
1 | w w w . g i p . g e  
 

 

 
 

 

  

 
შეუსრულებელი მისიის პირისპირ: პარტიათაშორისი 

თანამშრომლობის დილემები და შესაძლო რისკები 
 

თეონა ზურაბაშვილი1 
 

  

ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ, უფრო მეტად აშკარა გახდა, რომ შეცვლილი 

გეოპოლიტიკური ვითარების მიუხედავად, საქართველო კონსენსუსზე დამყარებული 

პოლიტიკის და მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური რეფორმების გარეშე ე.წ შესაძლებლობათა 

ფანჯრით ვერ ისარგებლებს და ევროპული ინტეგრაციის მხრივ პროგრესს მარტივად ვერ 

მიაღწევს.  ახალმა მოცემულობამ კი,  ქვეყნის პოლიტიკურ დღის წესრიგში კიდევ ერთხელ 

დააყენა მმართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის თანამშრომლობის საჭიროება; თუმცა, 

პოლიტიკური კლასი ამჯერადაც არ აღმოჩნდა მზად, კონსტრუქციულ რეჟიმში ემუშავა 

რეკომენდაციებით განსაზღვრულ სფეროთა რეფორმირებაზე. იმის მიუხედავად, რომ 

ევროკავშირის წარმომადგენლების მოლოდინით, ევროკომისიის რეკომენდაციების 

შესრულება და ქვეყნის ევროპული ამბიციების რეალობად ქცევა პოლიტიკურ პარტიებს 

შორის დიალოგისა და თანამშრომლობის გზითაა შესაძლებელი  (Radio Liberty 2022ა, Netgazeti 

2022ა),  მთავრობის მიერ 12-პუნქტიანი რეკომენდაციების შესასრულებლად შექმნილ 

სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში  საპარლამენტო ოპოზიციის მხოლოდ მცირე ნაწილი 

მონაწილეობს (Radio Liberty 2022ბ). ქვეყანაში რეფორმების იმპლემენტაციისთვის საჭირო 

პოლიტიკური ნების არ არსებობის არგუმენტით არასაპარლამენტო ოპოზიცია კვლავ 

ბოიკოტის რეჟიმშია (Interpresnews 2022, Formulanews 2022ა, Mtavari TV 2022). ანალოგიური 

მიზეზით, საპარლამენტო ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა ასევე  უარი თქვა, დასწრებოდა 

                                                             
1 პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. 
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სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებს და რეფორმების შესრულების დამოუკიდებლად 

შემუშავებული გეგმა წარმოადგინა (Civil ge 2022), ხოლო, ელექტორალურად ყველაზე დიდმა 

ოპოზიციურმა პარტიამ რიგგარეშე არჩევნები დაანონსა (Interpresnews 2022). ამ ფონზე კი, 

მმართველი პარტიის მხრიდან, რომელთა ინსტიტუციური რეფორმებისა და 

ევროინტეგრაციის მიმართულებით გულწრფელ მისწრაფებებთან დაკავშირებით 

მოქალაქეებში სერიოზული კითხვები არსებობს  (NDI 2022),  ოპოზიციურ პოლიტიკურ 

სპექტრის მისამართით უფრო და უფრო ხშირად ისმის ბრალდებები ევროკავშირის 

რეკომენდაციების შესრულების წინააღმდეგ საბოტაჟის მოწყობასთან დაკავშირებით (Adjara 

TV 2022).   

მაშინ, როდესაც რამდენიმე თვე რჩება ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად, 

არსებულ ვითარებას ჩიხში შეჰყავს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისი და იქმნება 

საშიშროება, რომ პოლიტიკურმა კლასმა ამ ეტაპზე ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

მისია ვერ შეასრულოს. შესაბამისად,  მოცემული პოლიტიკური მემორანდუმის მიზანია, 

გაანალიზოს პოლიტიკურ კლასს შორის თანამშრომლობის დილემები და მასთან 

დაკავშირებული შესაძლო რისკები ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე.  

