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ექსპერტების აზრით, მთავრობა და ოპოზიცია პოლარიზაციისა და 

პოპულიზმის მზარდ ტენდენციაზე თანაბრად არიან პასუხისმგებელნი 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა (GIP) ექსპერტთა რიგით მეცხრე 

გამოკითხვის ფარგლებში, პოპულიზმისა და პოლარიზაციის მზარდი ტენდენცია 

გამოიკვლია. ინსტიტუტმა 34 ცნობილ ქართველ და უცხოელ ექსპერტს 

საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებსა და მედიამაუწყებლობებში პოლარიზაციისა 

და პოპულიზმის დონის შეფასება სთხოვა. ექსპერტებს ასევე ევალებოდათ 

გაეანალიზებინათ, თუ რისი გაკეთება შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებასა და 

საერთაშორისო თანამეგობრობას ამ ორი ტენდენციის შემდგომი გაძლიერების 

თავიდან ასაცილებლად. ექსპერტთა ზოგადი შეფასებით, მთავრობა და ოპოზიცია 

თანაბრად არიან პასუხიმგებელნი საზოგადოებაში არსებულ მზარდ პოპულიზმსა 

და პოლარიზაციაზე. უფრო მეტიც, გამოკითხულთა აზრით ამ ორი გამოწვევის 

დაძლევა რთული იქნება, რადგან, ისინი ბევრ პოლიტიკურ, კულტურულ და 

სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებთან არიან გადაჯაჭვული.  

 

პოპულიზმის ხელშემწყობი ფაქტორები 

გამოკითხვის ფარგლებში ექსპერტებმა შეაფასეს ქართულ საზოგადოებაში 

პოპულიზმის ხელშემწყობი ფაქტორები (გრაფიკი 1). გამოკითხულმა ექსპერტებმა 

„სოციალურ-ეკონომიკურ სირთულეები“ პოპულიზმის გამომწვევ ყველაზე 

მნიშვნელოვან ფაქტორად დაასახელეს. ექსპერტებმა მნიშვნელოვან 

მაპროვიცირებელ ფაქტორებად მიიჩნიეს ასევე „იმიგრაციასთან დაკავშირებული 

მღელვარებები“ და „იდენტობის პრობლემები.“ ამასთან, „იდენტობასთან 

დაკავშირებულმა პრობლემებმა“ რესპოდენტთა უმრავლესობის მხრიდან უფრო 

მაღალი შეფასება მიიღო, ვიდრე „იმიგრაციასთან დაკავშირებულმა მღელვარებებმა“ 
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(გრაფიკი 1). მეორე სოციალურ-ეკონომიკურმა მაჩვენებელმა - „სოციალურმა 

უთანასწორობამ“  ყველაზე დაბალი შეფასება მიიღო (გრაფიკი 1). ექსპერტები 

თვლიან, რომ ხალხი უფრო მეტად შეშფოთებულია საკუთარი სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობით, ვიდრე მდიდრებსა და ღარიბებს შორის მზარდი 

უთანასწორობით.  

გრაფიკი 1. პოპულიზმის ხელშემწყობი ფაქტორები  

 

 

პოპულიზმი პოლიტიკურ პარტიებს შორის 

გამოკითხვის ფარგლებში, ექსპერტებმა ასევე შეაფასეს არჩევნების განმავლობაში 

პოლიტიკური პარტიების მიერ გამოვლენილი პოპულიზმის დონე (გრაფიკი 2). 

გამოკითხვაში „პატრიოტთა ალიანსმა“ მოწინავე პოზიცია დაიკავა (გრაფიკი 2). 

მეორე მხრივ, „ევროპული საქართველო“ არსებულ პარტიებს შორის ყველაზე 

ნაკლებად პოპულისტურად იქნა შეფასებული (გრაფიკი 2) . ყველაზე საინტერესო 

აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ ორმა ყველაზე დიდმა პარტიამ, მმართველმა „ქართულმა 

ოცნებამ“ და ყველაზე დიდმა ოპოზიციურმა პარტიამ „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 

„პატრიოტთა ალიანსის“ შემდგომ მეორე და მესამე ადგილები გადაინაწილეს 

(გრაფიკი 2 ). თუმცა, საერთო ჯამში, „ქართულმა ოცნებამ“ ყველაზე მეტი, ჩვიდმეტი 

ხუთბალიანი ნეგატიური შეფასება მიიღო და სამით გაასწრო  „ნაციონალური 
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მოძრაობას“, რომელსაც უმაღლესი ხუთბალიანი („ყველაზე პოპულისტური“)  

შეფასება თოთხმეტმა ექსპერტმა დაუწერა.  

