და ერთადერთი აქტორია, რომელმაც ყველაზე დაბალი 

შეფასება მიიღო (1 ქულა 5-დან) როგორც ქართველი, ისე საერთაშორისო 

ექსპერტების დიდი უმრავლესობის მხრიდან (გრაფიკი 3). GIP-მ ცალკე სთხოვა 

რესპონდენტებს, შეეფასებინათ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 

გადაწყვეტილება, არ შეეცვალათ ზიარების წესი (გრაფიკი 4). ამ შემთხვევაშიც, 

შეფასება იყო უარყოფითი: ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტების 92%-მა 

აღნიშნული გადაწყვეტილება „უარყოფითად“ შეაფასა და მხოლოდ 8%-ის შეფასება 

იყო „არც დადებითი და არც უარყოფითი“ (გრაფიკი 4). არც ერთმა ექსპერტმა არ 

შეაფასა ეკლესიის გადაწყვეტილება „დადებითად“ (გრაფიკი 4).  

 

გრაფიკი 2: საერთო ჯამში, როგორ შეაფასებდით საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ 

ზომებს COVID-19-ის გავრცელების წინააღმდეგ? 

 

 
 

გრაფიკი 3: გთხოვთ, 1-დან 5-მდე შკალაზე შეაფასოთ მოცემული ინსტიტუტების ქმედებები 

COVID-19-ის კრიზისის განმავლობაში (1-ყველაზე ცუდი, 5-ყველაზე კარგი)   
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გრაფიკი 4: როგორ შეაფასებდით ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის 

გადაწყვეტილებას, რომ არ შეიცვალოს ეკლესიაში მსახურებისა და ზიარების წესი COVID-

19-ის კრიზისის პერიოდში?  

 

 
 

მოქალაქეთა დაუმორჩილებლობა კვლავ ყველაზე დიდი გამოწვევაა 

კითხვარის ბოლო ნაწილში, რესპონდენტებმა დაასახელეს ყველაზე მნიშვნელოვანი 

გამოწვევები, რომლებიც ასუსტებენ საქართველოს მედეგობას COVID-19-ის 

წინააღმდეგ ბრძოლაში.  

 

გამოკითხული ექსპერტების 50%-მა საქართველოსთვის ძირითად პრობლემად 

„მოქალაქეების დაუმორჩილებლობა“ მიიჩნია (გრაფიკი 5).  შემდეგ ყველაზე 

მნიშვნელოვან გამოწვევად დასახელდა „ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის 

დაუმორჩილებლობა საგანგებო მდგომარეობის წესების მიმართ“ (32%). ექსპერტების 
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12% მიიჩნევს, რომ „მასობრივი ტესტირების არარსებობაა“ ძირითადი პრობლემა, 

ხოლო „საქართველოს მთავრობის არაეფექტიანობა“ გამოწვევად რესპონდენტების 

მხოლოდ 6%-მა დაასახელა (გრაფიკი 5).  

 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ექსპერტებს ასევე სთხოვა დაესახელებინათ 

ის შემდგომი ნაბიჯები და ზომები, რომლებიც პრიორიტეტი უნდა გახდეს 

მთავრობისთვის. გამოკითხულთა 46%-ის აზრით, მთავრობამ ერთი კონკრეტული 

ზომის პრიორიტეტად ქცევის მაგივრად, თანაბრად უნდა მიმართოს ძალისხმევა 

სხვადასხვა აქტივობების განსახორციელებლად (გრაფიკი 6). რესპონდენტთა 27%-მა 

მიიჩნია, რომ „აგრესიული ტესტირების დაწყება“ უნდა იყოს მთავარი პრიორიტეტი, 

16%-ის აზრით, „დამატებითი სამედიცინო ინფრასტრუქტურის შეძენა 

(რესპირატორები, აღჭურვილობა)“ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხოლო 8%-მა კი 

მთავარ პრიორიტეტად „საველე საავადმყოფოების აშენება“ დაასახელა (გრაფიკი 6).  