 

პოლიტიკური კონტექსტი, როგორც შეუსრულებელი მისიის წინაპირობა 

მასშტაბისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ევროკომისიის რეკომენდაციებით 

განსაზღვრულ (European Commission 2022) პრიორიტეტულ სფეროთა რეფორმირება უფრო 

მეტად დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნებაზე,  ვიდრე ქვეყანაში არსებულ ინსტიტუციურ და 

ტექნიკური ხასიათის შესაძლებლობებზე 2 . პოლიტიკური ნების მხრივ კი, ერთგვარად 

ჩიხური მდგომარეობა იქმნება, რადგან გავლენიანი ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიხედვით უკანასკნელ წლებში საქართველოს მმართველობის ფორმა 

სახელმწიფოს მიტაცებად3 არის შეფასებული (TI 2022). სახელმწიფოს მიტაცება, რომელიც 

პოლიტიკური კორუფციის ყველაზე მაღალი დონეა, ყოველთვის დაკავშირებულია 

ოლიგარქებთან და სახელმწიფო პოლიტიკაზე მათი კერძო ინტერესების გავლენასთან 

(Hellman and Kaufman 2001). საქართველოს რეალობაში, იმის მიუხედავად, რომ მმართველი 

                                                             
2 ევროკომისიის დასკვნაში ხაზგასმულია, რომ ადმინისტრირების კუთხით საქართველომ წლების განმავლობაში 
მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა.  
3  სახელმწიფოს მიტაცება-  საჯარო თანამდებობის პირებისთვის სხვადასხვა სახის ბენეფიტების 
უზრუნველყოფით კერძო პირების მიერ სახელმწიფო პოლიტიკაზე ზეგავლენა (Hellman and Kaufman 2001). 
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პარტია დეოლოგარიზაციის კონტექსტში ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორს გამორიცხავს და 

უკრაინის ანტიოლიგარქიული კანონის არგუმენტირებით, აქცენტს ოპოზიციური პარტიების 

დამფუძნებლებზე აკეთებს (Radio Liberty 2022გ), მნიშვნელოვანი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიხედვით საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცების ფენომენი მხოლოდ 

მმართველი პარტიის დამფუძნებლის სახელთანაა დაკავშირებული (TI 2022). ქვეყნის 

მართვას მისი ნდობით აღჭურვილი პირები სხვადასხვა საკვანძო თანამდებობებიდან 

ახორციელებენ (TI Georgia 2020) და  მოქმედი პრემიერ-მინისტრიც  პარტია ქართული 

ოცნების ლეგიტიმაციის წყაროდ სწორედ მას მიიჩნევს (ON.ge 2019). 

საერთაშორისო პარტნიორების ვარაუდით, პარტიათა შორის თანამშრომლობით მიღწეული 

რეფორმები ხელს შეუწყობს ოლიგარქიული გავლენების შემცირებას და ქვეყანა 

მიუახლოვდება ევროპის სტანდარტებს (Amerikiskhma.com 2022). თუმცა, სხვა, 

არაკონსოლიდირებულ ქვეყნებში გავრცელებულ პრაქტიკათა შედარებითი ანალიზითაც 

დასტურდება, რომ  სახელმწიფოს მიტაცების შემთხვევაში ინსტიტუციური რეფორმების არ 

არსებობა თანმდევი სიმპტომია (Hellman and Kaufman 2001); და მთავარი მიზეზი, რის გამოც 

სახელმწიფოს მიტაცების დროს ინსტიტუციური რეფორმები არ ხდება, ბანალურია - კერძო 

პირები სახელმწიფოს გადაწყვეტილებებში ერევიან საკუთარი სპეციფიკური პოლიტიკური, 

თუ ეკონომიკური მიზნების უზრუნველსაყოფად და ამის მისაღწევად ისინი იყენებენ 

თავიანთ გავლენას, ყველანაირად დაბლოკონ ის რეფორმები, რამაც შესაძლოა მათი გავლენა 

აღმოფხვრან პოლიტიკაში (Hellman and Kaufman 2001).  

ის ფაქტი, რომ სახელმწიფოს მიტაცება, როგორც მოცემულობა, საქართველოში ყრუ კედელს 

ქმნის დემოკრატიული რეფორმების განსახორციელებლად და ქვეყნის ევროპული მომავლის 

უზრუნველსაყოფად, პოლიტიკური მოვლენების რეტროსპექტიული და მიმდინარე 

ანალიზითაც დასტურდება. პოლიტიკური ნების არ მქონე მთავრობებისთვის 

დემოკრატიული რეფორმების გატარების მხრივ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან 

სტიმულად საგარეო პოლიტიკური ფაქტორი ითვლება (Fjeldstad and Isaken 2008, Diaz-Cayeros 

et al, 2006) და ამის მაგალითია აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიის ქვეყნები, სადაც 

ევროკავშირში გაწევრების პერსპექტივამ მნიშვნელოვნად განაპირობა პრიორიტეტულ 

სფეროთა რეფორმირება (ზურაბაშვილი 2021). ამის გათვალისწინებით, საქართველოს 

შემთხვევაში, რეტროსპექტიულად, ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღება  

უკვე უნდა ყოფილიყო მთავრობის მხრიდან პოლიტიკური ნების განმსაზღვრელი გარემოება. 

