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თეონა ზურაბაშვილი 1 
 

 

ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის მიცემული რეკომენდაციების 12-პუნქტიან 

ჩამონათვალში დეოლიგარქიზაცია ერთ-ერთ საკამათო საკითხად რჩება ქვეყანაში. ამ 

კონკრეტული რეკომენდაციის მიხედვით, კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველომ 

უნდა შეძლოს ,,დეოლიგარქიზაცია და პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ 

ცხოვრებაში კერძო ინტერესების გადაჭარბებული გავლენის აღმოფხვრა” (European 

Commission 2022ა).  თუმცა, ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში დიამეტრულად განსხვავდება 

მოსაზრებები ამ რეკომენდაციის შესრულების შესახებ. მმართველი პარტიის განცხადებით, 

დეოლიგარქიზაციის შესახებ ჩანაწერი არ ეხება პარტიის დამფუძნებელს, ბიძინა ივანიშვილს 

და ის ერთმნიშვნელოვნად მიემართება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებსა 

და მათ დამფინანსებლებს (Interpresnews.ge 2022ა). მოცემული რეკომენდაციის შესრულების 

მიზნით, ქართულმა ოცნებამ საქართველოს პარლამენტში უკვე წარადგინა 

,,დეოლიგარქიზაციის შესახებ“ კანონპროექტი (Parliament of Georgia 2022ა), რომელიც 

უკრაინის დეოლიგარქიზაციის კანონის (President of Ukraine 2021) ანალოგს წარმოადგენს. 

ქართული ოცნებისგან განსხვავებით ოპოზიციის წარმომადგენლები ქვეყნის ერთადერთ 

ოლიგარქად, ივანიშვილს ასახელებენ (RadioTavisupleba.ge 2022ა). შესაბამისად, მათი 

პოზიციების მიხედვით, არსებული კანონი თანხვედრაში არ მოდის ქვეყნის რეალურ 

პრობლემასთან (RadioTavisupleba.ge 2022ა).  

                                                             
1 პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. 
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ქვეყანაში არსებული რადიკალური პოლარიზაციის ფონზე, დეოლიგარქიზაციის შესახებ 

დისკუსია პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის ურთიერთბრალდებების  ჩვეულ ციკლს 

ემსგავსება და საკითხის გარშემო ბუნდოვანება მოქალაქეთა განწყობაზეც აისახება - 

გამოკითხულ მოქალაქეთა 51% ვერ ასახელებს, ვინ არის ქვეყანაში ოლიგარქი (CRRC- Georgia 

Omnibus 2022). საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, მოცემული პოლიტიკის 

მემორანდუმის მიზანია განიხილოს, ნიშნავს თუ არა დეოლიგარქიზაცია მხოლოდ 

კანონმდებლობაში ცვლილებას, უკრაინის დეოლიგარქიზაციის კანონის საქართველოს 

რეალობასთან შესაბამისობა, მასთან დაკავშირებული რისკები და საქართველოს 

პოლიტიკურ ველზე არსებული მოთამაშეების იდენტიფიცირების ფონზე, გამოკვეთოს 

დეოლიგარქიზაციის სავარაუდო პერსპექტივა.  

 

საკმარისია თუ არა დეოლიგარქიზაციისთვის მხოლოდ 

დეოლიგარქიზაციის კანონის მიღება? 

თანამედროვე ტერმინოლოგიით, ოლიგარქია გულისხმობს ეკვილიბრიუმს, სადაც 

პოლიტიკური პროცესები და ეკონომიკა სისტემურად ემსახურება მდიდარ ადამიანთა მცირე 

ჯგუფის ინტერესებს (Gottfried 2019). თუმცა, თავად ტერმინი, ოლიგარქი, უფრო 

პოლიტიკური შეფასების საგანია, ვიდრე ანალიტიკური კონცეფცია (Johnston 2005) და 

არსებულ ლიტერატურაზე დაყრდნობით, შეიძლება ვარაუდი, რომ ის უფრო მიემართება ე.წ. 

ოლიგარქების modus operandi-ის ანუ  საკუთარი სიმდიდრის და პოზიციების გაფართოებისა 

და დაცვისთვის გამოყენებულ კონკრეტულ მეთოდებსა და ძალისხმევას (Hellman and 

Kaufman 2001). ამ თვალსაზრისით, პრაქტიკიდან გამომდინარე, ოლიგარქებისთვის 

მნიშვნელოვანი კაპიტალია მათი სოციალური პოზიციები და გავლენები, მათ შორის 

სახელმწიფო ინსტიტუტებთან (Hellman and Kaufman 2001). ოლიგარქებს სახელმწიფოს 

საკვანძო ინსტიტუტებზე წვდომა შეიძლება ფორმალურად ჰქონდეთ- უშუალოდ 

მონაწილეობდნენ პოლიტიკის ფორმულირებასა და იმპლემენტაციაში, ან არაფორმალურად 

- სახელმწიფოს ოფიციალური პირებზე გარკვეული ფინანსური თუ სხვა ტიპის გავლენის 

შედეგად აღწევდნენ მათთვის მისაღები პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნას (Hellman and 

