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რა პოლიტიკური პერსპექტივა აქვთ 
არალიბერალურ ჯგუფებს საქართველოში? 

 
 
ნაციონალისტურად განწყობილი არალიბერალური ჯგუფების შესაძლო პოლიტიკური წარმატება ახალ 
გამოწვევებს  უქმნის ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებს, როგორებიცაა კანონის უზენაესობა, უმცირესობათა 
უფლებები და ქვეყნის ევროატლანტიკური საგარეო ორიენტაცია. ამგვარი ტენდენცია კიდევ უფრო 
ყურადსაღებია, თუ საქართველოს მყიფე დემოკრატიზაციის კონტექსტს გავითვალისწინებთ.  
 
ამგვარი ჯგუფები უკვე არიან უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე წარმოდგენილი, თუმცა არა მნიშვნელოვნად. 
ულტრაკონსერვატიული პარტია პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც პარლამენტში  ფრაქციის სახითაა 
წარმოდგენილი, ხშირად მართავს  ქუჩის დემონსტრაციებს და ეჭვქვეშ აყენებს საქართველოს 
კონსტიტუციით გამყარებულ საგარეო კურსს. არალიბერალური ჯგუფების შესაძლო პოლიტიკური 
წარმატების პერსპექტივა კიდევ უფრო საინტერესოა იმის ფონზე, რომ ულტრანაციონალისტური 
საზოგადოებრივი მოძრაობა - „ქართული მარში“ პოლიტიკურ ორგანიზაციად გარდაიქმნა და აპირებს 
კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეს ორგანიზაცია, 
რომელიც  ანტილიბერალური კონტრდემონსტრაციებით გამოირჩევა, არაერთ ანგარიშშია მოხსენიებული 
საფრთხედ საქართველოს დემოკრატიული განვითრებისთვის.  
 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის თხოვნით, შერჩეულმა ქართველმა ექსპერტებმა უპასუხეს შემდეგ 
შეკითხვებს: 

 
1.    საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის კონსერვატიული ღირებულებების 
გათვალისწინებით, რამდენად მოსალოდნელია არალიბერალური ჯგუფების კიდევ უფრო მეტი 
პოლიტიკური წარმატება ახლო მომავალში? 
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https://netgazeti.ge/news/427239/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90-2020-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A8-%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98/30439884.html


2.    თქვენი აზრით, რას შეუძლია ხელი შეუწყოს ამგვარი ჯგუფების გავლენის ზრდას სოციალურ-
პოლიტიკურ სფეროში? 
3.    იმ შემთხვევაში, თუ კიდევ უფრო მეტად იქნებიან ამგვარი ჯგუფები პოლიტიკურ სპექტრში 
წარმოდგენილი, რამდენად და როგორ შეუძლიათ არალიბერალურ ჯგუფებს საქართველოს 
დემოკრატიზაციის პროცესზე ზეგავლენის მოხდენა? 

 
 
 

 
გია ნოდია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, 
მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური 
ინსტიტუტის თავმჯდომარე (CIPDD).  
 
ანტილიბერალური ჯგუფების აქტივობის გაზრდა დაახლოებით 
ბოლო ათი წლის ტენდენციაა. ის შეიძლება ოთხ ძირითად ფაქტორს 
დავუკავშიროთ: რეაქცია საქართველოს პოლიტიკურ და სოციალურ 
ვესტერნიზაციაზე (განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის 
მმართველობის პერიოდში, თუმცა მას შემდეგაც), რეგიონში 
გეოპოლიტიკური ბალანსის რეალური ან წარმოსახული შეცვლა 
რუსეთის სასარგებლოდ (რაც, განსაკუთრებით, 2008 და  2014 წლების 

რუსეთის სამხედრო ინტერვენციებზე დასავლეთის სუსტ რეაქციაში გამოიხატა), რუსეთის მიერ ამგვარი 
ჯგუფების მხარდაჭერის გააქტიურება, საქართველოს ხელისუფლების მიერ მათი  არაპირდაპირი თუ 
პირდაპირი წახალისება - ან, როგორც მინიმუმ, მათ მიმართ, წინამორბედებთან შედარებით, უფრო რბილი 
პოლიტიკა.  
 