 

გრაფიკი 5: თქვენი აზრით, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც ასუსტებს 

საქართველოს მედეგობას COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში?  
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გრაფიკი 6: შეზღუდული ფინანსური და მატერიალური რესურსების გათვალისწინებით, 

თქვენი აზრით, რომელი ზომის მიღება უნდა იყოს პრიორიტეტული საქართველოს 

მთავრობისთვის COVID-19-ის შემდგომ გავრცელებასთან გასამკლავებლად?  

 

 
 

შეთავაზებები და რეკომენდაციები  

გამოკითხვის მეორე ნაწილში GIP-იმ რესპონდენტებს სთხოვა, ძირითადი 

გამოწვევების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობისა და სამოქალაქო 

საზოგადოებისთვის შეეთავაზებინათ კონკრეტული რეკომენდაციები COVID-19-ის 

კრიზისთან გასამკლავებლად. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში (იხ. ცხრილი 1) ასახულია 

80 პასუხზე დაყრდნობით შეგროვებული მონაცემები შემდეგ ორ შეკითხვაზე: „რა 

არის ძირითადი გამოწვევები საქართველოსთვის COVID-19-ის წინააღმდეგ 

ბრძოლაში? თქვენ როგორ გაუმკლავდებოდით მათ?“ და „რას ურჩევდით 

საქართველოს მთავრობას COVID-19-ის კრიზისთან გასამკლავებლად? რა 

დამატებითი ზომების მიღებაა შესაძლებელი?“ 

 

ექსპერტების უმრავლესობამ ძირითად გამოწვევად მოქალაქეების მხრიდან 

საგანგებო მდგომარეობის წესების დაუმორჩილებლობა დაასახელა. შესაბამისად, 

ძირითადი რეკომენდაცია იყო მოქალაქეების მხრიდან კარანტინისა და საგანგებო 

მდგომარეობის წესების მიმართ დამორჩილების მექანიზმების მკაცრად გატარება (24 

პასუხი). მეორე ყველაზე ხშირად დასახელებული რეკომენდაცია იყო ქართული 

მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან საგანგებო მდგომარეობის წესების მიმართ 

დამორჩილების უზრუნველყოფა (15 პასუხი), რასაც სიხშირის მიხედვით მოყვებოდა 

ორი სხვა რეკომენდაცია: ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად გეგმის შემუშავება 

16%
8%3%

46%

აგრესიული ტესტირების 

დაწყება 

დამატებითი სამედიცინო 

ინფრასტრუქტურის შეძენა 

(რესპირატორები, 

აღჭურვილობა) 

საველე საავადმყოფოების 

აშენება 

დამატებითი რესურსების 

ინვესტირება კარანტინის 

წესების აღსრულებისთვის 
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და საინფორმაციო კამპანიის გაუმჯობესება, განსაკუთრებით, უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში (14-14 პასუხი) (გრაფიკი 1). დანარჩენ რეკომენდაციებს 

შორის იყო: სოციალური სარგებელი და ფინანსური დახმარების გაზრდა 

მოსახლეობისა და მცირე ბიზნესებისთვის (9 პასუხი), აგრესიული ტესტირების 

დაწყება (7 პასუხი), დამატებითი ინფრასტრუქტურის შექმნა/აღჭურვილობის 

წარმოება (3 პასუხი) და კერძო ბიზნესების კორპორატიული სოციალური 

პასუხისმგებლობა (3 პასუხი).  