Kaufman 2001).  ეკონომიკური თვალსაზრისით, სახელმწიფო პოლიტიკაში ფორმალური თუ 

არაფორმალური ჩარევით, ოლიგარქები გავლენას ახდენენ ისეთი ტიპის კანონმდებლობის, 

პოლიტიკის და რეგულაციების შემუშავებაზე,  რომლებიც მათი კერძო ეკონომიკური 

სარგებლის უზრუნველყოფას განაპირობებს (Hellman and Kaufman 2001). ამასთან,  
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ოლიგარქები იყენებენ თავიანთ გავლენას ისეთი რეფორმების დასაბლოკად, რომლებიც 

ძალაუფლებისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარ ხელმისაწვდომობას 

უზრუნველყოფს და ეკონომიკურ რესურსებზე მათი ექსკლუზიური წვდომის პრევენციას 

მოახდენს (Hellman and Kaufman 2001). პოლიტიკური  თვალსაზრისით კი,  ოლიგარქების 

ჭარბი გავლენა აფერხებს ან ბლოკავს ისეთ პოლიტიკურ რეფორმებს, რომლებმაც კერძო 

ინტერესების ჩარევისგან თავისუფალი ინსტიტუციური გარემო უნდა უზრუნველყონ 

(Hellman and Kaufman 2001).  

შესაბამისად, დეოლიგარქიზაცია, როგორც ევროკომისია მიუთითებს,  ოლიგარქების კერძო 

ინტერესების გავლენისგან ქვეყნის(ების) პოლიტიკისა და ეკონომიკის გათავისუფლებას 

ნიშნავს. სხვადასხვა არაკონსოლიდირებული დემოკრატიების შემთხვევების განხილვისას 

კი, აშკარაა, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკასა და ეკონომიკაში ოლიგარქების ღრმა 

ინტერვენციის გამო მათი ინტერესების აღმოფხვრა მარტივი  არ არის (Hellman and Kaufman 

2001) და ეს პროცესი გულისხმობს უფრო ფუნდამენტურ პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ 

ცვლილებებს, ვიდრე მხოლოდ კონკრეტული საკანონდებლო ცვლილებაა (Johnston 2022). 

ამაზე მკაფიოდ მიუთითებს, ევროკომისიის გადაწყვეტილებაც, რომ დეოლიგარქიზაციის 

შესახებ რეკომენდაცია ასევე გაეცათ კანდიდატის სტატუსის მქონე მოლდოვისა და 

უკრაინისთვის.  

უკრაინისთვის, რომელიც ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებიდან დეოლიგარქიზაციის კანონის 

მიღების მხრივ პიონერია,  აღნიშნული რეკომენდაციის გაცემა ქვეყანაში არსებულ სისტემურ 

პრობლემებს უკავშირდება. კერძოდ, ევროკომისიის მიერ გაცემულ რეკომენდაციაში 

საუბარია სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაბალ ხარისხსა, კორუფციის მაღალი დონის 

და მედია თავისუფლების ნაწილში, სადაც აღნიშნულია რომ ამ სფეროებში სისტემური 

პრობლემები კვლავ აძლევს ოლიგარქებს წვდომას ქვეყნის საკვანძო ინსტიტუტებზე 

(European Commission 2022ბ). მოლდოვის შემთხვევაში კი, მთავარ მიზეზად შეიძლება 

დასახელდეს ანტი-ოლიგარქიული კანონის არ არსებობა. მიუხედავად იმის, რომ ქვეყნის 

პრეზიდენტი, მაია სანდუ მკვეთრად ანტიკორუფციული პოზიციებით გამოირჩევა, 

ევროკავშირის რეკომენდაციების გამოქვეყნების პერიოდისთვის მოლდოვაში არ არსებობდა 

ანტი-ოლიგარქიული კანონი, რომელიც მმართველი პარტიის ანტიკორუფციულ პოლიტიკას 

უფრო მეტად გააძლიერებდა (Necsutu 2022). შესაბამისად, საკანონმდებლო ჩარჩოს 

არარსებობა შესაძლოა, ერთ-ერთი მიზეზი იყოს, რაც მოლდოვის ოლიგარქებს საშუალებას 

აძლევს თავი პოლიტიკურ დევნის მსხვერპლად წარმოაჩინონ და კვლავ ჰქონდეთ მცდელობა, 

ჩაერიონ ქვეყნის პოლიტიკასა და ეკონომიკაში (Intellinews.com 2022, Balkaninsight.com 2022). 
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მოლდოვისა და უკრაინის შემთხვევებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია მსჯელობა, რომ 

საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა - დეოლიგარქიზაციის კანონის მიღება, მხოლოდ პირველი 

ნაბიჯია ქვეყნის ოლიგარქების კერძო ინტერესებისგან გასათავისუფლებლად და ისეთი 

საჯარო პოლიტიკის შექმნა, რომელიც საზოგადოებრივ სარგებელს მოემსახურება, ქვეყანაში 

სისტემურ პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ ცვლილებებს გულისხმობს.  

 

ცვლილებები საკანონმდებლო დონეზე: რამდენად შესაბამისია უკრაინის 

დეოლიგარქიზაციის კანონი საქართველოს რეალობისთვის? 

