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სიღარიბე, როგორც დამატებითი გამოწვევა ქვეყნის 
ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე? 

 
თეონა ზურაბაშვილი1 

  

ზოგადი ნორმატიული ცოდნის მიხედვით, მოქალაქეთა სიღარიბე განსაკუთრებით 

პრობლემურია გარდამავალ დემოკრატიებში. მაშინ, როდესაც ამ ტიპის ქვეყნებში მთავრობის 

უკეთესად ფუნქციონირებისთვის და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვისთვის 

საზოგადოებრივი წნეხის არსებობა შეიძლება აუცილებელ ფაქტორადაც იქნას მიჩნეული, 

რთული ეკონომიკური მდგომარეობა მოქალაქეებს აიძულებს, არჩევანი უფრო სწრაფ და 

მოკლევადიან სარგებელზე გააკეთოს და ნაკლები პრიორიტეტი მიანიჭოს ისეთი 

ღირებულებებს, რომლებიც მატერიალური საჭიროებების მიღმა არსებობენ (Inglehart and 

Welzel 2005, 2008; Lapuente and Charron 2010). საქართველოში, სადაც ბოლო წლებში 

ეკონომიკური პრობლემები ეროვნული დონის გამოწვევათა პირველ სამეულშია, სიღარიბე 

არაერთხელ გამხდარა დემოკრატიული განვითარებისთვის შემაფერხებელი ფაქტორი. 

აღნიშნულის დადასტურებას წარმოადგენს 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნები, სადაც საზოგადოებრივი პროექტების დაანონსების, სოციალური შეღავათების 

დაპირებისა და ხელფასების ზრდის გეგმის ხარჯზე  ადგილი ჰქონდა ამომრჩეველთა 

მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტების სიმრავლეს, რომელმაც მმართველ პარტიას უპირატესობა 

მიანიჭა (OSCE/ODHIR 2022) და არჩევნების საბოლოო შედეგზე შესაძლო გავლენა მოახდინა 

(ISFED 2021).  

 

იმის გათვალისწინებით, რომ 2022 წლის 3 მარტს საქართველოს ხელისუფლებამ 

ევროკავშირში გაწევრების შესახებ განაცხადი წარადგინა და ქვეყანა კანდიდატის სტატუსის 

                                                             
1 პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. 
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მინიჭების შესახებ ევროკავშირის გადაწყვეტილების მოლოდინშია, მოცემული პოლიტიკის 

მემორანდუმის მიზანია, განიხილოს, პოლიტიკური პოლარიზაცის და ოპოზიციის სისუსტის 

გათვალისწინებით, რატომ შეიძლება იქცეს სიღარიბე  შიდა დემოკრატიული განვითარების 

პრობლემიდან მნიშვნელოვან გამოწვევად ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისთვის. 

 

სიღარიბე VS დემოკრატიული ფასეულობები -  რა უფრო აწუხებთ 

მოქალაქეებს? 

 

მსაზოგადოებრივი აზრის კვლევების მიხედვით, გამოკითხულ მოქალაქეთა უმეტესობა 

თვლის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება (IRI 2022, NDI 2022) და მთავრობა 

და პარლამენტი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე არ მუშაობენ (NDI 2022). 

აღნიშნული განწყობა პოლიტიკური რეჟიმის მიერ მიღწეული შედეგების და ამ შედეგების 

მოქალაქეთა საჭიროებებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის არ არსებობაზე უნდა 

მიუთითებდეს (Rohrschneider and Schmitt-Beck 2002, Kim 2005) და ამ თვალსაზრისით, 

ქვეყანაში მთელი რიგი გამოწვევები აღინიშნება - მოქალაქეების შეხედულებით, უკანასკნელ 

წლებში, ქვეყანაში ადამიანთა უფლებრივი მდგომარეობის, დემოკრატიის, კრიმინალთან 

ბრძოლის, ეროვნული უსაფრთხოების თუ განათლების მაჩვენებლები გაუარესდა (IRI 2022, 

NDI 2021).  

