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ავტორთა ჯგუფი: ბაკურ კვაშილავა (პოლიტიკის მკვლევარი, სამართლისა და პოლიტიკის 
სკოლა, GIPA), გიორგი წულაია (ეკონომისტი); კობა თურმანიძე (კავკასიის კვლევითი 
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დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების წყალობით, 

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს ევროპული ფორუმი. ის შესაძლოა არ 

გამოხატავდეს აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI), ამერიკის შეერთებული შტატების 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ან/და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 

შეხედულებებს.
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საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

წინათქმა

ძვირფასო მკითხველო,

უკრაინაში რუსეთის დანაშაულებრივი შეჭრისთანავე ნათელი გახდა, რომ ახალი უსაფრ-
თხოე ბის წესრიგის ფორმირების ეპოქა დაიწყო. ამ ეპოქაში წყდება ჩვენი რეგიონის, მათ 
შორის, საქართველოს და, შეიძლება, მომავალი მსოფლიოს ბედიც. შეძლებს თუ არა ის, 
საბო ლოოდ გათავისუფლდეს ავტორიტარიზმის, კორუფციის, ნიჰილიზმისა და ნაციზმის 
რუსული დიქტატისგან, დღეს უკრაინის ველებზე, მის სოფლებსა თუ ქალაქებში გამართულ 
ბრძო ლებში ირკვევა.

საქართველოშიც გარკვეული ამოცანები გვაქვს შესასრულებელი. სამწუხაროდ, ისტორიული 
ცვლილებების ეპოქას ძალზე მოუმზადებელნი, დაქსაქსულნი და დაუძლურებულნი შევხვდით: 
ჩვენი პოლიტიკა გამოშიგნულია და თითქმის აღარ ქმნის საინტერესო, ღირებულ შინაარსს; 
მედიის დიდი ნაწილი პროპაგანდის ინსტრუმენტად გადაიქცა, ნაცვლად იმისა, რომ მსჯე ლობას, 
დისკუსიას და ანალიზს, ფაქტებსა და ინფორმაციას გვაწვდიდეს; მოქალაქეები დაიღალ ნენ 
დაუსრულებელი პარტიული დაპირისპირებით; ძირითადი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ 
ნდობაც უკიდურესად შესუსტდა. სწორედ ამ მიზნით დაიწყო პუტინმა ომი: უკეთესი მომავლის 
იმედის მოსასპობად, ყველას და ყველაფრის მიმართ უნდობლობის დასათესად, ადამიანების 
დასაშინებლად და მათში სამოქალაქო ცნობიერების გასანადგურებლად. უკრაინა თავისი 
დემოკრატიული ოპტიმიზმითა და სამოქალაქო ცხოვრების მრავალფეროვნებით ხდებოდა 
რუსული ავტორიტარიზმისთვის სახიფათო და არა იმიტომ, რომ ნატოს ჯარები იქიდან 
გეგმავდნენ მოსკოვის დალაშქვრას. რუსული მმართველობის მოდელი დღეს ცინიზმს, 
იმედგაცრუებას, ძალის სამართალსა და შიშს ეფუძნება. ჩვენ კი საკუთარი შეცდომების, 
მათზე ვერსწავლის, უმოქმედობისა და გულგრილობის გამო, პუტინის გარეშე, თავად 
ვაკეთებთ ამ ყველაფერს.

შექმნილ ვითარებაში ძალზე რთულია არსებულ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ. მეტიც: 
მოვახერხოთ მოულოდნელად გახსნილი ახალი შესაძლებლობების გამოყენება. ევროკავშირის 
წევრობის კანდიდატის სტატუსის მოპოვება უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად - ხელიდან 
გაშვებული მნიშვნელოვანი შანსი და ძვირფასი, დაკარგული დროა.

არსებული დეფიციტის შესავსებად შეიქმნა ეს პუბლიკაციაც, რომელზე მუშაობა უკრაინაში 
მიმდინარე ომიდან მალევე დავიწყეთ, რადგან ნათელი გახდა, რომ მოვლენათა განვითარების 
მოსალოდნელ სცენარებზე სერიოზულად არსად მსჯელობდნენ. ამიტომაც ვითავეთ ამ 
დისკუსიის ხელშეწყობა. შევქმენით „საქართველოს ევროპული ფორუმი,“ როგორც დიალოგისა 
და კოორდინაციის არაფორმალური პლატფორმა საქართველოში, სადაც განსხვავებული 
აზრის მქონე ადამიანები ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის გზებზე 
ერთად იმსჯელებენ.

სასიხარულო და საიმედოა, რომ „საქართველოს ევროპულ ფორუმს“ მალევე შემოუერთდა 
ბევრი მოქალაქე, პოლიტიკური პარტია თუ არასამთავრობო ჯგუფი. დღეისათვის აქ სამასზე 
მეტი წევრია. ჩვენ მათთან ერთად ვაპირებთ, განვიხილოთ ის დასკვნები და რეკომენდაციები, 
რომლებიც ამ კვლევის ფარგლებში მომზადდა. 

„სცენარები საქართველოსთვის“ შესაძლო მომავალს შიდა პოლიტიკის, ეკონომიკის, 
საზოგადოების, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების პრიზმებიდან განიხილავს. 
თავდაპირველად გვსურდა, მომავლის სამ, განყენებულ სცენარზე გვემუშავა: ჯერ შეგვექმნა 



საქართველოს 
ევროპული 

ფორუმი
8

საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

მოვლენათა შესაძლო განვითარების ყველაზე პესიმისტური ხედვა, შემდეგ - ყველაზე 
ოპტიმისტური, ბოლოს კი - მესამე, შუალედური ვერსია, მაგრამ რეალობამ საკუთარი 
პირობები გვიკარნახა: მოვლენების ელვისებური განვითარება მესამე, უფრო „რეალისტური“ 
სცენარის ცალკე განხილვის დროს აღარ გვიტოვებდა. სამწუხაროდ, პესიმისტური სცენარის 
ბევრი კომპონენტი უფრო სწრაფად იქცა რეალობად, ვიდრე წარმოგვედგინა. მაგალითად, 
ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე ნეგატიური მოლოდინი - ევროკავშირის წევრობის სტატუსის 
ვერმიღებასთან დაკავშირებით, რასაც ანტიევროპული და ანტიდასავლური პოლიტიკის 
გააქტიურება მოჰყვებოდა, მალევე გაცხადდა. ამის გამო ჩვენს ექსპერტთა ჯგუფს რამდენჯერმე 
მოუწია პესიმისტური სცენარის გადახედვა და გადამუშავება, მისი სულ უფრო დამძიმების 
ხარჯზე - იმ ფონზე, რაც უკვე დღევანდელ საქართველოში ხდებოდა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, 
საბოლოოდ, ორი: ყველაზე პესიმისტური და ოპტიმისტური სცენარი დაგვემუშავებინა. 

ამ სცენარების ზოგიერთი საკითხი, შესაძლოა, ზედმეტად პესიმისტურად და არარეალისტურად 
მოგეჩვენოთ. მაგალითად, საქართველოს ერთგვარი „ბელორუსიზაცია,“ ანუ ქვეყნის 
პირდაპირი, ძლიერი ავტორიტარიზმისკენ სვლა, რომელსაც თან დასავლეთის დემოკრატიული 
ინსტიტუტებისგან ჩამოშორება და პოტენციური სანქციების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკის 
დაუძლურება ახლავს. ზოგიერთისთვის, მათ შორის, ჩემთვისაც, ეს ყველაფერი რთულად 
წარმოსადგენია, მაგრამ სულაც არ ნიშნავს, რომ ვერ მოხდება. ექსპერტული პროგნოზები 
უმადური საქმეა: ყოველთვის გამოჩნდება ხოლმე მოვლენები და ფაქტორები, რომლებიც 
ანალიზის მომენტში არ არსებობს ან არ ჩანს და, შესაბამისად, არც იოლად შეფასებას 
ექვემდებარება. 

იგივე შეიძლება ითქვას ზოგიერთ საკითხზე, რაც უფრო „ოპტიმისტურ“ სცენარში განი-
ხილება. როგორიცაა, საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის სწრაფი მიღება, მძაფრი 
დაპირისპირების დასრულება და შედეგად, ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური 
სტაბილიზაცია. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს იყო: მოვლენათა განვითარების ფართო, თუმცა 
რეალის ტური ამპლიტუდის ფარგლებში განგვეხილა ის ძირითადი ცვლილებები და შედეგები, 
რომელთა ხილვა მოცემულ პირობებში ეკონომიკაში, საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკასა და 
მთლიანად, საზოგადოებაში შეიძლება. ამით შევეცადეთ, უფრო ნათელი გაგვეხადა ის მძიმე 
თუ პოზიტიური შედეგები, რაც შეიძლება მოჰყვეს ამა თუ იმ მიმართულებით მოქმედებას 
ან უმოქმედობას. 

ჩვენი და ექსპერტთა გუნდის მოსაზრებით, მოვლენათა განვითარების არც ერთი სცენარი 
არ არის სრულიად ჰიპოთეტური - დღევანდელი საქართველო ნებისმიერი მიმართულებით 
შეიძლება წავიდეს. თანამედროვე ბელორუსის გზაზე დადგომის მცდელობა გამორიცხული 
არ არის, მაგრამ არც გარდაუვალია. არც ის მივიჩნიეთ შეუძლებლად, რომ საქართველოს 
პოლიტიკურმა და სამოქალაქო ძალებმა მოახერხონ საკუთარ, კერძო ინტერესებზე მაღლა 
დადგომა, ეროვნული ინტერესების ჰორიზონტების უკეთ გააზრება და თანამშრომლობა 
ისეთ ძირითად საკითხებზე, რომლებიც, ცალკე აღებული, ყველასთვის ისედაც მისაღებია. 
მაგრამ ეს ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რა პოლიტიკურ და მორალურ არჩევანს 
გააკეთებენ მთავრობა, პოლიტიკური ჯგუფები და საბოლოო ჯამში, ამ ქვეყნის მოსახლეობა. 
ეს პუბლიკაცია სწორი არჩევანის წასახალისებლადაც შეიქმნა.

სამწუხაროდ, ბოლოდროინდელი მოვლენები საქართველოში ისე განვითარდა, რომ ბევრად 
უფრო მეტი ვარაუდი ახდა პესიმისტური სცენარიდან, ვიდრე ოპტიმისტურიდან. მეორე მხრივ, 
რუსეთმა უკრაინაში თავისი მიზნების განხორციელება ვერ მოახერხა. უკრაინელთა გმირული 
ბრძოლა თავისუფლებისთვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის მთელ აღმოსავლეთ ევროპასა 
და ცენტრალურ აზიაში დემოკრატიის გაძლიერებისთვის. ჩნდება საშუალება, რუსული 
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საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

ძალის ვაკუუმი ახალი, პროდემოკრატიული, დასავლური ინსტიტუტების მიერ შეივსოს და 
ჩვენი ქრონიკული სიღარიბის, გაუთავებელი და მავნებელი პოლიტიკური ფრაგმენტაციისა 
და ტერიტორიული მთლიანობის რღვევის დასასრულებლად ახალი გზები გამოჩნდეს. ამ 
ყველაფერზე უარის თქმა ერთი რიგითი შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება კი არა, ეროვნული 
ინტერესების, საუკეთესო ქართველთა თაობების ოცნების წინააღმდეგ მოქმედება იქნებოდა. 
ამის საშუალება არ უნდა მივცეთ არც შიდა ომებში გართულ პარტიებს, არც იმ სახელმწიფო 
მოხელეებს, ვისთვისაც ფული და ძალაუფლება ეროვნულ ინტერესზე ძვირფასია. 

სწორედ ეს არის ჩვენი მოქალაქეების ამოცანა და „ევროპული ფორუმიც“ ამგვარი საქმისთვის 
შეიქმნა: ხელი შეუწყოს პოზიტიური, სტრატეგიული და რაციონალური ამოცანების ირგვლივ იმ 
ადამიანებისა და ორგანიზაციების კონსოლიდაციას, ვისთვისაც ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია 
ქართული სახელმწიფოს მშენებლობა, ვინც ხედავს ამ შანსს და შესაძლებლობას. ასეთები 
კი ცოტანი არ არიან. 

აღნიშნულ საქმეში მხარდაჭერისთვის ძალზე მადლიერნი ვართ აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტის და მისი გუნდის, ისევე, როგორც USAID-ის, რადგან სწრაფადვე 
მიხვდნენ საკითხის მნიშვნელობას და მის ორგანიზებაში დაგვეხმარნენ. გაგვიმართლა, 
რომ პოლიტიკის, მედიის, ეკონომიკისა და დიპლომატიის გამორჩეულ ექსპერტებთან 
შევძელით მუშაობა. კორნელი კაკაჩიამ (საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი GIP), ნინო 
რობაქიძემ (მედიის მკვლევარი), ბაკურ კვაშილავამ (პოლიტიკის მკვლევარი და სამართლისა 
და პოლიტიკის სკოლა, GIPA), გიორგი წულაიამ (ეკონომისტი), კობა თურმანიძემ (კავკასიის 
კვლევითი რესურსების ცენტრი) მოახერხეს კომპაქტურად და ლაკონიურად გადმოეცათ ის 
ძირითადი მიგნებები და დასკვნები, რომლებიც ხანგრძლივი მსჯელობის და დისკუსიის 
შედეგად მივიღეთ. მათ შორის, ფორუმის წევრებთან შეხვედრებზე - თბილისსა თუ სხვა 
ქალაქებში. მინდა, მადლობა ვუთხრა მათ გულდასმით შრომისა და იმ დროისთვის, რაც ამ 
საქმეს შეალიეს. 

ვფიქრობ, საყურადღებო და მნიშვნელოვანი საკითხავი შევქმენით. აუცილებლად უნდა ვთქვა, 
რომ ვერც ერთი სცენარი ვერ განიხილავს ყველა იმ ფაქტორს, რომელმაც შეიძლება სოცია-
ლურ-ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ საგარეო ცვლადებზე მოახდინოს გავლენა. ნებისმიერი 
ანალიზი შეზღუდულია გარკვეული დაშვებებით, მკვლევართა მეთოდოლოგიური არჩევა-
ნითა და გამოყენებული ცვლადებით. ეს შეზღუდვები ნებისმიერი კვლევისას აუცილებელი 
და გარდაუვალია. რა თქმა უნდა, არსებობს ისეთი გაუთვალისწინებელი, მოულოდნელი 
მოვლენებიც, რომელთაც ვითარების დრამატულად შეცვლა შეუძლია. ამის მიუხედავად, 
ვფიქრობ, უამრავი მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ფაქტორის შეფასება მოვახერხეთ. 
დოკუმენტის განხილვას სხვადასხვა ფორუმზე და მრავალ განსხვავებულ ჯგუფთან ვაპირებთ, 
რადგანაც სწორედ ახლა და აქ არის საჭირო ერთობლივი შრომა მოვლენათა ყველაზე 
რთული სცენარის თავიდან ასაცილებლად და მოქალაქეებისთვის პოზიტიური პერსპექტივის 
შესაქმნელად. ამას თანამშრომლობა, მონდომება და ცოდნაზე დაფუძნებული ძალისხმევა 
სჭირდება. იმედი მაქვს, ეს პუბლიკაცია სწორედ ამ საქმეს შეეწევა.

საუკეთესო სურვილებით,

ლევან ცუცქირიძე
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის
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საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
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ოპტიმისტური სცენარი

I. მმართველობა და ინსტიტუტები
1.1 სცენარის წინაპირობები

არსებულ ვითარებაში, როცა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი საგრ-
ძნობლად შეფერხებულია, საკუთარ ძალებში დარწმუნებული ხელისუფლება ძალაუფლების 
შესანარჩუნებლად ავტორიტარიზმისკენ იხრება, ქვეყნის უმთავრეს პარტნიორებთან - აშშ-
სა და ევროკავშირთან ურთიერთობა მნიშვნელოვნად გაუარესებულია, პროდასავლურად 
გან წყობილ მოსახლეობაში კი დემოკრატიის დასაცავად არასაკმარისი მზაობაა, რთულია 
იმის განჭვრეტა, რა შიდა ფაქტორებმა შეიძლება შეუწყოს ხელი მოვლენების სასიკეთოდ 
შემო ბრუნებას. საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე, შეგვიძლია 
ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის მიერ წამოწყებულ ომში უკრაინის გამარჯვებამ, შესაძლოა, ახლო 
მომავალში (ორწლიან პერსპექტივაში) საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე დიდი ზეგავლენა 
მოახდინოს.

დაშვება - უკრაინის გამარჯვება 

რაც დრო გადის, სულ უფრო იზრდება რწმენა, რომ უკრაინა რუსეთს დაამარცხებს და ქვეყანას 
გაათავისუფლებს ოკუპანტებისგან. დასავლეთიდან მიღებული ზუსტი დამიზნების იარაღი 
უკრაინელებს ოკუპანტი ძალის ეფექტიანად მოგერიებასა და პროაქტიულად შეტევაში 
ეხმარება. რუსეთი მძლავრად ექცევა საერთაშორისო იზოლაციაში, უკრაინის მიმართ 
მხარდაჭერა კი ურყევია, რაც იარაღის სტაბილურად მიწოდებაში, ფინანსურ დახმარებასა 
და ევროინტეგრაციის პროცესის გარდამტეხ ცვლილებებში გამოიხატება. უკრაინის საბოლოო 
გამარჯვება საერთაშორისო ურთიერთობებში მნიშვნელოვან ძვრებს შეიტანს. 

ექსპერტები ორ სცენარს განიხილავენ: მცირეს და სრულმასშტაბიანს. პირველ შემთხვევაში, 
უკრაინა შეძლებს თებერვლამდე არსებული სტატუს კვოს აღდგენას - ოკუპანტებისგან 
ქვეყნის დიდი ნაწილის გათავისუფლებას, თუმცა მოუწევს რიგი დათმობები აღმოსავლეთ 
უკრაინასა და ყირიმში; სრული გამარჯვება კი უკრაინის სუვერენიტეტის აღდგენასა და 
ოკუპანტებისგან საკუთარი ტერიტორიის, მათ შორის, დონბასისა და ყირიმის გათავისუფლებას 
გულისხმობს. ექსპერტები შედარებით რეალისტურად პირველ ვერსიას მიიჩნევენ,1 თუმცა, 
ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს მაინც რუსეთის მარცხს ნიშნავს და საერთაშორისო ასპარეზზე 
მისი ძლევამოსილების მითს დაამსხვრევს.

უკრაინის მხარდასაჭერად ევროკავშირმა ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებს ისტორიული შანსი 
მისცა და უკრაინასა და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა. სამწუხაროდ, საქართველოს 
მხოლოდ ევროპული პერსპექტივის გახსნა ერგო და დამატებითი პირობების შესრულება 
მოუწევს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. თუკი 2022 წლის ბოლომდე ევროკომისიის 

1 Fix L., Kimmage M., What If Ukraine Wins?, Foreign Affairs, June 6, 2022.
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რეკომენდაციებს2 არ შევასრულებთ და დემოკრატიზაციის პროცესში პროგრესს არ ვაჩვენებთ, 
დიდია ალბათობა, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა გაურკვეველი ვადით 
გადაიდება. 

ამ ომში უკრაინის გამარჯვება ასოცირებული ტრიოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესს ახალ 
მუხტს შესძენს. ევროკავშირიც უფრო სწრაფად და დამაჯერებლად შეეცდება, კანდიდატ ქვეყნებს 
ინტეგრირების პროცესში დაეხმაროს. უკრაინისა და მოლდოვას შემდგომი, ხელშესახები 
პროგრესის ფონზე, ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს ჩამორჩენა მოსახლეობაში 
გაზრდის მთავრობის მიმართ უკმაყოფილებას. ევროინტეგრაციის მომხრეთა ძალზე მაღალი 
რაოდენობის (82%3) გათვალისწინებით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს მხარდაჭერა მეტწილად 
ეკონომიკური სარგებლის მოლოდინითაა განპირობებული, რეგიონში მომძლავრებული 
დასავლური გავლენების, დემოკრატიული განვითარების ახალი ბიძგის, ასოცირებული 
ტრიოს სხვა ქვეყნების ხელშესახები პროგრესის, გამარჯვებული უკრაინის „გუნდში“ ყოფნის 
მიმზიდველობის ფონზე, საქართველოს აშკარა ჩამორჩენა და ამით ევროინტეგრაციით 
განპირობებული ეკონომიკური მხარდაჭერის შეზღუდვა, მოსახლეობის ყველა ფენაში 
უკმაყოფილებას გამოიწვევს. მმართველი ძალა პასუხისმგებლობის არიდებას შეეცდება 
და ამ პროცესს ყველა შესაძლო მიმართულებით გადაიტანს. მათ შორის, დაადანაშაულებს 
ევროკავშირს, რომ „საქართველოს ძალისხმევა არ დაუფასეს“ და ა.შ. თუმცა, გამარჯვებული 
უკრაინის ფონზე საქართველოს რეგრესს რაც უფრო ნათლად დავინახავთ, მით მეტად 
გაუჭირდება მთავრობას ხალხის დარწმუნება, რომ ევროინტეგრაციის პროცესის შეფერხებაში 
ბრალი არ მიუძღვის.

1.2 დემოკრატიული რეფორმები ევროინტეგრაციის გზაზე

ბუნებრივია, მოსახლეობაში უკმაყოფილების მატება მთავრობაზე შესაძლო წნეხს გაზრდის, 
რათა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის ხელშესაწყობად ქმედითი ნაბიჯები 
გადაიდგას.

როგორც უკვე აღინიშნა, ხელისუფლება შეეცდება ევროინტეგრაციის შეფერხებაში დაადა ნაშაუ-
ლოს ოპოზიცია, დასავლეთი და ა.შ. მმართველი ძალა უკვე აჟღერებს ანტიდასავლურ გზავნი-
ლებს, რაც, სავარაუდოდ, მომავალშიც გაგრძელდება. განსაკუთრებით, თუ ხელისუფლება 
ბრალს დასდებს ევროკავშირს საქართველოს ძალისხმევის „არდაფასებისთვის.“ თუმცა 
უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში, ანტიდასავლური ნარატივი ნაკლებად დამაჯერებელი 
და ეფექტიანი აღმოჩნდება. 

ამ ფონზე დასავლელ პარტნიორებს მეტი ბერკეტი ექნებათ, საქართველოს მთავრობას 
დემოკრატიული განვითარებისთვის აღებული ვალდებულებების შესრულება მოსთხოვონ. 
ხელისუფლებას მოუწევს, გაითვალისწინოს სტრატეგიული პარტნიორების რეკომენდაციები, 
რადგან უკმაყოფილების მატება მის ორგანიზაციულ ძლიერებას პირდაპირ ემუქრება.

2 European Commission, Opinion on the EU membership application by Georgia, 17 June 2022.
3 National Democratic Institute (NDI), Public Attitudes in Georgia, March 2022.
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მსგავს ვითარებაში მნიშვნელოვანი იქნება სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზება და 
სტრატეგიული ქმედება. 2022 წლის ივნისში გამართულმა მასშტაბურმა საპროტესტო აქციებმა 
დაადასტურა, რომ მთავრობის მიერ ევროინტეგრაციის პროცესის შეფერხება მოსახლეობის 
დიდ ნაწილში სერიოზულ უკმაყოფილებას გამოიწვევს. დემოკრატიული რეფორმების 
სტიმულირებისთვის მნიშვნელოვანია მათი რაოდენობის გაზრდა და ამ პროცესის სწორად 
მართვა, რათა მთავრობა იძულებული გახდეს, ევროინტეგრაციის გზაზე გადადგას ქმედითი 
ნაბიჯები. 

იმ შემთხვევაში, თუ სამოქალაქო საზოგადოება მეტ ინფორმაციას მიაწვდის მოსახლეობას, 
რათა უკეთ დაანახოს ევროინტეგრაციის „გაშვებული შანსის“ შედეგები, მოიმატებს ალბათობაც, 
შეიქმნას წნეხი შემდგომი ცვლილებებისთვის.

ამ მოცემულობაშიც მმართველი ძალა საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების მოტივით 
იმოქმედებს და დიდი ალბათობით, ევროკავშირის მიერ დაყენებული 12 რეკომენდაციის4 
შესრულებისას მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტების შენარჩუნებას შეეცდება. 
შესაბამისად, ნაკლებ სავარაუდოა, ვიხილოთ მართლმსაჯულების სისტემის ძირეული 
რეფორმები, ან ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლა და რეალური „დეოლიგარქიზაცია“. თუმცა 
შესაძლოა, დემოკრატიზაციისკენ მცირედ წინგადადგმული ნაბიჯებიც კი, ევროინტეგრაციის 
გზაზე წინსვლის წინაპირობად იქცეს.

1.3 პოლიტიკური კონკურენცია

პოლიტიკური კონკურენციის გაუმჯობესება დიდწილად დამოკიდებული იქნება საარჩევნო 
სისტემისა და ადმინისტრაციის ცვლილებაზე. ევროკავშირის რეკომენდაციაა, საქართველომ ამ 
პროცესში ეუთო-ოდირის, ევროპის საბჭოსა და ვენეციის კომისიის დასკვნები გაითვალისწინოს. 
თუმცა პარლამენტში საარჩევნო სისტემის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის დაკომპლექტებითა და 
პირველი სხდომის შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, უახლოეს მომავალში - იმ პერიოდისთვის, 
როცა ევროკავშირმა გაცემულ რეკომენდაციებთან მიმართებით საქართველოს პროგრესი 
უნდა შეაფასოს, ინკლუზიური პროცესი და დრამატული გაუმჯობესება მოსალოდნელი არ არის.

არსებული კონსტიტუციით, საქართველოს პარლამენტი 2024 წლის ოქტომბრიდან სრულად 
პროპორციული წესით, 150 დეპუტატით დაკომპლექტდება. 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის 
გადასალახად პარტიები დამოუკიდებლად, ბლოკებში გაერთიანების გარეშე იბრძოლებენ. 
ასეთი სისტემა მმართველ პარტიას აძლევს უპირატესობას და შესაძლებლობას, კვლავაც 
განამტკიცოს ხელისუფლების ყველა შტოზე ძალაუფლება. თუმცა უკრაინის წარმატებისა და 
„ქართული ოცნების“ უფრო მყიფე მდგომარეობაში აღმოჩენის შემთხვევაში, სავარაუდოდ, 
მას კვლავ საკონსტიტუციო ცვლილებები და საარჩევნო ბარიერის დაწევა მოუწევს, რაც 
პარლამენტში მეტი პარტიის მოხვედრას, უფრო ფუნქციურ მუშაობას და ძალაუფლების მეტ 
დანაწილებას განაპირობებს. 

4 European Commission, Opinion on the EU membership application by Georgia, 17 June 2022.
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ო პ ტ ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

პარლამენტის თავმჯდომარემ საარჩევნო სისტემის მხრივ ევროკომისიის რეკომენდაციებზე 
სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობაზე პოლიტიკური მიკერძოების მოტივით უარი უთხრა5 ISFED-ს, 
საქართველოში საარჩევნო თემატიკაზე მომუშავე ყველაზე გამოცდილ არასამთავრობო 
ორგანიზაციას. სოლიდარობის ნიშნად მასში მონაწილეობაზე უარი თქვა ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაციამაც (საია). სამოქალაქო საზოგადოების6, ოპოზიციისა7 და დიპლომატთა 
პროტესტის8 მიუხედავად, ამ ნაბიჯით „ქართულმა ოცნებამ“ უგულებელყო ევროპარლამენტის 
მე-10 რეკომენდაცია, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებისას ყველა დონეზე სამოქალაქო 
საზოგადოების მნიშვნელოვან ჩართულობას გულისხმობს. 