არ არსებობს მკაცრი რაოდენობრივი კვლევები, რითაც შეგვიძლია პირდაპირ გავზომოთ 
ანტილიბერალური ჯგუფების გავლენის ცვალებადობა. მაგრამ თუ დავაკვირდებით არაპირდაპირ 
მონაცემებს (მაგალითად, ევროპული თუ ევრაზიული ინტეგრაციის შეფარდებითი მხარდაჭერა, არჩევნების  
შედეგები და ა. შ.), შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს გავლენა ბოლო წლებში მეტ-ნაკლებად დასტაბილურდა.  
 
გავრცელებულია აზრი, რომ პოლიტიკური კლასის შიგნით ანტილიბერალური ტენდენციების ძირითადი 
მატარებელი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და სხვა მსგავსი ჯგუფებია. თუმცა, ჩემი აზრით, უფრო 
მნიშნელოვანი უნდა იყოს მსგავსი იდეოლოგიის მატარებელთა გავლენა მმართველი პარტიის, ქართული 
ოცნების შიგნით. ზოგადად, მმართველი პარტიის როლი ამ მხრივ გაორებულია: ერთი მხრივ, ის პირდაპირ 
ან არაპირდაპირ ახალისებს ანტილიბერალურ ჯგუფებს, როგორც მოკავშირეებს ძირითად ოპონენტთან - 
პროდასავლურ ოპოზიციასთან და საზოგადოებრივ მოძრაობებთან ბრძოლაში. მეორე მხრივ, ის შეიძლება 
პატრიოტთა ალიანსის (ან მსგავსი პარტიების) გავლენის შემაკავებელ ფაქტორად განვიხილოთ: 
ამომრჩველი, ვინც  ძირითადად ეთანხმება ამ უკანასკნელთა შეხედულებებს, მაინც „ქართულ ოცნებას“ 
აძლევს ხმას, რაკი ის ნაციონალური მოძრაობის ან ზოგადად პროდასავლური ოპოზიციის ძირითად 
საპირწონედ მიაჩნია.  
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რა ახალი ტენდენციები შეიძლება გამოჩნდეს, რაც ვითარებას შეცვლის? „ქართული  ოცნების“ რღვევის 
ჰიპოთეტური სცენარის შემთხვევაში შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ამომრჩეველთა ნაწილი „ალიანსის“ 
ან მსგავსი პარტიების მხარეს გადავა - მაგრამ თუ „ქართულ ოცნებას“ პროდასავლური პარტიების კოალიცია 
ჩაანაცვლებს, ზოგადი ძალთა ბალანსი მაინც პროდასავლური ძალების სასარგებლოდ შეიცვლება. თუ 
არჩევნების შედეგად „ქართული ოცნება“ ხელისუფლებას შეინარჩუნებს, ანტილიბერალური ჯგუფების 
გავლენის და როლის არსებითი ცვლილება ნაკლებ მოსალოდნელია. ანტილიბერალური მიმართულების 
გავლენის გაძლიერების ყველაზე ალბათური სცენარი არჩევნების შემდეგ „ქართული ოცნების“ და 
„პატრიოტთა ალიანსის“ კოალიციური მთავრობის შექმნა შეიძლება იყოს.  
 
ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით, რომ ანტილიბერალური ჯგუფები არსებითი ფაქტორია საქართველოს 
დემოკრატიზაციის შეფერხების თვალსაზრისით. გარკვეული დათმობები კონსტიტუციურ და 
საკანონმდებლო სფეროში, რაც ამგვარი ჯგუფების განწყობების სასარგებლოდ გაკეთდა (როგორიცაა 
კონსტიტუციური ჩანაწერი ქორწინების „ორსქესიანობის“ სავალდებულო ხასიათზე და სხვა) თავისი 
შინაარსით ნეგატიურია, მაგრამ პოლიტიკური სისტემის არსს არ ცვლის. ეს ჯგუფები უფრო ადამიანის 
უფლებების კუთხით ქმნიან პრობლემებს, მაგრამ აქ ძირითადი პრობლემა ხელისუფლების უმოქმედობაა 
და არა თვით ამ ჯგუფების არსებობის ფაქტი.  
 