 

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ  დემოკრატიული განვითარების მთავარ გამოწვევად მოქალაქეები 

ეკონომიკურ განვითარებას ასახელებენ (IRI 2022), რომლის სხვადასხვა მახასიათებელი 

ბოლო წლებში ეროვნულ დონის პრობლემათა ჩამონათვალის სამეულში უცვლელადაა 

მიჩნეული (NDI 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022). ქვეყნის ეკონომიკურ 

განვითარებასთან დაკავშირებულ მოქალაქეთა წუხილს, რომ რაციონალური საფუძველი აქვს 

ამას მარტივი ეკონომიკური ანალიზიც აჩვენებს, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის 

ეკონომიკური მდგომარეობა გაცილებით გაუარესდა ბოლო წლებში. იმის მიუხედავად, რომ 

საქართველოში საშუალო თვიური შემოსავლების განაწილება ერთ შინამეურნეობაზე 

გაზრდილია (Appendix 1), საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი აქვს და  ქვეყნის 

დამოკიდებულება ექსპორტზე და შესაბამისად, უცხოურ ვალუტაზე მნიშვნელოვნად 

მაღალია (Khokrishvili 2022). შესაბამისად, თუ 2011 წელს თითოეული შინამეურნეობის 

შემოსავალი 417 დოლარი იყო,  2020 წელს ეს შემოსავალი 343 დოლარს წარმოადგენდა 

(Appendix 2). შემცირებული შემოსავალი კი, შესაბამისობაში არ მოდის გაზრდილ 
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სამომომხმარებლო ფასებთან, რომელიც, 2011 (99.1 ლარი),  წელთან შედარებით 2021 წელს  

110.1 ლარამდე  გაიზარდა (Appendix 3).  

 

მოქალაქეთა სიღარიბე პრობლემურია იმ თვალსაზრისით, რომ მძიმე სოციალური ფონი 

საზოგადოების უმრავლესობისთვის პრიორიტეტულს ხდის თვით-გადარჩენის 

ღირებულებებს, შედარებით მაღალი, გრძელვადიანი ეკონომიკური თუ სოციალური 

შედეგების მომტანი ღირებულებების ხარჯზე (Englehart and Welzel 2005).  ამის დასტურია, 

უკანასკნელ წლებში ეროვნული ვალუტის მზარდი ინფლაციის და შესაბამისად გაზრდილი 

ფასების შედეგად გაუარესებული ეკონომიკური შესაძლებლობების ფონზე, მოქალაქეთა 

მნიშვნელოვნად შეცვლილი აღქმა ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე - 2013 წელთან 

შედარებით,  2022 წელს პირველ სამეულში აღარაა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი 

(დიაგრამა 1). ასევე, გამოკითხულმა მოქალაქეებმა ეროვნული დონის პრობლემის 

დასახელებისას ნაკლები მნიშვნელობა მიანიჭეს ადამიანის უფლებების, სასამართლო 

სისტემის, ქვეყნის ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებს, ხოლო სამართლიანი 

არჩევნები ეროვნული მნიშვნელობის გამოწვევებში დასახელებული საერთოდ არ არის 

(დიაგრამა 2, დიაგრამა 3).  

 

დიაგრამა 1. რომელი ეროვნული დონის საკითხებია თქვენთვის და თქვენი 
ოჯახისთვის მნიშვნელოვანი? 

 

 

წყარო: ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI). ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia%20%20December%202021%20poll_Geo_vf

%20%281%29.pdf 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia%20%20December%202021%20poll_Geo_vf%20%281%29.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia%20%20December%202021%20poll_Geo_vf%20%281%29.pdf
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დიაგრამა 2. რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი? (ნაწილი 1) 

 

 

წყარო: ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI). ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI-Georgia-Survey-June-2013-GEO.pdf 

 

დიაგრამა 3. რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი? (ნაწილი 1) 

 

 

წყარო: ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI). ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI-Georgia-Survey-June-2013-GEO.pdf 

 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI-Georgia-Survey-June-2013-GEO.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI-Georgia-Survey-June-2013-GEO.pdf
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როგორ ჩაგრავს  სიღარიბე დემოკრატიულ ფასეულობებს სანდო 

ალტერნატივის არ არსებობის პირობებში 

 