„ქართული ოცნების“ გაცხადებული გეგმაა, საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფმა საშემოდგომო 
სესიისთვის ცვლილებების პაკეტი წარადგინოს. თუმცა, პარალელურად, ოპოზიციის ნაწილი 
ალტერნატიულ პროცესშია ჩართული9. ამ„პროცესების კრიტიკის მიუხედავად, შეგვიძლია 
ვიფიქროთ, რომ გარკვეულ ოპოზიციურ ჯგუფებს შორის პოზიციების დაახლოება გრძელვადიან 
პერიოდში გაჩენილი შესაძლებლობის გამოყენების საშუალებას მოგვცემს. 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმდინარე დაკომპლექტებისას ცალსახაა „ქართული 
ოცნების“ სურვილი, ერთპიროვნულად განსაზღვროს ადმინისტრაცია. ამ პროცესში არც 
მისივე ხელდასხმული, თუმცა ბოლო პერიოდში ევროინტეგრაციის საკითხზე უფრო 
დამოუკიდებელ აქტორად გამოკვეთილი პრეზიდენტის კრიტიკას ერიდება, რომელმაც 
მმართველ პარტიას იმედები ამ მხრივაც გაუცრუა10. თუკი პრეზიდენტის წარდგენილ ახალ 
საარჩევნო ადმინისტრაციას პარლამენტი ხმათა ⅔-ით დაამტკიცებს, მაშინ მართლაც 
შეიძლება გაჩნდეს არჩევნების ადმინისტრირების ხარისხთან დაკავშირებით ოპტიმიზმის 
საფუძველი.

პოლიტიკური კონკურენციის შემზღუდავი მნიშვნელოვანი ბერკეტია კომუნიკაციების 
მარეგულირებელი კომისია, რომელიც კრიტიკულად განწყობილი მედიასაშუალებების 
დაუსაბუთებელი სანქცირებით ზღუდავს ამ მედიების სიცოცხლისუნარიანობას და 
ამით პირდაპირ აზიანებს პოლიტიკურ პლურალიზმს და სიტყვის თავისუფლებას11. ეს 
გადაწყვეტილებები ადგილობრივ და საერთაშორისო სასამართლოებში გასაჩივრდება და 
გრძელვადიან პერიოდში ხელს შეუწყობს ამ პრაქტიკის მოშლას.

5 Civil Georgia, შალვა პაპუაშვილი ISFED-ის და ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების შესახებ, 22 აგვისტო, 2022,  
https://civil.ge/ka/archives/505433

6 Civil Georgia, არასამთავროები ქართულ ოცნებას ISFED-ის სამუშო ჯგუფში ჩართვისკენ მოუწოდებენ, 22 აგვისტო, 2022  
https://civil.ge/ka/archives/505397

7 Civil Georgia, ოპოზიციის ნაწილმა ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებისთვის ალტერნატიული სამუშაო პროცესი 
დაიწყო, 25 ივლისი, 2022, https://civil.ge/ka/archives/502000

8 რადიო თავისუფლება, ISFED-ის არდაშვება პარლამენტის სამუშაო ჯგუფში კითხვებს აჩენს რეფორმის პროცესის 
გულწრფელობასთან დაკავშირებით - აშშ-ს საელჩო, 19 აგვისტო, 2022 https://www.radiotavisupleba.ge/a/31996126.html

9 Civil Georgia, ოპოზიციის ნაწილმა ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებისთვის ალტერნატიული სამუშაო პროცესი 
დაიწყო, 25 ივლისი, 2022, https://civil.ge/ka/archives/502000

10 რადიო თავისუფლება, ზურაბიშვილმა ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარე პარლამენტის წინაშე მორიგი ვადით ასარჩევად არ 
წარადგინა, 5 აგვისტო, 2022 https://www.radiotavisupleba.ge/a/31975673.html

11 Civil Georgia, კომუნიკაციების კომისიამ „მთავარი არხი“დააჯარიმა, „ფორმულა“და „ტვ. პირველი“ გააფრთხილა, 23 აგვისტო, 
2022, https://civil.ge/ka/archives/505595
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1.4 ადამიანის უფლებები

ოპტიმისტური სცენარით, საქართველოს ხელისუფლება შეეცდება ევროკომისიის 12 რეკო-

მენდაციის გათვალისწინებას - ევროინტეგრაციის გზაზე პროგრესისთვის. მიუხედავად 

იმისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ხელისუფლება სავარაუდოდ, მისთვის საკვანძო მნიშვ-

ნელობის ინსტიტუტებზე გავლენას არ დათმობს, ზოგიერთი მიმართულებით გაუმჯო-

ბესება შესაძლებელია ვივარაუდოთ. მაგალითად, ევროკომისიის რეკომენდაციების შესა-

ბამისად, გაძლიერდება ძალისხმევა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა წინააღმდეგ 

ძალადობასთან ბრძოლისთვის; ასევე შესაძლებელია, მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების და 

გამო ხატვის თავისუფლების დაცვისთვის გადადგმული მეტი ნაბიჯი ვიხილოთ. მაგალითად, 

გატარდეს ზომები ძალადობრივი ექსტრემიზმის, ჰომოფობიისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ 

ბრძოლის პოლიტიკის შესამუშავებლად, გაიზარდოს ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური 

მონაწილეობა. პოზიტიური სცენარის მიხედვით, საკმარისი წნეხის არსებობისას, შესაძლებელია 

ახალი სახალხო დამცველის კანდიდატურაზე მრავალპარტიული კონსულტაციების გზით 

შეთანხმებაც.

1.5 ინსტიტუტები და ძალაუფლების დანაწილება

ოპტიმისტური სცენარით მოვლენათა განვითარების შემთხვევაში, ხელშესახებ ცვლილე-

ბებს არა უახლოესი თვეების, არამედ უფრო ხანგრძლივ (მინიმუმ 1 წლის) პერიოდში 

უნდა ველოდოთ. მალე საქართველოში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის ახალი 

ხელმძღვანელის დანიშვნა დადგება დღის წესრიგში. მათ შორის, 2022 წელს სახალხო დამ-

ცველისა და გენერალური აუდიტორის; 2023 წელს - კომუნიკაციების კომისიის წევრებისა 

და თავმჯდომარის. ამათგან ევროკომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია სახალხო დამცველის 

თანამდებობაზე დამოუკიდებელი კანდიდატის არჩევაა. მიუხედავად იმისა, სახალხო 

დამცველის მხრიდან ხმამაღალმა კრიტიკამ „ქართულ ოცნებას“ საქმიანობაში ხელი დიდად 

ვერ შეუშალა, მმართველი პარტიის გაღიზიანება და აგრესია გვაფიქრებინებს, რომ 2022 წლის 

შემოდგომაზე ამ პოსტზე მისთვის სრულიად სანდო პიროვნებას აირჩევს. უკრაინის სულ უფრო 

თვალშისაცემი წარმატების გათვალისწინებით, პარტია მსგავსი სცენარისთვისაც შეიძლება 

ემზადებოდეს. ამ შემთხვევაში მათი საუკეთესო სვლა იქნება მეტნაკლებად დამოუკიდე-

ბელი კანდიდატების დასახელება როგორც სახალხო დამცველის, ისე სხვა დანარჩენ 

პოზიციებზე, რომელთა კომპეტენციაც ცალსახად არ გამოიწვევს შეკითხვებს. სავარაუდოდ, 

ისინი მმართველი პარტიის მიმართ ნაწილობრივ მაინც ლოიალურები უნდა იყვნენ. პოზიციე-

ბის უფრო შესუსტების პირობებში, ეს ადამიანები შეძლებენ, მეტად დაეხმარონ ქვეყნის 

ევროპეიზაციას ანგარიშვალდებულებების გაძლიერებისა და ინსტიტუტების დამოუკიდებელი 

და გამართული მუშაობის გზით.
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1.6 ანტიდასავლური ძალები

მოვლენების პოზიტიური სცენარით განვითარების შემთხვევაში, რეგიონში დასავლეთის 

გავლენა გაძლიერდება, დამარცხებულ რუსეთს კი საინფორმაციო ომის წარმოების რესურსები 

შეუმცირდება. ამჟამინდელი მოცემულობითაც, უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ რუსეთის 

მორალური იმიჯი მთლიანად დაიმსხვრა და დაპირისპირებული მხარეები შავ-თეთრად 

წარმოჩინდა, რაც იმთავითვე არაპოპულარულს ხდის პრორუსულ პროპაგანდას. ცივილიზებულ 

სამყაროში აღარ ჩნდება კითხვები, ვინ არის ამ ომში დამნაშავე. თუმცა ღიად პრორუსული 

ნარატივი საქართველოში არც არასოდეს ყოფილა წარმატებული. რუსული პროპაგანდის 

საყრდენი საქართველოში ძირითადად ანტიდასავლური ნარატივია.12 ამ მხრივ, სავარაუდოდ, 

გაგრძელდება საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის ძირგამომთხრელი 

საქმიანობა, თუმცა უფრო მარგინალიზებულად. 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის დასავლეთთან ინტეგრაციის 

სურვილს მეტწილად ეკონომიკური და უსაფრთხოების ინტერესები განსაზღვრავს და არა - 

დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებები,13 პრორუსული ძალები კვლავაც შეეცდებიან 

რუსეთიდან ყურადღების გადატანას და დასავლეთის „ანტიქართულ“ და ამორალურ ძალად 

წარმოჩენას. თუმცა ომში განცდილი მარცხისა და დიდი დანაკარგის ფონზე, რუსეთიდან 

მოსალოდნელია ანტიდასავლური პროპაგანდის დაფინანსების შემცირება. შესაბამისად, 

პრორუსული მედია თუ პოლიტიკური და ე.წ. „საზოგადოებრივი ორგანიზაციები“ მკვეთრად 

შემჭიდროებული მასშტაბით იმოქმედებენ და შემცირდება მათი ზეგავლენაც საზოგადოებაზე. 

საშინაო პოლიტიკის მხრივ, საქართველოს განვითარების ოპტიმისტური სცენარი უახლოესი 

ორი წლის განმავლობაში რამდენადმე ჰგავს პესიმისტურ სცენარს. თუმცა ოპტიმისტური 

სცენარის შემთხვევაში ვვარაუდობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს 

გადადგას არსებითი ნაბიჯები პოლიტიკური კონკურენციის გაუმჯობესების, ადამიანის 

უფლებების დაცვის, ძალაუფლების დანაწილებასთან შეგუების და ანტიდასავლური ძალების 

გავლენის შესაზღუდად. ვინაიდან პოზიტიური ცვლილებების საშინაო ფაქტორები სუსტია, 

მის ძირითად მამოძრავებლად მივიჩნევთ რუსეთის მარცხს და შესაბამისად, რეგიონში 

დასავლეთის გავლენის გაძლიერებას. პოზიტიური სცენარის პირობებში ხელისუფლება 

შეძლებს ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულებას, თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი 

ნაკლებად სავარაუდოა დემოკრატიული მმართველობის კუთხით არსებული მდგომარეობის 

მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. 

12 Bolkvadze N., “How Russia Targets The Cognitive Domain To Achieve Its Strategic Goals in Georgia”, NATO Strategic Communications 
Center of Excellence, 2020.

13 National Democratic Institute, Public Attitudes in Georgia: Results of April 2019 Survey, 2019.
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II. საგარეო პოლიტიკა

რეგიონში მიმდინარე ტექტონიკური გეოპოლიტიკური ძვრების ფონზე საქართველოში 
პოლიტიკური სიტუაცია კვლავ არასტაბილური და რთულად პროგნოზირებადია. ამას თან 
ერთვის კანდიდატის სტატუსის ვერმიღება, რომელიც შეიძლება განვხილოთ, როგორც ხელიდან 
გაშვებული შესაძლებლობა.14 თუმცა ყველაფერი დაკარგული ჯერ კიდევ არ არის და არსებობს 
ალბათობა, პოლიტიკურმა კლასმა, სამოქალაქო სექტორისა და საერთაშორისო პარტნიორების 
ჩართულობით, დროებით მაინც მოახერხოს ვიწროპარტიული ინტერესების დავიწყება და 
ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და ევროატლანტიკურ რელსებზე დაბრუნება. 

ამ სცენარში ქართული საზოგადოების წნეხის შედეგად ევროკომისიის რეკომენდა-
ციებზე ხელისუფლების რეალურმა და რაც მთავარია, ინკლუზიურმა მუშაობამ, შესაძლოა, 
საქართველოს 2023 წლისთვის კანდიდატის სტატუსი მოუპოვოს. ევროინტეგრაციის გზაზე 
ამ წარმატებას და ასოცირებული ტრიოს დანარჩენ ორ წევრთან გათანაბრებას საგარეო 
პოლიტიკურ ფრონტზე საგრძნობი ზეგავლენა ექნება. ამ თვალსაზრისით მომავალი წელი 
შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს: ერთი მხრივ, უკრაინის გამარჯვება და რუსეთის 
იმპერიული ამბიციების შეკავება, მეორე მხრივ, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის 
მიღება პოზიტიურ ზეგავლენას მოახდენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, რეგიონის სხვა 
ქვეყ ნებთან ურთიერთობასა და საქართველოს გაზრდილ სატრანზიტო როლზე. 

2.1 ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი 

საქართველოსთვის ყველაზე პოზიტიურ სცენარში უკრაინაში მიმდინარე ომი კიევის 
გამარჯვებით სრულდება. შედეგად, ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში რუსეთის 
ფედერაციის გავლენა მნიშვნელოვნად მცირდება.15 მოვლენების ასეთი განვითარება 
დააჩქარებს ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების ევროკავშირთან შემდგომ დაახლოებას და 
ურთიერთობათა გაღრმავებას. ყველაზე სასურველ სცენარში საქართველოს ხელისუფლება 
უპირობოდ ასრულებს ევროკომისიის რეკომენდაციებს და ქვეყანას 2023 წელს კანდიდატის 
სტატუსს მოუპოვებს. ამ შემთხვევაში იწყება ევროკავშირის დახმარებათა პაკეტების მიღება 
და ბრიუსელის მხრიდან დემოკრატიული რეფორმების პროცესში გაძლიერებულად ჩართვა. 
უკრაინაში კრემლის სტრატეგიული დამარცხება ამ პროცესს მნიშვნელოვნად დაეხმარება. 

უკრაინაში წარუმატებელ სამხედრო კამპანიას რუსეთის ფედერაციისთვის შეიძლება საბჭოთა 
კავშირის დაშლის მსგავსი შედეგები მოჰყვეს.16 1990-იანების მიწურულს ევროატლანტიკურმა 
სტრუქტურებმა ისევე, როგორც ვიშეგრადის ოთხეულმა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების 
სამეულმა, ახალი შესაძლებლობის გამოყენება და ამ ინსტიტუტების აღმოსავლეთით 
გაფართოება შეძლეს.17 პრეზიდენტ პუტინის უკრაინულ ავანტიურაში განცდილი მარცხი, 

14 ჩხიკვაძე ვ., საქართველოს გზა ევროკავშირისკენ – დაეწევა ქვეყანა დაძრულ მატარებელს?!, 26 ივლისი, 2022,  
https://gip.ge/ka/sakartvelos-gza-evrokavshirisken-daeweva-qveyana-dazrul-matarebels/

15 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ომის დასასრული უკრაინაში და რისკების შეფასება საქართველოსთვის: ოთხი სცენარი, 
17 მარტი, 2022, https://gip.ge/ka/the-end-of-the-war-in-ukraine-and-risk-assessment-for-georgia-four-scenarios/

16 Conradi P., Who Lost Russia?: How the World Entered a New Cold War. Simon and Schuster, 2017.
17 Eiki B., Piret E., Identity and Foreign Policy. Baltic-Russian Relations and European Integration. Routledge (eds), 2009.
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ასოცირებულ ტრიოს სწორედ მსგავს შესაძლებლობას ჰპირდება. იმ შემთხვევაში, თუ საქარ-
თველო დაიბრუნებს კუთვნილ ადგილს ასოცირების ტრიოში და რეფორმების მიმართუ-
ლებით კვლავ ფლაგმანი გახდება, არ არის გამორიცხული, სამივე ქვეყანამ ეფექტურად 
გამოიყენოს გაჩენილი ისტორიული შესაძლებლობა და აისრულოს ნანატრი ოცნება: საბოლოოდ 
ჩამოშორდეს პოსტსაბჭოთა სივრცეს. 

თუმცა ამჟამინდელი პოლიტიკურ ვითარებაში, როდესაც როგორც ხელისუფლების, ასევე 
ოპოზიციური სპექტრის მხრიდან შეინიშნება პარალელიზმი და არა კონსენსუსისთვის ერთო-
ბლივად მუშაობა, რთულია ვივარაუდოთ, რომ ამ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ. აქედან 
გამომდინარე, ევროინტეგრაციის პროცესის დაჩქარების შანსი არც ისე მაღალია.

2.2 ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესი

მოვლენების ისეთი სცენარით განვითარება, რაც უკრაინაში რუსეთის დამარცხებას გული-
სხმობს, შესაძლებელს ხდის არა მხოლოდ ევროკავშირში, არამედ ნატოში ინტეგრაციასაც. 
ამის პირველი ნიშნები უკვე გამოჩნდა. ფინეთისა და შვედეთის ჩრდილოატლანტიკური 
ხელშეკრულების ორგანიზაციაში ოფიციალურად მიწვევა ნიშნავს, რომ ნატომ გადააფასა 
რუსეთის მიმართ საკუთარი ზედმეტად ფრთხილი პოლიტიკა.18 უკრაინის ომმა დაასრულა 
კრემლის არაფორმალური ვეტო ალიანსის აღმოსავლეთით გაფართოებაზე, რომელიც 2008 
წლის ბუქარესტის სამიტიდან მოყოლებული ჰქონდა.19 

ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა აჩვენა, რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მუდმივი 
მუქა რების მიუხედავად, მზადაა მიიღოს ეს გამოწვევა და რეგიონში გაზარდოს თავისი 
წარ მო მადგენლობა. იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინა გაიმარჯვებს და შეძლებს ომის გზით 
საკუთარი ტერიტორიული პრობლემების მოგვარებას, იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე აქვს 
ნატოს შეიარაღების გამოყენების გამოცდილება და ახლოსაა არსებულ სტანდარტებთან, 
გამორიცხული არ არის ორგანიზაციაში მისი გაწევრება.20 თუ ამას თან დაერთო კრემლის 
დასუსტება, პუტინის რეჟიმის რყევის ჩათვლით, კვლავ წინ წამოიწევს საქართველოს 
ნატოში გაწევრების საკითხი. იმის გათვალისწინებით, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით 
საქართველო ნატოს სტანდარტებთან საკმაოდ ახლოსაა,21 შესაბამისი პოლიტიკური ნებისა და 
გეოპოლიტიკური რეალობის არსებობის შემთხვევაში ეს პროცესი ძალიან სწრაფად შეიძლება 
წარიმართოს. საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია ქვეყნის უსაფრთხოებას გაზრდის და რაც 
მთავარია, მომავალში დააზღვევს რუსეთის რევანშისტული აგრესიული პოლიტიკისგან.22 

18 Finn-Ole A.,“Key Takeaways from the 2022 NATO-summit in Madrid”, Warsaw Institute, 2022. https://warsawinstitute.org/key-takeaways-
2022-nato-summit-madrid/

19 კაკაბაძე შ., პუტინის ყველზე საშინელი სიზმარი: ფინეთის და შვედეთის ნატოში გაწევრიანება და მისი გავლენა სხვა 
ასპირანტ ქვეყნებზე, 7 ივნისი, 2022, https://gip.ge/ka/publication-post/putins-worst-nightmare-finland-and-sweden-joining-nato-and-
its-implications-for-other-aspirant-countries/

20 José Ignacio T., Why Ukraine has won the right to join NATO, 22 April, 2022, https://ecfr.eu/article/why-ukraine-has-won-the-right-to-join-nato
21 Agenda.ge, “NATO ex-Sec-Gen Rasmussen says Georgia has fulfilled criteria for NATO membership”, 2022, https://agenda.ge/en/

news/2020/3042
22 კაკაჩია კ., ლებანიძე ბ., ძებისაშვილი შ., (ღია) კარის თამაშები: ნატო-საქართველოს ურთიერთობები და მდგრადი 

პარტნიორობის გამოწვევები, 2 ოქტომბერი, 2022, https://gip.ge/ka/publication-post/game-of-open-doors-nato-georgian-relations-
and-challenges-for-sustainable-partnership/
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არსებობს მოვლენების განვითარების სხვა სცენარიც: გამარჯვების შემთხვევაში უკრაინამ 
შეიძლება მიიღოს ისეთი გარანტიები, რომელიც ნატოს წევრობას საჭიროს აღარ გახდის. ამის 
საფუძველი შეიძლება გახდეს მცირე ალიანსები, მაგალითად, პოლონეთთან და ბრიტანეთთან, 
ან ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან.23 აქედან გამომდინარე, საქართველოს ხელისუფლება მზად 
უნდა იყოს მსგავსი ალტერნატივებისთვისაც და გააქტიუროს ამ მიმართულებით მუშაობა. 
მოვლენების ამგვარად განვითარების ალბათობა შედარებით მაღალია. 

2.3 რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ 

რუსეთის უკრაინაში დამარცხება აუცილებლად გამოიწვევს კრემლში პოლიტიკურ არასტა-
ბილურობას და შესაძლოა, ხელისუფლების ცვლილებასაც. რეჟიმის ცვლილების შემდეგ 
კრემლში შეიძლება კიდევ უფრო მეტად კონსერვატული და რევანშისტული ძალები მოვიდნენ. 
თუმცა არაა გამორიცხული, პირიქითაც მოხდეს და ძალაუფლება ხელში ლიბერალურმა 
აქტორებმა აიღონ. ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინც არ უნდა მოვიდეს რუსეთის ხელისუფლებაში, 
დროებითი პოლიტიკური ქაოსი და არასტაბილურობა შესაძლებელს გახდის, საქართველომ 
საბოლოოდ გააღწიოს რუსეთის გავლენის ორბიტიდან და თავი ნატოს ქოლგის ქვეშ 
დაიმკვიდროს. 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში გაწევრების შემდეგ საქართველო 
უსაფრთხოების რისკებს მეტ-ნაკლებად დააზღვევს, რაც ხელისუფლებას საშუალებას 
მისცემს, ბალტიისპირეთის ქვეყნების მსგავსად, რუსეთთან გარკვეულწილად სტაბილური 
და განჭვრეტადი ურთიერთობა ჰქონდეს. 

რაც მთავარია, საქართველო შეძლებს აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან პირდაპირ 
დიალოგს და რუსეთის შუამავლობის გარეშე ტერიტორიული პრობლემების მოგვარებაზე 
მუშაობას. უკრაინაში დამარცხებული და შიდაპოლიტიკურ ქაოსში ჩაფლული რუსეთი ვერ 
მოახერხებს ოკუპირებული ტერიტორიების იმ მასშტაბით ფინანსურ თუ სამხედრო დახმარებას, 
როგორიც ამ ეტაპზეა. ამიტომ სოხუმისა და ცხინვალისათვის საქართველოს ცენტრალურ 
ხელისუფლებასთან ურთიერთობის დარეგულირება სულ უფრო რელევანტური გახდება. 

2.4 საქართველოს ურთიერთობები უახლოეს მეზობლებთან

რუსეთის უკრაინაში დამარცხებას, რასაც მოჰყვება საქართველოს ევროკავშირთან და 
ნატოსთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოება, ქვეყნის უახლოეს მეზობლებთან ურთიერთობებზე 
დადებითი ზეგავლენა ექნება. უფრო კონკრეტულად, კიდევ უფრო გაიზრდება საქართველოს, 
როგორც სანდო პარტნიორის იმიჯი რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთაც. ეს კი ქვეყანას 
საშუალებას მისცემს, შეასრულოს შუამავლის როლი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის 

23 TRT World, “Military trio: Why Britain, Poland, and Ukraine are forming an alliance”, 2022, https://www.trtworld.com/magazine/military-trio-
why-britain-poland-and-ukraine-are-forming-an-alliance-54413
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მიმდინარე კონფლიქტში. ოფიციალურმა თბილისმა ეს მისია უკვე იკისრა და ორი ქვეყნის 
წარმომადგენლებს უმასპინძლა.24 რუსეთის საბოლოოდ შელახული რეპუტაციის, ხოლო 
თურქეთის, როგორც მიკერძოებული მხარის გამო, ერევნისა და ბაქოსათვის საქართველო 
შეხვედრის ერთადერთ ალტერნატივად რჩება. რუსეთის მარცხი უკრაინაში და მისი გავლენების 
შემცირება დიდი ალბათობით პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ყარაბაღის კონფლიქტის 
გადაწყვეტაზეც. საქართველო მზად უნდა იყოს, ამ პროცესში შუამავლის აქტიური როლი 
ითამაშოს და რეგიონში დასავლეთის სტრატეგიული ინტერესების გამტარებელი გახდეს. 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ასოცირებული ტრიოს, განსაკუთრებით კი ევროინტეგრაციის 
მიმართულებით საქართველოს წარმატება, შესაძლოა, მისაბაძ მაგალითად იქცეს რეგიონის 
სხვა ქვეყნებისთვისაც. ამ მხრივ აღსანიშნავია სომხეთი, რომლის საზოგადოების დიდი 
ნაწილი, უსაფრთხოების გამოწვევების მიუხედავად, საგრძნობლად პროევროპულია.25 
სამხრეთ კავკასიაში ევროატლანტიკური წარმომადგენლობის კიდევ უფრო მეტად გაზრდა 
ხელს შეუწყობს რეგიონის სტაბილურობას და ქვეყნებს შორის სოციალური და ეკონომიკური 
პოლიტიკის სინქრონიზაციას. 

უკრაინაში მიმდინარე ომმა და დასავლეთის მხრიდან რუსეთის მიმართ დაწესებულმა 
სანქციებმა ბოლო პერიოდში ასევე გამოკვეთა საქართველოს, როგორც აზიასა და ევროპას 
შორის დამაკავშირებელი სატრანზიტო დერეფნის მნიშვნელობა. ცენტრალური აზიიდან 
მომავალი ტვირთების დიდი ნაკადი სწორედ აღნიშნულ მარშრუტზე გადმოერთო და 
გაიზარდა საქართველოზე გამავალი ტვირთბრუნვა. ამ მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ექნება მეზობლებთან ახლო ურთიერთობას და ცენტრალური აზიის ისეთ ქვეყნებთან 
თანამშრომლობას, როგორც ყაზახეთი და თურქმენეთია.26 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ევროკავშირმა უკვე დაიწყო აზერბაიჯანთან ენერგორესურსების 
იმპორტის დივერსიფიცირებისთვის მუშაობა.27 ამ პროცესში კი საქართველოს, როგორც სანდო 
პარტნიორის როლი ფასდაუდებელია. მოვლენების აღნიშნული სცენარით განვითარების 
შემთხვევაში აუცილებელია თურქეთთან, ყაზახეთთან, აზერბაიჯანთან და სხვა ექსპორტიორ 
ქვეყნებთან ახლო თანამშრომლობა. ეს პროცესი ასევე მოიტანს თურქეთის, აზერბაიჯანისა 
და საქართველოს ეკონომიკის სინქრონიზაციას, რაც, თავის მხრივ, საქართველოსთვის 
საგრძნობ ეკონომიკურ სარგებელში გადაითარგმნება. 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ პროცესი უკვე აქტიურად მიმდინარეობს, პოზიტიურ სცენარში 
მოვლენების ამგვარად განვითარების ალბათობა ყველაზე მაღალია. 

24 JamNews, “Meeting of Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan in Tbilisi: comments from Baku and Yerevan”, 2022, https://jam-news.
net/meeting-of-foreign-ministers-of-armenia-and-azerbaijan-in-tbilisi-comments-from-baku-and-yerevan/

25 Caucasus Barometer, “EUSUPP: Support of Armenia's membership in EU”, https://caucasusbarometer.org/en/cb-am/EUSUPP/
26 Reuters, “Exclusive: Kazakhstan to start oil sales via Azeri pipeline to bypass Russia”, 12 August, 2022, https://www.reuters.com/business/

energy/exclusive-kazakhstan-start-oil-sales-via-azeri-pipeline-bypass-russia-2022-08-12/
27 O'Byrne D., “Azerbaijan and EU agree to strategic energy partnership”, Eurasianet, 18 July, 2022, https://eurasianet.org/azerbaijan-and-eu-

agree-to-strategic-energy-partnership 



საქართველოს 
ევროპული 

ფორუმი
20

საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

ო პ ტ ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

2.5 საქართველოს საერთაშორისო პოზიცია და მდგომარეობა

საქართველოს მიერ ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსის მოპოვება და ნატოსთან კიდევ 
უფრო დაახლოება ქვეყნის საერთაშორისო პოზიციებს გააუმჯობესებს. ის გადაიქცევა სანდო 
პარტნიორად, რომელიც გახდება დასავლეთის მნიშვნელოვანი პლაცდარმი არალიბერალური 
ძალებით შემოსაზღვრულ რეგიონში. მოვლენების ამ მიმართულებით განვითარება, მისი 
გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში 
საქართველოს ევროკავშირის კარიბჭედ და ნატოს ფორპოსტად აქცევს. 

ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოება, ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სანდოობის გარდა, 
მეტ ინვესტიციას და ეკონომიკურ სარგებელს მოიტანს. საქართველოს გაუჩნდება პოტენციალი, 
იქცეს რეგიონულ ჰაბად. ეს ასევე გულისხმობს საქართველოში ამერიკის შეერთებული 
შტატებიდან, იაპონიიდან, სამხრეთ კორეიდან და სხვა მსგავსი არაევროპული ლიბერალური 
წყაროებიდან ინვესტიციების შემოსვლას. ეკონომიკის მსგავსი დივერსიფიცირება 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რათა თავიდან ავიცილოთ არალიბერალურ 
ჩინეთზე დამოკიდებულება. 

ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს წარმატების ფონზე, აუცილებელი 
გახდება ამ ორგანიზაციების სამშვიდობო მისიებში კიდევ უფრო აქტიური მონაწილეობა, 
რაც გაზრდის ქართული საჯარისო შენაერთების ნატოს სტანდარტებთან თავსებადობას 
და გააღრმავებს დასავლურ სივრცეში ინტეგრაციას. მსგავსი აქტივობები ხელს შეუწყობს 
საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის პოზიციების გაძლიერებას და მისი სანდოობის გაზრდას. 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა რეგიონში თავისუფალი 
ვაჭრობის ხელშეკრულებით როგორც ჩინეთთან, ასევე, ევროკავშირთან, მოვლენების ამ 
მიმართულებით განვითარების საკმაოდ დიდი პოტენციალი გვაქვს. 

III. საქართველოს ეკონომიკა

24 თებერვალს დაწყებულმა რუსეთ-უკრაინის ომმა საქართველო რიგი ეკონომიკური 
საფრთხეების წინაშე დააყენა, თუმცა ამავდროულად, გარკვეული შესაძლებლობებიც გაუხსნა. 
მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის 
მოპოვება. კონკრეტული პირობების შესრულების შემთხვევაში საქართველოს მოიპოვებს 
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს და მიეცემა ევროინტეგრაციის რეალური 
საშუალება. ევროკავშირთან დაახლოება და ამ გეოპოლიტიკური კურსის განმტკიცება კი, 
თავის მხრივ, ქვეყანას მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს ჰპირდება. 

განხილულ სცენარში, რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის 
სტატუსის მოპოვებას ითვალისწინებს, ეკონომიკური სარგებლის სხვადასხვა პოტენციური 
წყაროებია შეფასებული. კერძოდ, ვინაიდან ევროკავშირი ბოლო წლებში საქართველოსთვის 
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მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორად ჩამოყალიბდა, რასაც ხელი შეუწყო 2016 წელს 
ამოქმედებულმა DCFTA-იმ (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement), 2017 წლიდან 
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებამ და 
შესაბამისად, ევროპელი ტურისტების ზრდამ, ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში 
განხორციელებული ინვესტიციების ზრდამ და ა.შ. მნიშვნელოვანია განვიხილოთ, 
ევროკავშირთან ეკონომიკური კავშირების განვითარებას საქართველოს ძირითად 
მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე რა შედეგი ექნება.

3.1 ინფლაციის მაჩვენებლები

აღსანიშნავია, რომ ივნისიდან ინფლაცია გარკვეულწილად, გლობალურადაც შემცირდა, რაც 
გამოწვეული იყო როგორც ECB-ის (ევროპის ცენტრალური ბანკი) და FED-ის (ფედერალური 
სარეზერვო სისტემა, იგივე აშშ-ის ცენტრალური ბანკი) გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკით, 
ასევე, სასურსათო ბაზრებზე ფასების კლების ტენდენციით. გასათვალისწინებელია 
საერთაშორისო ენერგომატარებლების ბირჟებზე ნავთობის ფასის ბოლოდროინდელი მკვეთრი 
შემცირებაც, რაც თავის მხრივ, რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების შესახებ ჩინეთის 
ეროვნული ბანკის მოულოდნელ გადაწყვეტილებას უკავშირდება28. მოსალოდნელია, რომ ეს 
ტენდენციები მომავალშიც შენარჩუნდება და მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის პირობებში, 
დასავლეთის ქვეყნებში კიდევ უფრო დაიკლებს ინფლაცია. TBC Capital-ის მოსაზრებით, 
საქართველოში გამორიცხული არ არის დეფლაციაც29.

ნიშანდობლივია, რომ ინფლაციის მაჩვენებლები ჩვენთან უფრო გლობალური მოწოდების 
ჯაჭვებსა და ცენტრალური ბანკების პოლიტიკაზეა (როგორც ადგილობრივი, ისე ECB და FED) 
დამოკიდებული. ამრიგად, ნაკლებად სავარაუდოა, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის 
მინიჭებამ და პოლარიზაციის შემცირებამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ამ პროცესზე. 
მოსალოდნელია, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღებისა და პოლარიზაციის შემცირების 
შემდეგაც ბოლოდროინდელი ტენდენციები შენარჩუნდება და ინფლაცია კლებას დაიწყებს.

გასათვალისწინებელია სცენარი, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის 
მონიჭება ინვესტიციებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას (მათ შორის, უფრო მაღალი 
მსყიდველუნარიანი ევროპელი ტურისტების ხვედრითი წილის) გამოიწვევს, რასაც შესაძლოა, 
სწრაფი ეკონომიკური ზრდა მოჰყვეს და შესაბამისად, ინფლაციური წნეხი და მოთხოვნა 
გაზარდოს. ამ შემთხვევაში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ეროვნულმა 
ბანკმა სწორი ზომები მიიღოს მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით და მოახერხოს 
მოთხოვნის მოთოკვა.

28 Business Media Georgia, საერთაშორისო ბირჟაზე ნავთობის ფასები მკვეთრად ეცემა, 15 აგვისტო, 2022, 
 https://bm.ge/ka/article/saertashoriso-birjaze-navtobis-fasebi-mkvetrad-ecema/114901 
29 Nadaraia O., Jincharadze I., Thematic Insights From The Chief Economist: Is Georgian Economy Over-Heating?, 8 August, 2022,  

https://tbccapital.ge/static/file/202208083022-thematic-insights-from-the-chief-economist_08-08-2022_eng.pdf
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3.2 ეროვნული ვალუტის მდგომარეობა

ნიშანდობლივია, რომ ბოლო პერიოდში ლარი მნიშვნელოვნად გამყარდა: 15 აგვისტოს 
მონაცემებით 1 აშშ დოლარის ღირებულებამ 2.79 ლარი შეადგინა30. მიზეზად შესაძლოა 
დასახელდეს უცხოური ვალუტის გაზრდილი შემოდინება (ტურიზმის აღდგენა, ფულადი 
გზავნილების, ინვესტიციების, ექსპორტის ზრდა), ასევე, ეროვნული ბანკის გამკაცრებული 
მონეტარული პოლიტიკა.

ევროკავშირის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, როგორ 
შეიცვლება უცხოური ვალუტის შემოდინების ნაკადები საქართველოს ეკონომიკაში. ერთი 
მხრივ, მოსალოდნელია ინვესტიციების ზრდა (განსაკუთრებით, ევროპული კაპიტალის 
დაბანდების კუთხით), თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება 
გამოიწვევს ახალი რეგულაციების დაწესების მოლოდინს, რაც შესაძლოა, დამაბრკოლებელი 
აღმოჩნდეს აზიელი და ამერიკელი ინვესტორებისთვის.

მეორე მხრივ, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მნიშვნელოვნად გაზრდის ქვეყნის 
ცნობადობას და მოსალოდნელია, გაზარდოს ევროპელი ტურისტების რიცხვი საქართველოში. 
ამავდროულად, ევროპელი ტურისტები მეტი მხარჯველუნარიანობით ხასიათდებიან, რაც 
ნიშნავს ტურიზმიდან მიღებულ მეტ შემოსავალს და შესაბამისად, უცხოური ვალუტის 
გაზრდილ შემოდინებას.

ვაჭრობის მხრივ, კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამ, სავარაუდოდ, უნდა გაზარდოს ევროკავშირის 
ქვეყნების წილი როგორც იმპორტში, ისე ექსპორტში. ასევე, გააძლიერებს საქართველოს 
პოტენციალს ე.წ. შუა კორიდორში და კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის მის, როგორც 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური ჰაბის პოტენციალს. მოსალოდნელია რეექსპორტირებული 
საქონლის მნიშვნელოვანი ზრდაც.

რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, ბოლოდროინდელი აბნორმალური ზრდა, რომელიც ამ 
ეკონომიკურ ინდიკატორში აღინიშნებოდა, ძირითადად რუსეთიდან შემოსულ ვალუტას 
უკავშირდება. მოსალოდნელია, რომ ეს ნაკადი ნორმალურ მაჩვენებლებს დაუბრუნდება. ამ 
მხრივ, სავარაუდო არ არის, რომ ევროკავშირის სტატუსის მინიჭება რაიმე მნიშვნელოვან 
ცვლილებებს მოიტანს.

3.3 საინვესტიციო გარემო

საქართველოში საინვესტიციო გარემოს მუდმივად ჰქონდა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა 
არასტაბილური ეროვნული ვალუტის კურსი, რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, სუსტი 
განათლების სისტემა, შიდაპოლიტიკური დაპირისპირებები და ა.შ. ამის მიუხედავად, 
2021 წელს ქვეყანამ წინა წელთან შედარებით უკეთესობა აჩვენა, რაც გამოწვეულია ე.წ. 
„საბაზო ეფექტით.“ 2020 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჯამური მოცულობა 

30 საქართველოს ეროვნული ბანკი, ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები, 2022, https://nbg.gov.ge/
monetary-policy/currency
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საქართველოში 0.59 მლრდ აშშ დოლარს შეადგენდა, 2021 წელს კი 1.24 მლრდ აშშ დოლარამდე 
გაიზარდა. თუმცა საინვესტიციო გარემოს არამიმზიდველობაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ 
ინვესტიციების დიდი ნაწილი არის რეინვესტიცია (62%),31 რაც ადასტურებს, რომ ქვეყანაში 
ახალ ინვესტორთა რიცხვი მცირეა.

მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის სტატუსის მინიჭება და პოლარიზაციის შემცირება 
ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და ინვესტორთა 
დაინტერესებას გამოიწვევს. მათთვის ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი არასტაბილური 
პოლიტიკური გარემოა, რომელიც შეიცვლებოდა პოლარიზაციის შემცირებისას და ქვეყანაში 
უფრო მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოს შექმნიდა. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 2021-2027 წლებში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ 
ქვეყნებს ექნებათ წვდომა 14 მილიარდიან ფონდზე, რომელიც ამ ქვეყნებში სხვადასხვა 
მხარდამჭერი პროექტების მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი გახდება. ფონდის სახსრები 
განაწილებულია რამდენიმე მიმართულებით (ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა, 
ადმინისტრაციული რეფორმების მხარდაჭერა და ა.შ).

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ევროკავშირის სტატუსის მინიჭებით ისეთი ფინანსური 
ინსტიტუტები, როგორიცაა EBRD და KFW, მეტ ფინანსურ რესურსს დახარჯავენ საქართველოში, 
რაც შესაძლოა, შეღავათიან სესხებსა და სუბსიდიებში ტრანსფორმირდეს. ეს კი მნიშვნელოვნად 
გაზრდის ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობას, მოთხოვნას და ეკონომიკურ 
ზრდას ხელს შეუწყობს.

კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, შემოსული ევროპული კაპიტალის გარდა, მნიშვნელოვანი 
წინაპირობა და ბიძგი იქნება ევროპულ სტანდარტებთან განათლების სისტემისა და შრომითი 
ბაზრის მიახლოებისთვის, რაც ავტომატურად გაზრდის ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალს. 
აღსანიშნავია, რომ ინვესტორებისთვის საქართველოში კაპიტალის დაბანდების ერთ-ერთი 
ყველაზე ხელისშემშლელი ფაქტორი სწორედ არასაკმარისად მომზადებული მუშახელია. 
კანდიდატის სტატუსმა შესაძლოა, მნიშვნელოვანი ძვრები და ევროპული გამოცდილება 
შემოიტანოს ჩვენი განათლების სისტემაში. პროფესიული და უმაღლესი განათლების 
სისტემის გაუმჯობესებით გაჩნდება მაღალკვალიფიციური და შედარებით იაფი მუშახელი, 
რაც დააინტერესებს ევროპელ ინვესტორებს, ხარჯების შემცირების მიზნით წარმოება 
გადმოიტანონ საქართველოში. მსგავსი პროცესები იყო პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის 
ქვეყნებში, როდესაც მათ ჯერ ევროკავშირის კანდიდატის, ხოლო შემდეგ კი წევრის სტატუსი 
მიიღეს. 

მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რა სახის რეგულაციები შემოვა კანდიდატის სტატუსის 
მინიჭებით და რამდენად შესაძლებელია, ამან ხელი შეუშალოს ინვესტორ კომპანიებს. 
აღსანიშნავია, რომ ქვეყანას ასოცირების ხელშეკრულებით ახალი რეგულაციების დაწესების 
საკმაო ვალდებულება აქვს, რაც გარკვეულწილად ხელისშემშლელია როგორც ადგილობრივი 
ბიზნესების, ასევე, ინვესტორებისთვისაც.

31 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ავტორის გამოთვლები.
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3.4 სავაჭრო ბრუნვა

2014 წლიდან საქართველოში მოქმედებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA). DCFTA ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია (IV კარი - ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
საკითხები), რადგან სწორედ ის მოიცავს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის 
მექანიზმს და საქართველოსთვის ხსნის ევროკავშირის შიდა ბაზარს32. 

შესაბამისად, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, 
საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაზე პოზიტიური გავლენის პროგნოზირებისთვისაც საკვანძო 
საკითხი სწორედ DCFTA-თი გათვალისწინებული ვალდებულებებისა და ეკონომიკური 
შედეგების შეფასებაა. 

პირველ რიგში, აღსანიშნავია, რომ 2014 წლიდან მუდმივად იზრდება საქართველოს 
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ვაჭრობა. 

დღევანდელი მდგომარეობით, თუ ევროკავშირს, როგორც ქვეყანათა ბლოკს, შევადარებთ 
ევროკავშირის არაწევრ ინდივიდუალურ ქვეყნებს, ის საქართველოს ყველაზე მსხვილი 
სავაჭრო პარტნიორია. ამასთანავე, ევროკავშირის წილი საქართველოს მთლიან სავაჭრო 
ბრუნვაში ბოლო წლებია მუდმივად იზრდება. 2022 წლის პირველ ნახევარში ევროკავშირის 
წილი საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში მთლიანი ბრუნვის დაახლოებით მეხუთედი (21%) 
იყო, რაც წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება. 

ქვეყნის სხვა მსხვილ სავაჭრო პარტნიორებთან - თურქეთთან და რუსეთთან შედარებით, 
ევროკავშირი რიგი უპირატესობებით სარგებლობს. ეს არის მსოფლიოს უმსხვილესი 
(აერთიანებს 28 ქვეყანას და 500 მილიონზე მეტ მომხმარებელს) და სტაბილური ბაზარი, 
რომელიც მაღალი მსყიდველობითუნარიანი მომხმარებლით ხასიათდება და გრძელვადიან 
პერიოდში საქართველოსთვის საიმედო სავაჭრო პარტნიორად შეიძლება გადაიქცეს. თუმცა 
ამ ბაზარზე სრული წვდომისათვის ქვეყანამ უნდა შეასრულოს რიგი ვალდებულებები, 
რომლებიც საექსპორტო კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებისკენაა მიმართული. მაგალითად, 
ხარისხის მართვის სისტემებისა და ხარისხის ინფრასტრუქტურის სისტემების შექმნა 
სხვადასხვა საკანონმდებლო ცვლილებების გზით (ინტელექტუალური საკუთრება, სანიტარული 
სტანდარტები). გარდა ამისა, DCFTA-ის ამოქმედება ხელს შეუწყობს ახალი საწარმოებისა 
და საექსპორტო პროდუქციის გაჩენას, ქართველი მომხმარებლისთვის უსაფრთხო და 
უვნებელი პროდუქტის მიწოდებას, სახელმწიფო ადმინისტრირების ორგანოების ევროპული 
სტანდარტების შესაბამისად განვითარებას33. შესაბამისად, მსგავსი ვალდებულებების 
შესრულება, საბოლოო ჯამში, საქართველოს გრძელვადიან და მდგრად ეკონომიკურ ზრდასა 
და განვითარებაზე პოზიტიურად აისახება. საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის 
კანდიდატის სტატუსის მინიჭება კი მნიშვნელოვანი ახალი იმპულსი იქნება ქვეყანაში 
მიმდინარე რეფორმების, მათ შორის, DCFTA-თი გათვალისწინებული საქართველოს 

32 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, DCFTA_20.06.14.pdf (economy.ge).

33 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, DCFTA_20.06.14.pdf (economy.ge).
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საექსპორტო კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებისკენ მიმართული რეფორმებისთვის. ეს 
პოტენციალი კარგად ჩანს სხვა ევროპული ქვეყნების ნაყოფიერი გამოცდილებიდან, რომელ-
თაც უკვე გაიარეს კანდიდატის ფაზა ევროკავშირის საბოლოო წევრობის გზაზე.

3.5 ენერგოუსაფრთხოება

საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისა და 
ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავების ეკონომიკურ შედეგების შეფასები-
სას უმნიშვნელოვანესია ისეთი კრიტიკული პროდუქტებით ვაჭრობაზე მოსალოდნელი 
გავლენის შეფასება, როგორიცაა ენერგო და სასურსათო/საკვები პროდუქტები. მით უფრო, 
საქარ თველოსნაირი ქვეყნისთვის, რომელიც მსგავსი რესურსების ნაკლებობას განიცდის 
და დამო კიდებულია ენერგო და გარკვეული კრიტიკული საკვები პროდუქტების იმპორტზე. 

თუ დავუშვებთ, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის 
მინიჭების შემდეგ რუსეთი არ შეწყვეტს ქვეყანასთან სავაჭრო პარტნიორობას, მოკლევადიან 
პერსპექტივაში კანდიდატის სტატუსი საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების კუთხით 
მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ მოუტანს. რაც შეეხება გრძელვადიან პერსპექტივას, 
მნიშვნელოვანია ევროკავშირის ენერგოპოლიტიკის გათვალისწინება. ომისა და რუსეთის 
სანქცირების პოლიტიკის ფონზე რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების შესამცირებლად 
ევროკავშირმა ახლახან მიიღო 300 მილიარდი ევროს ოდენობის გეგმა RepowerEU34. გეგმის 
მიხედვით, ევროკავშირი წიაღისეული ენერგეტიკული რესურსების იმპორტში რუსეთის 
წილს მინიმალურად შეამცირებს - წიაღისეულ ენერგორესურსებზე მოთხოვნის სხვა მსხვილ 
ექსპორტიორ ქვეყნებთან ვაჭრობის გაძლიერებისა და წიაღისეული ენერგორესურ სების 
განახლებადი ენერგიის წყაროების ჩანაცვლების გზით. ამ გეგმის განხორციელებაში 
მონაწილეობა საქართველოსთვისაც ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება. მით უფრო, ქვეყნის 
ჰიდრო ენერგეტიკული რესურსების (განახლებადი რესურსი) ათვისების მაღალი პოტენციალის 
პირობებში. 

საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, სავარაუ-
დოდ, მნიშვნელოვანი ახალი იმპულსი იქნება ქვეყანაში ენერგოუსაფრთხოებისა და 
ენერგოდამოუკიდებლობის მიმართულებით ევროკავშირის მსგავსი რეფორმების მიღე-
ბისა და ამ მიმართულებით ეფექტური ნაბიჯების გადასადგმელად. ქვეყნის ენერგეტიკული 
უსაფრთხოებისა და თვითმყოფადობის უზრუნველყოფა კი კრიტიკულია მდგრადი და 
გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის.

34 European Commission, REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green, 18 May, 
2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131



საქართველოს 
ევროპული 

ფორუმი
26

საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

ო პ ტ ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

3.6 სასურსათო უსაფრთხოება

ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში იმპორტირებულ პროდუქტებს შორის სასურსათო 
პროდუქტებს ასევე უმნიშვნელო წილი უკავია. ამავდროულად, მიმდინარე ომის ფონზე 
სასურსათო უსაფრთხოების განხილვისას საკვანძო გარემოებაა, რომ ომში ჩართული მხარეები: 
რუსეთი და უკრაინა გლობალურ სასურსათო ბაზარზე წამყვანი მოთამაშეები არიან. ამიტომ, 
საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, 
ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების განხილვისას, საინტერესოა იმ 3 ძირითადი საკვები 
პროდუქტის: ხორბლის, ფქვილისა და მზესუმზირის ზეთის საკითხი, რომელთა ექსპორტითაც 
გლობალურ ბაზარზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ რუსეთი და უკრაინა. ამ კუთხით 
სამივე კრიტიკული მნიშვნელობის პროდუქტია. როგორც აღმოჩნდა, უკრაინიდან მხოლოდ 
მცირე ნაწილი შემოდის (ხორბლის - 0.6%, ფქვილის 0.2%, ზეთის 11%) და მათი ძირითადი 
ექსპორტიორი რუსეთია. 

შესაბამისად, თუ დავუშვებთ, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის 
სტატუსის მინიჭების შედეგად რუსეთი არ შეწყვეტს ქვეყანასთან სავაჭრო პარტნიორობას, 
მოკლევადიან პერსპექტივაში კანდიდატის სტატუსი საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების 
კუთხით მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ მოუტანს. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში 
მოსალოდნელია, რომ თანდათანობით გაიზრდება ამ საკვები პროდუქტების ევროკავშირის 
ქვეყნებიდან იმპორტი, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოება უფრო 
სტაბილურ და ხარისხიან ბაზარზე იქნება დამოკიდებული.

ზოგადი ეკონომიკური შეფასებები აჩვენებს, რომ ოპტიმისტურ სცენარში, ევროკავშირის 
წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება საქართველოს მნიშვნელოვან პოტენციურ 
ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს. კერძოდ, არსებული საინვესტიციო გარემო მნიშვნელოვნად 
გაუმჯობესდება. განსაკუთრებით კი ევროპული კაპიტალის შემოდინება გაიზრდება. 
ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ ქვეყანა ევროკავშირის სახით შეიძენს მნიშვნელოვან 
ეკონომიკურ და სავაჭრო პარტნიორს, რომელიც იქნება კრიტიკული საყრდენი ქვეყნის 
მომავალი მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის. მოკლევადიან პერსპექტივაში, 
სავარაუდოდ, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი ინფლაციასა და გაცვლით კურსზე 
არ მოახდენს რადიკალურ ზეგავლენას. მოკლე პერიოდში მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება 
საქართველოს ენერგეტიკული და სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება, 
თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსალოდნელია, რომ ევროპული გეოპოლიტიკური 
კურსი და ევროკავშირთან ეკონომიკური ურთიერთობების გამყარება ყოველ მნიშვნელოვან 
მაკროეკონომიკურ ცვლადზე, როგორიცაა, ეროვნული ვალუტის გამყარება, ინფლაციური 
წნეხის შემცირება, დადებითად აისახება; თანდათანობით გაიზრდება ენერგოწარმოება; 
ასევე, ენერგეტიკული და საკვები პროდუქტების იმპორტი ევროკავშირის ქვეყნებიდან ან სხვა 
მსგავსი, უფრო საიმედო პარტნიორი სახელმწიფოებიდან, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს 
ენერგეტიკული და სასურსათო უსაფრთხოება სტაბილურ და ხარისხიანი პროდუქტების მქონე 
ბაზარს მიებმება.
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IV. მედია და სამოქალაქო საზოგადოება

4.1 სცენარის წინაპირობები

ბოლო დღეებში უკრაინის სამხედრო ძალების მიერ მოპოვებული გამარჯვებები აჩენს 
ფრთხილი იმედის საფუძველს, რომ დასავლელი პარტნიორებისგან საჭირო შეიარაღებით 
უკრაინის დროულად დახმარების შემთხვევაში, უკრაინის სამხედრო ძალები უფრო მოკლე 
დროში შეძლებენ რუსული საოკუპაციო ძალების უკუგდებას, ვიდრე სრულმასშტაბიანი ომის 
დაწყებიდან პირველი 4 თვის განმავლობაში იყო მოსალოდნელი. 

დღეისათვის უკრაინის ხელისუფლება გამარჯვების სცენარისთვის აუცილებელ 3 ძირითად 
ფაქტორს გამოკვეთს. ესენია: 

» უკრაინის ტერიტორიის სრულად გათავისუფლება რუსეთის საოკუპაციო ჯარისგან. 
მათ შორის, ყირიმის გათავისუფლება;

» რუსეთის მხრიდან სოლიდური რეპარაციების გადახდა და საერთაშორისო სამართლის 
ტრიბუნალი ომის დანაშაულების დამნაშავეთა დასასჯელად;

» უკრაინის სწრაფი გაწევრება ნატოსა და ევროკავშირში.

თუ უკრაინის სამხედრო წარმატებების სერია გაგრძელდა, ნათელი ხდება, რომ რუსეთის 
ფედერაცია ვერ მოახერხებს უკრაინაში დასახული მიზნის მიღწევას და ოფიციალურ კიევს 
უარს ვერ ათქმევინებს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე. ეს კი საქართველოსთვისაც 
მნიშვნელოვნად შეამცირებს საფრთხეებს და გამოწვევებს. 

ბუნებრივია, უკრაინის სამხედრო წარმატება რუსეთთან ომში ავტომატურად არ წყვეტს 
საქართველოს შიდაპოლიტიკურ თუ საგარეო პრობლემებს, თუმცა ქმნის ხელსაყრელ 
გარემოებას საერთაშორისო დონეზე საქართველოს აქტუალობის გასაზრდელად. ასევე, 
ქვეყნის შიგნით მოვლენების დემოკრატიული სცენარით განვითარებისთვის სამოქალაქო 
სექტორს მეტ მოტივაციას და შესაძლებლობებს აძლევს.

გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ნატოსა თუ ევროპის კავშირში გაწევრება პირდაპირ 
კავშირშია უკრაინისა და მოლდოვის პროგრესთან, რუსეთის სამხედრო მარცხი უკრაინაში 
მნიშვნელოვნად შეასუსტებს მის გავლენას არა მარტო უკრაინის, არამედ მოლდოვისა და 
საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზეც, რამაც შესაძლოა, უკრაინასთან ერთად, 
ასოცირებული ტრიოს ევროპული და ევროატლანტიკური პერსპექტივაც უფრო ხელშესახები 
გახადოს. 

რუსეთ-უკრაინის ომში რუსეთის გამოხატული მარცხი, დასავლელი პარტნიორების მომეტებული 
ინტერესი მთლიანად ასოცირების ტრიოს, მათ შორის, საქართველოს მიმართ, კიდევ უფრო 
გაართულებს ოფიციალური თბილისისთვის დიპლომატიურ იზოლაციას. ყველაზე ოპტიმისტური 
სცენარით ხელისუფლებას მოუწევს სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო 
პარტნიორების მოსაზრებების გათვალისწინება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა 
საარჩევნო რეფორმა ან მართლმსაჯულების პოლიტიკური წნეხისაგან გათავისუფლება. 
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აღნიშნული დოკუმენტი იმ რამდენიმე საკვანძო მნიშვნელობის ცვლილებას აღწერს, 
რომლებიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საქართველოში სამოქალაქო სექტორისა და 
მედიის სამუშაო გარემოს. შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიას ექნება მეტი 
სივრცე და თავისუფლება, ტოქსიკურად პოლარიზებულ პოლიტიკურ დისკუსიას ჩამოშორდეს 
და დღის წესრიგში დააბრუნოს მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი ისეთი საკითხები, 
როგორიცაა თავისუფალი არჩევნები, სამართლიანი სასამართლო, ეკონომიკური განვითარება, 
განათლება, ჯანდაცვა და სხვა სოციალური საკითხები.