ვერ ვხედავ იმის ნიშნებს, რომ ზოგადი სოციალური პროცესები ანტილიბერალური ჯგუფების გაძლიერებას 
მოასწავებს. მაგალითად, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტის შეფარდებითი 
შემცირება (თუმცა ზოგადად ის მაღალი რჩება) მათი გაძლიერების შემაკავავებელი ფაქტორია.  
 
ჰიპოთეტურად, იმის თქმას, რომ ანტილიბერალურმა ჯგუფებმა არსებითად დააყენეს კითხვის ქვეშ 
საქართველოს დემოკრატიზაციის პერსპექტივა, იმ შემთხვევაში შევძლებდით, თუ ქართული 
საზოგადოების და სახელმწიფოს ზოგადი პროდასავლური ორიენტაცია  დადგებოდა კითხვის ქვეშ. ამ 
ვარიანტის სრული გამორიცხვა შეუძლებელია, მაგრამ ამ ეტაპზე ასეთი პროგნოზის გაკეთების საფუძველს 
ვერ ვხედავ.  
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ნუცა ბათიაშვილი, ანთროპოლოგიის ასოცირებული 
პროფესორი, თავისუფალი უნივერსიტეტის სამაგისტრო და 
სადოქტორო პროგრამების დეკანი 
 
დღევანდელ სამყაროში განსაკუთრებით აშკარა გახდა, რომ 
ლიბერალური დემოკრატიის ყველა ვერსია თავის თავში 
გულისხმობს უწყვეტ დიალექტიკასა და პოლემიკას 
რადიკალურად დაპირისპირებულ კონტრპუბლიკებს შორის. ეს 
გარდაუვალი დინამიკაა, რომელიც ერთგვარ პარადოქსსაც ქმნის 
ერი-სახელმწიფოსთვის, რომლისთვისაც, პლურალიზმის მიღმა, 
მთავარ მორალურ ორიენტირს სოლიდარობა, ეროვნული 

კონსოლიდაცია და ღირებულებითი კონსესუსი წარმოადგენს. როგორც უნდა იყოს, განსხვავებული აზრის 
ატანა - თუნდაც ყველაზე მავნებლურის - დემოკრატიის ყველაზე დიდი და უპირობო ვალდებულებაა, 
თუნდაც ისეთის, რომელიც თავად ამ დემოკრატიას უქმნის საფრთხეს.   
 
საქართველოსთვის როგორც პოსტკოლონიური, პერიფერული ქვეყნისთვის, ეს რადიკალური 
პოლარიზაცია ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებსა და არალიბერალურ ხედვას შორის კიდევ 
სხვაგვარ გამოწვევებს ქმნის და განგაშის განცდა, რომელიც ამ დაპირისპირებას თან სდევს, თავისთავად 
უკავშირდება პატარა ქვეყნის მყიფე გეოპოლიტიკურ პოზიციას. უფრო მეტად კი ეს შიშები 
დაკავშირებულია იმ მემკვიდრეობასთან, რომელიც რუსული და საბჭოთა იმპერიალიზმის ნანგრევებიდან 
მოგვრჩა და რომელიც საფუძვლად უდევს არაფორმალურ, მაგრამ დიდი ავტორიტეტის მქონე სოციალურ 
და პოლიტიკურ ინსტიტუციებს. ეს მემკვიდრეობითი ველი, ბევრის აზრით, არის მთავარი სახსარი 
არალიბერალური იდეოლოგიის კულტივაციისთვის და მთავარი რესურსიც ამ იდეოლოგიის 
ხორცშესხმისთვის.  
 