სიღარიბე და შესაბამისად, მოქალაქეთა მხრიდან ეკონომიკური საკითხების 

პრიორიტიზირება არჩევნებისთვის გარკვეულ გამოწვევებს წარმოშობს ახალგაზრდა 

დემოკრატიებში.  პირველ რიგში,  შეცვლილი პრიორიტეტების გამო (Englehart & Welzel 2005, 

2008) მოქალაქეთა მხრიდან ხშირია არა დემოკრატიული ფასეულობების მხარდაჭერა, 

არამედ შედარებით მოკლევადიან სარგებელზე გათვლილი ხმის მიცემის სტრატეგია 

(Lapuente and Charron 2010). ეს მახასიათებელი განსაკუთრებით რთულ ფორმებს იღებს იმ 

ქვეყნებში, სადაც მოქალაქეებს სანდო პოლიტიკური ალტერნატივა არ აქვთ (Keefer and Vlaicu 

2008).  აღნიშნული თეორიული მიდგომის ლოკალური მაგალითია ქვეყანაში ჩატარებული 

2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები. არჩევნებამდე სამი თვით ადრე,  გამოკითხული 

მოქალაქეებისთვის სამუშაო ადგილები, სიღარიბე და ფასების ზრდა ეროვნული 

პრიორიტეტების სათავეში იყო (NDI 2021). ამავდროულად,  მოქალაქეთა 49% ფიქრობდა, რომ 

ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდებოდა და  51%-ს კი სჯეროდა, რომ ქვეყანაში 

დემოკრატია არ იყო (NDI 2021). თუმცა,  იგივე კვლევით,  არც ერთი პარტია მოქალაქეთა 51%-

ის შეხედულებებთან ახლოს არ იდგა (NDI 2021). მიუხედავად იმის, რომ ქვეყანაში არსებული 

გამოწვევები ოპოზიციურ პარტიებს საკმარის სივრცეს სთავაზობდა სამოქმედოდ, 

რადიკალური პოლარიზაციის პირობებში, ოპოზიციურმა პარტიებმა ვერ შეძლეს 

მოქალაქეთა დიდი ნაწილის რეალური საჭიროებების იდენტიფიცირება, მათთვის 

შესაბამისი  პროგრამებისა თუ სამოქმედო სტრატეგიის შეთავაზება და ამ გზით მათ მიმართ 

საზოგადოებრივი ნდობის აღდგენა (ზურაბაშვილი 2021). შესაბამისად, ოპოზიციის მხრიდან 

დემოკრატიული ფასეულობების დასაცავად ,,რეფერენდუმად“ მონათლულ არჩევნებში 

ამომრჩეველთა მოსყიდვამ ფართომასშტაბიანი ხასიათი მიიღო (OSCE/ODHIR 2022) და 

ქვეყნის შიგნით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებული პოლიტიკური 

კრიზისი უფრო გააღრმავა.  

 

რა რისკებს წარმოშობს მძიმე  სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ქვეყნის 

ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის? 

 

მოსახლეობის სიღარიბის და პოლიტიკური პარტიების მიმართ უნდობლობის გამო, 

შესაძლოა, ქვეყანა გაცილებით დიდი კრიზისის წინაშე შეიძლება დადგეს 2024 წლის 
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არჩევნებისთვის. 2022 წლის 3 მარტს, საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირში 

გაწევრებისთვის განაცხადი წარადგინა (Government 2022) და ქვეყანა კანდიდატის სტატუსის 

მინიჭების შესახებ ევროკავშირის გადაწყვეტილების მოლოდინშია. არსებული პრაქტიკიდან 

გამომდინარე, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, 2024 წლის არჩევნებამდე, მთავრობის 

მხრიდან საკითხის პოლიტიკური მიზნით გამოყენების პრევენციისთვის ევროკავშირი 

საქართველოსთვის კანდიდატის მინიჭების საკითხს არ განიხილავს (GIP 2022a). იმ ფონზე, 

რომ ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსვლის და შეჩერებული რეფორმების შედეგად, 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების 

შესახებ თანხმობა არ არის (ჩხიკვაძე 2022) ქვეყანას განსაკუთრებულად სჭირდება პრო-

ევროპული კურსის დემონსტრირება. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული 

მიმართულებით მთავრობას პოლიტიკური ნება არ გააჩნია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

არც ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ენდობა (IRI 2022, NDI 2022),  ქვეყნის მოსახლეობის 

დიდი ნაწილის სიღარიბე და მოკლე ვადიან სარგებელზე ორიენტირება, შესაძლოა, პრო-

ევროპული კურსის დემონსტრირებისთვის მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი 

აღმოჩნდეს. 