4.2 ანტიდასავლური პროპაგანდისტული მექანიზმების შესუსტება

ბოლო დროს საქართველოს ხელისუფლებამ სცადა, ერთგვარად გამიჯვნოდა უკრაინაში 
რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან საქართველოს ხელისუფლების გამოხატულ 
ანტიდასავლური რიტორიკას. მათ შორის, ოფიციალური პირების პირდაპირ შეტევებს 
დასავლელი პარტნიორების წარმომადგენლებსა და ელჩებზე. თუმცა ხელისუფლების 
უმაღლესი თანამდებობის პირები კვლავ აქტიურად უტევენ უშუალოდ არასამთავრობო 
სექტორს და არასამთავრობო თუ მედიაორგანიზაციების დაფინანსების წყაროებზე 
სპეკულაციური განცხადებებით მოსახლეობაში სამოქალაქო სექტორის მიმართ კორუფციულ 
ეჭვებს უწყობენ ხელს. 

ეს ნარატივი საქართველოში მოქმედი კრემლის ანტიდასავლური პროპაგანდის ქსელების 
მიერაც არაერთგზის არის დამუშავებული. თუმცა უკრაინაში წარუმატებლობა რუსეთის 
პროპაგანდის მანქანას უკვე აყენებს მნიშვნელოვან ზიანს როგორც საერთაშორისო დონეზე, 
ასევე, უშუალოდ რუსეთშიც. პარალელურად, რუსული პროპაგანდის ქსელებს მნიშვნელოვანი 
ზიანი მიადგათ სოციალურ ქსელებში მოქალაქეთა თვითორგანიზების ისეთი კამპანიებით, 
როგორიცაა მაგალითად, #NAFOFellas35. 

ანტიდასავლური პროპაგანდისტული მექანიზმების შესუსტების გლობალური ტენდენციის 
გაძლიერებას საქართველოში საგრძნობლად დააჩქარებდა რამდენიმე აუცილებელი 
ცვლილების განხორციელება. 

პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებმა აქტიურად 
ითანამშრომლონ საერთაშორისო პარტნიორებთან და რუსეთის წინააღმდეგ ამუშავებული 
საერთაშორისო სანქციების იმპლემენტაციაში ქვეყანაში მოქმედი კრემლის პროპაგანდისტული 
ქსელისა და მისი მესვეურების გამოვლენით საკუთარი როლი შეასრულონ36. ამის საჭიროებას 
დიმიტრი ლორთქიფანიძის მაგალითი ადასტურებს. 

35 Gault M., Shitposting Shiba Inu Accounts Chased a Russian Diplomat Offline, Vice 2022, https://www.vice.com/en/article/y3pd5y/
shitposting-shiba-inu-accounts-chased-a-russian-diplomat-offline 
Von Peter A., NAFO Fellas: Bewegung von Meme-Hunden zerstört die Putin-Propaganda, Berliner Kurier 2022, 

 https://www.berliner-kurier.de/politik-wirtschaft/ukraine-krieg/ukraine-russland-nafo-fellas-bewegung-von-meme-hunde-zerstoert-die-
putin-propaganda-li.263925

36 რადიო თავისუფლება, რას საქმიანობენ რუსეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები საქართველოში, 29 ივნისი, 2022,  
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31921000.html
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საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

ო პ ტ ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

დიმიტრი ლორთქიფანიძე, პრიმაკოვის სახელობის ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი 
ცენტრის ხელმძღვანელი, სოციალურ ქსელში პირად გვერდზე წერდა, რომ TBC ბანკმა 
სანქციები დაუწესა და ანგარიშები დაუხურა. აღნიშნულზე თიბისიმ განაცხადა, რომ 
განუხრელად იცავს საერთაშორისო სანქციებს და შესაბამისად, ინიციირება გაუკეთა 
იმ იურიდიული პირის/ორგანიზაციის ანგარიშის დახურვას, რომლის დამფუძნებელიც 
სანქცირებული იურიდიული პირია.37 თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მსგავს შემთხვევებზე 
რეაგირება კერძო საბანკო თუ სხვა ბიზნეს ინსტიტუტების ინიციატივებს გასცდეს და ქვეყნის 
უსაფრთხოების სამსახურების ჩართულობით სისტემატური სახე მიეცეს. 

ასევე, უნდა შეწყდეს უშუალოდ საქართველოს ხელისუფლებისა და მისი სატელიტების 
მხრიდან ანტიდასავლური განცხადებები და ღია შეტევა როგორც დასავლელ პარტნიორებსა 
და მათ წარმომადგენლებზე, ისე სამოქალაქო სექტორსა და მათ დონორ ორგანიზაციებზე. 
ეს აუცილებელი წინაპირობაა, მათ შორის, ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის 
წარმოდგენილი 12-პუნქტიანი რეკომენდაციების შესასრულებლად, სადაც სამოქალაქო 
საზოგადოების ჩართვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ერთ-ერთ პუნქტადაა 
გამოყოფილი. 

4.3 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

დღეს საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა შორის აზრი გაყოფილია 
იმის თაობაზე, თუ რამდენად და რა ფორმით უნდა ჩაერთონ ხელისუფლების მიერ 
ინიციირებული სხვადასხვა ფორმატის მუშაობაში. ბუნებრივია, სამოქალაქო სექტორთან 
თანამშრომლობის შეწყვეტილი პროცესების აღდგენას ხელისუფლებისგან ბევრად მეტი 
ენთუზიაზმი დასჭირდება. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი პოზიტიური ნაბიჯი შეიძლება 
გახდეს ხელისუფლების მხრიდან კრიტიკული მედიისთვის გამოცხადებული ბოიკოტის 
დასრულება, რაც საქართველოს პრემიერმინისტრმა ერთხელ ახსენა კიდეც. მსგავსი 
ქმედება მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნება ხელისუფლების მხრიდან უფრო ჯანსაღი 
მედიაგარემოს ფორმირების თვალსაზრისით და ფრაგმენტირებულ საინფორმაციო სივრცეში 
უფრო კონკრეტულ საკითხებზე მიმართული ფორმატის დაბრუნებას დაეხმარება. მეორე 
მხრივ, პოლიტიკურ ოპონენტებთან მედიადიალოგის ან დებატების ფორმატში გამოჩენა 
შეიძლება პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირების მცდელობად განვიხილოთ, რაც ასევე 
უპასუხებს ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის მიცემულ რეკომენდაციებს.

აღნიშნული ცვლილებები ნიადაგს მოამზადებდა ხელისუფლების მხრიდან სამოქალაქო 
სექტორთან თანამშრომლობის მზაობის დემონსტრირებისთვის. მზარდი საერთაშორისო 
ინტერესის კვალდაკვალ, შესაძლოა, ხელისუფლების კონკრეტულ წარმომადგენლებს 
გადაეწყვიტათ სამოქალაქო სექტორის ინიციატივებთან თანამშრომლობა. 

სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობას ხელისუფლება ეტაპობრივად წყვეტდა, თუმცა ეს 

37 რადიო თავისუფლება, დიმიტრი ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ TBC ბანკმა სანქციები დაადო და ანგარიშები დაუხურა, 10 
სექტემბერი, 2022, https://www.radiotavisupleba.ge/a/32027733.html
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საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

ო პ ტ ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

დამოკიდებულება განსაკუთრებით ნათლად 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ 
გამოჩნდა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კი დე ფაქტო ბოიკოტის სახე მიიღო.

ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის მიცემულ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, 
საქართველოში მოქმედმა ძირითადმა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა 
შეიმუშავეს დოკუმენტი, რომელშიც, სხვა საკითხებთან ერთად, თავიანთი ხედვა 
ჩამოაყალიბეს: როგორ წარმოუდგენიათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო 
სექტორის ჩართულობა. 22 არასამთავრობო ორგანიზაციის აზრით, მნიშვნელოვანია „ღია 
მმართველობის პარტნიორობის ფორმატი მეტად ეფექტური გახდეს. უფრო კონკრეტულად, 
მთავრობის ადმინისტრაციამ ღია მმართველობის საბჭოს კენჭისყრის დროს სამოქალაქო 
საზოგადოების წევრების მიერ შემოთავაზებული მინიმუმ 2 მთავარი (ე.წ. ვარსკვლავური) 
ვალდებულება უნდა აიღოს“. არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოხატავენ მზაობას, 
ეროვნული დონის პოლიტიკის/სტრატეგიის დოკუმენტებისა და მათი სამოქმედო გეგმების 
შემუშავების პროცესშიც ჩაერთონ.38

4.4 პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები თანხმდებიან, რომ არასამთავრობო სექტორისა 
და მედიისთვის არამტრული გარემოს მისაღწევად გადამწყვეტი იქნება მოქმედი ხელისუფ-
ლების პოლიტიკური ნება - დაძლიოს პოლიტიკური პოლარიზაცია და ევროკავშირთან 
ინტეგრაციის პროცესში პროგრესს მიაღწიოს. ასეთი პოლიტიკური ნების დემონსტრირებისთვის 
ხელისუფლებას სამოქალაქო სექტორი და საერთაშორისო პარტნიორები პოლიტიკურად 
მოტივირებული საქმეების გადაწყვეტას სთხოვენ. 

ბოლო 1 წლის მანძილზე პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე საუბრისას აქცენტი 
საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილისა და ტელეკომპანია „მთავარის“ 
დამფუძნებლისა და გენერალური დირექტორის, ნიკა გვარამიას საქმეებზე კეთდება. 
ჯერ კიდევ 2021 წლის ოქტომბერში მართლმსაჯულების საკითხებზე მომუშავე წამყვანი 
არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებდნენ „ხელისუფლებას და საქართველოს 
პრეზიდენტს, გამოეყენებინათ მათ ხელთ არსებული საკანონმდებლო მექანიზმები, რათა 
თავიდან აეცილებინათ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ პოლიტიკური მართლმსაჯულების 
განხორციელება.“39 ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ გენერალური დირექტორის, ნიკა 
გვარამიას მიმართ საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილ პატიმრობის განაჩენი კი 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მის დასჯად და ტელეკომპანიის საქმიანობის შეფერხებად 
მიიჩნიეს40. სწორედ ამ ორ საქმესთან მიმართებაში საუბრობდა სახალხო დამცველიც 

38 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 12 ნაბიჯი ევროკავშირის კანდიდატობისთვის, 3 ივლისი, 2022,  
https://transparency.ge/ge/post/12-nabiji-evrokavshiris-kandidatobistvis 

39 ღია საზოგადოების ფონდი, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ იკვეთება პოლიტიკურად მოტივირებული მართლმსაჯულება,  
12 ოქტომბერი, 2021, https://osgf.ge/mikheil-saakashvilis-mimart-ikveteba-politikurad-motivirebuli-martlmsajuleba/

40 რადიო თავისუფლება, გვარამიას საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და მის დასჯას ემსახურება - TI, მაისი 16, 2022,  
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31852424.html
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სცენარები მომავლისთვის

ო პ ტ ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

პოლიტიკურად მოტივირებულ მართლმსაჯულებაზე,41 რომელმაც საკუთარი ინიციატივით 
მოამზადა ნიკა გვარამიას საქმეზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება.42 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსის მისაღებად 
შემუშავებული სამოქმედო გეგმა43 თავისუფალი, პროფესიული, პლურალისტური და 
დამოუკიდებელი მედიაგარემოს უზრუნველყოფისთვის აუცილებელ პირობად ხელისუფლების 
მხრიდან იმ მიმდინარე გამოძიებებისა და სასამართლო პროცესების შეწყვეტას ასახე-
ლებს, რომლებიც ომბუდსმენის ინსტიტუტის, არასამთავრობო სექტორისა და სხვადასხვა 
საერთაშორისო მონიტორების მიერ პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებად არის განხილული: 
„ხელისუფლების ნების დემონსტრირება შეიძლება იყოს ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ 
დირექტორისა და დამფუძნებლის, ნიკა გვარამიას ციხიდან გათავისუფლება. არსებობს 
რამდენიმე სამართლებრივი გზა, რათა აღსრულდეს ეს ნება.“44 

ნიკა გვარამიას საქმე არ არის კრიტიკული მედიის წარმომადგენელთა წინააღმდეგ მიმდინარე 
ერთადერთი პროცესი, გამოძიებები კიდევ ორი ტელევიზიის - ტელეკომპანია „ფორმულასა“ 
და ტელეკომპანია „პირველთან“ დაკავშირებული პირების წინააღმდეგ მიმდინარეობს. 
შესაბამისად, მედიისა და სამოქალაქო სექტორისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, 
როგორ განვითარდება პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიება და სასამართლო პროცესები. 
კრიტიკული მედიის წარმომადგენლების მიმართ აღძრული საქმეების დროული დასრულება 
და ნიკა გვარამიას პატიმრობიდან გათავისუფლება მნიშვნელოვნად შეცვლის უკეთესობისკენ 
მედიაგარემოს და ზოგადად, პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მიმართ სამოქალაქო 
საზოგადოების დამოკიდებულებას.

4.5 სამოქალაქო სექტორისა და მედიის უსაფრთხოება

აღნიშნული საქმეების გამოძიებაში ხელისუფლების პერიოდული გააქტიურება 2021 წლის 
5-6 ივლისის „პოგრომის“ ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების დაუსჯელობის ფონზე 
განსაკუთრებით თვალშისაცემია. პროგრესი არ გვაქვს მედიის წარმომადგენლების მასიური 
ფარული მიყურადება/თვალთვალის საქმეების გამოძიებაშიც. 

2021 წლის 5-6 ივლისის „პოგრომი“ იყო ახალი რეალობის შემქმნელი თავდასხმა, რომელმაც 
მედიისა და სამოქალაქო აქტივისტებისთვის მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული 
ფიზიკური საფრთხეები ხელშესახები და დამაჯერებელი გახადა. სამოქალაქო სექტორზე 
ამ სრულმასშტაბიანი შეტევის შემდეგ მოხდა ჟურნალისტებსა და აქტივისტებზე ფიზიკური 
ანგარიშსწორების კიდევ რამდენიმე შემთხვევა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისა 
და მედიის ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უკვე ჩადენილი დანაშაულებრივი 

41 რადიო თავისუფლება, ომბუდსმენი: სააკაშვილის გლდანში გადაყვანით სახელმწიფომ დაარღვია ღირსების პატივისცემის 
ვალდებულება, 9 ნოემბერი, 2021, https://www.radiotavisupleba.ge/a/31552478.html 

42 საქართველოს სახალხო დამცველი, სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრება, 4 ნოემბერი, 2019,  
https://ombudsman.ge/res/docs/2019110416234655074.pdf

43 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 12 ნაბიჯი ევროკავშირის კანდიდატობისთვის, 3 ივლისი, 2022,  
https://transparency.ge/ge/post/12-nabiji-evrokavshiris-kandidatobistvis

44 აერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 12 ნაბიჯი ევროკავშირის კანდიდატობისთვის, 3 ივლისი, 2022,  
https://transparency.ge/ge/post/12-nabiji-evrokavshiris-kandidatobistvis
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საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

ო პ ტ ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

ქმედებების ეფექტიანი გამოძიებისა და დამნაშავეების დასჯის გარეშე შეუძლებელი 
იქნება. ამიტომაც 5-6 ივლისის მოვლენების ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების 
დროული იდენტიფიკაცია და კანონის სრული სიმკაცრით დასჯა გახდებოდა ის მინიმუმი, 
რაც სამოქალაქო სექტორს უსაფრთხოების განცდას დაუბრუნებდა. 

რაც შეეხება ჟურნალისტებსა და სამოქალაქო აქტივისტებზე ფარულ მიყურადებასა და 
თვალთვალს, ეს დანაშაულებრივი პრაქტიკა მნიშვნელოვნად ზღუდავს ინფორმაციის 
გავრცელებას, მიღებას, გადამოწმებას და უბიძგებს მოქალაქეებს თვითცენზურისკენ როგორც 
პირად, ისე საქმიან კომუნიკაციაში. ჩვენს რეგიონში განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან 
მსგავსი საფრთხეების მიმართ ჟურნალისტი, აქტივისტი და პოლიტიკოსი ქალები - მათი 
პირადი ცხოვრების გასაჯაროების მუქარით შანტაჟის საფრთხის გამო. რამდენიმე თვის წინ 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „მედია ომბუდსმენმა“ 10 ჟურნალისტის მიმართ უკანონო 
ფარული მოსმენა-მიყურადების საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 
(ECHR) საჩივარი წარადგინა.45 დაახლოებით 58 000-მდე ფაილში ჟურნალისტების, რელიგიურ 
ორგანიზაციათა წარმომადგენლების, პოლიტიკოსების, სამოქალაქო აქტივისტების, 
დიპლომატებისა და სხვა პირთა კერძო კომუნიკაციისა და პირადი ცხოვრების შესახებ 
დეტალურად დამუშავებული ინფორმაცია ინახებოდა. ჩანაწერების ავთენტურობა 
ბევრმა ადამიანმა, მათ შორის, ჟურნალისტებმაც დაადასტურეს. საჩივრის საფუძვლები 
ევროპარლამენტის 2022 წლის 9 ივნისის რეზოლუციაშიც არის მითითებული, სადაც სხვა 
მოთხოვნათა შორის, პარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, ჩაატაროს 
ეფექტიანი გამოძიება მოსმენების საქმესთან დაკავშირებით, დანერგოს სათანადო 
საკანონმდებლო მექანიზმები სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ თვალთვალისა და მონაცემთა 
შეგროვების პროცესის გაუმჯობესებისთვის. ამ დრომდე პროკურატურამ მოსმენების საქმეზე 
ჟურნალისტთა მხოლოდ ნაწილი ცნო დაზარალებულად, თუმცა 2021 წლის 13 სექტემბერს 
გავრცელებული ე.წ. „კრებსების“ საქმეში სხვა პროგრესი არ შეინიშნება.46 აღნიშნულ 
საქმეებზე დამნაშავეთა გამოვლენას მნიშნველოვანი პრევენციული ეფექტი ექნებოდა 
მომავალში ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა უსაფრთხოების 
წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების აღსაკვეთად.

4.6 ომბუდსმენის კანდიდატურის შერჩევა

საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად შესასრულებელ 
რეკომენდაციებს შორის ევროკომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია კონკრეტულად სახალხო 
დამცველის ინსტიტუტს ეხება: „სახალხო დამცველის ნომინირების პროცესში უპირატესობა 
მიენიჭოს დამოუკიდებელ კანდიდატს და პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ; დაცული 
უნდა იყოს აპარატის ეფექტიანი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა.“47

45 მთავარი არხი, უკანონო ფარული მოსმენა-მიყურადების საქმეზე, 2022, https://mtavari.tv/news/92037-ukanono-paruli-mosmena-
miquradebis-sakmeze

46 Netgazeti, „კრებსების“ საქმეზე 41-დან 23 ჟურნალისტი ცნეს დაზარალებულად – მედიაომბუდსმენი, 12 აგვისტო, 2022,  
https://netgazeti.ge/news/625214/

47 European Commission, Opinion on the EU membership application by Georgia, 17 June, 2022, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/qanda_22_3800
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საკითხის მნიშვნელობას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს: ომბუდსმენის ინსტიტუტი 
ბოლო წლებში ეტაპობრივად ხდებოდა ხელისუფლების მხრიდან შეტევის ობიექტი,48 თუმცა 
2020 წლიდან დამოუკიდებელ ინსტიტუტზე შეტევამ პერსონიფიცირებული ხასიათი მიიღო 
და ნინო ლომჯარიაზე სახელობით თავდასხმებში გადაიზარდა.49 2021 წლის ბოლოს კი, 
როდესაც საქართველოს სახალხო დამცველი მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობის პროცესს 
აქტიურად უწევდა მონიტორინგს, ლომჯარიას წინააღმდეგ ორკესტრირებული შეტევა 
განხორციელდა: როგორც სახელისუფლებო მედიის, ისე კრემლის პროპაგანდის ქსელების 
და ონლაინტროლების მხრიდან - სახალხო დამცველის იმპიჩმენტის მოთხოვნით.50 

პარალელურად, სახალხო დამცველს პოლიტიკურ მიკერძოებაში ადანაშაულებდა 
ხელისუფლებაც. ომბუდსმენის ოფისის მიერ შექმნილი სამედიცინო კონსილიუმის დასკვნა 
სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე გახდა ის საბაბი, რომლის გამოც მმართველი 
პარტიის ლიდერები პირდაპირ ადანაშაულებდნენ მას. ირაკლი კობახიძემ სახალხო 
დამცველის მიერ შექმნილი კონსილიუმის დასკვნის შესახებ საუბრისას აღნიშნა, რომ 
„თუ ვინმეს სურს და ითხოვს სააკაშვილის გათავისუფლებას რაიმე ფორმით, თუნდაც ე.წ. 
სამედიცინო მკურნალობის მიზნით საზღვარგარეთ გადაყვანას და ასე შემდეგ, ყველას 
უნდა ერთადერთი რამ, „ეს არის ომის გაჩაღება საქართველოში“. კობახიძემ დაამატა, რომ 
სახალხო დამცველიც არის იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომელსაც ჰქვია 
„ომის პარტია.“51

მოქმედ სახალხო დამცველს უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის დეკემბერში გასდის. 
მის არჩევას კვალიფიციური უმრავლესობა - 90 ხმა სჭირდება. თუმცა სამოქალაქო სექტორი 
მიიჩნევს, რომ ახალი სახალხო დამცველი უნდა აირჩიონ როგორც მმართველი გუნდის, ისე 
ოპოზიციის მხარდაჭერით, კანდიდატურების განხილვის პროცესში კი აუცილებლად უნდა 
ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოება.

მოვლენათა პოზიტიური სცენარით განვითარებისთვის, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, 
ისე მედიისთვის, პრინციპული იქნება, ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ევროკომისიის 
რეკომენდაცია და ახალი სახალხო დამცველის კანდიდატურა გამჭვირვალე და ინკლუზიური 
პროცესით შეარჩიოს. თუმცა სამომავლოდ ასევე მნიშვნელოვანია ომბუდსმენის ინსტიტუტის 
მიმართ მტრული დამოკიდებულების შეცვლა და როგორც უშუალოდ სახალხო დამცველთან, 
ისე მისი აპარატის წარმომადგენლებთან კონსტრუქციულ, სამუშაო რეჟიმში პიროვნული 
თავდასხმების გარეშე ურთიერთობა. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ომბუდსმენის ინსტიტუტის 
რეალური დამოუკიდებლობის შენარჩუნება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 
იქნება როგორც ზოგადად დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობის, ისე ხელისუფლებასა 
და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის შესაძლო თანამშრომლობის პერსპექტივისთვისაც. 

48 მთავარი არხი, ოცნების ორკესტრირებული შეტევა მედიაზე, 2022,  
https://mtavari.tv/news/8545-otsnebis-orkestrirebuli-sheteva-mediaze

49 მითების დეტექტორი, ვინ ჩაერთო სახალხო დამცველის წინააღმდეგ დისკრედიტაციის კამპანიაში?, 15 ივნისი, 2021,  
https://mythdetector.ge/ka/vin-chaertho-sakhalkho-damtsvelis-tsinaaghmdeg-diskreditatsiis-kampaniashi/

50 მითების დეტექტორი, სახელისუფლებო ტროლები, მედია და ხელისუფლება ნინო ლომჯარიას წინააღმდეგ, 29 ნოემბერი, 2021, 
https://mythdetector.ge/ka/sakhelisphulebo-trolebi-media-da-khelisuphleba-nino-lomjarias-tsinaaghmdeg/

51 რადიო თავისუფლება, ლომჯარია კობახიძეს პასუხობს: ვხედავთ პოლიტიკურ თავდასხმებს, აბსურდულ ბრალდებებს,  
28 აპრილი, 2022 https://www.radiotavisupleba.ge/a/31825475.html
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პესიმისტური სცენარი

I. მმართველობა და ინსტიტუტები
1.1 სცენარის წინაპირობები

საქართველოში მმართველობისა და ინსტიტუტების მუშაობის პესიმისტური სცენარის 
ანალიზისათვის მოვიშველიებთ დღევანდელი სახელმწიფოს აღწერისათვის მოსახერხებელ 
მმართველობის (რეჟიმის) ტიპს: ჰიბრიდული რეჟიმის მახასიათებლებს52. მმართველობის 
ამგვარ ტიპს ახასიათებს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ავტორიტარული მართვის 
შეხამება: რეგულარული არჩევნები, არჩევითი ინსტიტუტები და სახელმწიფოს კონტროლს 
მიღმა არსებული ინსტიტუტები სახელმწიფოსთან შეზრდილ მმართველ პარტიასთან, 
პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების შერჩევით დევნასთან და კონკურენციის შეზღუდვასთან 
თანაარსებობს. 

დემოკრატიული და ავტორიტარული ინსტიტუტების თანაარსებობა ქმნის შესაძლებლობას, 
მმართველობის ამგვარი ტიპი დემოკრატიის მიმართულებითაც გადაიხაროს და სრულად 
ავტორიტარულიც გახდეს. რეჟიმის განვითარებას რამდენიმე საშინაო და საგარეო ფაქტორის 
თანხვედრა განაპირობებს: საგარეო ფაქტორებიდან მნიშვნელოვანია დემოკრატიულ 
დასავლეთთან კავშირისა და, შესაბამისად, დასავლეთის მხრიდან ქვეყნის დემოკრატიზაციაზე 
ზემოქმედების ბერკეტის არსებობა. საშინაო ფაქტორებიდან გამოყოფენ მმართველი პარტიის 
ორგანიზაციულ სიძლიერეს, განსაკუთრებით, პოლიტიკურ ოპონენტებთან შედარებით. 
ვინაიდან მმართველი ძალის ბრძოლა ძალაუფლების შენარჩუნებისა და განმტკიცებისათვის 
დემოკრატიის შეზღუდვას საჭიროებს, ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოების დამოკიდებულება 
დემოკრატიისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ. კერძოდ, რამდენად მისაღებია 
მოსახლეობისათვის ავტორიტარიანიზმთან შეგუება ან რამდენად მოსალოდნელია 
დემოკრატიისთვის ბრძოლა. 

პესიმისტური სცენარის წინაპირობად სამ მნიშვნელოვან ფაქტორს განვიხილავთ. პირველ 
რიგში, მნიშვნელოვანი საგარეო ფაქტორია დასავლეთის მხრიდან ქვეყნის დემოკრატიზაციის 
მიმართულებით ზეწოლის შემცირება. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი 
კრიზისის დასაძლევად ევროკავშირის მედიაციის პროცესში გამოიკვეთა, რომ მმართველი 
პარტიისთვის მნიშვნელოვანი არ არის ევროკავშირის მიერ დასახული დემოკრატიული 
რეფორმების შესრულება. მსგავსი მიდგომა კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა საქართველოსთვის 
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის განხილვის ფონზე, როდესაც პრემიერმინისტრი 
და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები მკვეთრად ანტიდასავლური განცხადებებით 
გამოვიდნენ. 

პესიმისტური სცენარის მეორე წინაპირობას ქმნის მმართველი პარტიის ორგანიზაციული 
სიძლიერე: „ქართული ოცნება“ კონკურენტებზე შეუდარებლად ძლიერია როგორც ფინანსურად, 
ასევე ორგანიზაციული თვალსაზრისით. გამოკითხვების თანახმად, 2012 წლიდან მოყოლებული, 

52 Levitsky S., Lucan A.W., Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. New York: Cambridge University Press, 2010.
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„ქართული ოცნების“ მხარდაჭერა არჩევნების წინ 20-25%-ის ფარგლებში მერყეობდა,53 
მაგრამ არჩევნებზე პარტია სულ ცოტა, აორმაგებდა მხარდაჭერას.54 დამკვირვებელთა 
ანალიზით, ამგვარ შედეგს განაპირობებდა საარჩევნოდ ფინანსებისა და ადმინისტრაციული 
რესურსების მობილიზების უზარმაზარი უპირატესობა.55 მაგალითად, 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებზე „ქართულმა ოცნებამ“ 17.1 მილიონი ლარი დახარჯა, რაც ყველა სხვა პარტიის 
მიერ დახარჯულ თანხაზე თითქმის 2-ჯერ მეტია.56 

მმართველობის დემოკრატიის გაუარესების მესამე წინაპირობაა მოსახლეობის არასაკმარისი 
მზაობა დემოკრატიული ინსტიტუტების დასაცავად. მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობა 
დეკლარირებულად დემოკრატიის მხარდამჭერია, ეს ყველაფერი არ არის გამყარებული 
დემოკრატიული ღირებულებების აღიარებითა და პატივისცემით. ამას გარდა, ინსტიტუტების 
მიმართ დაბალი ნდობა, პოლიტიკის პიროვნულ დონეზე დაყვანა და ამომრჩეველთა დიდი 
ნაწილის პოლიტიკური გულგრილობა დემოკრატიის შესაძლო ჩამოშლის წინაპირობაა. 