 მმართველი პარტიის გადაწყვეტილებით, საქართველოს დეოლიგარქიზაციის 

კანონპროექტში  უკრაინის კანონთან თითქმის იდენტური კრიტერიუმები გაიწერა, რომლის 

მიხედვითაც ოლიგარქის იდენტიფიცირება და მის (მათ) წინააღმდეგ ზომების გატარება 

უნდა მოხდეს (Publika.ge 2022). კანონპროექტის მიხედვით, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და 

პოლიტიკური წონის მქონე პირად (ოლიგარქად) მიიჩნევა ფიზიკური პირი, რომელიც 

შემდეგი კრიტერიუმებიდან სულ მცირე სამ მათგანს ერთდროულად აკმაყოფილებს:  

o პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობს;  

o მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს;  

o არის იმ მეწარმე იურიდიული პირის საბოლოო ბენეფიციარი, რომელსაც 

ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა უკავია და რომელიც ამ მდგომარეობას 1 

წლის განმავლობაში ინარჩუნებს ან აუმჯობესებს;  

o მისი და იმ მეწარმე იურიდიული პირების აქტივების დადასტურებული 

ოდენობა, სადაც ის ბენეფიციარია, შესაბამისი წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 

1000 000-ჯერ აღემატება შრომისუნარიანი პირებისთვის დადგენილ საარსებო 

მინიმუმს (Parliament of Georgia 2022ბ). 

ქართული ოცნებისთვის, უკრაინის კანონის მოდელად გამოყენების არგუმენტი 

დაკავშირებულია ოლიგარქის ცნების გაგებასთან. მმართველი პარტიის თავმჯდომარის 

განცხადებით, ,,ოლიგარქის ცნება არის უნივერსალური, ოლიგარქი ვერ იქნება სხვა 

უკრაინაში და სხვა საქართველოში, შესაბამისად [უკრაინაში მიღებული დეფინიცია], 

საქართველოსთვისაც რელევანტური იქნება“ (Formulanews.ge 2022). იქიდან გამომდინარე, 

რომ ოლიგარქიის ცნების შესახებ საყოველთაო შეთანხმება არ არსებობს და ამასთან, 

ოლიგარქიულ გავლენებთან ბრძოლის საკანონმდებლო პრეცედენტი ასოცირებული 
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ტრიოდან უკრაინაში შეიქმნა, შეიძლება ჩანდეს, რომ მმართველი პარტიის გადაწყვეტილებას 

რაციონალური საფუძველი აქვს. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს და უკრაინის 

პოლიტიკური კონტექსტი ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება, რაც უკრაინის 

ანტიოლიგარქიულ კანონში მოცემულ კრიტერიუმებს მის ქართულ რეალობასთან აცდენას 

განაპირობებს. მთავარი განსხვავება კი, უკავშირდება ოლიგარქიული სისტემის 

მახასიათებლებს. 

ამ მხრივ ორი ძირითადი ფაქტორი შეიძლება გამოიყოს: პირველ რიგში, ეკონომიკასა და 

პოლიტიკაში ოლიგარქების მონაწილეობის პრობლემა  უკრაინაში გასული საუკუნის 90-იანი 

წლებიდან მწვავედ დგას (Pleines 2016, Yurchenko 2018) და ერთ-ერთი მთავარი დაბრკოლება, 

რაც  ამ ქვეყანაში ლიბერალურ ეკონომიკის პრინციპების დანერგვასა და საჯარო სიკეთის 

თანაბარ ხელმისაწვდომობას ხელს უშლიდა, იყო ოლიგარქთა სიმრავლე (European Court of 

Auditors 2021). უკრაინაში მეტნაკლებად იცვლებოდა მმართველი ბლოკებისა და მათი 

მხარდამჭერი ოლიგარქების კომბინაცია, თუმცა მისი პოლიტიკა რჩებოდა 

კლეპტოკრატიული და კერძო ინტერესებზე მორგებული (Pleines 2016, Yurchenko 2018). 

უკრაინისგან განსხვავებით, საქართველოში 2012 წლამდე ოლიგარქიული მმართველობა 

არასდროს ყოფილა სისტემური პრობლემა და ოლიგარქების ქართულ პოლიტიკაში ჩართვა 

მხოლოდ დროებით მახასიათებლად რჩებოდა. მაგალითად, წინა ხელისუფლების 

გავლენიანი მინისტრი, კახა ბენდუქიძე,  მისი კაპიტალის წარმომავლობის გამო, გარკვეულ 

წრეებში რუს ოლიგარქადაც მოიხსენიებოდა (Wojciech et al, 2017). თუმცა,  ქართულ 

საზოგადოებაში ბენდუქიძისადმი კონტროვერსული დამოკიდებულების მიუხედავად,  მის 

მიერ რომელიმე სფეროს კონტროლის შესახებ დისკუსია შესაბამის წრეებში არ გაჟღერებულა. 