თუმცა, კანდიდატის სტატუსის შესახებ განაცხადის შეტანის შემდეგ მმართველი პარტიის 

მხრიდან ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურ ოპონენტებზე დევნას (TI Georgia 2021) და 
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საერთაშორისო პარტნიორების კრიტიკის (აშშ-ის საელჩო საქართველოში 2021 ) მიუხედავად 

უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების გაუმჭვირვალე, საკამათო პროცედურით უვადოდ 

დანიშვნას (Radio Liberty 2021). მიმდინარე პერიოდში კი, მმართველი პარტიის 

წარმომადგენელთა ანტიდასავლური განცხადებები (Kincha 2022) და ის ფაქტი, რომ  

პარლამენტში მმართველ პარტიას რიტორიკულ დონეზე დასავლეთის უფრო მეტი 

დისკრედიტირების მიზნით გამოეყო მცირე ჯგუფი (Radio Liberty 2022გ) რომელსაც 

ქართული ოცნება არ ემიჯნება (Formulanews 2022ბ), არ ტოვებს სივრცეს იმ ვარაუდისთვის, 

რომ ქვეყნის ევროპული ინტეგრაცია მთავრობის ინტერესებშია.  

ამავდროულად, პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობის გამო, ნაკლებად 

სავარაუდოა, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებებზე ევროკომისიის რეკომენდაციების 

შესრულების მხრივ საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმმა პოზიტიური გავლენის 

მოხდენა შეძლოს. ამ ვარაუდს ადასტურებს ის ფაქტი, რომ მმართველმა პარტიამ საარჩევნო 

კოდექსის გადასინჯვის საკითხზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფში არ დაეშვა ,,სამართლიანი 

არჩევნები“4 (Netgazeti 2022ბ), ხოლო სასამართლოს რეფორმის სამუშაო ჯგუფმა, რომელსაც 

ოპოზიციური პარტიების ნაწილის მონაწილეობის მიუხედავად მმართველი პარტიის 

წარმომადგენელი ხელმძღვანელობს, არ გაიზიარა სამოქალაქო საზოგადოების და აშშ 

საელჩოს რეკომენდაციები და უარი თქვა, ვენეციის ვენეციის კომისიისთვის განსახილველად 

გადაეგზავნათ მიღებული გადაწყვეტილება იმ არგუმენტით, რომ "[საქართველო] 

სუვერენული ქვეყანაა და ვენეციის კომისიას ვერ ვკითხავთ ყველაფერზე აზრს“ (On.ge 2022).   

მიუხედავად იმის, რომ ამ ეტაპზე საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 

ევროკომისიის რეკომენდაციათა შესრულება, შეიძლება ითქვას, რომ რეფორმირების 

პროცესს მნიშვნელოვნად აფერხებს პოლიტიკური ნების არ არსებობა. რეფორმების 

რეალურად განხორციელებისთვის მთავრობისთვის  პოლიტიკური ნების სტიმულირების 

კუთხით კი,  თითქმის აღარ მოქმედებს  მექანიზმები, რომლებიც კონსოლიდირებულ თუ 

ზოგიერთ გარდამავალ დემოკრატიებში პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების 

კატალიზატორის როლს ასრულებენ. 