1.2 საგარეო ორიენტაცია

მოსალოდნელია, რომ პესიმისტურ სცენარში საქართველოს მმართველობა და დემოკრატი ული 
ინსტიტუტები ავტორიტარიანიზმისკენ გადაიხრება, თუმცა ეს მდგომარეობა არ იქნება არსე-
ბულისგან რადიკალურად განსხვავებული. ქვეყნის სიღარიბე და დასავლეთზე ეკონომიკური 
დამოკიდებულება მმართველ პარტიას არ მისცემს საკმარის რესურსს, აზერბაიჯანის ან 
ბელორუსის ტიპის ავტორიტარული რეჟიმი დაამყაროს. ანტიდასავლური განცხადებების 
მიუხედავად, ძნელი წარმოსადგენია, დასავლეთთან მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობები 
რუსეთმა ჩაანაცვლოს. ბოლო წლებში ევროკავშირთან ვაჭრობა (როგორც ექსპორტი, 
ისე იმპორტი) მნიშვნელოვნად აჭარბებს რუსეთთან ვაჭრობას.57 ამ ტენდენციის შეცვლა 
სწრაფად და ხელისუფლებისათვის უმტკივნეულოდ ვერ მოხდება. ამიტომ მოსალოდნელია, 
დასავლეთის ბერკეტები ქვეყნის დემოკრატიზაციის კუთხით შესუსტდეს მმართველი 

53 The Caucasus Research Resource Centers, "NDI Time Series Dataset, Georgia" 2014-2019 https://caucasusbarometer.org/en/ndi-ge/
PARTYSUPP1/

54 საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია, „საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნები“ 2021,  
https://cesko.ge/static/res/docs/AnnualParliament-2021.pdf

 საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია, „საქართველოს არჩევნების ისტორია 1990-2018,“ 2019 https://history.cec.gov.ge/PDF/
ElectoralHistoryOfGeorgia.pdf

55 სამართლიანი არჩევნები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, 
„2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო გარემოს ერთობლივი შეფასება“ 2020, https://transparency.ge/ge/post/2020-
clis-saparlamento-archevnebis-cinasaarchevno-garemos-ertoblivi-shepaseba 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,. „საიას 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების 
სადამკვირვებლო მისიის ანგარიში“ 2021, https://gyla.ge/ge/post/saias-2020-tslis-saqartvelos-parlamentis-archevnebis-
sadamkvirveblo-misiis-angarishi

 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი, „დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 
უფლებების ოფისის შეზღუდული საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია. საბოლოო ანგარიში“ 2021, https://www.osce.org/files/f/
documents/3/8/482640.pdf

56 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, „საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების კამპანიის დაფინანსება 
- საბოლოო ანგარიში“ 2021, https://transparency.ge/ge/post/sakartvelos-parlamentis-2020-clis-archevnebis-kampaniis-dapinanseba-
saboloo-angarishi

57 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, „იმპორტი ქვეყნების მიხედვით.“ 2022 https://www.geostat.ge/ka/modules/
categories/638/importi 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, „ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით.“ 2022, https://www.geostat.ge/ka/modules/
categories/637/eksporti
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პარტიის პოლიტიკური ნების არარსებობის გამო, მაგრამ ეკონომიკური სარგებლის მოტივით, 
სრულად არ გაქრეს. შესაბამისად, მმართველი პარტიისათვის ყველაზე მომგებიანი სცენარი 
საკუთარი ძალაუფლების განმტკიცებისათვის ზომიერი ნაბიჯების გადადგმას გულისხმობს, 
რითაც არც გაცხადებულ პროდასავლურ კურსზე იტყვის უარს და რუსეთის ინტერესებსაც 
გაითვალისწინებს. ხელისუფლების ორმაგი თამაშის შედეგად, სავარაუდოდ, განმტკიცდება 
პოლიტიკური ძალაუფლების კონცენტრაცია, გაძლიერდება ხელისუფლების ანტილიბერალური 
პოლიტიკა და გაუარესდება ადამიანის უფლებების კუთხით ვითარება. ამგვარი მდგომარეობა 
კი სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეს შეიცავს. 

1.3 პოლიტიკური ძალაუფლების კონცენტრაცია

მმართველი პარტიის მიერ პოლიტიკური ძალაუფლების კონცენტრაციას მოსახლეობის 
დიდი წინააღმდეგობა სავარაუდოდ, არც ქუჩაში შეხვდება და არც საარჩევნო ყუთთან. 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა რამდენიმე მნიშვნელოვან სიმპტომს ავლენს, როგორიცაა: 
(1) ღირებულებების გარეშე დემოკრატიის მხარდაჭერა, (2) დაბალი ნდობა პოლიტიკური 
ინსტიტუტების მიმართ, (3) პოლიტიკის პერსონიფიკაცია და (4) ხმების „გაყიდვის“ მისაღებად 
მიჩნევა. 

საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა მიიჩნევს, რომ დემოკრატია მმართველობის ყველა 
სხვა ფორმაზე უკეთესია, თუმცა დემოკრატიის მიმართ მხარდაჭერა ბოლო ათი წლის მანძილზე 
მცირდებოდა: თუ 2011 წელს ამ მოსაზრებას 65% ეთანხმებოდა, 2019 წელს ეს მაჩვენებელი 
49%-მდე დაეცა, 2021 წელს კი ისევ საწყის ნიშნულს დაუბრუნდა (65%)58. აღსანიშნავია, 
რომ დემოკრატიის მხარდაჭერა, როგორც წესი, არ უკავშირდება ისეთი ღირებულებების 
აღიარებას, როგორიცაა ტოლერანტობა, გენდერული თანასწორობა და უმცირესობების 
უფლებების დაცვა59. შესაბამისად, მმართველი პარტიის მიერ საზოგადოების ზოგიერთი 
ჯგუფის ჩაგვრა მოსახლეობის მიერ დემოკრატიის უკანდახევად არ აღიქმება. 

ბოლო წლების მანძილზე მოსახლეობაში ინსტიტუტებისადმი ნდობის კლება შეინიშნება. 
ამ მხრივ, ყველაზე უარესი მდგომარეობაა იმ ინსტიტუტებთან მიმართებაში, რომლებიც 
დემოკრატიის მუშაობისათვის უმნიშვნელოვანესია. მაგალითად, 2021 წლის გამოკითხვით, 
დაახლოებით 40% არ ენდობოდა პარლამენტს, პრეზიდენტს, პარტიებს და სასამართლოს, 
მაშინ, როცა მათ მიმართ ნდობას გაცილებით ნაკლები ადამიანი გამოხატავდა. საპირისპიროდ, 
ყველაზე მაღალ ნდობას წლების მანძილზე ინარჩუნებს ნაკლებად დემოკრატიული ბუნების 
ინსტიტუტები, როგორიცაა ჯარი, პოლიცია და ეკლესია.60

საქართველოს პოლიტიკური ვითარების აღწერისას ხშირად საუბრობენ პოლარიზაციაზე, 
რაც გულისხმობს პარტიებისა და მათ მხარდამჭერ ამომრჩეველთა ისეთ იდეოლოგიურ 

58 The Caucasus Research Resource Centers, 2011-2019, "Caucasus Barometer" https://caucasusbarometer.org/en/cb-ge/ATTDEM/ 
The Caucasus Research Resource Centers. 2011-2019. "Caucasus Barometer" https://caucasusbarometer.org/en/cb2021ge/ATTDEM/ 

59 Shubladze R., Khoshtaria T., “The Gap Between Support for Democracy and Liberal Values in Georgia”, p.11, 2020, https://css.ethz.ch/
content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD116.pdf

60 The Caucasus Research Resource Centers. 2021. "Caucasus Barometer" https://caucasusbarometer.org/en/cb2021ge/downloads/ 
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შეუთანხმებლობას, როდესაც შეუძლებელია თანამშრომლობა. ბოლოდროინდელმა კვლევებმა 
საქართველოში დასავლური დემოკრატიებისაგან განსხვავებული პოლარიზაცია გამოავლინა: 
საჯარო საკითხების გადაწყვეტისას მნიშვნელოვანი განსხვავება პარტიათა მხარდამჭე-
რებს შორის არ აღმოჩნდა61. სამაგიეროდ, მათი მოსაზრებები მკვეთრად განსხვავდება 
ისეთი საკითხების შეფასებისას, რაც პოლიტიკურ ოპონენტებს უკავშირდება ან მიეწერება 
(მაგალითად, ვარდების რევოლუციის შეფასება). შესაბამისად, ამომრჩეველი პოლიტიკურ 
კონკურენციას აღიქვამს არა როგორც შეჯიბრს მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისას, 
არამედ, ლიდერებს შორის პერსონალურ ბრძოლას. 

დემოკრატიის მდგრადობისათვის მნიშვნელოვანია, ამომრჩეველს უნდოდეს და შეეძლოს 
საკუთარი არჩევანის თავისუფლად გამოხატვა საარჩევნო ყუთთან. ამავე დროს, მნიშვნე-
ლოვანია, ამომრჩევლის მიერ არჩევნების შედეგების სამართლიანად აღიარება. საქართველოს 
შემთხვევაში, მათი სამართლიანობის შეფასება წლიდან წლამდე უარესდება: 2012 წლის 
არჩევნების შემდეგ უმრავლესობა ამბობდა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა (56%). 
2021 წელს ეს მაჩვენებელი 21%-მდე ჩამოვიდა.62 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხმებით ვაჭრობისადმი ამომრჩევლის დამოკიდებულება. 2021 
წელს თბილისში ჩატარებული გამოკითხვით, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის 
მიუღებელი არ არის ხმის პირად სარგებელში გაცვლა: 14% დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ 
რაიმე საჩუქრის სანაცვლოდ ხმის მიცემა მისაღებია; 52% დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ 
საქართველოსნაირ ღარიბ ქვეყანაში ხმის სარგებელზე გაცვლა მოსალოდნელია.63 

დემოკრატიის ზერელე მხარდაჭერა, ინსტიტუტების მიმართ დაბალი ნდობა, პოლიტიკური 
კონკურენციის პერსონიფიცირება და ამომრჩევლის მოსყიდვის მიმართ შემგუებლობა 
ქმნის შესაძლებლობას, რომ მმართველმა პარტიამ ძალაუფლების კონცენტრაციისათვის 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგას, ისე, რომ მცირე დანახარჯით (პროტესტის ან 
ხმების დაკარგვის კუთხით) დიდი სარგებელი ნახოს. 

1.4 პოლიტიკური კონკურენციის შეზღუდვა

პესიმისტური სცენარით, მმართველ პარტიას შეუძლია ფსონი დადოს ორი მიმართულებით: 
შეზღუდოს პოლიტიკური კონკურენცია და ამომრჩეველი მოისყიდოს. ორივე მიმართულებით 
„ქართულ ოცნებას“, მისი წინამორბედი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მსგავსად, 
დიდი გამოცდილება დაუგროვდა.

61 Gilbreath D., Turmanidze K., “Are Georgian Voters Polarized?” p.16, 2020, https://crrc.ge/uploads/tinymce/documents/PolicyBriefs/
Polarization%20brief%206Oct2020.pdf 
კახიშვილი ლ., კეშელავა დ., პაპავა გ., სიჭინავა დ., „საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი. მრავალფეროვნება, პოზიციების 
თანაკვეთა და თავისუფალი სივრცეები,“ გვ.36, 2022, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/18418-20220419.pdf

62 The Caucasus Research Resource Centers, 2008-2019, "Caucasus Barometer" https://caucasusbarometer.org/en/cb-ge/ELCOND/ 
The Caucasus Research Resource Centers, 2021, "Caucasus Barometer" https://caucasusbarometer.org/en/cb2021ge/ELCOND2/

63 The Caucasus Research Resource Centers, 2022, “Attempting to Discourage Electoral Malfeasance in Georgia: The Results of a 
Randomized Control Trial” p.24 https://crrc.ge/uploads/tinymce/documents/Projects/NED%20Report_February_2022_Final.pdf
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საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

პ ე ს ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

პოლიტიკური კონკურენციის შეზღუდვის ყველაზე იოლი გზა საარჩევნო კანონმდებლობაა. 
საარჩევნო კოდექსი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ცვალებადი კანონია სწორედ იმის 
გამო, რომ ყოველი ხელისუფლება საპარლამენტო უმრავლესობის წყალობით არჩევნების 
წინ მის საკუთარ ინტერესებზე მორგებას იოლად ახერხებდა. 

კონსტიტუციით, პარლამენტი სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემით, 5%-იანი ბარიე-
რით კომპლექტდება64. „ქართულმა ოცნებამ“ უარი თქვა65 2021 წლის 19 აპრილს ევრო პული 
საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის მედიაციით მიღწეულ შეთანხმებაზე, რომელიც საარ-
ჩევნო რეფორმასაც ითვალისწინებდა66. შეთანხმებისამებრ, ბარიერის 2%-მდე დაწევის 
გარეშე და სხვა არსებული პირობების შენარჩუნებით, საქართველოს პარლა მენტი 2024 წელს 
ორპარტიული იქნება, რაც კვლავ მისცემს საშუალებას „ქართულ ოცნებას“, შეინარჩუნოს 
გადამწყვეტი უმრავლესობა.

საარჩევნო ადმინისტრაციის პარტიული ზეგავლენები, საჯარო სამსახურისა და საბიუჯეტო 
დაფინანსების ორგანიზაციების ადამიანური რესურსების მობილიზება კვლავაც მნიშვნელოვანი 
იქნება წინასაარჩევნოდ და არჩევნების დღეს ამომრჩევლისთვის დამთრგუნველი გარემოს 
შესაქმნელად67. სასამართლო კლანის და მმართველი პარტიის სიმბიოზის პირობებში68 
საარჩევნო დავების სამართლიანად გადაწყვეტაც შეუძლებელი ჩანს69. 

კონკურენციის შეზღუდვის არანაკლებ ეფექტური მექანიზმი იქნება ფარული მიყურადება 
და ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებით პარტიული თუ საზოგადოებრივი ოპონენტების 
დისკრედიტაცია, რაც განსაკუთრებით აზიანებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების მონაწი-
ლეობას. სუსტი საკანონმდებლო შეზღუდვის და დამოუკიდებელი ინსპექტორის ქმედითი 
სამსახურის, ფაქტობრივად, გაუქმების პირობებში, მოსალოდნელია გაძლიერდეს ფარული 
მიყურადების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება.

პესიმისტური სცენარით, პოლიტიკური კონკურენციის შეზღუდვის ერთ-ერთი საშუალება 
კრიტიკული მედიის ჩახშობაა. დღეს არსებული მედიაგარემო და ის ფაქტი, რომ კრიტიკულად 
განწყობილი მედიის ერთი მფლობელი დაპატიმრებულია, ხოლო ზოგიერთის მიმართ 
სამართლებრივი დავა მიმდინარეობს,70 მიანიშნებს, რომ შესაძლოა, კიდევ უფრო გაძლიერდეს 
წნეხი კრიტიკულ მედიაზე. მედიაზე ზეწოლა მხოლოდ სამართლებრივ დავებს არ მოიაზრებს. 
შესაძლებელია ფინანსური ინსტრუმენტების (ჯარიმები, ბიზნესსექტორის მმართველი ძალის 
მიერ კონტროლი) უფრო აქტიურად გამოყენებაც, რასაც, შესაძლოა, მოჰყვეს ოპოზიციურად 
განწყობილი ზოგიერთი მედიასაშუალების დახურვაც. 

64 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 37.
65 Civil.ge, “შეთანხმებიდან ქართული ოცნების გასვლის შემდეგ შარლ მიშელი პარტიებთან კონსულტაციებს იწყებს” 29 ივლისი, 

2021.
66 ნეტგაზეთი, „შარლ მიშელის წინადადება პარტიებს“, 18 აპრილი, 2021. 
67 სამართლიანი არჩევნები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, 

2000. „2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საარჩევო გარემოს ერთობლივი შეფასება“;  
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „საიას 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების 
სადამკვირვებლო მისიის ანგარიში“ 2021; 

 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი, „დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 
უფლებების ოფისის შეზღუდული საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია. საბოლოო ანგარიში“, 2021.

68 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2021, „მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში, 2013-2021“ 
https://gyla.ge/ge/post/judicial-system-reform-in-georgia-2013-2021

69 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2021, „საარჩევნო დავების ანალიზი“.
70 საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, “მედიის მდგომარეობა საქართველოში”, 2022, https://grass.org.ge/uploads/

other/2022-06-21/1400.pdf
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საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

პ ე ს ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მოსახლეობაში დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ ნდობა 
მცირდება. პესიმისტური სცენარის შემთხვევაში, შესაძლებელია ამ ტენდენციის გაუარესება. 
კერძოდ, მმართველი პოლიტიკური ძალის მიერ სახელმწიფო ინსტიტუტების სრულად 
დაქვემდებარება. ეს შესაძლოა, გამოიხატოს სახელმწიფო სამსახურების პოლიტიზებით 
და არასანდო კადრებისგან წმენდით. ასევე, საჯარო სექტორში კორუფციული სქემების 
მოძლიერებით. იმ პირობებში, როცა მმართველობის მაღალ დონეზე კორუფცია კვლავ 
გამოწვევად რჩება71, მოვლენების პესიმისტური სცენარით განვითარების შემთხვევაში, 
დიდი ალბათობით, კორუფციული სქემები უფრო გაღრმავდება და მმართველ ძალასთან 
დაკავშირებული ბიზნესინტერესების გავლენა ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სფეროზე 
გაიზრდება. კორუფციასთან ბრძოლა კი ფორმალური დღის წესრიგიდანაც მოიხსნება.

დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე მმართველი პარტიის დამფუძნებლის გავლენას არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა“ ამჟამინდელი მდგომარეობითაც სახელმწი-
ფოს მიტაცების ტოლფასად მიიჩნევს.72 პესიმისტური სცენარით, ოლიგარქიული გავლენა 
კიდევ უფრო გამყარდება და მთლიანად გააკონტროლებს პოლიტიკის გადაწყვეტილებებს, 
მედიაგარემოს, ძალოვან უწყებებსა და მართლმსაჯულების სისტემას.

ამ პირობებში ამომრჩევლის მოსყიდვას, ერთი შეხედვით, არცთუ გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
აქვს. მიუხედავად ამისა, უკვე კარგადაა ჩამოყალიბებული წინასაარჩევნოდ სოციალური 
პროექტების გააქტიურება, რომელთაც ზოგჯერ სახელმწიფო ბიუჯეტი აფინანსებს73, ზოგჯერ 
კი - ბიძინა ივანიშვილის ფონდი „ქართუ“, რომელმაც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნე -
ბის პირველი ტურის შემდეგ 600 000 ადამიანისთვის საკრედიტო ორგანიზაციათა ვალების 
ჩამოწერის შესახებ განაცხადა74. ეკონომიკური სტაგნაციის და მასშტაბური სიღარიბის 
პირობებში ამგვარი პროგრამები, რომლებიც უშუალო, თუნდაც ერთჯერად ფულად სარგებელს 
აძლევენ მოსახლეობას, სავარაუდოდ, საარჩევნო ეფექტს არ დაკარგავს.

1.5 ადამიანის უფლებები

პესიმისტური სცენარით, საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო ნაკლებ ყურადღებას 
მიაქცევს დასავლელი პარტნიორების კრიტიკას და სხვადასხვა საერთაშორისო შეთანხმებებით 
აღებულ ვალდებულებებს, რის შედეგადაც ადამიანის უფლებების სფეროში ამჟამად არსებული 
გამოწვევები კიდევ უფრო გაღრმავდება. ვითარება ყველაზე მეტად იმ სფეროებში გაუარესდება, 
რომლებსაც ახლაც ყველაზე პრობლემურად აფასებენ სხვადასხვა საერთაშორისო75 თუ 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ესენია: თავისუფლებისა და უსაფრთხოების, 

71 ევროპული კომისიის დასკვნა საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობაზე გაკეთებული განაცხადის შესახებ. 
72 Transparency International, “CPI 2021 for Eastern Europe and Central Asia: Democratic Hopes I the Shadow of Growing Authoritarianism” 

2021, https://www.transparency.org/en/news/cpi-2021-eastern-europe-central-asia-democratic-hopes-growing-authoritarianism
73 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, “ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საქართველოს მუნიციპალიტეტის 

ორგანოთა 2021 წლის არჩევნებისათვის - შუალედური ანგარიში” 2021, https://transparency.ge/ge/post/administraciuli-resursebis-
gamoqeneba-sakartvelos-municipalitetis-organota-2021-clis

74 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, „ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საქართველოს 2018 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის” 2018, https://transparency.ge/ge/post/administraciuli-resursebis-gamoqeneba-2018-clis-
sakartvelos-saprezidento-archevnebistvis-0 

75 Ibid
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სამართლიანი სასამართლოს უფლება, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, მედიის 
თავისუფლება და თანასწორობის უფლება. 

მართლმსაჯულებისა და ძალოვანი უწყებების პოლიტიზების პირობებში, უკანონო დაკავებები, 
გადაადგილების და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, პოლიტიკური ოპონენტების დევნა 
და მათთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლების წართმევა მიღებული პრაქტიკა გახდება. 

ლგბტქ+ თემის მიმართ ძალადობა და დისკრიმინაცია განსაკუთრებით გამწვავდება იმის 
გათვალისწინებით, რომ 2013 და შემდგომ, 2021 წლებში მათ მიმართ განხორციელებული 
ძალადობისთვის სამართალდამრღვევებს სათანადო პასუხისმგებლობა არ დაჰკისრებიათ, 
სექსუალური უმცირესობების უფლებები კი საქართველოში ანტიდასავლური ნარატივის 
მთავარი ქვაკუთხედია. 

1.6 ანტილიბერალური პოლიტიკა

ტრადიციული ნორმებისა და ღირებულებების აქტუალიზება მოდერნიზაციის პროცესში მათი 
დაკარგვის შიშით,76 თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ამ 
თვისებას რუსული პროპაგანდა სათავისოდ იყენებს, რადგან ჩვენთან ღიად პრორუსულმა 
ნარატივმა ფეხი ვერ მოიკიდა. ამიტომ რუსული გავლენის ოპერაციები ერთი მხრივ, 
საქართველოს მოსახლეობისთვის მგრძნობიარე საკითხებით მანიპულირებს, მეორე 
მხრივ, რუსეთიდან ყურადღების გადატანის მიზნით, ავრცელებს მითებს დასავლეთის 
„მორალური და ზნეობრივი გახრწნილობის“ შესახებ და დასავლურ ინტეგრაციას ქართული 
იდენტობისათვის საფრთხედ წარმოაჩენს. მსგავსი გზავნილების გამავრცელებლად ხშირად 
საპატრიარქოს მესვეურები და მართლმადიდებელი მღვდლები გვევლინებიან. მათ კი 
მოსახლეობის უმრავლესობაზე დიდი ზეგავლენა აქვთ და წლებია, საზოგადოებაში ყველაზე 
მაღალი ნდობით სარგებლობენ.

დემოკრატიის უკუსვლასა და რეფორმების პროცესის შეჩერებასთან ერთად მოსალოდნე-
ლია, რომ ხელისუფლება ანტილიბერალურ განწყობებს გააძლიერებს. მმართველი ძალის 
რამდენიმე წარმომადგენლისგან მსგავსი სიგნალები უკვე მკაფიოდ გაისმა. პროდასავლურად 
განწყობილი მოსახლეობის შეშფოთების მიუხედავად, ის ფაქტი, რომ პროდასავლური 
ინტეგრაციის მთავარი მოტივატორი უმრავლესობისთვის არა ღირებულებითი კავშირი, 
არამედ, დასავლეთთან ურთიერთობით მიღებული ეკონომიკური სარგებელია, მასობრივ 
პროტესტს ნაკლებად გამოიწვევს. თავის მხრივ, ეს ხელს შეუწყობს პრორუსული რადიკალური 
ჯგუფების გაძლიერებასაც, რომლებიც, ძალადობრივ თავდასხმებსაც არ მოერიდებიან. 
მით უფრო, რომ მსგავსი დანაშაული ხშირად დაუსჯელი რჩება ან არასათანადოდ ისჯება. 
ანტილიბერალური ნარატივის მომძლავრება ქვეყანაში რუსული გავლენის გაზრდის 
პირდაპირპროპორციული იქნება.

76 Castells M., Communication Power, New York: Oxford University Press, 2009.
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1.7 სამოქალაქო დაპირისპირების რისკი

პოლიტიკური კონკურენციის ზემოთაღნიშნული მასშტაბით შეზღუდვის შემთხვევაში, არსე-
ბული შიდაპოლიტიკური პოლარიზაცია და პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის დაძაბული 
ურთიერთობა სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაზრდის წინაპირობას ქმნის. პოლიტიზებული 
ძალოვანი სტრუქტურებისა და მართლმსაჯულების პირობებში კი, საჯაროდ გამოხატული 
პროტესტი, დიდი ალბათობით, პოლიტიკური ოპონენტების დასჯით (სამართლებრივი დევნით, 
დაპატიმრებით) დასრულდება. 

პესიმისტურ სცენარში იზრდება ალბათობა, რადიკალური დაჯგუფებები, რომელთათვისაც 
ერთგვარი ნიშანია, რომ 2021 წლის 5-6 ივლისის დარბევის ორგანიზატორები ამ დრომდე 
არ დაუკავებიათ77, მმართველ ძალასთან ითანამშრომლებენ. ეს უკანასკნელი, საჭი როების 
შემთხვევაში, რადიკალურ ჯგუფებს პოლიტიკურ ოპონენტებზე ძალადობრივი თავდა-
სხმებისთვის გამოიყენებს. 

ერთი მხრივ, პოლიტიზებული მართლმსაჯულების სისტემის წნეხი, მეორე მხრივ, რადიკალური 
ჯგუფების თავდასხმები და ძალადობა ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობას დააშინებს, 
რაც შეამცირებს საჯარო პროტესტის გამოხატვის მსურველთა რაოდენობას. 

შეჯამებისთვის: თუკი მოვლენები პესიმისტური სცენარით განვითარდა, მომდევნო წლინა-
ხევრის განმავლობაში საქართველოში დღეს არსებული დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 
ავტორიტარული მმართველობის შეხამება ავტორიტარიზმისკენ გადაიხრება, თუმცა სრული 
ბელორუსიზაცია არ მოხდება. რეფორმების შეჩერება ევროპული და ევროატლანტიკური 
ინტეგრაციის შეფერხებას გამოიწვევს, ხოლო ძალაუფლების შენარჩუნებაზე ორიენტირებული 
ხელისუფლება, რომელიც თავის რესურსებში დარწმუნებული იქნება, სულ უფრო ნაკლებ 
მნიშვნელობას მიანიჭებს დასავლელი პარტნიორების რეკომენდაციებსა და მოწოდებებს. 
პროდასავლურად განწყობილი მოსახლეობის უმრავლესობის არასაკმარისი მზაობა 
დემოკრატიული ინსტიტუტების დასაცავად, დემოკრატიის მხარდაჭერა ღირებულებების 
გაზიარების გარეშე, ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობა, პერსონიფიცირებული პოლიტიკა 
და შესაბამისი პოლარიზებული გარემო, ასევე, ეკონომიკური სიდუხჭირე, რომელიც 
არჩევნებისას ხმების მოსყიდვის შესაძლებლობას აჩენს, ქმნის ისეთ მოცემულობას, როდესაც 
ნაკლებსავარაუდოა მოსახლეობის უმრავლესობა მმართველი ძალის მიერ ძალაუფლების 
კონცენტრაციის შემდგომ მცდელობებს მასობრივად დაუპირისპირდეს.