ბადრი პატარკაციშვილის შემთხვევაში კი,  იმის მიუხედავად, რომ ანტი-სამთავრობო 

მოძრაობის დაფინანსების და საპრეზიდენტო კანდიდატად თავის წარდგინების მეშვეობით 

მას ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის მცდელობა ჰქონდა (Wojciech et al, 2017), 

მისი გარდაცვალების გამო ოლიგარქიული მმართველობის შემდგარი ფაქტი ქვეყანაში არ 

დამდგარა.  რეალურად, საქართველოში ოლიგარქიული მმართველობის შესახებ საუბარი 

2012 წლიდან იწყება, რომელსაც მმართველი პარტიის დამფუძნებლის, ბიძინა ივანიშვილის 

სახით კონკრეტული ადრესატი ჰყავს. ამას ადასტურებს ევროპარლამენტის რეზოლუცია და 

საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს ანგარიშები, რომელშიც ბიძინა ივანიშვილი 

მოხსენიებულია, როგორც ქვეყნის ერთადერთი ოლიგარქი, რომელსაც გააჩნია 

დესტრუქციული როლი ქვეყნის პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე (European Parliament 2022, 

Transparency.org 2021).  
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უკრაინასა და საქართველოს შორის განმასხვავებელი მეორე ფაქტორი უკავშირდება 

პოლიტიკაზე კერძო ინტერესების გავლენის მოხდენის მეთოდს. ამ მხრივ, უკრაინაში 

ოლიგარქებს ძირითადად ეკავათ ოფიციალური პოლიტიკური თანამდებობა და ღიად 

ფლობდნენ მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებს (Pleines 2016). საქართველოს 

შემთხვევაში,  ქვეყნის პოლიტიკისა და ეკონომიკაზე ნეგატიურ გავლენის მთავარ მიზეზად 

სახელდება ივანიშვილთან დაკავშირებული არაფორმალური მმართველობა. კერძოდ კი, 

ოფიციალური თანამდებობის დაკავების გარეშე, მის მიერ დაფუძნებული მმართველი 

პარტიისა და მის მიმართ ერთგული ,,სასამართლო კლანის“ მეშვეობით,  ივანიშვილს გააჩნია 

საქართველოს პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ბერკეტების კონტროლის საშუალება 

(Transparency.org 2019, Transparency.org 2021).   

შესაბამისად, უკრაინასა და საქართველოს შორის არსებული კონტექსტური განსხვავებები 

ნაკლებად რელევანტურს ხდის უკრაინის დეოლიგარქიზაციის კანონს საქართველოს 

რეალობაში. თუ უკრაინის ანტიოლიგარქიული კანონი უკრაინის სისტემურ ოლიგარქიულ 

პრობლემას ეხებოდა, საქართველოს შემთხვევაში ეს კანონი ვერ პასუხობს არაფორმალური 

ოლიგარქიული მმართველობის პრობლემას, რომელიც მმართველი პარტიის დამფუძნებლის 

სახელთანაა დაკავშირებული. მიუხედავად იმის, რომ პირადი და ბიზნეს აქტივებით ვერავინ 

უწევს კონკურენციას ივანიშვილს, არაფორმალური გავლენების გამო რთულია კანონის 

მიხედვით პოლიტიკაში ჩართვის ან მასმედიაზე გავლენის კრიტერიუმების მასთან 

თანხვედრა, რომელიც ამ კონკრეტული კანონპროექტის მიხედვით პირის ოლიგარქად 

იდენტიფიცირებისთვის არის საჭირო. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩანს, რომ 

დეოლიგარქიზაციის შესახებ რეკომენდაციის  შესასრულებლად ქვეყანა პირველ ნაბიჯს, რაც 

რელევანტური საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავებას გულისხმობს, მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით დგამს.  

 

პოლიტიკური პარტიების დამფინანსებლები - ოლიგარქები თუ 

ძალაუფლების მქონე ელიტები? 

ევროპარლამენტის რეზოლუციაში სპეციალური შესწორებით შევიდა ჩანაწერი ივანიშვილის 

შესახებ (European Parliament 2022) და მოგვიანებით ევროპარლამენტარმა მკაფიოდ განმარტა, 

რომ დეოლიგარქიზაცია საქართველოში დე-ივანიშვილიზაციას გულისხმობდა 

(GeorgiaToday.ge 2021). თუმცა, მმართველი პარტიის განცხადებით, დეოლიგარქიზაციის 
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შესახებ ჩანაწერი არ ეხება პარტიის დამფუძნებელს და ის ერთმნიშვნელოვნად გულისხმობს 

პოლიტიკური პროცესების შედარებით მსხვილი ფინანსური კაპიტალის მქონე ოპოზიციური 

პოლიტიკური პარტიების დამფინანსებლების გავლენისგან  გათავისუფლებას  (1tv.ge 2021ა, 

RadioTavisupleba.ge 2022ბ).  

ზოგადად, საქართველოში, როგორც არაკონსოლიდირებულ დემოკრატიათა უმეტესობაში, 

მნიშვნელოვანი პრობლემაა პოლიტიკური პარტიების ჩრდილში პოლიტიკური თუ 

ეკონომიკური ინტერესის მქონე მსხვილი ფინანსური კაპიტალის მქონე ინდივიდების 

არსებობა, რომლებიც პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მეშვეობით თავიანთი 

ინტერესების უზრუნველყოფას გრძელვადიან პერიოდზე თვლიან. ოპოზიციური პარტიების 

დიდი ნაწილში მსხვილი დამფინანსებლების არსებობას ადასტურებს პოლიტიკური  

პარტიების დაფინანსების თემაზე მომუშავე არასამთავრობოების ანგარიშებიც 

(Transparency.ge 2021), რომლებიც მიუთითებს, რომ აღნიშნული ფაქტორი ოპოზიციურ 

პოლიტიკურ სპექტრში გარკვეულ ფინანსურ უპირატესობას აძლევს კონკრეტულ პარტიებს 

სხვებთან შედარებით (IDFI 2021). ამ მხრივ, ვისზეც დეოლიგარქიზაციის კონტექსტში 

მმართველი პარტიის წარმომადგენლები აპელირებენ, არიან საქართველოს ყოფილი 

თავდაცვის მინისტრი, დავით კეზერაშვილი, რომელთან თანამშრომლობას და მისი მხრიდან 

ახლად დაარსებული კოალიციის დაფინანსებას, აღიარებენ პარტიების დროას, სტრატეგია 

აღმაშენებელის და გირჩი-მეტი თავისუფლების ლიდერები (Interpresnews.ge 2022ბ, 1tv.ge 