 

პირველ რიგში, სიღარიბე საშუალებას მისცემს მმართველ პარტიას, კაპიტალიზაცია 

მოახდინოს რუსეთის ბაზარზე 2  და ამ გამოწვევის მიმართ ამომრჩეველთა გარკვეული 

ნაწილი შეიძლება მოწყვლადი აღმოჩნდეს. იმის მიუხედავად, რომ მოსახლეობის დიდი 

ნაწილი 74 % სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ევროკავშირში გაწევრებას და 83%-ს მიაჩნია, რომ 

რუსეთი საქართველოსთვის ეკონომიკური საფრთხეა (IRI 2022), პრაქტიკულ ასპექტებთან 

დაკავშირებული გამოწვევების გამო შესაძლებელია სიღარიბისგან გადაღლილმა 

ამომრჩეველმა მოკლევადიან სარგებელზე გააკეთოს არჩევანი.  ეკონომიკური ურთიერთობის 

თვალსაზრისით, საქართველო რუსეთზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული (Geostat 2021). 

განსაკუთრებით საინტერესოა სოფლის მეურნეობის დამოკიდებულება რუსეთზე (TI 2020), 

რომელიც მოქალაქეთა უმეტესობას ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ მთავარ 

მიმართულებად წარმოუდგენია და განსხვავებით ფერადი ლითონების თუ სხვა საექსპორტო 

საქონელთან, აღნიშნული პროდუქტის წარმოებაში მონაწილეობის თანაგანცდაც უფრო 

მაღალია. ამასთან, ისტორიული გამოცდილების გამო რუსეთის ბაზარი უფრო ცნობილი და 

ადვილად ასათვისებელია ქართველებისთვის, მაშინ როდესაც ევროკავშირის ბაზარი 

                                                             
2 ამ მიმართულებით ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა პრეცედენტი უკვე დააფიქსირეს. 
პრემიერ- მინისტრმა, გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანა რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს არ 
შეერთებოდა ,,ხალხის ინტერესებით“ ახსნა. 



7 | w w w . g i p . g e  
 

სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოქალაქეებისა თუ მწარმოებლებისთვის ჯერ კიდევ 

შეუსწავლელია. ამას გარდა, როგორც ეკონომისტები ვარაუდობენ, რუსეთზე ეკონომიკური 

დამოკიდებულების მყისიერი შეწყვეტა, პროდუქტებზე ფასების მნიშვნელოვან ზრდას 

გამოიწვევს (GIP 2022b). შესაბამისად, თუ სოციალურ-ეკონომიკური ფონით გამოწვეულ 

მოკლევადიან ეკონომიკურ სარგებელს, მოქალაქეთა დიდი ნაწილის მხრიდან მტკიცედ 

განსაზღვრული ფასეულობებისადმი არჩევანი არ დაუპირისპირდა, 2024 წლის არჩევნების 

შედეგები ნეგატიურ პოლიტიკურ სიგნალად შეიძლება ჩაითვალოს ევროკავშირისთვის,  

სადაც ისედაც არსებობს კითხვები საქართველოსთან  მიმართებით რუსეთის მიმართ 

დაწესებულ სანქციებთან არ შეერთების გამო. 

 

მეორე მხრივ კი, დასავლური კურსის დემონსტრირებისთვის აუცილებელია, რომ 2024 წლის 

არჩევნებისთვის ქვეყანამ დააკმაყოფილოს პოლიტიკური კრიტერიუმების მინიმალური 

სტანდარტი, კერძოდ კი, არჩევნებზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს თავისუფალი და 

სამართლიანი გარემო. არსებული განწყობებით, მმართველი პარტია არჩევნების დათმობას 

არ აპირებს (წულუკიანი 2022).  შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ უფრო ინტენსიურს გახდის 

ხმების მოსყიდვის პრაქტიკას, რაშიც სახელისუფლებო რესურსი და ოპოზიციურ 

პარტიებთან შედარებით არაპროპორციულად დიდი ფინანსური რესურსი ხელს შეუწყობს. 