ძალაუფლების კონცენტრაცია და ავტორიტარიზმის გაძლიერება კორუფციული სქემების 
მომძლავრებაში, საჯარო სექტორისა და ინსტიტუტების პარტიის სამსახურში სრულად 
დაქვემდებარებაში, პოლიტიკური ოპონენტების დევნასა და კრიტიკულად განწყობილი მედიის 
ჩახშობაში იჩენს თავს. დამძიმებული შიდაპოლიტიკური პოლარიზაცია კი სამოქალაქო დაპი-
რისპირების რისკებს წარმოშობს. დემოკრატიული რეფორმების შეჩერების კვალდაკვალ, 
მმართველი ძალა ანტიდასავლურ ნარატივს გააძლიერებს, რამაც შესაძლოა, დროთა 
განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეამციროს პროდასავლური ინტეგრაციის მომხრეთა 
რაოდენობა და საზოგადოება ნელ-ნელა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების 
შესაძლებლობაში დაარწმუნოს. 

77 აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი, 2021 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების პრაქტიკების შესახებ. 
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II. საგარეო პოლიტიკა

თუ რუსეთის ფედერაცია მოახერხებს უკრაინაში დასახული მიზნის მიღწევას და ოფიციალურ 
კიევს უარს ათქმევინებს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე, ეს საქართველოსთვისაც 
მნიშვნელოვან საფრთხეებს და გამოწვევებს შექმნის. მოვლენების მსგავსი სცენარით 
განვითარების შემთხვევაში თბილისიც დილემის წინაშე დადგება. გამომდინარე იქიდან, 
რომ საქართველოსა და უკრაინის ნატოში თუ ევროპის კავშირში გაწევრება უკრაინისა და 
მოლდოვის პროგრესს პირდაპირ უკავშირდება, ამ ქვეყნების საგარეო პოლიტიკაზე რუსეთის 
მიერ „ვეტოს“ მოპოვება, სულ მცირე, რამდენიმე ათწლეულით გაყინავს ასოცირებული ტრიოს 
ევროპულ და ევროატლანტიკურ პერსპექტივას. 

იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი ოფიციალურ თბილისსაც ისეთსავე ულტიმატუმს წაუყენებს, 
როგორც ეს უკრაინასთან ომის დაწყებამდე გააკეთა, ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში 
არსებული ვითარების და ქართული სამხედრო თუ სამოქალაქო თავდაცვის შესაძლებლობების 
გათვალისწინებით, საქართველოს ხელისუფლებას დიდი მსხვერპლის თავიდან აცილების 
სანაცვლოდ, შესაძლოა, კრემლის მიერ წამოყენებულ პირობებზე დათანხმება მოუწიოს. 
საქართველოს მიერ ნეიტრალიტეტის გამოცხადება და ბოლო ათწლეულების საგარეო 
პოლიტიკის კურსის ფუნდამენტური შემობრუნება ოფიციალური თბილისის დიპლომატიურ 
იზოლაციას და დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერის შესუსტებას გამოიწვევს, რამაც 
საბოლოოდ ქვეყნის „ბელორუსიზაცია“ შეიძლება მოახდინოს. ჩვენ მიერ შემუშავებულ 
პესიმისტურ სცენარში ამას მთელი რიგი გამოწვევები მოჰყვება.78 

2.1 ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი

მას შემდეგ, რაც უკრაინის ხელისუფლებამ ევროკავშირის მიერ გამოგზავნილი კანდიდატობის 
სტატუსის მოსაპოვებელი კითხვარი შეავსო, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან გავრცელდა 
განცხადება, რომ ის უკრაინის ამ ორგანიზაციაში გაწევრების წინააღმდეგია.79 რაც გულისხმობს, 
რომ კრემლს საქართველოსა და მოლდოვის ევროინტეგრაციაზეც მსგავსი პოზიცია ექნება. 

ევროკავშირში ინტეგრაციიდან გადახვევა და საქართველოს ევროპულ მომავალზე უარის თქმა 
სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ მომავალს და სუვერენიტეტს. დასავლელ 
პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობას და ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში 
აღებულ ვალდებულებებს საქართველოში ლიბერალური დემოკრატიის განმტკიცებისათვის 
გადამწყვეტი როლი აქვს. 

ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების შეზღუდვა და ევროკავშირიდან 
ფინანსური დახმარების შეწყვეტა საქართველოს რუსეთის შანტაჟის მიმართ კიდევ უფრო 
მოწყვლადს გახდის. არ არის გამორიცხული, ეკონომიკური კოლაფსის თავიდან ასაცილებლად 
ოფიციალურ თბილისს დსთ-ში დაბრუნება ან ევრაზიულ კავშირში გაწევრება მოუწიოს. 

78 საგარეო პოლიტიკისა და მედია/სამოქალაქო საზოგადოების პესიმისტური სცენარები იზიარებენ საერთო ხედვას იმ 
გარემოებების თვალსაზრისით, რომლებიც ამ სცენარებს ქმნიან.

79 გვაძაბია მ., „რუსეთი უკვე უკრაინის EU-ში გაწევრიანებასაც ეწინააღმდეგება“, ნეტგაზეთი, 2022 https://netgazeti.ge/life/610290/ 
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მოვლენების განვითარების მსგავსი პესიმისტური სცენარი არც ხელისუფლების ცვლილებას 
გამორიცხავს. ქვეყნის დასავლურ ორიენტაციაზე უარი საზოგადოებაში, განსაკუთრებით, 
ახალგაზრდებში, არაპოპულარულია. ამ ნაბიჯს შეიძლება მმართველი გუნდის სრული 
ჩამოშლა და რუსეთის მიერ მის მიმართ უფრო ლოიალური რეჟიმის ხელდასხმა მოჰყვეს. 
ასეთი ხელისუფლება ბელორუსის მსგავსად, დიდი ალბათობით, მზად იქნება გაატაროს 
რეპრესიები საპროტესტო მუხტის ჩასახშობად, რაც სოციალურად და პოლიტიკურად აქტიური 
ფენის ქვეყნიდან გადინებას გამოიწვევს. 

საქართველოს „ბელორუსიზაცია“ ქვეყნის სუვერენიტეტის შეზღუდვის საფრთხესაც 
გულისხმობს. ქვეყნის კურსის რადიკალურ შემობრუნებისა და საზოგადოების დიდ ნაწილში 
არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმის შედეგად დაწყებული მასობრივი გამოსვლების 
ჩასახშობად, პრეზიდენტ ლუკაშენკოს რეჟიმის მსგავსად, ხელისუფლებას კრემლის 
მხარდაჭერა დასჭირდება. ყველაზე ცუდ სცენარში, ყაზახეთში ბოლო დროს განვითარებული 
მოვლენების მსგავსად, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის 
ჯარების შემოყვანაც კი შეიძლება განვიხილოთ. ამ ყოველივეს სანაცვლოდ, ოფიციალურ 
თბილისს საკუთარი სუვერენიტეტის უფრო მეტად დათმობა და კრემლისთვის დამატებითი 
ბერკეტების მიცემა მოუწევს.

უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე, არსებული რისკებისგან დასაზღვევად, განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება ევროკავშირის საბჭოს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებით 
გაჩენილ ევროინტეგრაციის პერსპექტივას და მის ეფექტურ გამოყენებას. ამ ისტორიულმა 
შესაძლებლობამ ასოცირებული ქვეყნებისთვის გააჩინა შანსი, თავი დააღწიონ ევროპულ 
პერსპექტივასთან დაკავშირებულ ბუნდოვანებას და ევროინტეგრაციის გზაზე წინ წაიწიონ. 
უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით, ამ ეტაპზე საქართველომ ვერ შეძლო ამ 
შანსის სრულად გამოყენება.80 როგორც მოსალოდნელი იყო, ევროპულმა საბჭომ გაიზიარა 
ევროკომისიის რეკომენდაციები და კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა უკრაინასა და მოლდოვას, 
საქართველოს კი დამატებითი პირობები წაუყენა.

ევროპული საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს პროევროპულმა საზოგადოე-
ბამ აღიქვა, როგორც ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა. ამ განცდის საფუძველია ის, რომ 
საქართველო ყოველთვის მიიჩნეოდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტის ლიდერად, 
თუმცა ახლა ერთი ნაბიჯით ჩამორჩება ასოცირებული ტრიოს დანარჩენ წევრებს. საეჭვოა ტრიოს 
ფორმატის შენარჩუნების საკითხიც. მომდევნო რამდენიმე თვის მანძილზე საქართველოს 
ქმედებები დიდწილად განსაზღვრავს, შეძლებს თუ არა ქვეყანა ამ შესაძლებლობის 
გამოყენებას, რათა ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე წინ კიდევ უფრო მეტად წაიწიოს.

ამ კუთხით აუცილებელია კანდიდატის სტატუსის გარანტირებულად მიღებაზე აქტიური მუშაობა, 
რაც მხოლოდ ევროპის დედაქალაქებში ამ საკითხის ლობირებას კი არა, ქვეყნის შიგნით 
რეფორმების დაჩქარებასა და დემოკრატიზაციის გაძლიერებასაც გულისხმობს. სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია ქვეყნის პოლიტიკური ელიტისა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთიანობა 

80 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, საქართველო გზაგასაყარზე: ოთხი შესაძლო სცენარი ევროპული საბჭოს 
გადაწყვეტილების შემდეგ, 4 ივლისი, 2022. https://gip.ge/ka/georgia-at-a-crossroad-four-possible-scenarios-following-the-european-
councils-decision-geo/
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და ამ მიმართულებით კოორდინირებული მოქმედება. აუცილებელია პოლიტიკური აქტორები 
საკუთარ ვიწროპარტიულ ინტერესებზე მაღლა დადგნენ და ამ ეროვნული მნიშვნელობის 
საკითხზე ითანამშრომლონ.

2.2 ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესი

ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობის გარდა, 
არანაკლებ საფრთხეს შეიცავს საქართველოსთვის ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივის 
გაქრობა ან გაურკვეველი პერიოდით გადადება. რუსეთის უკრაინაში წარმატების შემთხვევაში 
ეს სრულიად რეალისტური სცენარია, გამომდინარე იქიდან, რომ რამდენიმე თვის წინ 
კრემლის მიერ დასავლეთისთვის წაყენებული ულტიმატუმი მხოლოდ უკრაინის კი არა, 
ნატოში საქართველოს წევრობასაც შეეხებოდა.

მოვლენების ყველაზე ცუდად განვითარების შემთხვევაში, მას შემდეგ, რაც რუსეთის 
ხელისუფლება უკრაინის დემილიტარიზაციასა და ნეიტრალიტეტს მიაღწევს, ოფიციალურ 
თბილისსაც მსგავს პირობებს წაუყენებს. ამ უკანასკნელის სამხედრო შესაძლებლობებისა 
და სამოქალაქო თავდაცვის მზაობის გათვალისწინებით, ხელისუფლებას დათანხმება 
მოუწევს.81 საქართველოს მიერ ნეიტრალიტეტის გამოცხადება კი, ფაქტობრივად, თავის 
საგარეო პოლიტიკაზე რუსეთისთვის არაფორმალური ვეტოს მინიჭებას და კრემლის სატელიტ 
სახელმწიფოდ გადაქცევას გულისხმობს. 

ამ რისკებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, საქართველომ დაიწყოს 
უსაფრთხოების კომპონენტის ინტერნაციონალიზაცია და აშშ და ბრიტანეთი საკუთარი 
უსაფრთხოების განმტკიცებაში ჩართოს.82 მით უფრო, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მდივანმა 
განაცხადა, რომ მოლდოვას ნატოს სტანდარტებით აღჭურვა სჭირდება. მნიშვნელოვანი 
პრეცედენტია ისიც, რომ ნატოში სრულ ინტეგრაციამდე ფინეთისა და შვედეთისთვის 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რუსეთის მუქარის მიუხედავად, მზაობა გამოთქვეს აშშ-მ 
და ბრიტანეთმა. შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრება მნიშვნელოვან პრეცედენტს 
ქმნის საქართველოსთვის, რომლის ალიანსში წევრობაც რუსეთიდან მომავალი საფრთხის 
გამო ხშირად იყო დასავლეთის სკეპტიციზმის საგანი.83 სწორედ ამიტომ, პესიმისტური 
სცენარის გამოწვევების დაძლევაში ამ ორი ქვეყნის გაწევრების მოდელის შესწავლას და 
საქართველოსთვის მის რელევანტურობას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს. 
ასევე იმას, თუ გარდამავალ პერიოდში დასავლეთი სკანდინავიის ქვეყნების უსაფრთხოებას 
როგორ უზრუნველყოფს. მსგავსი მიდგომა საქართველოსთვის შეიძლება სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. ასევე საჭიროა ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით ახალი 
და ეფექტური მექანიზმების შემუშავება, რომელიც ახალ განზომილებას შესძენს ალიანსთან 
საქართველოს ურთიერთობას და წინ წასწევს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 
გაწელილ პროცესს. 

81 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის სცენარები: კარგი, ცუდი 
და უარესი, 2022, https://gip.ge/ka/scenarios-for-georgias-eu-membership-candidate-status-the-good-the-bad-and-the-ugly/

82 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, მცოცავი ფინლანდიზაცია თუ კეთილგონივრული საგარეო პოლიტიკა: საქართველოს 
სტრატეგიული გამოწვევები უკრაინის კრიზისის ფონზე, თებერვალი 2022. 

83 Henrik B. L. Larsen, Why NATO should not offer UUkraine and Georgia Membership action plans, 8 June, 2021, https://warontherocks.
com/2021/06/why-nato-should-not-offer-ukraine-and-georgia-membership-action-plans/ 
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2.3 რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ 

რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში 
ლიბერალური დემოკრატიის გაძლიერება ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ აღიქმება. ამას 
სულ მცირე, ორი მიზეზი აქვს: პირველი - ეს შეიძლება იქცეს რუსული საზოგადოებისთვის 
მაგალითად; მეორე მიზეზია ის, რომ ასეთ ქვეყნებს აუცილებლად პროევროპული ორიენტა-
ცია ექნებათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებისთვის მოსახლეობის დაკვეთას 
შეასრულებენ. აღნიშნულის გათვალისწინებით, რუსეთის რეგიონში ჰეგემონიის აღდგენის 
მთავარი შედეგი იქნება საქართველოში დემოკრატიული მმართველობის დასასრული და 
ბელორუსის მსგავსი რეჟიმის დამყარების მცდელობა. 

როგორც უკვე აღინიშნა, მსგავსი რეჟიმის სტაბილურად შენარჩუნებას რუსეთის მხრიდან 
აქტიური ფინანსური თუ სამხედრო მხარდაჭერა დასჭირდება, რასაც ამ უკანასკნელზე 
თბილისის დამოკიდებულებისა და მოწყვლადობის გაზრდა მოჰყვება. ეს კი, თავის მხრივ, 
რუსეთის ხელისუფლებას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე გავლენის 
კიდევ უფრო მეტ ბერკეტს მისცემს. 

პესიმისტური სცენარი გულისხმობს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის 
აღიარებასა თუ სპეციალურ სტატუსზე საქართველოს დაყოლიებას. გამომდინარე იქიდან, 
რომ თბილისი მთლიანად გახდება რუსეთის მიმართ მოწყვლადი და კრემლის პირისპირ 
დასავლელი პარტნიორების გარეშე დარჩება, წინააღმდეგობის გაწევას ვერ შეძლებს. მსგავსი 
მაგალითი ვიხილეთ ყარაბაღის მეორე ომში, სადაც სომხეთს მოუწია აზერბაიჯანისთვის 
ტერიტორიების დათმობა, იმის მიუხედავად, რომ ამ უკანასკნელისგან განსხვავებით, ის 
კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრია. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საფრთხეს აძლიერებს ჩრდილოელი მეზობლის ბაზარზე საქარ-
თველოს სულ უფრო მზარდი ეკონომიკური დამოკიდებულება.84 სავაჭრო ურთიერთობათა 
მსგავსი დინამიკა საქართველოს კიდევ უფრო მოწყვლადს ხდის კრემლის წინაშე. მიმდინარე 
მოვლენების ფონზე, როდესაც რუსეთის ფედერაცია დასავლეთის ქვეყნების უმრავლესობის 
მიერაა სანქცირებული, აშკარა ხდება, რომ საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია 
ბაზრების დივერსიფიკაცია და რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულების შემცირება. 

2.4 საქართველოს ურთიერთობები უახლოეს მეზობლებთან

მოვლენების ასეთი პესიმისტური სცენარით განვითარების შემთხვევაში საქართველოს 
მოუწევს, სამეზობლოში სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობას გადახედოს. უფრო 
კონკრეტულად კი, ნატოს წევრ თურქეთთან ახლო პარტნიორული თანამშრომლობა შეასუსტოს. 
გამომდინარე იქიდან, რომ ანკარა რეგიონში ჰეგემონიისთვის მოსკოვის კონკურენტად 
აღიქმება, საქართველოს რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფ სახელმწიფოდ გადაქცევა თურქეთთან 

84 Transparency International Georgia, “Georgia's economic dependence on Russia: Impact of the Russia-Ukraine war” 2022,  
https://eurasianet.org/georgian-ruling-party-intensifies-attacks-against-us-eu-ambassadors
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მის ურთიერთობაზე აუცილებლად აისახება. ეს კი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, 
თუ გავითვალისწინებთ, რომ თურქეთი ერთადერთი ნატოს წევრი სახელმწიფოა, რომელიც 
მას ესაზღვრება და გადამწყვეტ როლს თამაშობს შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოებაში. 

რუსეთის გავლენის ზრდის ფონზე თურქეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შესუსტება 
ასევე იმოქმედებს საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე.85 ამ უკანასკნელისთვის, 
სომხეთთან არსებული კონფლიქტის ფონზე, საქართველო თურქეთთან ერთადერთი 
დამაკავშირებელია. ბაქო-თბილისი-სტამბოლის ღერძის შესუსტება დიდი ალბათობით ასევე 
შეამცირებს აზერბაიჯანიდან საქართველოში გაზის იმპორტს და გაზრდის ქვეყნის რუსულ 
ენერგორესურსებზე დამოკიდებულებას, რადგან კრემლის ინტერესებში ბუნებრივი აირისა 
და სხვა ენერგორესურსების, როგორც საქართველოზე გავლენის ინსტრუმენტის შენარჩუნება 
იქნება. გაზის ღირებულება ხშირად ყოფილა უთანხმოების საგანი რუსეთის ისეთ ერთგულ 
პარტნიორთანაც კი, როგორიც ლუკაშენკოა.86 

სავარაუდოდ, საქართველოს ევრაზიულ კავშირსა და დსთ-ში დაბრუნება გააღრმავებს 
საქართველო-სომხეთის ურთიერთობებს. რუსეთის ინტერესებში იქნება სატრანზიტო 
დერეფნის გაჭრა სომხეთთან, რაც ასევე შეიძლება აფხაზეთთან სარკინიგზო მიმოსვლის 
განახლებას გულისხმობდეს. 

უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა კიდევ ერთი, საქართველოსთვის საყურადღებო ფაქტორი 
გამოკვეთა: კიევის მიერ რუსეთის მიმართ ასეთ მტკიცე წინააღმდეგობაში დიდ როლს თამაშობს 
ნატოს წევრი პოლონეთი. ის უკრაინისთვის დასავლური შეიარაღებისა და სხვა ტვირთების 
მიწოდებისთვის აუცილებელ სატრანზიტო დერეფანს უზრუნველყოფს. საქართველოსთვის, 
რომელსაც არა აქვს უშუალო საზღვარი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან, რუსეთთან 
ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის შემთხვევაში, თურქეთი არის ერთადერთი მეზობელი 
სახელმწიფო, რომელსაც დასავლელ პარტნიორებთან მსგავსი დამაკავშირებელი რგოლის 
როლის შესრულება შეუძლია. თუმცა ამისათვის აქტიური მუშაობაა საჭირო თურქეთის 
ხელისუფლებასთან, როგორც ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორთან; ასევე მნიშვნელოვანი 
იქნება ანკარის, როგორც ნატოს წევრი ერთადერთი მეზობლის, საქართველოს უსაფრთხოებაში 
ჩართულობის გაზრდა.

რისკების დაძლევასა და მათი მინიმიზაციის პროცესში ასევე განსაკუთრებული ადგილი 
უჭირავს უკრაინის ხელისუფლებასთან ორმხრივ ურთიერთობებში ბოლოდროინდელი 
სირთულეების დაძლევას და თანამშრომლობის გაუმჯობესებას.87 აუცილებელია საქართველოს 
მაღალი დონის დელეგაციების ხშირი ვიზიტები კიევსა თუ უკრაინის სხვა ქალაქებში. 

85 Zaur Sh. Kakachia K., Azerbaijan-Georgian relations: The Foundations and Challenges of the Strategic Alliance, 2013.  
(PDF) Azerbaijan-Georgian relations: The Foundations and Challenges of the Strategic Alliance (researchgate.net)

86 Golubkova K., Balmforth T., “Putin says any Belarusian move to cut gas flows risks hitting ties”, Reuters, 2021  
https://www.reuters.com/business/energy/putin-says-any-belarusian-move-cut-gas-flows-risks-hitting-ties-2021-11-13/ 

87 GIP, 2022, „საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები ომის დროს: რა უნდა გაკეთდეს ორ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის 
ურთიერთობების გადატვირთვისთვის?“, ექსპერტთა კომენტარი #21.  
https://gip.ge/wp-content/uploads/2022/06/GIP-ექსპერტთა-კომენტარი-21-1.pdf 
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2.5 საქართველოს საერთაშორისო პოზიცია და მდგომარეობა

საქართველოში ბელორუსის მსგავსი მმართველობის დამყარება დიდი ალბათობით, 
დასავლური ქვეყნებიდან სულ მცირე, ფინანსური დახმარებებისა და ტრანშების შეზღუდვას, 
შესაძლოა, სანქცირებასაც გამოიწვევს. რუსეთის მიმართ ლოიალური ხელისუფლების მიერ 
საპროტესტო ტალღების ჩასახშობად გამოყენებული მეთოდები კიდევ უფრო გააუცხოებს 
საქართველოს საერთაშორისო არენაზე და რუსეთის მორიგი სატელიტის სტატუსს 
დაუმკვიდრებს. ქვეყანა დაკარგავს საერთაშორისო მხარდაჭერას ისეთ მნიშვნელოვან 
საკითხებზე, როგორიცაა ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა ან გაეროს რეზოლუცია 
ლტოლვილების დასაბრუნებლად. შედეგად, რუსეთის ხელისუფლების გავლენებისა და 
შანტაჟის მიმართ კიდევ უფრო მოწყვლადი გახდება. 

პესიმისტურ სცენარში პოტენციურ საფრთხეებს შორის აღსანიშნავია ისიც, რომ შესაძლოა 
საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესმა ბოლო პერიოდში დასავლელ 
პარტნიორებთან გაფუჭებული ურთიერთობა კიდევ უფრო გაახანგრძლივოს, რაც ტრიოს 
ქვეყნებისგან საქართველოს ჩამოშორებას და მის შემდგომ იზოლაციას გამოიწვევს. თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ ევროკავშირის გაფართოება უმეტესად რეგიონული პრინციპით 
მიმდინარეობს, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან კი, საქართველოს გარდა, ევროკავშირის 
წევრობის სურვილი ამ დრომდე არცერთ სახელმწიფოს არ გამოუთქვამს, ტრიოს ფორმატის 
შესაძლო დაშლას ან დასუსტებას ჩვენთვის, შესაძლოა, უაღრესად ნეგატიური შედეგი 
მოჰყვეს.88 ეს ქვეყნისთვის სერიოზული საფრთხის შემცველი იქნება, ვინაიდან პირისპირ 
აღმოჩნდება რუსეთის ფედერაციასთან. ამისგან თავის დასაღწევად აუცილებელია მეტი 
მუშაობა ვიშეგრადის და ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, რათა საქართველო აღმოსავლეთ 
ევროპაში ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურას მიებას. 
მნიშვნელოვანია ასევე საფრანგეთსა და გერმანიასთან სტრატეგიული ურთიერთობების 
უფრო მეტად გაღრმავება.

2.6 საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობა საქართველოში 

საქართველოში რუსეთის მიმართ ლოიალური ხელისუფლების დამყარება დემოკრატიის 
მხარდამჭერი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და აქტორების საქმიანობის შეზღუდვასაც 
გამოიწვევს. გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყნის მმართველი რეჟიმი საფრთხედ აღიქვამს, 
საკანონმდებლო თუ სხვა ზომებით მოხდება მათი შევიწროება და ქვეყანაში საქმიანობის 
შეზღუდვა. მსგავსი ფაქტები რამდენიმე წელია ხდება რუსეთში, სადაც ორგანიზაციები, 
რომელთაც რაიმე კავშირი აქვთ დასავლელ დონორებთან, ვალდებული არიან „უცხო ქვეყნის 
აგენტებად“ დარეგისტრირდნენ. 

დიდი ალბათობით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას გაიწვევენ ოკუპირებული 
ტერიტორიების ადმინისტრაციული საზღვრებიდან, რაც ადგილზე მომხდარი ინციდენტების 

88 ჩხიკვაძე ვ., „საქართველოს გზა ევროკავშირისკენ – დაეწევა ქვეყანა დაძრულ მატარებელს?!“, GIP 2022,  
https://gip.ge/ka/sakartvelos-gza-evrokavshirisken-daeweva-qveyana-dazrul-matarebels/
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ობიექტურ დოკუმენტირებასა და შეფასებაზე გავლენას იქონიებს. საერთაშორისო 
ორგანიზაციების ნაკლები ჩართულობა დააზიანებს ისეთი ფორმატების ეფექტურ საქმიანობას, 
რომლის ფარგლებშიც ხდება მოლაპარაკება საქართველოს ხელისუფლებასა და აფხაზეთისა 
თუ ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ლიდერებს შორის. 

ამას მოჰყვება ქვეყნიდან დიპლომატიური კორპუსებისა და საერთაშორისო მისიის 
წარმომადგენლობის შემცირებაც. მოვლენების მსგავსი განვითარება მნიშვნელოვანი 
გამოწვევაა საქართველოსთვის, ვინაიდან ეს ორგანიზაციები და პარტნიორები ქვეყანაში 
ლიბერალური დემოკრატიის განმტკიცებასა და გაძლიერებაში განსაკუთრებულ როლს 
თამაშობენ. 

ასეთი პესიმისტური სცენარის საფრთხეების შესამცირებლად საჭიროა ევროპის საგარეო და 
უსაფრთხოების პოლიტიკასთან მეტი კოორდინაცია და PESCO-სთან ახლო თანამშრომლობა; 
საქართველოში ნატოს წარმომადგენლობის კიდევ უფრო მეტად გაზრდა. მაგალითად, Center 
for Excellency-ის ოფისის გახსნა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამხედრო კომპონენტის 
ქვეყანაში მუდმივად ყოფნა რუსეთის სამხედრო აგრესიის ალბათობის შემცირებას 
უზრუნველყოფს.

2.7 საქართველოს საერთაშორისო-ეკონომიკური და ტრანზიტული/სავაჭრო 
როლი 

ასეთი პესიმისტური სცენარი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების რუსეთის გავლენის 
სფეროში მოქცევას გულისხმობს, დიდი ალბათობით, ქვეყნის, როგორც ალტერნატიული 
სატრანზიტო დერეფნის როლის დაკარგვას გამოიწვევს. უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტისა 
და რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ფონზე, საქართველოზე 
გამავალი ტვირთბრუნვა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ქვეყანას 
აქვს პოტენციალი, აზიასა და ევროპას შორის ალტერნტიული სატრანზიტო დერეფნის როლი 
შეასრულოს. 

სწორედ ამიტომ, როგორც კი საქართველოში რუსეთის ხელისუფლების მიმართ ლოიალური 
რეჟიმი იქნება, კრემლი ამ დერეფანზე კონტროლს დააპირებს. ეს უზრუნველყოფს მის სრულ 
მონოპოლიას აზიასა და ევროპას შორის სატრანზიტო გადაზიდვებზე და დასავლეთს რუსეთის 
საპირწონე ბერკეტს გამოაცლის. 