2022ბ, Netgazeti.ge 2022) და თიბისი ბანკის დამფუძნებელი, მამუკა ხაზარაძე, რომელიც 

ამავდროულად წარმოადგენს პარტია ლელოს პოლიტიკურ ლიდერს და მის ერთ-ერთ 

დამფუძნებელს.  გამომდინარე იქიდან, რომ ,,ოლიგარქია“ როგორც ტერმინი, უფრო 

პოლიტიკური შეფასების საგანია (Johnston 2005), ევროკომისიის რეკომენდაციის კონტექსტში 

თავად ოლიგარქის განმარტება შესაძლოა, რომ  სპეკულაციის საკითხი გახდეს. თუმცა, 

ოლიგარქიის კლასიკური დეფინიციიდან გამომდინარე, რომელიც გულისხმობს, 

,,სახელმწიფო მმართველობის კორუმპირებული რეჟიმს, რომელსაც მდიდართა ჯგუფი 

მართავს საკუთარი სარგებლისთვის საზოგადოებრივი ინტერესების ხარჯზე"(Gottfried 2019), 

მოცემული პირები ნაკლებად შეესაბამებიან ოლიგარქის კრიტერიუმებს.  მიუხედავად იმისა, 

რომ აღნიშნული ინდივიდები მეტნაკლებად გავლენას ახდენენ ქვეყნის შიდაპოლიტიკურ 

პროცესებზე, ერთპარტიული მმართველობის გამო მათ ამ ეტაპზე პოლიტიკაში ჩართვა 

საკუთარი კაპიტალის დაცვის და გაფართოების შესაძლებლობას ნაკლებად აძლევთ. ამ 

თვალსაზრისს ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ პოლიტიკაში ჩართვის მიუხედავად, ხაზარაძეს 

ანაკლიის პროექტთან დაკავშირებით არანაირი დივიდენდი არ მიუღია და ქართული 



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

სასამართლოს გადაწყვეტილებით კეზერაშვილი კვლავ სისხლის სამართლის 

პასუხისგებაშია.  

ხაზარაძის და კეზერაშვილის მოქმედებებისა და მიზნების გათვალისწინებით, შესაძლოა, 

მათ უფრო შეესაბამებოდეთ სოციალურ მეცნიერებაში მიღებული ტერმინი არამმართველი 

ძალაუფლების მქონე ელიტები (Mills 1956). ძალაუფლების მქონე ელიტების მთავარი 

მახასიათებელი, რაც მათ რიგითი მოქალაქეებისგან გამოარჩევთ,  ფინანსური თუ 

სოციალური პოზიციებია (Pareto 1961). როგორც შესაბამის ლიტერატურაშია განმარტებული, 

ძალაუფლების მქონე ელიტების მოქმედების ლოგიკა მათი კერძო ინტერესების 

გრძელვადიანად დაცვის ინსტინქტია (Mills 1956). ამ მხრივ კი, კერძო ინტერესების 

კოლექტიურ მიზნად გარდაქმნა და პოლიტიკური საკითხებით მანიპულირება,  

ძალაუფლების მქონე ელიტების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია (Grindle 1989).  

ხაზარაძის და კეზერაშვილის შემთხვევების განხილვისას, მოცემული თეორიული ახსნა 

კონკრეტულ დასაბუთებასაც პოულობს. ამ თვალსაზრისით, ხაზარაძემ პარტია 

პოლიტიკური იმუნიტეტისთვის შექმნა მას შემდეგ, რაც ანაკლიის პროექტთან 

დაკავშირებით სამართლებრივი პრობლემა შეექმნა მოქმედი მთავრობისგან (Transparency.ge 

2020). ასევე,  ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ სამართლებრივი დევნისგან 

გათავისუფლება შეიძლება იყოს კეზერაშვილის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მიზეზი, 

რის გამოც ოპოზიციური პარტიებს ფინანსურად უზრუნველყოფს.  

 

ისრების გადატანა ოპოზიციური პარტიების დამფინანსებლებისკენ: 

სავარაუდო მიზეზები 

აღნიშნულ დისკუსიაზე დაყრდნობით, ლოგიკურია დასკვნა, რომ ქართული ოცნების 

მხრიდან დეოლიგარქიზაციის კონტექსტში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების 

დამფინანსებლების მოხსენიებას კონკრეტული მიზანი აქვს და ის მმართველი პარტიისთვის 

2024 წლის არჩევნებზე რისკების დაზღვევას ისახავს მიზნად. ზოგადად, საუკეთესო 

პრაქტიკაზე დაყრდნობით, ოლიგარქიული მმართველობის გადატეხისთვის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან გარემოებად შეიძლება ჩაითვალოს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, 