მიუხედავად ამისა, რადიკალური კონსერვატიზმის, პოპულისტური ნაციონალიზმის, თუ სხვა ფორმის 
„რელიგიური“ ხედვების უდიდესი საყრდენი თავად ის ენაა, რომელიც ქართული იდენტობის მთავარ 
მარკერებს თავის სასარგებლოდ და ქართული სახელმწიფოებრიობის საწინააღმდეგოდ იყენებს. ასეთი 
სიმბოლური მარკერებია, მაგალთად, დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, ილია ჭავჭავაძე და სხვა 
მნიშვნელოვანი ისტორიული ფიგურები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ქართულ ნაციონალურ 
იდენტობას და პოლიტიკურის თითქმის ყველანაირ გაგებას ჩვენს საზოგადოებაში. და როგორც ყველა 
სიმბოლო, ეს მეხსიერების ხატებიც ერთგვარ მნიშვნელობით პლასტიურობას ფლობენ, ისე, რომ მათი 
სათავისოდ გამოყენება შეუძლიათ როგორც სამოქალაქო ნაციონალიზმის მომხრეებს, ისე 
ანტისახელმწიფოებრივად მომართულ ჯგუფებსაც. ეს მნიშვნელობითი პლურალიზმიც, რომელიც 
შესაძლებელს ხდის მაგალითად იმას, რომ ვიღაცამ ყველაზე სეკულარული სიმბოლოები ყველაზე 
ანტისეკულარულ დროშაზე აფრიალოს, დემოკრატიის ნაწილია და მას ვერსად გავექცევით. ლიბერალური 
დემოკრატია მხოლოდ მაშინ დგება გამანადგურებელი საფრთხის წინაშე, როცა ამ დაპირისპირებაში 
რადიკალური პოლარიზაცია სრული გაუცხოების ნიშნულს აღწევს, როცა პოლიტიკური დისკურსი 
მონოლოგური ხდება და ერთი მხარე გადაწყვეტს, რომ მეორეს აღარ აქვს არსებობის უფლება.   
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კობა თურმანიძე, კავკასიის კვლევითი რესურსების 
ცენტრის (CRRC - საქართველო) პრეზიდენტი 
 
არალიბერალური ჯგუფების საარჩევნო წარმატებისთვის 
გასათვალისწინებელია ამომჩევლის ღირებულებების სიჭრელე: 
ერთი მხრივ, ამომრჩევლის უმრავლესობა მხარს უჭერს ქვეყნის 
დასავლურ კურსს, მეორე მხრივ კი უჭირს ლიბერალური 
ღირებულებების გაზიარება. ამდენად, თუ არალიბერალური  

ჯგუფები მკვეთრად ანტიდასავლურ პოზიციას დაიჭერენ, არჩევნებში წარმატების მიღწევა გაუჭირდებათ. 
მიუხედევად ამისა, მათ შეუძლიათ ისეთი ამომრჩევლის მიმხრობა, რომელიც ეჭვით უყურებს მიგრანტებს, 
ზედმეტად მიაჩნია უმცირესობების უფლებების დაცვა ან ფიქრობს, რომ ეკლესია საჯარო პოლიტიკაში 
უნდა ერეოდეს.  
 
კონსერვატიულად განწყობილი ამომრჩევლის მისამხრობად კონკურენცია დიდია და მასში მონაწილეობენ 
არა მხოლოდ ჯერ კიდევ სუსტი არალიბერალური ჯგუფები, არამედ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის მქონე 
პარტიები, მმართველი პარტრიის თამადობით. ეს პარტიები უკვე იყენებენ და წინასაარჩევნოდ უფრო 
აქტიურად გამოიყენებენ კონსერვატიული ამომრჩევლისთვის მოსაწონ რიტორიკას და დაპირებებს. 
ამგვარი მიდგომა სამოქმედო არეალს შეუზღუდავს არალიბერალურ ჯგუფებს, მაგრამ სამაგიეროდ, გზას 
გაუხსნის არალიბერალურ პოლიტიკას ისეთი ჯგუფების ხელით, რომლებიც ფორმალურად ლიბერალურ 
ღირებულებებს ატარებენ.     
 
ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ  ნდობა მცირდება. 
მოსახლეობის აზრით, ასევე გადაუწყვეტელი რჩება ეკონომიკური განვითარების და სიღარიბის 
პრობლემები. ინსტიტუტების და ეკონომიკური სისტემის მიმართ ნდობის შემცირება კარგ ნიადაგს ქმნის 
არალიბერალური ჯგუფების მხარდაჭერისათვის. თუმცა, არალიბერალური ჯგუფების მიმართ მოთხოვნის 
არსებობა საკმარისი არ არის. ასევე საჭიროა, ამგვარ ჯგუფებს შეეძლოთ ამომრჩევლისთვის არსებული 
მმართველობის და ეკონომიკური სისტემის ალტერნატივის შეთავაზება.  
 
საქართველოში დღეს არსებულ არალიბერალურ ჯგუფებს ამგვარი ალტერნატივები არ გამოუჩენიათ. 
მეტიც, მათ არ ჰყავთ ლიდერები, რომლებიც არალიბერალური პროგრამის უპირატესობაში მეტ 
ამომრჩეველს დაარწმუნებენ. ამრიგად, მდგომარეობა რომ გავამარტივოთ, არალიბერალურ ჯგუფებზე 
მოთხოვნა არსეობს, მაგრამ მიწოდება მოთხოვნას მნიშვნელოვნად ჩამორჩება როგორც რაოდენობის, ასევე 
ხარისხის მხრივ.     
 
არალიბერალური ჯგუფები, მომდევნო ორი საარჩევნო ციკლის მანძილზე მაინც, ქვეყნის 
დემოკრატიზაციაზე სავარაუდოდ, ორმაგ გავლენას მოახდენენ. თუ არალიბერალური ამომრჩევლის ხმები 
2020 წლის და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებზე გაიზარდა, მოსალოდნელია, რომ ეს წაახალისებს 
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მმართველი ძალის კონსერვატიულ პოლიტიკას უმცირესობების უფლებების, ეკლესიის, მიგრაციის, 
საკუთრების, და მსგავსი საკითხების  მიმართ.  
 
ამავდროულად, მოსალოდნელია, რომ არალიბერალური ჯგუფების საარჩევნო მხარდაჭერის ზრდა უკეთ 
გამოკვეთს ფუნდამენტურ განსხვავებებს როგორც კონსერვატიულ და ლიბერალურ პოლიტიკურ ჯგუფებს, 
ასევე მათ ამომრჩევლებს შორის. როცა ამომრჩეველს შეუძლია თავისი სურვილების რომელიმე პარტიის 
პროგრამაში ამოცნობა, არჩევნების შედეგების მანიპულაციისათვის ნაკლები შესაძლებლობა რჩება. ეს კი 
სამართლიანი პოლიტიკური კონკურენციის და შესაბამისად, დემოკრატიზაციის ირიბი ხელშეწყობა 
გამოვა. 
 
 
 
 

ზვიად აბაშიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 
პროფესორი 
 
ზოგადად, კონსერვატული ღირებულებების არსებობა 
საზოგადოებაში, თავისთავად ნამდვილად არ განაპირობებს 
წარმომადგენლობითი დემოკრატიისთვის საფრთხის 
არსებობას. მთელი დასავლური სამყარო ამის ნათელი 

მაგალითია, ადენაუერიდან დაწყებული ტეტჩერამდე დამთავრებული. მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, 
თუ რას ნიშნავს კონსერვატიზმი, რომელიც უმთავრესად კონტექსტუალურია. 
 