ექსპერტებმა ასევე შეაფასეს პოპულიზმსა და საგარეო პოლიტიკას შორის შესაძლო 

კავშირები (გრაფიკი 3 და 4). ექსპერტთა პასუხებმა ნაწილობრივ გააქარწყლა 

პოპულარული მითი იმის შესახებ, რომ პოპულისტური პოლიტიკური პარტიები 

ასევე პრორუსული ორიენტაციისანი არიან. იმ შეკითხვის საპასუხოდ, თუ რა 

გავლენა აქვს პოპულიზმს პოლიტიკური პარტიების საგარეო-პოლიტიკურ 

შეხედულებებზე, რესპოდენტების 56%-მა განაცხადა, რომ „პარტიის საგარეო-

პოლიტიკურ ორიენტაციასა და პოპულიზმს შორის აშკარა კავშირი არ იკვეთება“,   

17%-ის აზრით, „პოპულისტური პარტიები ნაკლებად არიან პროდასავლურები, 

მაგრამ არა მეტად პრორუსულები“ (გრაფიკი 3 ). გამოკითხულთა მხოლოდ 27%-მა 

გაუსვა ხაზი პოპულიზმსა და პრორუსულ ორიენტაციას შორის კავშირს (გრაფიკი 3). 

ექსპერტებმა ასევე უპასუხეს ევროსკეპტიკური პოპულიზმის გამომწვევი მიზეზების 

შესახებ კითხვას. ექსპერტთა მხოლოდ 19%-მა თქვა, რომ  „პოპულისტური 

დისკურსი ძირითადად რუსეთის მიერ იყო შთაგონებული“ (გრაფიკი 4). მოპასუხეთა 

უმრავლესობის (62%) აზრით, „პოპულისტური დისკურსი როგორც შიდა ძალების, 

ისე რუსეთის მიერაა ინსპირირებული“ და 19% ფიქრობს, რომ „პოპულისტური 

დისკურსი შიდა ძალების პროდუქტია და არ არის აუცილებლად დაკავშირებული 

საგარეო მოთამაშეებთან” (გრაფიკი 4) . 

გრაფიკი 2. პოპულიზმი პოლიტიკურ პარტიებს შორის 
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გრაფიკი 3. პოპულიზმი და საგარეო პოლიტიკა 

 

გრაფიკი 4: ევროსკეპტიკური პოპულიზმის გამომწვევი მიზეზი 

 

 

პოპულისტური 

პარტიები 

პრორუსულები არიან
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პარტიები არც 
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17%

პოპულიზმსა და 

საგარეო პოლიტიკურ 

ორიენტაციას შორის 

არაა მკაფიო კავშირი. 
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პოლარიზაცია პარტიებსა და მედიას შორის 

გამოკითხვის ფარგლებში, ექსპერტებმა ასევე უპასუხეს კითხვას, თუ რა წვლილი 

შეაქვთ პოლიტიკურ პარტიებს მედიის პოლარიზაციაში (გრაფიკი 5). „პატრიოტთა 

ალიანსმა“ ამ შემთხვევაშიც მოწინავე ადგილი დაიკავა, როგორც უდიდესმა 

კონტრიბუტორმა პოლიტიკურ და სოციალურ პოლარიზებაში (გრაფიკი 5). მეორე 

ადგილი ისევ გადანაწილდა ორ ძირითად პარტიას, „ქართულ ოცნებასა“ და 

„ნაციონალურ მოძრაობას“ შორის (გრაფიკი 5). ამ შემთხვევაში ნაციონალურმა 

მოძრაობამ მცირედით გადააჭარბა მის ოპონენტს და მიიღო უფრო მეტი 

რაოდენობის უარყოფითი შეფასება (გრაფიკი 5). „ევროპული საქართველო“ კვლავ 

იქნა შეფასებული როგორც ყველაზე ნაკლებად პოლარიზებადი პარტია.  

საინტერესოა, რომ პარტიების პოლარიზაციის დონის შეფასება ემთხვევა იმ 

სატელევიზიო არხების პოლარიზაციის დონის შეფასებას, რომლებიც 

დაკავშირებულნი არიან კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან (გრაფიკი 6). 

ექსპერტებმა შეაფასეს ტელეკომპანია „ობიექტივი”, როგორც ყველაზე 

პოლარიზებული სატელევიზიო მაუწყებლობა (გრაფიკი 6). ტელეკომპანია 

„რუსთავი 2-მა” დაიკავა მეორე ადგილი, შემდგომ მოდის ტელეკომპანია „იმედი“. 

მეორეს მხრივ, ტელეკომპანია „პირველი“ შეფასებული იქნა, როგორც ყველაზე 

ნაკლებად პოლარიზებადი მედიამაუწყებელი, რომელსაც მოჰყვება ტელეკომპანია 

„კავკასია“.  

გრაფიკი 5. პოლარიზაცია პოლიტიკურ პარტიებს შორის 

 

0

5

10

15

20

25

რა წვლილი შეაქვთ საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს პოლიტიკურ და 

სოციალურ პოლარიზებაში? 5-ბალიანი შკალა  (1 ყველაზე ნაკლებ 

პოლარიზებადი, 5 ყველაზე პოლარიზებადი). 