სამოქალაქო საზოგადოებასა და მოქალაქეებს შორის ოლიგარქიის წინააღმდეგ ერთგვარი 

დემოკრატიული კოალიცია,  რომელიც არჩევნებში ოლიგარქის დაფინანსებულ პოლიტიკურ 

პარტიას უმრავლესობას დააკარგვინებს (Hellman and Kaufman 2001).  რიტორიკულ დონეზე, 
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ქართული ოცნების მიერ კულტივირებული ნარატივი, რაც, მოქმედი ოლიგარქის და 

ოპოზიციური პარტიების დამფინანსებლების ერთ სიბრტყეზე დაყენებას გულისხმობს,  

სწორედ ამ პერსპექტივას აცლის საყრდენს. ამ ეტაპზე,  ეს თვალსაჩინოცაა,  რადგან 

მოქალაქეთა ნახევარზე მეტმა არ იცის, დღეს საქართველოში ვინ არის ოლიგარქი (გრაფა 1). 

 

გრაფა 1. ევროკომისიის დასკვნით, საქართველომ, სხვა ვალდებულებებთან ერთად უნდა შეასრულოს ე.წ. 

დეოლიგარქიზაციის ვალდებულება. თქვენი აზრით, რომელ პიროვნებას ან პიროვნებებს მოიაზრებს 

ევროკომისია ოლიგარქში ან ოლიგარქებში (%)? 

 

 

 

ამავდროულად, ქართული ოცნების ინიციირებული კანონპროექტის კრიტერიუმები 

ოპოზიციური პარტიების დამფუძნებლებს ერგება. აქედან კი, იქმნება რისკი, რომ 

დეოლიგარქიზაციის კანონი საჭიროების შემთხვევაში პოლიტიკური ოპონენტების 

წინააღმდეგ იქნას გამოყენებული და მათ მიმართ კანონის შესაბამისად გატარებული 

სანქციების მეშვეობით 2024 წლის არჩევნებისთვის უზრუნველყოფილი იქნას დაბალი 

პოლიტიკური კონკურენცია. 
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დეოლიგარქიზაციის მოკლევადიანი და  გრძელვადიანი პერსპექტივები 
 

აშკარაა, რომ მმართველი პარტიის მიერ ინიციირებული კანონპროექტი საკანონმდებლო 

დონეზეც კი ვერ პასუხობს ქვეყნის რეალურ პრობლემას. შესაბამისად, არსებობს რისკი, რომ 

ევროკომისიამ დადებითად არ შეაფასოს აღნიშნული რეგულაციური ჩარჩო და 

დეოლიგარქიზაციის შესახებ რეკომენდაციის შესრულების ეს ეტაპი 

არადამაკმაყოფილებლად ჩათვალოს.  ამ ფონზე, ქართულ ოპოზიციურ სპექტრში უფრო 

მეტად ისმის მოსაზრება, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის 

მინიჭების პერსპექტივა განსხვავებული საპარლამენტო უმრავლესობის კონფიგურაციის 

შემთხვევაში შეიძლება გამოჩნდეს. ამ შემთხვევაში, დიდი ალბათობით, ქართულ 

პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე  ივანიშვილის გავლენა შესუსტდება, რაც, შესაძლოა, 

ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მხრივ ერთ-ერთი კატალიზატორიც 

აღმოჩნდეს. თუმცა, მნიშვნელოვანია აღნიშვნა, რომ საქართველოს მოქალაქეთა მთავარი 

მიზანი ევროკავშირში გაწევრებაა და არა მხოლოდ კანდიდატის სტატუსის მიღება. რადგან 

დეოლიგარქიზაცია ისეთ სისტემურ პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ ცვლილებებს 

გულისხმობს, რომელიც ყველანაირი ტიპის კერძო ინტერესს აღმოფხვრის, ამ მხრივ, 

საქართველოში პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების პრობლემა და მათ უკან მდგარი 

მსხვილი შემომწირველები, იმ პრობლემად შეიძლება ჩაითვალოს, რაც ქვეყნის სრულ 

დეოლიგარქიზაციას, სავარაუდოდ, გრძელვადიან პერსპექტივაშიც, გაართულებს.  

კერძოდ, თუ ამჟამად ქვეყნის ევროინტეგრაციას მნიშვნელოვნად აფერხებს ერთი 

კონკრეტული ოლიგარქის გავლენა მმართველ პარტიაზე, ამ მხრივ ნაკლებად სანდო 

მოცემულობას ქმნიან ძალაუფლების მქონე ამჟამად არამმართველი ელიტები, რომლებიც 

გარკვეული ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირდებიან. როგორც ცნობილია, 

კერძო ინტერესებით მოტივირებული ელიტები მათი ეკონომიკური თუ პოლიტიკური 

ინტერესების გრძელვადიანად დაცვას საუკეთესოდ სუსტად ინსტიტუციონალიზებულ 

გარემოში ახერხებენ (Hellman and Kaufman 2001, Johnston 2005). საქართველო 

არაკონსოლიდირებული დემოკრატიაა, მდგრადი პოლიტიკური და სამართლებრივი 

ინსტიტუტების გარეშე კი, ყოველთვის არსებობს შესაძლებლობა, რომ საჯარო სიკეთიდან 

არაპროპორციული სარგებელი იმ პერიოდში მმართველ პარტიასთან დაახლოებულმა ე.წ. 