დემოკრატიული სტანდარტის გარეშე ჩატარებული არჩევნები კი დამატებითი ფაქტორი 

შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოს მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი ევროპელი  

ლიდერებისთვის. 

 

დასკვნა 

 

მოქალაქეთა დიდი ნაწილის აზრით საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება და 

ქვეყანამ დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად უკან დაიხია. 

თუმცა, რთული ეკონომიკური მდგომარეობა გარკვეულ გამოწვევას ქმნის, რომ  

დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის მიზნით მთავრობაზე საზოგადოებრივი წნეხის 

განხორციელების ნაცვლად მოქალაქეები მოკლევადიან ეკონომიკურ შედეგზე 

ორიენტირდნენ. ვითარებას განსაკუთრებულად ართულებს ის ფაქტორი, რომ მოქალაქეები 

ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს არ ენდობიან, რომლებიც, ერთი მხრივ, საზოგადოებაში 

დემოკრატიული ფასეულობების აკუმულირებას მოახდენდნენ, მეორე მხრივ კი 



8 | w w w . g i p . g e  
 

ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების რეალურ გზას დასახავდნენ. მოქალაქეთა 

მოკლევადიან ეკონომიკურ სარგებელზე ორიენტირება კი, შეცვლილ რეალობაში, შესაძლოა 

ქვეყნის ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის დამატებით შემაფერხებელი ფაქტორი 

აღმოჩნდეს. იმისთვის, რომ 2024 წლის არჩევნებისთვის მძიმე სოციალურმა და 

ეკონომიკურმა ფონმა  დემოკრატიული დღის წესრიგი არ დაჩაგროს, ოპოზიციურმა 

პარტიებმა საჭიროა, რომ გაითვალისწინონ  თვითმართველობის არჩევნებში დაშვებული 

შეცდომები (ზურაბაშვილი 2021) და უკვე დაიწყონ მუშაობა 2024 წლის არჩევნებისთვის. 

კერძოდ კი, ხელი შეუწყონ დემოკრატიული ფასეულობების გარშემო მოქალაქეთა 

მობილიზებას და ამავდროულად, გააქტიურონ საგნობრივი დისკუსია ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარების და სიღარიბის აღმოფხვრის თაობაზე. აღნიშნული სტრატეგიით, შესაძლოა, 

მათ  იდეური საფუძველი დაუპირისპირონ მმართველი პარტიის მხრიდან რუსეთის ბაზარზე 

მორგებულ საარჩევნო სტრატეგიას და ამავდროულად, მოკლევადიან ფინანსურ დახმარებას.  
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Appendix 1. საშუალო თვიური შემოსავლების განაწილება ერთ შინამეურნეობაზე წლების 
მიხედვით (ლარი) 

 

 

 

 

 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (Geostat). ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/50/shinameurneobebis-shemosavlebi 

 

 

Appendix 2.  ლარის გაცვლითი კურსი ევროსთან და დოლართან. 

 

წყარო:  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (Geostat).    ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/92/monetaruli-statistika 
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Appendix 3.  სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (CPI) 2010 წლის საშუალოსთან შედარებით 
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ბმულზე:   https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/26/samomkhmareblo-fasebis-indeksi-

inflatsia 
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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 მომზადდა ნიდერლანდების რეგიონული პარტნიორობის ფონდის MATRA-ს მხარდაჭერით 
აღმოსავლეთ პარტნიორობაში (EaP) რეგიონული თანამშრომლობისთვის. აქ გამოთქმული მოსაზრებები 
ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ ემთხვეოდეს „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტისა“ და 
„ნიდერლანდების რეგიონული პარტნიორობის ფონდის MATRA-ს“ შეხედულებებს. 

 
 
დოკუმენტის ციტირების წესი: 
თეონა ზურაბაშვილი, „სიღარიბე, როგორც დამატებითი გამოწვევა ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის 
გზაზე?“ პოლიტიკის მემორანდუმი #56, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, მაისი 2022. 
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