1 2 3 4 5

ქართული

ოცნება

ერთიანი

ნაციონალურ

ი მოძრაობა

ევროპული

საქართველო

პატრიოტთა

ალიანსი

ლეიბორისტული

პარტია

დემოკრატიული

საქართველო



6 | WWW.GIP.GE 

 

გრაფიკი 6: მედია პოლარიზაცია 

 

 

 

რეკომენდაციები 

გამოკითხვის ფარგლებში ექსპერტებს ასევე ეთხოვათ გაეცათ რეკომენდაციები და 

წინადადებები იმის შესახებ, თუ როგორაა შესაძლებელი პოპულიზმისა და 

პოლარიზაციის დაძლევა. პოლარიზაცია და პოპულიზმი რთულად გადასაჭრელი 

პრობლემებია და რიგი ავტორიტარული პრაქტიკებისგან განსხვავევებით, მათი 

გადაწყვეტა საკანონმდებლო ცვლილებებით ვერ მოხერხდება. გამოკითხვაში 

ჩართულმა ექსპერტებმა შემოგვთავაზეს საკითხის გადაწყვეტის ორი გზა: ერთი 

მხრივ, აქცენტი უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურ პარტიებსა და მათ ლიდერებზე. ამ 

მხრივ ექსპერტთა რეკომენდაციები მოიცავდა შემდეგ პუნქტებს: პარტიის შიგნით 

გადაწყვეტილებების მიღების დემოკრატიული მექანიზმის შექმნა, რამაც 

პერსონალიებზე დაფუძნებული სტრუქტურები უნდა ჩაანაცვლოს; უფრო 

სამართლიან საარჩევნო სისტემაზე (სრული პროპორციული საპარლამენტო 

წარმომადგენლობა) გადასვლა, რომელიც არ იქნება დაფუძნებული პრინციპზე 

„გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი“; ზომიერი მედიამაუწყებლობების მხარდაჭერა; 

მოქალაქეთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის ახალი მექანიზმების 

დამკვიდრება და პოლიტიკურ პარტიებზე პოლიტიკური წნეხის გამოყენება.  
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თუმცა, ექსპერტთა აზრით, მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებზე ფოკუსირება არ 

იქნება შედეგიანი, რადგანაც პარტიები არ იტყვიან უარს  პოლარიზაციასა და 

პოპულიზმზე, მანამ სანამ, მათ საარჩევნო წარმატება მოაქვთ. ერთი-ერთი 

რესპონდენტის თქმით, „ეს არის პოლიტიკური კულტურის საკითხი. ვერ 

დაამარცხებ პოპულიზმს რაიმე სტიმულების საშუალებით, სანამ მას მოსახლეობა 

ადვილად ეგება“. ამიტომ, პოლიტიკური პარტიების ოპორტუნისტული 

მოქმედებების შესაცვლელად ასევე საჭიროა კონცენტრირება პოლიტიკური 

კულტურის ამაღლებაზე, ანუ ამომრჩეველთა მოთხოვნილებებისა და ხმის მიცემის 

სქემების შეცვლაზე.  

ამასთან დაკავშირებით, გამოკითხვაში ჩართულმა ექსპერტებმა ყურადღება 

გაამახვილეს მეტი პოლიტიკური განათლებისა და პოლიტიკური 

გათვითცნობიერების ზრდის საჭიროებაზე, აგრეთვე, მოსახლეობისთვის 

დასავლური ღირებულებების ახსნაზე. ერთ-ერთი რესპონდენტის აზრით, 

იმისათვის, რათა ნაციონალისტური განწყობები ანტიდასავლურ განწყობებად არ 

გადაიქცეს, საერთაშორისო თანამეგობრობამ „მოსახლეობის კონსერვატიულ 

ნაწილთან კომუნიკაციისას ხაზი უნდა გაუსვას ისტორიულ ლიბერალურ 

ღირებულებებს ქართულ იდენტობაში და თვითონ დასავლური ერების 

მნიშვნელოვანწილად კონსერვატიულობას“. სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობა 

ასევე ახდენს უარყოფით გავლენას ქვეყნის პოლიტიკურ კულტურაზე. ერთ-ერთი 

ექსპერტის აზრით, საქართველოს ეკონომიკამ „უკეთესად,  უფრო ეფექტურად და 

ეფექტიანად უნდა იმუშაოს, რათა შეიქმნას მეტი სიმდიდრე და საქართველოს 

მოქალაქე გათავისუფლდეს ეკონომიკური სიძნელეების უღლისაგან. სწორედ 

ეკონომიკური სიძნელეების უღელი აიძულებს მოსახლეობას, რათა ჩაეფლოს 

პოლიტიკური ლიდერების და მათი ფრაქციული და ვიწროპარტიული ინტერესების 

და ფინანსურად მართვადი „პარტიების“ ნებაყოფლობით მონობაში. სწორედ რომ 

სიღარიბეა მთავარი პრობლემა.“  
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