ჩვენს შემთხვევაში, თუ პატროტთა ალიანსს ან ქართულ მარშს ავიღებთ, ამ ტიპის პოპულისტური 
მოძრაობები არ არის უბრალოდ კონსერვატული, ეს არსებითად შექმნილი პრორუსული ჯგუფებია, 
რომლებიც კარგად იყენებენ საზოგადოებაში ფესვგადგმულ კონსერვატიული მსოფლმხედველობისთვის 
დამახასიათებელ ელემენტებს (და მაგალითებად ცდილობენ დასავლური პოპულისტური ჯგუფების 
აღებას), თუმცა ყოველთვის წარმატებით არა. აქამდე არსებული არჩევნები ამის დასტურია. თუმცა, იმის 
ფონზე, რომ საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაცია პრაქტკულად გაურკვეველი დროით არის 
გადადებული ევროკავშირისა და ნატოს მხრიდან, რასაც ქვეყნის მძიმე სოციალ-ეკონომიკური პირობებიც 
ერთვის, პოტენციურად შეუძლია საზოგადოებაში პრორუსული განწყობების გაძლიერება, რითაც ქართულ 
მარშს ან პატრიოტთა ალიანსს შეუძლიათ სარგებლობა. სწორედ საზოგადოების პრორუსული განწყობები 
იქნება მათი პოტენციური მოკავშირე საზოგადოებაში და არა უბრალოდ კონსერვატიული განწყობები. 
 
თუმცა, პოპულისტური ორგანიზაციების ორგანიზაციული და პროგრამული სიმყიფე და პოლიტიკური 
ლიდერების არც თუ მაღალი რეპუტაცია საზოგადოებაში, ხელს უშლის მათ განსაკუთრებით 
ანგარიშგასაწევ მოძრაობებად გარდაქმნას. ამავე დროს, არსებული მსხვილი პოლიტიკური პარტიების 
დაბალი ნდობა საზოგადოებაში, ახალი პოლიტიკური ძალების აღმოცენების პოტენციალს ქმნის, თუმცა ამ 
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„სიკეთით“ სარგებლობის პოტენციალი პატრიოტთა ალიანსსა და ქართულ მარშს მაინც დაბალი აქვთ, 
ზემოაღნიშნული მიზეზებიდან გამომდინარეობს. 
 
საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებში ერთიანდება, ანდა მათი მხარდამჭერია, 
ხშირად პირდაპირ ეკონიმიკურ სარგებელს იღებს პარტიისგან და მისთვის პარტია უფრო დამსაქმებელია, 
ვიდრე იდეური მოკავშირე. შესაბამისად, ნაკლებად სავარაუდოა აღნიშნულმა პოპულისტურმა პარტიებმა 
იმდენად დიდი ფინანსები მოიპოვონ, რომ შეძლონ ამგვარი „დამსაქმებლის“ როლის თამაში საზოგადოების 
ფართო წრეებისთვის. მათი მხარდამჭერი ჯგუფები, კი უმთავრესად, პოტენციურად სწორედ 
საზოგადოების ასეთი ჯგუფები არიან. 
 
დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ არსებობს გარკვეული პოტენციალი ამგვარი პრორუსული 
პოპულისტური ჯგუფების გასაძლიერებლად, და ამას ხელს არა მარტო მძიმე სოციალ-ეკონომიკური 
ფაქტორები უწყობენ, არამედ მსხვილი პოლიტიკური პარტიებისადმი საზოგადოების დაბალი ნდობაც.. 
თუმცა, იმის გამო, რომ პოპულისტურ პარტიებს ქარიზმატული პოლიტიკური ლიდერები და ძლიერი 
ორგანიზაციული და ეკონომიკური ქსელი არ აქვთ საზოგადოების ფართო ნაწილის მობილიზაციისთვის, 
მათი ძლიერ და გავლენიან პოლიტიკურ ძალად უახლოეს მომავალში გარდაქნა ნაკლებად მოსალოდნელია.  
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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.  
 
პუბლიკაცია გამოცემულია ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორის/ავტორების 
მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. 
შესაბამისად, ფონდი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი არ არიან პასუხისმგებელნი მასალის 
შინაარსზე.  
 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
 
“რა პოლიტიკური პერსპექტივა აქვთ არალიბერალურ ჯგუფებს საქართველოში?”, ექსპერტთა კომენტარი 
#12, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ივნისი 2020.  
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