ძალაუფლების მქონე ელიტამ გამოიყენოს. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლოა ქვეყანამ კვლავ 

პოლიტიკის მარკეტიზაცია და კლეპტოკრატია მიიღოს მხოლოდ შეცვლილი სახეებით, რაც 
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კიდევ ერთხელ ჩიხში შეიყვანს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებას და ევროპულ 

პერსპექტივას.   

იმის გათვალისწინებით, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში დეოლიგარქიზაციის რეალური 

ნიშნები არ ჩანს და საპარლამენტო კონფიგურაციის შეცვლის შემდეგაც არსებობს გარკვეული 

რისკი, რომ ქვეყანამ სრულ დეოლიგარქიზაციას მიაღწიოს, შესაძლოა, პოლიტიკურ 

პარტიებთან თანამშრომლობით საერთაშორისო საზოგადოებისა და ადგილობრივი 

სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ შემუშავდეს მიზნობრივი საშუალო ვადიანი 

პერსპექტივა, რომელიც სამომავლოდ სისტემურად მოახდენს ნებისმიერი კერძო ინტერესის 

გავლენის პრევენციას.    

ამჟამად, საქართველოს პოლიტიკური პარტიების უმეტესობა დაცლილია შიდაპარტიული 

ორგანიზაციული სტრუქტურისგან (ზურაბაშვილი 2022) - პარტიების დაფინანსების 

დემოკრატიული სქემა არ მუშაობს და ისინი რეალურად დამოკიდებულები არიან მსხვილ 

ფინანსურ შემომწირველებზე. აღნიშნული დამფინანსებლების მიმართ პოლიტიკური 

პარტიების ვალდებულებამ კი მომავალში შეიძლება ახალი მოთამაშეების მიერ ეკონომიკური 

და პოლიტიკური სფეროების კონტროლი გამოიწვიოს.  შესაბამისად, პარტიებში შიდა 

დემოკრატიის გაძლიერება, შესაძლოა, აღმოჩნდეს ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც 

პარტიებს საშუალებას მისცემს, მეტი თანხვედრა იპოვონ საკუთარ ამომრჩეველთან და 

ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებული ელიტურ დაფინანსებაზე.  

ამავდროულად, პარტიების შემომწირველთა რაოდენობის დარეგულირება შესაძლოა 

აღმოჩნდეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ მიმართულებით. არსებული მდგომარეობით, 

საქართველოს კანონმდებლობა ადგენს  პარტიებისთვის კერძო და იურიდიული პირების 

მიერ შემოწირულების ზედა ზღვარს (Transparency.ge 2021). თუმცა, ქართული პოლიტიკური 

პარტიების მიერ შავი ხვრელების მოძებნის პრაქტიკა ის მთავარი პრობლემაა, რაც პარტიათა 

დაფინანსების მხრივ იკვეთება: ეს ძირითადად გამოიხატება დიდი მოცულობის თანხის 

შემომწირველთა რაოდენობაზე ხელოვნური გადანაწილებით - ერთი ინდივიდუალური ან 

იურიდიული პირი არ არღვევს კანონით დადგენილ ზედა ზღვარს, თუმცა, მისთვის მისაღებ 

პარტიას თანადროულად აფინანსებენ მისი შვილობილი კომპანიები ან პარტიასთან კავშირში 

მყოფი ისეთ ინდივიდუალური პირები, რომელთა შემოსავალიც არ მოდის თანხვედრაში 

პარტიისთვის შეწირულ თანხასთან (Transparency.ge 2021). შესაბამისად, შედარებით 

აგრესიულ ღონისძიებას, პარტიებისთვის მოცულობითი თანხის შემომწირველთა 
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რაოდენობის რეგულირებას,   შეეძლო,  თანაბარ პირობებში ჩაეყენებინა ყველა პოლიტიკური 

პარტია, იმის მიუხედავად თუ რა ფინანსური კაპიტალის მქონე პირი დგას მათ უკან. 

ოლიგარქიული გავლენების შემცირებისთვის, ასევე, შესაძლოა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს 

დეცენტრალიზაციის გზით თვითმმართველობების გაძლიერება. არსებული მოცემულობით, 

ქვეყანაში სუსტად ცენტრალიზებული მმართველობაა, რაც მმართველ პარტიას და მასთან 

დაახლოებულ კერძო ინტერესების მქონე პირებს რესურსების აკუმულირებას ქვეყნის 

ნებისმიერ ადგილას უადვილებს. ამის საპირისპიროდ, რეალური ფისკალური და საარჩევნო 

დეცენტრალიზაცია რეგიონებში ქმნის მეტ ე.წ. ვეტო- მოთამაშეს, რომლებსაც შეუძლიათ, 

ცენტრალური მთავრობისგან წამოსული კორუფციული მოტივები დაბლოკონ (Treisman  

2002). კერძოდ კი, დემოკრატიული შეჯიბრებითობის პრინციპით არჩეული ადგილობრივი 

მთავრობა, რომელიც ამავდროულად პასუხისმგებელია კონკრეტულ თვითმმართველობაში 

საჯარო სერვისის მიწოდების ხარისხზე, ნაკლებად ემორჩილება ცენტრალური მთავრობიდან 

ლობირებულ კერძო ინტერესებს (Treisman  2002).  