 

                                                             
4 ორგანიზაცია, რომლის პირველადი დასკვნის მიხედვით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მნიშვნელოვანი 
დარღვევებით ჩატარდა.  
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ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიმართ დაბალი 

საზოგადოებრივი ნდობის ფონზე საარჩევნო მექანიზმის ეფექტიანობა 

ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კონტექსტი გარკვეულწილად არგუმენტს ქმნის 

ოპოზიციის იმ ნაწილისთვის, რომელიც ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების 

მიზნით შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობასა და ამ მხრივ, მმართველ პარტიასთან 

თანამშრომლობაზე უარს აცხადებს. საპარლამენტო ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ოპოზიციური 

პოლიტიკური პარტიების განცხადებით, ოლიგარქიული მმართველობის პირობებში 

შეუძლებელია დემოკრატიული რეფორმების იმპლემენტაცია და ერთადერთ მიზნად 

დეოლიგარქიზაციის საკითხის გარშემო მოქალაქეთა მობილიზაციას ემხრობიან, რამაც, მათი 

აზრით, არსებული რეჟიმის ცვლილება უნდა  გამოიწვიოს (Interpresnews 2022ა, Formulanews 

2022ა, Mtavari TV 2022). რეფორმების განხორციელებისა და ქვეყნის ევროპული მომავლის 

უზრუნველსაყოფად, ასევე არჩევნებზე დებს ფსონს საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი 

ნაწილიც (Interpresnews 2022ბ, Interpresnews 2022გ).  

ზოგადად, არჩევნებისთვის მოქალაქეთა მობილიზება მნიშვნელოვანია ფაქტორია 

მთავრობის პოლიტიკური ნების სტიმულირებისთვის (Fjeldstad and Isaken 2008), აიძულებს რა 

მმართველ ძალას პოლიტიკური ფასის გადახდის შიშით დაემორჩილოს ქვეყნის მოქალაქეთა 

უმეტესობის გაცხადებულ სურვილს (NDI 2022). თუმცა, საქართველოს ვითარება ძალიან 

ჰგავს  განვითარებად დემოკრატიებში არსებულ იმ კლასიკურ შემთხვევას, როდესაც 

რეფორმირების კუთხით პოლიტიკური ელიტის მხრიდან პოლიტიკური ნების არარსებობას 

მნიშვნელოვნად განაპირობებს დაბალი პოლიტიკური კონკურენცია (Johnston 1998).  

ამ მხრივ, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების მიხედვით, მოქალაქეები აღნიშნავენ, 

რომ ქვეყანა არასწორად ვითარდება და მმართველ ელიტას  ევროინტეგრაციის 

მიმართულებით პოლიტიკური ნება არ გააჩნია (NDI 2022ა);  თუმცა, ამის მიუხედავად,  

ძალიან დაბალია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიმართ მოქალაქეთა ნდობა (NDI 

2022ა). შესაბამისად, ოპოზიციური პარტიების მიმართ უნდობლობა შეიძლება იყოს ის 

მიზეზი, რის გამოც  საზოგადოებრივი მუხტი, რომელიც შესაძლოა ევროკომისიის 

რეკომენდაციების შესრულების მხრივ მთავრობისთვის გარკვეულწილად ფაქტორი 

ყოფილიყო, ივნისში თბილისის ცენტრში გამართული დემონსტრაციის შემდეგ, ნაკლებად 

თვალსაჩინოა. ხოლო, თავის მხრივ, დაბალმა  პოლიტიკურმა კონკურენციამ საშუალება 

მისცა მმართველ პარტიას  იმ ათიათასობით მოქალაქის დისკრედიტაცია მოეხდინა (Publika 
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2022აra),  რომლებმაც ევროკომისიის რეკომენდაციების გამოქვეყნების შემდეგ ევროპული 

არჩევანი დედაქალაქის ცენტში დააფიქსირა (France23.com 2022).  

არჩევნებისთვის მოქალაქეთა მობილიზაციას ამავდროულად ხელს უშლის, ერთი მხრივ, 

ოპოზიციური პარტიების დისკრედიტირების მიზნით მმართველი პარტიის მიზნობრივი 

რიტორიკა; მეორე, მხრივ კი, თავად ოპოზიციური პარტიების სუსტი ელექტორალური 

პოზიციები და არათანამიმდევრული მოქმედებები. შექმნილ ვითარებაში, მმართველი 

ელიტა კაპიტალიზაციას პოპულისტურ, სუვერენული დემოკრატიის დაცვის საკითხსა და  

რუსეთთან შესაძლო ომის საზოგადოებაში არსებულ შიშზე ახდენს, წარმოაჩენს რა 

ოპოზიციურ პარტიებს და დასავლეთს საქართველოში ,,მეორე ფრონტის გახსნის“ 

ხელშემწყობ ძალებად, საკუთარ თავს მშვიდობის უზრუნველმყოფად (Radio Liberty 2022ე). 