 

ცხრილი 1: რეკომენდაციები მთავრობის მიმართ1 

 

რეკომენდაციები  სულ 

ხსენება 

მოქალაქეების მხრიდან კარანტინისა და საგანგებო მდგომარეობის წესების 

მიმართ დამორჩილების მკაცრი მექანიზმების გატარება 

24 

ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან საგანგებო 

მდგომარეობის წესების მიმართ დამორჩილების უზრუნველყოფა  

15 

ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად გეგმის შემუშავება  14 

საინფორმაციო კამპანიის გაუმჯობესება (მათ შორის უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში)  

14 

სოციალური სარგებელი და ფინანსური დახმარება მოსახლეობისა და 

მცირე ბიზნესებისთვის  

9 

აგრესიული ტესტირების დაწყება  7 

დამატებითი ინფრასტრუქტურის შექმნა/აღჭურვილობის წარმოება  3 

კერძო ბიზნესების კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა  3 

თბილისის მიუსაფარ ძაღლებზე ზრუნვა  1 

ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება 1 

საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ქვეყანაში დაბრუნების 

უზრუნველყოფა  

1 

 

 

ბოლოს, GIP-იმ რესპონდენტებს, ასევე, ჰკითხა, თუ რა გზებით შეუძლიათ 

სამოქალაქო საზოგადოებასა და კვლევით ორგანიზაციებს საქართველოში COVID-

19-ის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში წვლილის შეტანა. ექსპერტებმა აღნიშნეს, 

რომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და კვლევით ორგანიზაციებს შეუძლიათ 

თავიანთი ქსელებისა და რესურსების გამოყენება მოშორებული რეგიონების, 

 
1 80 პასუხზე დაყრდნობით შეგროვებული მონაცემები შემდეგ ორ შეკითხვაზე: „რა არის ძირითადი 

გამოწვევები საქართველოსთვის COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში? თქვენ როგორ 

გაუმკლავდებოდით მათ?“ და „რას ურჩევდით საქართველოს მთავრობას COVID-19-ის კრიზისთან 

გასამკლავებლად? რა დამატებითი ზომების მიღებაა შესაძლებელი? 
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უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებისა და საზოგადოების მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის ინფორმაციის მიწოდებისა და მხარდაჭერისთვის. ასევე, აღნიშნულ 

ორგანიზაციებს შეუძლიათ რესურსების გამოყენება შემდეგი მიმართულებებით: 

სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მუშაობა; საინფორმაციო კამპანიებისა და 

საგანმანათლებლო აქტივობების ჩატარება ცნობიერების ამაღლებისა და საჯარო 

ჯანდაცვისა და ეკონომიკის მიმართ საფრთხეებისა და რისკების გაცნობიერების 

მიზნით; სადამკვირვებლო ფუნქციის გაგრძელება და მთავრობის მონიტორინგი, 

რათა თავიდან იქნეს აცილებული კრიზისის პერიოდში კორუფციის შემთხვევები; 

COVID-19-თან დაკავშირებული ყალბი ახალი ამბებისა და დეზინფორმაციის 

წინააღმდეგ მუშაობა; და მოსახლეობის დახმარება ელექტრონული სწავლის, 

სწავლებისა და კომპიუტერული უნარების გაუმჯობესების მიმართულებით.  

 

ყოველივე ამის გარდა, კვლევით ორგანიზაციებს შეუძლიათ როგორც გატარებული 

პოლიტიკის, ასევე მოსახლეობისა და პასუხისმგებელი პირების ცოდნისა და 

მზაობის დონის გაანალიზება და შეფასება. მათ ასევე შეუძლიათ ეკონომიკური 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გამოსავლის შეთავაზება და ისეთი ონლაინ 

მასალების მომზადება, როგორებიცაა ინტერაქტიული საგანმანათლებლო 

აქტივობები, კვლევის მიგნებები, პრეზენტაციები და სხვა ონლაინ საშუალებები.  
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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 

ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში 

დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური 

მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 

გამოკითხვას ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს აშშ-ს “ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის” (National 

Endowment for Democracy, NED). 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი: ექსპერტთა გამოკითხვა #11, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი,  

მარტი 2020. 

 

© Georgian Institute of Politics, 2020  

Tel: +995 599 99 02 12 

Email: info@gip.ge 

www.gip.ge  

 