 
 

დასკვნა 

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით გადადგმული 

პირველი ნაბიჯიც კი, საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება, თანხვედრაში არ მოდის ქვეყნის 

რეალურ პრობლემასთან რომელიც დაკავშირებულია არაფორმალური, ოლიგარქიული 

მმართველობის არსებობასთან. შესაბამისად, არსებობს სერიოზული რისკი, რომ ქვეყანამ 

ევროკომისიის მხრიდან დეოლიგარქიზაციის რეკომენდაციის შესრულების თაობაზე 

დადებითი დასკვნა ვერ მიიღოს. მეორე მხრივ, მმართველი პარტიის მიერ ინიციირებული 

დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტი და მის გარშემო ცირკულირებული ნარატივი უფრო 

ნაკლებ შესაძლებლობას ტოვებს, რომ დეოლიგარქიზაცია მკაფიო საზოგადოებრივი წნეხის 

მეშვეობით მოხდეს ქვეყანაში. არსებული გარემოების გათვალისწინებით კი, იქმნება 

რეალური საფრთხე, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვნად დაზიანდეს 

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივა. იმ შემთხვევაში კი, თუ მომავალ 

არჩევნებში ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა გადადგა მკვეთრი ნაბიჯები და 

საპარლამენტო კონფიგურაცია შეიცვალა, ამ ფაქტორმა, შესაძლოა,  გამოიწვიოს ივანიშვილის 

ფაქტორის დღის წესრიგიდან მოხსნა ანუ დღეს არსებული არაფორმალური ოლიგარქიის 

სისტემის მოშლა. რამაც, თავის მხრივ, შესაძლოა დადებითი მუხტი მისცეს 

საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. თუმცა,  ევროინტეგრაციასთან 
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დაკავშირებით ქვეყნის მოსახლეობის გაცხადებული სურვილის გათვალისწინებით, მთავარ 

მიღწევად მხოლოდ კანდიდატის სტატუსის მიღება არ შეიძლება ჩაითვალოს  და 

დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებული რისკების განხილვა უფრო ფართო ჭრილში, 

გრძელვადიან პერსპექტივაშიც აუცილებელია. ამ ფონზე, მნიშვნელოვან პრობლემად მოჩანს 

ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებთან აფილირებული ე.წ. ძალაუფლების მქონე 

ელიტები, რომელთა გავლენებიც შესაძლოა ახალ საპარლამენტო კონფიგურაციაში 

გაიზარდოს და ამას ქვეყნის სუსტად განვითარებული დემოკრატიული ინსტიტუტები ვერ 

დააზღვევს. შესაბამისად, თუ დეოლიგარქიზაცია განიხილება, როგორც ისეთი საჯარო 

პოლიტიკის შექმნა, რომელიც არა კერძო პირებს, არამედ საზოგადოებრივ სარგებელს 

მოემსახურება, ეს პროცესი ქვეყანაში სისტემურ პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ 

ცვლილებებს გულისხმობს და მისი განხილვა კანონის უზენაესობის ფაქტორის 

გათვალისწინების გარეშე შეუძლებელია. თუმცა, საერთაშორისო საზოგადოების, 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკურ პარტიათა თანხმობით 

შემუშავებული საშუალო ვადიანი სტრატეგიამ, რაც მოიცავს შიდაპარტიული დემოკრატიის 

გაძლიერებას, პარტიების დაფინანსების რეგულირებას და ქვეყნის რეალურ 

დეცენტრალიზაციას, შესაძლოა დამატებით შექმნას ის ჩარჩო, რომელიც მომავალში ქვეყნის 

ეკონომიკურ, სოციალურ და  პოლიტიკურ სფეროებში კერძო ინტერესების გავლენის 

პრევენციას გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს.   
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გამოყენებული ლიტერატურა: 

 
1tv.ge. 2022ბ. ზურაბ ჯაფარიძე - კეზერაშვილზე მსმენია და წამიკითხავს, რომ რაღაც ტიპის ბიზნესები მიისაკუთრა, 

მაგრამ ახლა მიზანი არის, ყველა გავერთიანდეთ. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://1tv.ge/news/zurab-jafaridze-

kezerashvilze-msmenia-da-wamikitkhavs-rom-raghac-tipis-biznesebi-miisakutra-magram-akhla-mizani-aris-yvela-ertad-

gavertiandet/ ბოლოჯერ ნანახია: 08.12.2022; 

1tv.ge.2022ა. ირაკლი კობახიძე - კეზერაშვილი არ უნდა განსაზღვრავდეს, ვინ იყოს „ნაცმოძრაობის“ თავმჯდომარე, ეს 

პარტია მთლიანად ოლიგარქიული გავლენების ქვეშაა. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://1tv.ge/news/irakli-

kobakhidze-kezerashvili-ar-unda-gansazghvravdes-vin-iyos-nacmodzraobis-tavmjdomare-es-partia-mtlianad-oligarqiuli-

gavlenebis-qveshaa/. ბოლოჯერ ნანახია: 08.12.2022; 

Balkaninsight.com. 2022.Moldova Seizes €75 Million in Assets from Fugitive Oligarch. ხელმისაწვდომია 

ბმულზე:https://balkaninsight.com/2022/06/14/moldova-seizes-e75-million-in-assets-from-fugitive-oligarch/. ბოლოჯერ 
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