ალტერნატიული სატრანზიტო დერეფნის როლის დაკარგვა სერიოზული გამოწვევაა საქართ-
ველოსათვის, ვინაიდან ამით თავის რეგიონულ იდენტობას დაკარგავს. ასევე, საგრძ ნობლად 
შემცირდება მისი მნიშვნელობა დასავლეთისათვის, რაც საერთაშორისო რადარებიდან 
თანდათან გააქრობს ქვეყანას. 

პოტენციური საფრთხეების შემცირებისთვის აუცილებელია თურქეთთან, ყაზახეთთან, 
აზერბაიჯანთან და სხვა ექსპორტიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა, რათა მომავალში ასეთი 
რისკების გადაზღვევის სტრატეგია შემუშავდეს. 
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III. საქართველოს ეკონომიკა

3.1 სცენარის წინაპირობები

24 თებერვალს დაწყებულმა რუსეთ-უკრაინის ომმა საქართველო მნიშვნელოვანი 
საფრთხეების წინაშე დააყენა. მათ შორის აღსანიშნავია ეკონომიკური ფაქტორები, რომლებიც 
განსაკუთრებულ რისკებს ქმნის მოსახლეობისთვის. მოვლენების შემდგომი განვითარება 
განსაზღვრავს, რამდენად მოახერხებს ქვეყანა არსებული ეკონომიკური ზრდის ტემპის 
შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას. აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის პანდემიის დროს მას 
სერიოზული ეკონომიკური ზიანი მიადგა: რეალური მშპ-ს ვარდნამ -6.2% შეადგინა, რაც 
ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო რეგიონში. ამავდროულად, 2021 წელს ქვეყანა 
სწრაფად აღდგა (10.6% რეალური მშპ-ს ზრდა), რაც გარკვეულწილად, ე.წ. „საბაზო ეფექტის“ 
დამსახურებაა. ამას ხელი შეუწყო გაზრდილმა ფულადმა გზავნილებმა, ექსპორტმა და 
პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა.

განხილულ პესიმისტურ სცენარში, რომელიც მოიაზრებს საქართველოს ე.წ. „ბელორუსიზაციას“ 
და შემდგომ სანქცირებულთა რიცხვში აღმოჩენას, ქვეყნის ეკონომიკას სერიოზული ზიანი 
შეიძლება მიადგეს. ამას ის ფაქტიც განაპირობებს, რომ ბოლო წლებში ევროკავშირი 
საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორად ჩამოყალიბდა, რასაც ხელი 
შეუწყო 2016 წელს ამოქმედებულმა DCFTA-მ (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement), 
ევროპელი ტურისტებისა და ინვესტორების ზრდამ. განვიხილავთ, რა შედეგი ექნება ძირითად 
მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე მოვლენათა ამგვარ განვითარებას.

3.2 ინფლაციის მაჩვენებლები

ინფლაცია ამ მომენტისთვის საქართველოსა და გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი 
მთავარი გამოწვევაა. 2022 წლის მაისის მაჩვენებელებით საქართველოში ინფლაციამ 
13.3%-ს მიაღწია (YoY). აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოში უდიდესი ეკონომიკის მქონე აშშ-ში 
მაისში 1981 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი ინფლაცია დაფიქსირდა (8.9%), რამაც საფონდო 
ბირჟების და კრიპტოვალუტების ფასების მკვეთრი დაცემა განაპირობა. გლობალურად 
მაღალი ინფლაციის ძირითად გამომწვევ მიზეზებს შორისაა როგორც მოწოდების ჯაჭვების 
რღვევა, რაც დაკავშირებულია პანდემიასა და ჩინეთის მიერ COVID 19-ის საწინააღმდეგოდ 
მიღებულ ზომებთან, ასევე რუსეთ-უკრაინის ომი.

პესიმისტური სცენარი, რომელიც ბელორუსსა და რუსეთის ფედერაციასთან ერთად, 
საქართველოს სანქცირებულთა რიცხვში აღმოჩენას ითვალისწინებს, ინფლაციური წნეხის 
გაზრდას გულისხმობს, რაც გამოწვეული იქნება იმპორტირებული საქონლის დიდი ნაწილის 
აკრძალვით (ევროკავშირის სანქციების ერთ-ერთი პაკეტი სწორედ რუსეთ-ბელორუსის 
მიმართულებით ექსპორტირებულ საქონელზე შეზღუდვებია), ნავთობის ფასების კიდევ 
უფრო ზრდითა და რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის შედეგად სასურსათო ბაზარზე გაჩენილი 
კრიზისით (განსაკუთრებით ისეთ სასაქონლო ჯგუფებში, როგორიცაა ხორბალი). ამავდროულად, 
მოსალოდნელია, რომ მოსახლეობას ინფლაციასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო უარყოფითი 
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მოლოდინი გაუჩნდება, რაც გამოიწვევს ე.წ. „აჟიოტაჟურ“ ქცევას (პროდუქტების პანიკური 

შესყიდვა, როდესაც მოქალაქეების მიერ ზედმეტი პროდუქციის ყიდვა და მარაგების შექმნა 

ხდება, რაც ამცირებს მიწოდებას და ზრდის ფასებს) და მეტად გააძვირებს პროდუქციას. 

მსგავსი შედეგების ნახვა უკვე სანქცირებულ ქვეყნებში - რუსეთის ფედერაციასა და 

ბელორუსში შეგვიძლია. რუსეთის ეროვნული ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, 2022 წლის 

მაისში ინფლაცია 17.1%-ს (YoY) გაუტოლდა. აპრილში რუსეთში 2002 წლის იანვრის შემდგომ 

ყველაზე მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელი დაფიქსირდა (17.8%). 

ინფლაციის ზრდა აიძულებს ეროვნულ ბანკს, მიმართოს გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას 

და შესაბამისად, მოთოკოს მოთხოვნა. მაგალითისთვის, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა 

სანქციების დაწესებისთანავე რეფინანსირების განაკვეთი რეკორდულ 20%-იან ნიშნულამდე 

გაზარდა, რითაც შეამცირა დაკრედიტება და ადგილობრივი მოსახლეობისა და ბიზნესის 

მდგომარეობა გაართულა. 

პესიმისტურ სცენარში გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და ინფლაცია ამცირებს 

მოსახლეობის როგორც რეალურ, ასევე ნომინალურ შემოსავალს და შესაბამისად, 

მომხმარებლების მსყიდველობითუნარიანობასაც, რითაც მნიშვნელოვან უარყოფით 

ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის პოტენციურ მთლიან შიდა პროდუქტზე.

3.3 ეროვნული ვალუტის მდგომარეობა

ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია, რომელიც 

ასახავს ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობას სანქცირებულ ქვეყნებში, როგორიცაა ბელორუსი 

და რუსეთის ფედერაცია. მსგავსი რისკები მზარდია, რაც შეგვიძლია რუსეთის მაგალითზეც 

ვიხილოთ: მარტის დასაწყისში 1 ევროს ღირებულებამ 144 რუბლი შეადგინა, რაც ათწლეულის 

განმავლობაში ყველაზე მაღალი ნიშნული იყო89. 

სანქცირებული ქვეყნების ეროვნული ვალუტის გაუფასურება რამდენიმე მიზეზით ხდება, 

რაც ძირითადად ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემცირებულ ნაკადს უკავშირდება. რუსეთის 

მაგალითზე, მკვეთრად შემცირებულია ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები და პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციები. მეტიც, ქვეყნიდან მოხდა ინვესტორების კაპიტალის მნიშვნელოვანი 

გადინება, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის ბაზრიდან გასვლის შესახებ საერთაშორისო 

კომპანიების გადაწყვეტილებას. ამასთანავე, რუსეთის ფედერაციის რამდენიმე ბანკის 

SWIFT-დან გამორთვას ფულად გზავნილებზე ნეგატიური გავლენა ჰქონდა (ე.წ. remittances). 

თუმცა რუსეთი ინარჩუნებს ექსპორტის საკმაოდ მაღალ მაჩვენებლებს, რაც გამოწვეულია 

იმ ფაქტით, რომ ნავთობისა და გაზის ექსპორტიორი ქვეყანაა. გასათვალისწინებელია ისიც, 

რომ რუბლი მნიშვნელოვნად გამყარდა და ომამდელ ნიშნულს დაუბრუნდა.

89 ჩაკვეტაძე კ., , რატომ მყარდება რუბლი, Businesspressnews, 2022, https://www.bpn.ge/article/95502-ratom-mqardeba-rubli-roca-
sakme-rubls-exeba-es-mcire-manipulaciaze-metia-esaa-didi-manipulacia/
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სწორედ რუსეთის ენერგორესურსებზე სხვადასხვა ქვეყნების დამოკიდებულება (მათ შორის, 
ევროპული ქვეყნების) განაპირობებს რუსული რუბლის ბოლოდროინდელ გამყარებას. 
რუსეთმა სანქციებში ერთგვარი „ხვრელები“ აღმოაჩინა და უცხოურ ქვეყნებს მისცა 
საშუალება, ენერგორესურსების საფასური ჯერ რუბლში გადაეხადათ, შემდეგ კი პარტნიორებს 
„გაზპრომბანკში“ სპეციალური ანგარიშის შექმნა და უცხოური ვალუტით გადახდა დააკისრა. 
ამ გადაწყვეტილებებმა სხვადასხვა რეგულაციებთან ერთად (მაგალითად, რუსეთის 
მოქალაქეებს დაეკისრათ ვალდებულება, თუ ანაზღაურებას უცხოურ ვალუტაში იღებენ, 
მისი 80% გადაიყვანონ ეროვნულ ვალუტაში) და ეროვნული ბანკის ინტერვენციებმა რუბლის 
კურსის გამყარება გამოიწვია, რამაც მაისის ბოლოს ევროსთან მიმართებით მის 5-წლიან 
მაქსიმუმზე ასვლას შეუწყო ხელი. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის ახალი პაკეტი, რომელიც 
ენერგორესურსებზე ევროპის ქვეყნების დამოკიდებულების შემცირებას ითვალისწინებს, 
ახალ რისკებს აჩენს რუბლის კურსთან დაკავშირებით.

საქართველოს სანქცირების პირობებში, იმის გათვალისწინებით, რომ არ არის ენერგო-
რესურსების ექსპორტიორი ქვეყანა, ეროვნული ვალუტის კურსი კიდევ უფრო მაღალი რისკის 
წინაშე დგება. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ეროვნული ბანკის რესურსები ამ 
შემთხვევაში შეზღუდულია ინტერვენციებით და გამკაცრებულია მონეტარული პოლიტიკით, 
რაც ადგილობრივ კერძო სექტორსა და მოქალაქეებს კიდევ უფრო მძიმე ტვირთად აწვება. 

ამ მომენტისათვის ლარის გამყარების ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორები საქართველოს 
ეკონომიკაში გაზრდილი უცხოური ვალუტის შემოდინება (2022 წლის იანვარ-აპრილში წინა 
წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 33%-იანი ზრდა ექსპორტში; 2022 წლის იანვარ-
მაისში 54%-იანი ზრდა ფულად გზავნილებში წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 
შედარებით; 2022 წლის I კვარტალში 329%-ით გაზრდილი ინვესტიციები წინა წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებელთან; ტურიზმიდან მიღებული გაზრდილი შემოსავლები 2021 წელთან 
შედარებით90) და ეროვნული ბანკის გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკაა, რომელმაც 
ლარში დეპოზიტებზე მოთხოვნის ზრდა გამოიწვია.

3.4 საინვესტიციო გარემო

თავისთავად, სანქციები და გაურკვევლობა დიდ ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის საინვესტიციო 
გარემოზე. ასე მოხდა სანქცირებული რუსეთისა და ბელორუსის შემთხვევაშიც.

რუსეთის ეკონომიკურმა ბლოკადამ ინვესტორთა ინტერესის მკვეთრი შესუსტება გამოიწვია. 
აღსანიშნავია, რომ მათი დიდი ნაწილი მოპოვებითი მრეწველობის სექტორშია, სადაც 
რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, 2021 წელს 116 მლრდ აშშ დოლარი იყო 
აკუმულირებული. რუსეთის ბაზრიდან გასვლაზე ისეთმა მძლავრმა კომპანიებმა გამოთქვეს 
სურვილი, როგორიცაა General Motors, Volvo, Daimler Truck და ა.შ. რუსეთიდან დივესტირება, 
გარკვეულწილად, პრობლემებს უკავშირდება, რადგან ქვეყნის მთავრობამ საერთაშორისო 
კომპანიებისთვის რუსული აქტივების გაყიდვის მხრივ მნიშვნელოვანი შეზღუდვები დააწესა, 

90 წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქართველოს ეროვნული ბანკი, 
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რასაც კონკრეტული ადგილობივი ბანკების SWIFT-დან გათიშვა ემატება, თუმცა ამან ვერ 
მოახდინა გავლენა ინვესტორების სურვილზე, ქვეყნის ბაზარი დაეტოვებინათ91.

საქართველოს შემთხვევაში, მოსალოდნელია მსგავსი პროცესების წარმართვა და 
ინვესტიციების მკვეთრად შემცირება. ეს კიდევ უფრო სავალალოს გახდის მდგომარეობას 
იმ ფონზე, როცა 2020-ში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით რეკორდულად 
დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა (0.57 მლრდ აშშ დოლარი). საქართველოს ეროვნული 
სტატისტიკური სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, 2021-ში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა (1.15 
მლრდ აშშ დოლარი), თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მისი 62% რეინვესტიციას წარმოადგენს 
და ქვეყანაში მცირე რაოდენობის ახალი ინვესტორი შემოვიდა92.

3.5 სავაჭრო ბრუნვა

რუსეთსა და ბელორუსზე დაწესებული სანქციების პაკეტები მნიშვნელოვან სავაჭრო 
აკრძალვებს მოიცავს. შესაბამისად, საქართველოზე გლობალური სანქციების დაწესების 
სცენარის განხილვისას მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკაზე საგარეო ვაჭრობის 
არხით მოსალოდნელი გავლენის გაანალიზება.

ბოლო წლებში დასავლეთის ქვეყნების წილი საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში მუდმივად 
იზრდება, რაც დაკავშირებულია 2014 წლიდან საქართველოს ევროკავშირთან ღრმა 
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) 
ამოქმედებასთან93. დღევანდელი მდგომარეობით, თუ შევადარებთ ინდივიდუალურ 
ქვეყნებსაც, ევროკავშირი საქართველოს ყველაზე მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია. 2022 
წლის I კვარტალში ევროკავშირის წილი საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში მთლიანი 
ბრუნვის დაახლოებით მეხუთედი (21%) იყო. აქედან ევროკავშირზე მოდის საქართველოს 
ექსპორტის 18%. ძირითადად ექსპორტზე გადის სამრეწველო პროდუქტები, როგორიცაა 
მინერალური პროდუქტები94. გარდა ამისა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები (მაგ. 
მცენარეული პროდუქტები), საკვები, სასმელები, თამბაქო, ქსოვილები, ტექსტილის ნაწარმი 
და ქიმიური ან მასთან დაკავშირებული მრეწველობის პროდუქტები. რაც შეეხება იმპორტს, 
ევროკავშირის წილი საქართველოს იმპორტში 22%-ია. ძირითადად შემოდის არასასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტები, ქიმიური ან მასთან დაკავშირებული მრეწველობის პროდუქტები, 
მანქანა-დანადგარები და მინერალური პროდუქტები. ინდივიდუალური ქვეყნების დონეზე, 
საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორების ათეულშია აშშ-ც (წილი მთლიან სავაჭრო 
ბრუნვაში - 6% 2022 წლის I კვარტალში). აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის I კვარტალში 2021 
წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, აშშ-ში ექსპორტი 174%-ით გაიზარდა. ამასთან, უკრაინის 
წილი საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში მხოლოდ 3%-ია.

91 Shehadi S., Foreign investment to Russia is dead as a doornail’: What now for a country in which companies cannot invest or divest?, 
INVESTMENTMONITOR 2022, https://www.investmentmonitor.ai/special-focus/ukraine-crisis/foreign-investment-russia-dead-ukraine-
invasion. 

92 წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური;
93 European Commission, EU trade relations with Georgia. Facts, figures and latest developments, https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-

relationships-country-and-region/countries-and-regions/georgia_en
94 Delegation of the European Union to Georgia, The European Union and Georgia, 26 July, 2021, https://www.eeas.europa.eu/georgia/

european-union-and-georgia_en?s=221
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იმის პროგნოზირებისთვის, როგორ შეიძლება შეიცვალოს გლობალური სანქციების 
შემთხვევაში ვაჭრობის ეს მაჩვენებლები, უკვე სანქცირებული რუსეთის ფედერაციასთან 
შედარება ნაკლებად რელევანტურია. მიზეზი - რუსეთის ფედერაცია, ძირითადად თავისი 
დიდი ბუნებრივი რესურსების წყალობით, სანქციების დამწესებელი ქვეყნებისთვის (ყველაზე 
მეტად, ევროკავშირისთვის) თავადაც მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია. რუსეთსა 
და სხვა მნიშვნელოვან გლობალურ მოთამაშეებს შორის დიდწილად თანაბარი სავაჭრო 
ურთიერთდამოკიდებულებაა, ხოლო ევროკავშირისთვის საქართველოს, როგორც სავაჭრო 
პარტნიორის მნიშვნელობა ძალიან დაბალია (საქართველოზე ევროკავშირის სავაჭრო ბრუნვის 
0.1% მოდის7). ამიტომ, თუკი რუსეთზე დაწესებული სავაჭრო სანქციები95 ბევრ პროდუქტს 
საერთოდ არ მოიცავს, ზოგ პროდუქტზე კი ექსპორტის მხოლოდ ეტაპობრივ შეჩერებას 
ითვალისწინებს (ძირითადად, ენერგორესურსებზე), სავარაუდოა, რომ საქართველოსთვის 
უფრო რადიკალური შეზღუდვები დაწესდება. შესაბამისად, მოსალოდნელია ვაჭრობის 
სრულად შეწყვეტაც, ანუ უხეში გამოთვლებით (თუ მხოლოდ ევროკავშირისა, აშშ-სა და 
უკრაინის სანქციებს გავითვალისწინებთ) საუბარია საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 30%-
ზე96. ამასთანავე, მოსალოდნელია, რომ ეს სანქციები ეტაპობრივად არ განხორციელდება. 
შესაბამისად, ქვეყანას ალტერნატიული სავაჭრო ბაზრების პოვნის დრო არ ექნება.

მეორე მხრივ, გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს მსხვილი სავაჭრო პარტნიორები 
არიან თურქეთი, ჩინეთი და რუსეთი, რომლებზეც 2022 წლის I კვარტალში საქართველოს 
სავაჭრო ბრუნვის შესაბამისად 15%, 12% და 10% მოდის. ცხადია, განხილულ სცენარში 
რუსეთთან ვაჭრობა ისევ გაგრძელდება და შესაძლოა, გაიზარდოს კიდეც, რადგან 
მოსალოდნელია რუსეთის ბაზრის მიერ საქართველოსთვის სავაჭრო სანქციების დამწესებელი 
ქვეყნების ჩანაცვლება. თუმცა, თუ რუსეთისა და ევროკავშირის ბაზრებს შევადარებთ, 
ცხადია, რომ ევროკავშირი რიგი კრიტიკული უპირატესობით სარგებლობს: უფრო მსხვილი, 
განვითარებული და სტაბილური ბაზარია და აქედან გამომდინარე, გრძელვადიან პერიოდში 
საქართველოსთვის საიმედო სავაჭრო პარტნიორიც. 

ამასთანავე, საქართველოს ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში, 
ევროკავშირი მხარს უჭერს მას საექსპორტო კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებაში. 
მაგალითად, ხარისხის მართვის სისტემებისა და ხარისხის ინფრასტრუქტურის სისტემების 
შექმნის გზით, სხვადასხვა საკანონმდებლო ცვლილებებით (ინტელექტუალური საკუთრება, 
სანიტარული სტანდარტები), რაც გრძელვადიან და მდგრად ეკონომიკურ სარგებელს 
ნიშნავს. რუსეთის ბაზარი კი უფრო მცირე და არასტაბილურია - უახლოეს წარსულში ყოფილა 
შემთხვევები, როდესაც თავისი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად საქართველოსთან 
ვაჭრობა შეუფერხებია. ამასთანავე, სანქცირებულ რუსეთში ეკონომიკური მდგომარეობა 
გაუარესდება, რაც მას კიდევ უფრო ნაკლებად მიმზიდველ სავაჭრო პარტნიორად აქცევს. 
რაც შეეხება ჩინეთსა და თურქეთს, ისინი რუსეთსა და ბელორუსზე დაწესებულ სანქციებს არ 
შეუერთდნენ. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ ამ ქვეყნების მხრიდან არც საქართველოზე 
დაწესდება სანქციები და მათთან სავაჭრო ურთიერთობა არ შეფერხდება. ან შესაძლოა, 
გაუმჯობესდეს კიდეც. 

95 European Council, Timeline-EU restrictive measures against Russia over Ukraine, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/
restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

96 საქსტატის მონაცემებით, 2022 წლის I კვარტალში ევროკავშირის წილი საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში 21%-ს, აშშ-ის 6%-ს, 
ხოლო უკრაინის 3%-ს შეადგენდა, რაც ჯამურად 30%-ია.
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3.6 ენერგეტიკული უსაფრთხოება

საქართველოს ენერგობაზარი მოკლებულია საკუთარ წყაროებს და დიდწილად 
ენერგოპროდუქტების იმპორტზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, საქართველოს სანქცირების 
სცენარში, უფრო კონკრეტულად კი, სანქციების დამწესებელი ქვეყნების მხრიდან 
საქართველოში ენერგოიმპორტის აკრძალვის შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს, 
რა საფრთხე შეექმნება საქართველოს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას.

საქართველოში გაზის იმპორტიორები აზერბაიჯანი და რუსეთი არიან, საიდანაც 2022 წლის 
I კვარტალში იმპორტირებული გაზის შესაბამისად, 81% და 19% შემოვიდა. რუსეთი არის 
ქვანახშირის მთავარი იმპორტიორი საქართველოში: 2022 წლის I კვარტალში ქვანახშირის 
იმპორტზე მთელი დანახარჯის 64% რუსეთზე მოდის, თუმცა ქვანახშირს ქვეყნის მთლიან 
შიდა ენერგომომარაგებაში მცირე წილი აქვს – მხოლოდ 4,7% (2020 წ.). 

ნავთობის იმპორტი კი შედარებით ნაკლებად კონცენტრირებულია. 2022 წლის I კვარტალში 
საქართველოში ნავთობის მთავარი ექსპორტიორი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები - რუმინეთი 
(24%) და ბულგარეთი (20%) იყვნენ. რუსეთიდან ნავთობის 18% შემოვიდა, აზერბაიჯანიდან 
- 14%. ამგვარად, სანქციების დაწესების შემთხვევაში, საქართველოს რუმინეთიდან და 
ბულგარეთიდან, ანუ ჯამში, დაახლოებით ამჟამინდელი იმპორტის 44%-ის ალტერნატიული 
ბაზრების მოძიება მოუწევს. ამან შეიძლება ხანმოკლე პრობლემები გამოიწვიოს, თუმცა 
ამ შემთხვევაში ბაზარზე მოთხოვნას სავარაუდოდ, რუსეთი დააკმაყოფილებს, რომელიც 
ნავთობის დიდ მარაგებს ფლობს. ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ პესიმისტურ სცენარში 
საქართველოს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას მნიშვნელოვანი საფრთხე არ ემუქრება. 

3.7 სასურსათო უსაფრთხოება

გლობალურ სასურსათო ბაზარზე უკრაინა, ისევე, როგორც რუსეთი, გამორჩეული მოთამაშეები 
არიან. საქართველოს წარმოება კი შიდა მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს და შესაბამისად, 
ქვეყანა დიდწილად დამოკიდებულია ზოგიერთი მნიშვნელოვანი სასურსათო პროდუქტის 
იმპორტზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, საქართველოზე სანქციების დაწესების შემთხვევაში 
ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების რისკები განვიხილოთ.

ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმპორტირებულ პროდუქტებს შორის სასურსათო პროდუქტებს 
უმნიშვნელო წილი უკავია. რაც შეეხება უკრაინას, საინტერესოა იმ 3 ძირითადი საკვები 
პროდუქტის: ხორბლის, ფქვილისა და მზესუმზირის ზეთის განხილვა, რომელთა იმპორტითაც 
გლობალურ ბაზარზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ რუსეთი და უკრაინა და რომლებიც 
სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით ერთ-ერთი კრიტიკული პროდუქტებია. როგორც აღმოჩნდა, 
უკრაინიდან მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი შემოდის (ხორბლის - 0.6%, ფქვილის 0.2%, ზეთის 
11%). ძირითადი ექსპორტიორი რუსეთია. 

შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში უკრაინისა და სხვა ქვეყნების მიერ 
სანქციების დაწესების შემთხვევაში, ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებას საფრთხე არ 
დაემუქრება.
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ჩატარებულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ პესიმისტურ სცენარში ქვეყნის ეკონომიკური 
განვითარება მნიშვნელოვან დაბრკოლებებს აწყდება. სანქციათა შედეგები შეგვიძლია 
ვიხილოთ უკვე სანქცირებულ ქვეყნებში, როგორიც ბელორუსი და რუსეთია. 

პესიმისტურ სცენარში განხილულ მოვლენებს, შესაძლოა, ინფლაციური წნეხის ზრდა, 
ევროპული კაპიტალის ინვესტიციების შემცირება, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, 
სავაჭრო ბრუნვის შემცირება მოჰყვეს. ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ ქვეყანა რუსეთის, 
ჩინეთისა და თურქეთის სახით, დიდი ალბათობით, მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორებს 
შეინარჩუნებს, რამაც, შესაძლოა, ეკონომიკის სტრუქტურასა და შემოსავლების წყაროებში 
გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს.

IV. მედია და სამოქალაქო საზოგადოება
4.1 სცენარის წინაპირობები

იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთის ფედერაცია მოახერხებს უკრაინაში დასახული მიზნის მიღწევას 
და ოფიციალურ კიევს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე უარს ათქმევინებს, საქართველოც 
მნიშვნელოვანი საფრთხეების და გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება. დიდი ალბათობით, 
მოვლენების ამგვარად განვითარების შემთხვევაში თბილისიც დილემის წინაშე დადგება. 
გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოსა და უკრაინის ნატოსა თუ ევროპის კავშირში 
გაწევრება პირდაპირ არის გადაჯაჭვული უკრაინისა და მოლდოვის პროგრესთან, ამ ქვეყნების 
საგარეო პოლიტიკაზე რუსეთის მიერ „ვეტოს“ მოპოვება, სულ მცირე, რამდენიმე ათწლეულით 
გაყინავს ასოცირებული ტრიოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ პერსპექტივას. 

თუ რუსეთი ოფიციალურ თბილისსაც ისეთსავე ულტიმატუმს წაუყენებს, როგორც უკრაინასთან 
ომის დაწყებამდე გააკეთა, ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში არსებული ვითარებისა და 
ქართული სამხედრო თუ სამოქალაქო თავდაცვის შესაძლებლობების გათვალისწინებით, 
საქართველოს ხელისუფლებას დიდი მსხვერპლის თავიდან აცილების სანაცვლოდ, შესაძლოა, 
კრემლის მიერ წამოყენებულ პირობებზე მოუწიოს დათანხმება. საქართველოს მიერ 
ნეიტრალიტეტის გამოცხადება და ბოლო ათწლეულების საგარეო პოლიტიკის კურსის 
ფუნდამენტური შემობრუნება ოფიციალური თბილისის დიპლომატიურ იზოლაციას და 
დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერის შემცირებას გამოიწვევს, რასაც საბოლოოდ 
საქართველოს „ბელორუსიზაცია“ შეიძლება მოჰყვეს. ჩვენ მიერ შემუშავებულ პესიმისტურ 
სცენარში ეს სხვადასხვა მიმართულებებით გამოწვევებს განაპირობებს97. 