ამავდროულად, ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსვლის ახსნას პოლარიზაციაზე ფოკუსირებით 

ცდილობს (Imedinews 2022) და დეოლიგარქიზაციის კონტექსტში განიხილავს ოპოზიციური 

პარტიების დამფინანსებლებს (Radio Liberty 2022გ). აღნიშნული კი, ფართო სურათში 

გარკვეულწილად წარმატებით  მოქმედებს  ე.წ კონსერვატიულ ამომრჩეველთა მმართველი 

პარტიის გარშემო მობილიზებისთვის და ამავდროულად, ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე 

ბუნდოვან წარმოდგენას უქმნის პრო-დასავლური განწყობის ამომრჩეველს. 

ამ ფონზე კი, საპარლამენტო ბოიკოტში მყოფ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებს, 

რომლებსაც მიმდინარე ეტაპზე დეოლიგარქიზაცია პარტიულ პოზიციებად აქვთ აღებული 

და მოქალაქეთა მობილიზაციას ამ საკითხის გარშემო ცდილობენ, მცირე ელექტორალური 

მხარდაჭერა აქვთ, როგორც ცალ-ცალკე, ასევე ერთად. მეორე მხრივ კი, საპარლამენტო 

ოპოზიციის იმ ნაწილი, რომელშიც ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიაც შედის, აღიარებს 

რომ მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის ევროინტეგრაციისთვის მთავარი პრობლემა ოლიგარქიაა 

(Timer 2022, 1tv. 2022, Melia 2022), თუმცა, ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად 

შექმნილ ალტერნატიულ კანონპროექტში არ შეიტანეს დეოლიგარქიზაციის კანონი 

(Interpresnews 2022დ). იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ საპარლამენტო ოპოზიციურ 

პარტიებს აფინანსებენ დიდი ფინანსური რესურსის მქონე ბიზნესმენები, აღნიშნული ნაბიჯი 

ელექტორალური თვალსაზრისით პრობლემატურად ჩანს. იმის მიუხედავად, რომ ამჟამად 

სახელმწიფო მიტაცება ივანიშვილის სახელთანაა დაკავშირებული, ტრადიციულად, 

საქართველოში შეკავებისა და გაწონასწორების დემოკრატიული მექანიზმების არსებობა 

დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან მოყოლებული ის მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რაც 

მთავრობების ხელში მართვის ბერკეტების მთლიანად კონცენტრირებას აადვილებს.  

შესაბამისად, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში გააქტიურდა დისკუსია დეოლიგარქიზაციის შესახებ, 
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აღნიშნული პარტიების მიერ დეოლიგარქიზაციის კანონის უგულებელყოფა, საზოგადოების 

მხრიდან შესაძლოა სრულიად სამართლიანად ჩაითვალოს, ახალი ოლიგარქების 

სახელმწიფო რესურსებზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობად. მით უმეტეს, რომ ამ 

თემაზე პოლიტიკური კაპიტალის დაგროვება უკვე სცადა მმართველმა პარტიამ, რომლის 

განცხადებითაც ოპოზიციურ პარტიებს აღნიშნული კანონის ინიციირების  შეეშინდათ, 

რადგან მას შეეძლო კონკრეტული ოპოზიციური ლიდერებისთვის საფრთხე შეექმნა (Publika 

2022ბ).   

შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური პარტიების მიმართ დაბალი 

საზოგადოებრივი ნდობის ფონზე, ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილის 

არათანამიმდევრული მოქმედება უფრო ამცირებს ქვეყანაში პოლიტიკური კონკურენციის 

შესაძლებლობას. ეს კი, უფრო მეტად საეჭვოდ ხდის არჩევნებში პოლიტიკური ფასის 

გადახდის საფრთხის გამო მმართველი ელიტის მხრიდან ევროინტეგრაციის მიმართულებით 

ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას.   

 

რა არის საჭირო პოლიტიკური კონკურენციის გასაძლიერებლად? 

სახელმწიფოს მიტაცების პირობებში, როდესაც ნაკლები შესაძლებლობაა რეფორმირების 

თვალსაზრისით მთავრობის პოლიტიკურ ნებაზე საპარლამენტო ზედამხედველობის 

მექანიზმმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს და დაბალი პოლიტიკური კონკურენციაც 

მმართველი ელიტისთვის არჩევნებს საფრთხედ არ ქმნის, პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლა 

მარტივ ამოცანად არ მოჩანს. თუმცა,  იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ 

არსებობს საარჩევნო დემოკრატია, პოლიტიკური კონკურენციის გაძლიერება მთავრობაზე 

დემოკრატიული წნეხის განხორციელებისთვის შესაძლოა ერთადერთი რელევანტური 

გამოსავალი იყოს. პოლიტიკურ ველზე კონკურენციის გაზრდა კი, პოლიტიკური პარტიების 

პარტიული პოზიციებისა და მოქმედებების საზოგადოებრივი მოთხოვნებთან თანხვედრის 

(Johnston 2022) და არსებული საშინაო და საგარეო პოლიტიკური კონიუნქტურის 

გათვალისწინების გარეშე კი, ამ ეტაპზე შეუძლებელია.  

იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი უმრავლესობა (80%) 

პარტიათაშორის თანამშრომლობას ელის იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ზოგიერთი პარტიის 

ქმედებები ან მოსაზრებები ამომრჩევლისთვის მიუღებელია (NDI 2022) და ასევე, მოქალაქეთა 

უმრავლესობა მნიშვნელობას ანიჭებს ევროპული საბჭოს მიერ საქართველოსთვის 
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დაწესებული პირობების პროცესში ოპოზიციის ჩართულობას (NDI 2022), მნიშვნელოვანი 

იქნებოდა, რომ მთელ ოპოზიციურ სპექტრს მთავრობასთან ეთანამშრომლა  ევროკომისიის 

რეკომენდაციების შესრულების მიზნით შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში. ქვეყანაში არსებული 

პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თანამშრომლობის 

შემთხვევაში, რეკომენდაციების სრულყოფილად შესრულების მხრივ ოპოზიციურმა 

პარტიებმა მთავრობაზე წნეხის განხორციელება შეძლონ. თუმცა, ოპოზიციურ პოლიტიკურ 

პარტიებს ეს ნაბიჯი დაეხმარებოდა,  დაენახებინა ამომრჩევლისთვის, რომ საკუთარ 

პოლიტიკურ სტრატეგიას იმ წითელი ხაზებით კი არ განსაზღვრავენ, რაც, შესაძლოა, 

მოსახლეობისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს (Samkharadze 2022), არამედ,  მზად არიან 

უპასუხონ საკუთარი ამომრჩევლის დაკვეთას და მეტი მზაობა ჰქონდეთ საერთოეროვნულ 

საკითხებზე თანხმობისთვის (Samkharadze 2022).  ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ 

პირობებში, სადაც მოქალაქეთა უმრავლესობა პოლიტიკურად გადაუწყვეტელია (NDI 2022) 

და თავად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ამომრჩეველიც კი არ უცხადებს 

ოპოზიციურ პარტიებს უპირობო ნდობას (NDI 2022). ამავდროულად, 19 აპრილის 

შეთანხმების შედეგების გათვალისწინებით, აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი იქნებოდა 

ქვეყნის შიდა და კონიუნქტურის ფონზეც. კონსტრუქციული თანამშრომლობა ევროკომისიის 

რეკომენდაციების შესასრულებლად შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში, მმართველ პარტიას 

შესაძლებლობას შეუმცირებდა, პასუხისმგებლობა გადაენაწილებინა ოპოზიციისთვის, 

როგორც ეს მოხდა 19 აპრილის შეთანხმების ანულირების შემთხვევაში5. ამავდროულად კი, 

კონსტრუქციულ პოლიტიკურ ძალად გამოჩნდებოდნენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, 

რომლებიც 19 აპრილის შეთანხმების ჩაშლის შემდეგ ქართული პოლიტიკური კლასისგან 

მნიშვნელოვნად დისტანცირდნენ. აღნიშნული კი, გეოპოლიტიკური ცვლილებების 

გათვალისწინებით, ქვეყნისთვის გარკვეულ რისკებს ქმნის.   

ამავდროულად, ევროკომისიის რეკომენდაციების გამოქვეყნების შემდეგ პოლიტიკურ 

ველზე მნიშვნელოვნად დაწინაურდა დეოლიგარქიზაციის შესახებ დისკუსია. კორუფციულ 

სისტემაში პოლიტიკური კონკურენციის გაძლიერებისთვის კი, მნიშვნელოვანია, რომ 

მოქალაქეებმა დაინახონ ისეთი ალტერნატივა, რომელიც არ გააგრძელებს არსებული 

მთავრობის პრაქტიკას (Agarberg 2020). იმის გათვალისწინებით, პარტიების უკან მსხვილი 

დამფინანსებლები დგანან (IDFI 2021), რაც თავისთავად კითხვებისა და ეჭვების საფუძველია 

საზოგადოების დიდ ნაწილში, ოპოზიციური პარტიების მხრიდან დეოლიგარქიზაციის 

                                                             
5 მიუხედავად იმის, რომ მმართველმა პარტიამ 19 აპრილის შეთანხმების ანულირებამდე არ დაიცვა ამ 
შეთანხმებით გათვალისწინებული ,,ამბიციური სასამართლო რეფორმის“ გეგმა და დაჩქარებული წესით 
დააკომპლექტა სასამართლო კორპუსი.  
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კანონის ინიციირება მნიშვნელოვანი განაცხადი იქნებოდა, რომ ისინი მომავლისთვის ქმნიან 

იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელიც ძალაუფლების მქონე ელიტების და მათი კერძო 

ინტერესების გავლენას ხელს შეუშლის. სწორედ მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის 

დაპირება აღმოჩნდა ერთ-ერთი გარდამტეხი ფაქტორი 2019 წლის უკრაინის და 2020 წლის 

მოლდოვის საპრეზიდენტო არჩევნებში (Eurasianet.2020, NeweasternEurope 2020).  

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქეებმა თავი იგრძნონ პოლიტიკური პროცესის 

ნაწილად. საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით, მთავარი ეროვნული მნიშვნელობის საკითხი 

ეკონომიკური პრობლემები და სიღარიბეა (NDI 2022). როგორც წესი, მიტაცებული 

სახელმწიფოს და ეკონომიკის პირობებში მხოლოდ ინიდივიდთა ვიწრო ჯგუფი იღებს 

ეკონომიკურ ბენეფიტს უფრო მეტი მოქალაქის კეთილდღეობის ხარჯზე (Johnston and 

Kphundeh 2004). პოლიტიკურ და სოციალურ ეკვილიბრიუმში იმ მოქალაქეთა მობილიზება, 

რომლებიც ეკონომიკური ფასს იხდიან მიტაცებული სახელმწიფოს გამო (Johnston 2022). 

ამისთვის კი, პოლიტიკურ პარტიებს სჭირდებათ გრძელვადიანი ეკონომიკური პროგრამის 

შემუშავება და ამ საკითხზე საგნობრივი დისკუსიების გააქტიურება, რაც სავარაუდოდ 

სოციალური და ეკონომიკური პრობლემებისგან გადაღლილ ამომრჩეველს პოლიტიკური 

პროცესისკენ მოაბრუნებდა. 

 

დასკვნა 

მასშტაბისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ევროკომისიის რეკომენდაციებით 

განსაზღვრულ პრიორიტეტულ სფეროთა რეფორმირება თითქმის მთლიანად 

დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნებაზე. რეფორმების მიმდინარე დინამიკა კი კიდევ ერთხელ 

ადასტურებს, რომ მიტაცებული სახელმწიფო იმ მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური 

ცვლილებების შესაძლებლობას სპობს, რომელმაც შესაძლოა სახელმწიფო პოლიტიკაში 

კერძო პირთა ინტერესები აღმოფხვრას.  ამ ფონზე, მთავრობის რეფორმებისადმი 

დამოკიდებულება და ანტიდასავლური რიტორიკა საკმარისი მიზეზია ოპოზიციის დიდი 

ნაწილისთვის, რომ საერთაშორისო პარტნიორების მოლოდინების მიუხედავად, 

ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების მიზნით შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში არ 

ჩაერთოს და ქვეყნის ევროპული კურსის შენარჩუნებისთვის მთავრობაზე  პოლიტიკური 

წნეხის განხორციელებას საარჩევნო მეთოდით იმედოვნოს.  
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იმის მიუხედავად, რომ ზოგადად, მთავრობის პოლიტიკური ნების სტიმულირებისთვის 

არჩევნებისთვის მოქალაქეთა მობილიზება მნიშვნელოვან ფაქტორად ითვლება, ქვეყნის 

პოლიტიკურ ველზე  დაბალი პოლიტიკური კონკურენციის პირობებში ნაკლებად 

სავარაუდოა, მმართველი ძალა ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით ქვეყნის 
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