97 საგარეო პოლიტიკისა და მედია/სამოქალაქო საზოგადოების პესიმისტური სცენარები იზიარებენ საერთო ხედვას იმ 
გარემოებების თვალსაზრისით, რომლებიც ამ სცენარებს ქმნიან. 
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ამგვარ რეალობაში საქართველოს სამოქალაქო სექტორისა და ქართული მედიის წინაშე 
არსებული პრობლემები და გამოწვევები ახალ მასშტაბს შეიძენს.

იმისათვის, რომ შევაფასოთ, რამდენადაა მზად სამოქალაქო სექტორი ქვეყანაში მოვლენათა 
უარესი განვითარებისთვის, ან რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სამოქალაქო საზოგადოებამ 
აღნიშნული სცენარის განვითარების შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, რეგიონის 
ქვეყნების, მათ შორის, უკრაინის გამოცდილება, მეორე მხრივ, საქართველოში სამოქალაქო 
სექტორისა და მედიის წინაშე არსებული გამოწვევები გავიაზროთ.

4.2 ჰიბრიდული ომი: ანტიდასავლური პროპაგანდისტული მექანიზმების 
გაძლიერება

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ ახალი არქიტექტურის 
პროპაგანდის ქსელებს აქტიურად იყენებს, თუმცა ეს ქსელები განსაკუთრებულად 2015 
წლიდან გაძლიერდა98. ამ დროს უკვე შესაძლებელია მათი საბაზისო არქიტექტურის დანახვა 
და გააზრება, თუმცა ასევე ნათელია, რომ საქართველოს მთავრობა და მისი სპეციალური 
სტრუქტურები, რომლებიც ჰიბრიდული ომის გამოვლინებებს უნდა პოულობდნენ და 
ებრძოდნენ, მოქმედებას არ აპირებენ, რითაც ქვეყნის მასშტაბით კრემლის პროპაგანდის 
შემდგომ გაძლიერებას მწვანე შუქს უნთებენ.99 

2022 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით შეგვიძლია შევაჯამოთ კრემლის პროპაგანდის 
მექანიზმები საქართველოში, როგორც უკიდურესად აგრესიული. მისი ენა ძირითადად 
ქართულია, თუმცა პრობლემის ნაწილად რუსული მედიასაშუალებების განხილვაც შეგვიძლია, 
განსაკუთრებით, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში100. კრემლის 
ანტიდასავლური პროპაგანდის ძირითადი აქტორები რამდენიმე ჯგუფად შეიძლება დავყოთ: 

1. ღიად პრორუსული პოლიტიკური, მედია და ინტერესთა ჯგუფები;

2. პროსახელისუფლებო პოლიტიკური, მედია და ინტერესთა ჯგუფები;

3. უშუალოდ ხელისუფლებისა და მმართველი პარტია - „ქართული ოცნების“ 
მაღალი რანგის თუ რიგითი წარმომადგენლები.

კრემლის პროპაგანდის ანტიდასავლური თუ პრორუსული ნარატივი ძირითადად გამოკვლეულია, 
თუმცა საჭიროა ყურადღება გამახვილდეს რამდენიმე დინებაზე, რომლებიც უშუალო საფრთხეს 
უქმნის საქართველოში მედიისა და სამოქალაქო სექტორის უსაფრთხოებას და ეფექტურ 
ფუნქციონირებას. ესენია:

98 Transparency International Georgia 2015, “Who owns Georgia's media”, https://transparency.ge/en/post/report/who-owns-georgia-s-
media

99 Media Advocacy Coalition 2022, “Media advocacy coalition demands a ban on propaganda media outlets affiliated with Russia”,  
https://transparency.ge/en/post/media-advocacy-coalition-demands-ban-propaganda-media-outlets-affiliated-russia

100 EECMD 2017, “Integration of National Minorities in Georgia”; 
MDF 2019, “Informing Ethnic Minorities on Georgia’s Euro-Atlantic Integration”;
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პ ე ს ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

1. კონკრეტულად არასამთავრობო სექტორის ლიდერების წინააღმდეგ მიმართული 
ნარატივი;101

2. პროფესიული და კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებზე შეტევა პროპაგანდის 
ქსელების მხრიდან;102

3. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების, დიპლომატიური კორპუსისა და 
დონორების წინააღმდეგ მიმართული ნარატივი.103

4.3 საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების გასვლა ქვეყნიდან და 
არასამთავრობო სექტორში ფინანსური რესურსის მკვეთრი კლება

კრემლის პროპაგანდის ქსელებისა და ღიად პრორუსული პარტიების გარდა, საქართველოს 
მეგობარი ქვეყნების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებს საკუთარი განცხადებებით 
შეთანხმებულად ესხმიან თავს ქვეყნის მმართველი გუნდი და სახელისუფლებო ექსპერტები, 
რაც ქვეყნის დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობის მოშლას და საქართველოს დასავლური 
საერთაშორისო საზოგადოებისგან იზოლაციას ისახავს მიზნად.

რუსეთის, აზერბაიჯანისა და ბელორუსის გამოცდილება გვაფიქრებინებს, რომ აღნიშნული 
მასირებული შეტევა მედიაზე, სამოქალაქო სექტორსა მათ მთავარ ფინანსურ მხარდამჭერებზე, 
დონორებსა და დიპლომატიურ კორპუსზე, შესაძლოა, მიზნად ისახავდეს საზოგადოებრივი 
აზრის მომზადებას მედიისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების შესახებ 
სამართლებრივი ცვლილებებისთვის.104 

რეგიონის იმ ქვეყნებში, სადაც ხელისუფლება მსგავსი გზით წავიდა, აღნიშნული ცვლილებები 
მიზნად ისახავდა, ერთი მხრივ, დონორებისთვის საქმიანობის გართულებას და მათი 
ინიციატივების შემცირებას; მეორე მხრივ, დონორების დაფინანსებაზე დამოკიდებული 
სამოქალაქო და მედიასექტორის ფინანსურ დაუძლურებას. შედეგად, ორგანიზაციათა 
ნაწილმა საერთოდ შეწყვიტა საქმიანობა, ნაწილს კი ქვეყნის დატოვება და დევნილობაში 
მუშაობა მოუხდა. 

რადგან საქართველოს ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული დასავლური 
ქვეყნების ფინანსურ დახმარებაზე, უახლოეს პერიოდში, შესაძლოა, არც იყოს მოსალოდნელი 

101 მაგალითად „ფონდ ღია საზოგადოების“ და მისი კონკრეტული თანამშრომლის დადანაშაულება ევროკავშირის წევრობის 
სტატუსის საკითხში „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის მხრიდან.  
Civil.ge 2022, “EU Bid: Kobakhidze Slams Open Society Georgia Foundation Leadership”.

102 ISFED 2022, “Discrediting campaigning trends on Facebook from 2018 to 2021 elections”. 
MDF 2022, “Sponsored Posts and anti-liberal Messages - Actors and Tactics behind the Discreditation Campaign against June 20 
demonstration”. 

103 MDF 2022, “Pro-Government “Fifth Column” and others vs Kelly Degnan” 
 Civil.ge 2022, “GD Chair Doubles Down on Criticizing EU, U.S. Ambassadors”
104 Amnesty International 2021, “Belarus: Sweeping closure of dozens of NGOs as the crackdown on civil society continues” https://www.

amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/belarus-sweeping-closure-of-dozens-of-ngos-as-the-crackdown-on-civil-society-continues/  
COE 2017, “Bringing the Law and Practice relating to NGOs in the Republic of Azerbaijan into compliance with European Standards” 
US Embassy in Georgia, “How Russia’s ‘foreign agents’ law silences dissent” https://ge.usembassy.gov/how-russias-foreign-agents-law-
silences-dissent/
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პ ე ს ი მ ი ს ტ უ რ ი  ს ც ე ნ ა რ ი

განვითარების მასშტაბური პროექტებისთვის პრობლემების შექმნა და ისეთ აქტორებთან ღია 
დაპირისპირება, რომლებსაც პირდაპირი კავშირი აქვთ ამერიკისა და ევროპის ქვეყნების 
მთავრობებთან. მაგალითად, USAID, SIDA და სხვადასხვა საელჩოების საგრანტო პროგრამები. 
თუმცა უკრაინაში რუსეთის მორიგი ინტერვენციის პარალელურად, უპრეცედენტო ნიშნულს 
მიაღწია „ქართული ოცნების“, მთავრობისა თუ მმართველ გუნდთან აფილირებული სხვა 
მოთამაშეების მხრიდან საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებზე სისტემატური შეტევის 
ტენდენციამ. განსაკუთრებით საყურადღებოა საქართველოში ამერიკის ელჩის, კელი 
დეგნანისა105 და საქართველოში ევროკავშირის ელჩის, კარლ ჰერცელის106 წინააღმდეგ 
მიმართული განცხადებები. ასევე საყურადღებოა ევროპარლამენტარებისა და საქართვე-
ლოს სხვა მოკავშირეების მისამართით გამოთქმული საყვედურები და ზოგ შემთხვევაში, 
ცილისმწამებლური ბრალდებებიც კი, ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირების 
მხრიდან.107

პარალელურად, უკვე გამოიკვეთა აშკარა შეტევები არასამთავრობო და მედია ეკოსისტემის-
თვის მნიშვნელოვან მოთამაშეებზე, როგორიცაა საქართველოს „ღია საზოგადოების ფონდი.“ 
ფონდსა და მის თანამშრომლებზე კრემლის ნარატივის გამოყენებით თავდასხმა უმაღლესი 
პოლიტიკური ტრიბუნიდან, მეტყველებს ხელისუფლების განზრახვაზე არასამთავრობო 
სექტორთან მიმართებაში.

საგულისხმოა, რომ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებზე პროპაგანდის ქსელებისა 
და ანტიდასავლური აქტორების ერთ-ერთი ძირითადი შეტევა სწორედ დაფინანსების 
საკითხს წამოწევს: კრიტიკული მედიის წარმომადგენელთა წინააღმდეგ წამოწყებული 
საქმეები ძირითადად ფინანსურ საკითხებს ეხება108. ეს გარემოებები იძლევა საფუძველს, 
რომ არასამთავრობო სექტორის საქმიანობის შესაფერხებლად, ორგანიზაციების ფინან-
სური შემოწმება და მათი წარმომადგენლების წინააღმდეგ ფინანსური გადაცდომების 
საფუძველზე საქმის აღძვრა, ხელისუფლებამ სამოქალაქო სექტორისა და კრიტიკული მედიის 
დეზორგანიზებისთვის გამოიყენოს. 

4.4 პლურალისტური გარემოს განადგურება სამოქალაქო სექტორსა და მედიაში 

ამ მიმართულებით მოვლენათა განვითარებას უფრო მეტად გამწვავების პერსპექტივაც აქვს. 
მაგალითად, მედიისა და არასამთავრობო სექტორის ლიდერების წინააღმდეგ საქმის აღძვრით 
და გამოძიებების დაწყებით, რაც რიგ შემთხვევებში დაპატიმრებითაც დასრულდა („მთავარი 
არხის“ დამფუძნებლისა და მმართველის, ნიკა გვარამიას შემთხვევაში)109. საქმეებია აღძრული 
მთავრობის მიმართ კიდევ ორი კრიტიკული სატელევიზიო მედიის: „ტვ ფორმულასა“ და 

105 MDF 2022, “Pro-Government “Fifth Column” and others vs Kelly Degnan” 
106 Civil.ge 2022, “GD Chair Doubles Down on Criticizing EU, U.S. Ambassadors”. 
107 Civil.ge 2022, “Georgian Dream Lawmaker Says Swedish Ex-PM ‘Criminal”.
108 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 2019, „ტვ პირველის“ მფლობელის ოჯახის წევრის სამართლებრივი დევნა 

ამძაფრებს კითხვებს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლებასა და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით“, 
კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის 2021, “დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ წარმოებული დავა ტელეკომპანია 
“ფორმულაზე” ზეგავლენის მოხდენას ისახავს მიზნად”.

109 GRASS 2022, Statement of Non-Governmental Organizations Regarding the Arrest of Nika Gvaramia. 
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„ტვ პირველის“ დამფუძნებლებისა და მმართველების წინააღმდეგ. აქვე აღვნიშნავთ, რომ 
პოპულარული ტელესახეებისა და მედიის მმართველებისგან განსხვავებით, არასამთავრობო 
სექტორის ლიდერებს რიგითი მოქალაქეებისგან ბევრად ნაკლები მხარდაჭერის რესურსი 
აქვთ.110 შესაბამისად, მთავრობისთვის ეს ქმედებები შიდა პოლიტიკის თვალსაზრისით, 
განსაკუთრებულ რეპუტაციულ რისკებს არ დაუკავშირდება. 

მოვლენათა შემდგომი ესკალაციის შემთხვევაში სამიზნე ხდება არა მხოლოდ მეინსტრიმული 
სატელევიზიო მედიასაშუალებები და დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ, 
პრო ფესიული ონლაინმედიები და ინდივიდუალური სამოქალაქო აქტივისტები ან მცირე 
ინიციატივები. სიტუაციისა და შეტევის ფორმის საილუსტრაციოდ შეიძლება გამოდგეს 
რუსების მიერ უკრაინაში ოკუპირებული ხერსონის მაგალითი, სადაც რუსეთმა ქალაქისა და 
მისი შემოგარენის მასობრივი დაბომბვის გარეშე, ე.წ. „რბილი ოკუპაცია“ სცადა. თუმცა სამო-
ქალაქო სექტორისა და მედიის პროდასავლური ნაწილი ოკუპაციის პირველივე დღეებიდან 
რუსი ჯარისკაცების სამიზნე გახდა: ხერსონში რუსული ძალების შესვლისთანავე რუსი 
ჯარისკაცები სახელობითად ეძებდნენ პროდასავლური და პროუკრაინული განწყობებით 
გამორჩეულ სამოქალაქო აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და ბლოგერებს და თუ პოულობდნენ 
მათ, აკავებდნენ. ხერსონში მოქმედმა პრორუსულმა ჯგუფებმა აღნიშნულ პიროვნებათა ფოტო-
სურათების ილუსტრირებული სიები მოამზადეს და რუსულ საოკუპაციო ძალებს გადასცეს111. 

რუსეთის ხელისუფლებას ქართული, თუნდაც ონლაინგამოცემები რომ არ რჩება უყურადღებოდ, 
„ნეტგაზეთის“ მაგალითით დასტურდება: 2022 წლის 9 აპრილს რუსეთის კომუნიკაციების 
მარეგულირებელმა ორგანომ, როსკომნადზორმა „ნეტგაზეთს“ რუსი გენერლის შესახებ 
გამოქვეყნებული მასალის წაშლისკენ მოუწოდა. მისი შეუსრულებლობის შემდეგ კი რუსეთის 
ტერიტორიაზე გამოცემის რუსულენოვან ვერსიაზე მომხმარებლებს წვდომა შეეზღუდათ112. 
თუმცა, ჯერ კიდევ 2021 წელს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო „ნეტგაზეთს“, 
„ბათუმელებს“, რადიო „თავისუფლებას“, „მთავარ არხს“, „ტაბულას“ და „სოვლაბს“ საბჭოთა 
წარსულის საწინააღმდეგო პროპაგანდაში” ადანაშაულებდა.113 

მედიისა და სამოქალაქო სექტორის დასასუსტებლად კიდევ ერთი აპრობირებული მეთოდია 

აქციებსა და საპროტესტო შეკრებებზე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა დაკავება 

ისეთი საბაბით, რომელიც მნიშვნელოვან ჯარიმას ან რამდენიმედღიან პატიმრობას 

ითვალისწინებს. საქართველოში ეს მეთოდი მოძრაობა „სირცხვილიას“ აქტივისტების მიმართ 

გამოიყენეს. ფინანსური ჯარიმების რაოდენობა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, რამდენად 

იქნებიან ეს ადამიანები მზად, ჩაერთონ კონკრეტულ აქტივობებში. ფინანსური ჯარიმისა და 

თუნდაც ხანმოკლე დაკავების რისკი მშვიდობიან საპროტესტო აქციებში ორგანიზატორებისა 

და რიგითი აქტივისტების მონაწილეობას მნიშვნელოვნად შეამცირებს. ჯარიმები შესაძლოა, 

მარტივად გამოიყენონ აქციების გაშუქებაზე მომუშავე ჟურნალისტების წინააღმდეგაც. 

110 აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის ინსტიტუტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების 
ჩართულობის პროექტი (ACCESS) 2019, „საქართველოს სამოქალაქო სექტორის შეფასება“

111 KHRPG, 2022, “Kherson journalist kidnapped by Russian invaders after reporting their violent suppression of a peaceful protest”  
https://khpg.org/en/1608810349

112 ნეტგაზეთი 2022, „“როსკომნადზორი” “ნეტგაზეთს” აფრთხილებს, წაშალოს მასალა რუს გენერალზე“  
https://netgazeti.ge/life/604478/

113 ნეტგაზეთი 2021, „რუსეთის საგარეო უწყება, ნეტგაზეთის, ბათუმელების და სხვა ქართული მედიების წინააღმდეგ“  
https://netgazeti.ge/life/584167/ 
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მსგავსი დევნა დამატებით ფიტავს სამოქალაქო სექტორს, რადგან მისი სამართლებრივი 
დახმარების რესურსის დიდი ნაწილი სწორად ამ ტიპის საქმეთა წარმოებაზე იხარჯება. 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ აღარ ჰყოფნის ადამიანური რესურსი 
ჟურნალისტების სამართლებრივი დახმარების საქმეებზე სამუშაოდ. ძირითადად, უფასო 
იურიდიულ დახმარებას ჟურნალისტები შრომითი დავებისა და ქუჩაში აქციების გაშუქებისა 
და სამუშაოს შესრულებისას მათზე მომხდარი თავდასხმის, ასევე, მათზე განხორციელებული 
უკანანო მიყურადებისა და თვალთვალის ფაქტების გამოძიებაში ითხოვენ. ამ მიმართულებით 
მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც (მაგალითად „ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაცია,“ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ და ა.შ.) ასევე აღნიშნავენ 
დამატებითი რესურსების საჭიროებას მზარდი მომართვიანობის პირობებში.

4.5 სამოქალაქო სექტორსა და მედიაში დასაქმებულთა ფიზიკური 
უსაფრთხოების რისკები

სამოქალაქო სექტორისა და მედიის წარმომადგენელთა ფიზიკური უსაფრთხოების რისკები 
საქართველოში რამდენიმე ძირითად ასპექტს მოიცავს. ესენია:

» მუშაობის თავისუფლების მნიშვნელოვნად შეზღუდვის საფრთხე;

» ოფისებისა და სამუშაო სივრცეების უსაფრთხოება;

» ინდივიდუალური ფიზიკური უსაფრთხოება;

» უსაფრთხოება დემონსტრაციების, აქციების, პროტესტებისა და მიტინგების დროს;

» სამოქალაქო აქტივისტებსა და ჟურნალისტებზე თვალთვალი და უკანონო მიყურადება.

ჩამოთვლილი ასპექტებით საქართველოში სამოქალაქო სექტორისა და მედიის წარმომადგე-
ნელთა უსაფრთხოების დარღვევის არაერთი მაგალითი გვაქვს114: აზერბაიჯანელი ჟურნა-
ლისტისა და დისიდენტის, აფგან მუხთარლის საქმე115, 2019 წლის 20 ივნისს ე.წ. „გავრი ლოვის 
ღამის116“ პროტესტის დაშლის მეთოდები და 2021 წლის 5 ივლისის „პოგრომი“117 - მიმართული 
მედიისა და ღირსების მარშის მონაწილეების წინააღმდეგ, ნათლად გვიჩვენებს, რა ტიპის 
ფიზიკური საფრთხის რისკები აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას. საქართველოს მთავრობის 
ღიად ანტიდასავლური კურსის გამოცხადების შემთხვევაში, ისინი კიდევ უფრო გაიზრდება 
და დამძიმდება. 

უკვე გართულებულია სამოქალაქო სექტორისა და მედიის წარმომადგენელთათვის საჯარო 
ინფორმაციის მოპოვება,118 რამაც სამუშაო პროცესები, განსაკუთრებით მედიისთვის, 

114 Transparency International Georgia 2021, “Media — Target of Violence and Illegal Surveillance: Assessment of the pre-election media 
environment”.

115 თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი, „აფგან მუხთარლის საქმე: ფაქტები და შეფასება“ 
116 Transparency International Georgia, 2019, Statement of Non-Governmental Organizations on the 20 June Events. 
117 Media Advocacy Coalition 2021, “A POGROM OF THE MEDIA: TBILISI, JULY 5 AND 6, 2021”. 
118 IDFI 2022, “საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და უფლება სამართლიან სასამართლოზე”
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მნიშვნელოვნად შეაფერხა. ამას ემატება კრიტიკული და დამოუკიდებელი მედიისთვის 
გამოცხადებული დე ფაქტო ბოიკოტი სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან. ხელისუფლება 
დღემდე შერჩევითად იყენებდა მის ხელთ არსებულ ძალაუფლებას საქართველოს საზღვრის 
კვეთისას უკრაინისა და რუსეთის იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც კრემლის პოლიტიკის 
აქტიურ მოწინააღმდეგეებად მიიჩნევიან.119 პოლიტიკურ კონიუნქტურას დაქვემდებარე -
ბულ შესაბამის უწყებებს შეუძლიათ მსგავსი პრობლემები შეუქმნან ქვეყნიდან გასვლისას 
საქართველოს მოქალაქეებსაც. აღნიშნული ბერკეტის გამოყენება მოსალოდნელია 
ძირითადად იმ სამოქალაქო აქტივისტებისა და ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც საერ-
თაშორისო ფორუმებსა და კონფერენციებში, სამიტებსა და საერთაშორისო ინსტიტუტების 
ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის დააპირებენ წასვლას. ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა 
ახალი ტენდენციებიც. მაგალითად, ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან სახელობითი 
თავდასხმა კრიტიკულ მედიასაშუალებებში მომუშავე ჟურნალისტებზე, რაც, რიგ შემთხვევებში, 
კონკრეტულ პირებზე ფიზიკური თავდასხმით დასრულდა.

2021 წლის 5 ივლისს მოძრაობა „სირცხვილიასა“ და „თბილისი პრაიდის“ ოფისებზე ძალა-
დობრივი ჯგუფების თავდასხმა აჩვენებს, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურების რეაგირება 
ძალადობრივ ქმედებებზე შერჩევითია და სამოქალაქო საზოგადოებას არა აქვს საფუძველი, 
დაეყრდნოს მხოლოდ მათ ეფექტიან მოქმედებას. 5 ივლისის დარბევის დროს დაშავდა 
ჟურნალისტთა უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობა და მიღებული დაზიანებების შედეგად 
ერთი ჟურნალისტი გარდაიცვალა. მამხილებლის მიერ არასამთავრობო სექტორისათვის 
გაზიარებული ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ ხელისუფლებამ 
5 ივლისის მოვლენები არათუ თავიდან აიცილა, არამედ, სახელმწიფო უსაფრთხოების 
კონკრეტული თანამშრომლები მის მომზადებასა და განხორციელებაშიც მონაწილეობდნენ.120 
ის ფაქტი, რომ 5 ივლისის ძალადობრივი ჯგუფების ორგანიზატორები ჯერაც არ დასჯილან, 
საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ ჯგუფებს, მათ შორის, ხელისუფლებას, მომავალშიც 
გამოიყენოს ისინი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული ან ქვეყნის პროდასავლური კურსის 
დასაცავად ორგანიზებული სამოქალაქო ორგანიზაციებისა თუ ინდივიდების წინააღმდეგ.

შეჯამებისთვის, თუკი საქართველოში მოვლენები პესიმისტური სცენარის მიხედვით, 
„ბელორუსიზაციის“ ტენდენციით განვითარდა, მომდევნო ორი წელი სამოქალაქო 
სექტორისა და მედიისთვის ძალზე მძიმე იქნება. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისა 
და რეგიონში არსებული უსაფრთხოებისა თუ ეკონომიკური გამოწვევების პარალელურად, 
ასევე, საქართველოს ხელისუფლებისა და მმართველი გუნდის აშკარა ანტიდასავლური 
გეზის გამო მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების საპასუხოდ, ხელისუფლება შეეცდება 
უფრო რადიკალური იყოს სამოქალაქო სექტორისა და კრიტიკულად განწყობილი მედიის 
ჩახშობის მცდელობისას. მმართველი ძალა გააგრძელებს და გააძლიერებს ანტიდასავლური 
ნარატივის გამოყენებას სამოქალაქო სექტორისა და მედიის, ასევე, მთავარი ფინანსური 
თუ ინსტიტუციური მხარდამჭერების მიმართ. დემოკრატიული რეფორმების შეჩერების 

119 კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის, 2022, „კოალიცია “მედიის ადვოკატირებისთვის” მოუწოდებს საქართველოს 
ხელისუფლებას ქვეყანაში შემოუშვას პროფესიული საქმიანობის გამო შევიწროებული რუსი ჟურნალისტები“. 

120 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამოქალაქო ორგანიზაციების განცხადება 5-6 ივლისის მოვლენებში სუს-ის 
შესაძლო ჩართულობაზე, 13 ივნისი, 2022, https://transparency.ge/ge/post/samokalako-organizaciebis-gancxadeba-5-6-ivlisis-
movlenebshi-sus-shesazlo-chartulobaze
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პარალელურად, დაჩქარებული წესით მიზნობრივი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებით, 
მმართველ ძალას საშუალება ექნება, გაართულოს სამოქალაქო სექტორისა და მედიის 
ორგანიზაციების საქმიანობა და მნიშვნელოვნად შეუზღუდოს მათ წვდომა როგორც ფინანსურ, 
ისე სხვა ტიპის რესურსზე. კრიტიკული მედიისა და ზოგადად, სამოქალაქო ორგანიზაციების 
საქმიანობის ნაწილობრივი შეზღუდვაც მნიშვნელოვნად დააზიანებს ქვეყნის შიგნით 
საინფორმაციო ველს და გაუადვილებს მუშაობას როგორც კრემლის პროპაგანდის ქსელებს, 
ასევე, ლოკალურად პროსახელისუფლებო პროპაგანდისტულ მანქანას. აღნიშნულისა 
და მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციის გათვალისწინებით, გაიზრდება სამოქალაქო 
დესტაბილიზაციის რისკი და მნიშვნელოვნად მოიკლებს დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესში 
მოქალაქეთა ჩართულობის მზაობა, რაც ქართულ სახელმწიფოებრიობას და დემოკრატიას 
რუსეთისგან მომავალი ჰიბრიდული ომის საფრთხეებისა თუ ქვეყნის სრული ოკუპაციის 
განზრახვის წინაშე კიდევ უფრო მოწყვლადს გახდის.



სამოქმედო რეკომენდაციები 
დემოკრატიისა და ეროვნული 

უსაფრთხოების დღის 
წესრიგისთვის
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საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

ჩვენ მიერ განხილული სცენარები იმ ცვლილებების გზას გვიჩვენებს, რომელზე გავლითაც 

შევამცირებდით ზიანს, რაც მოვლენების პესიმისტური მიმართულებით განვითარების 

შემთხვევაში შეიძლება მიადგეს ქვეყანას. ამასთან, საქართველოს მთავრობისა და 

მისი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ძალებისთვის შეთავაზებული რეკომენდაციების 

განხორციელება საშუალებას მოგვცემს, უფრო სწრაფად და უკეთ გამოვიყენოთ არსებული 

შესაძლებლობები და უკეთესობისკენ შევცვალოთ მოქალაქეთა ცხოვრება. ასევე, ეროვნული 

ინტერესების განხორციელებაში დავეხმაროთ მათ.

ამ რეფორმების თუ მმართველობისა და პოლიტიკის ცვლილებას, უპირატესად, საქართველოს 

პარლამენტისა და მთავრობის ძალისხმევა სჭირდება. არანაკლები როლი ენიჭება 

პოლიტიკური ოპოზიციის პასუხისმგებლობასა და ეფექტურ მონაწილეობას პოლიტიკის 

საკითხებზე სერიოზულ ფიქრში, მსჯელობასა და ყველა დონეზე დიალოგში. „საქართველოს 

ევროპული ფორუმი“ სწორედ ამგვარი დიალოგის შესაძლებლობაა, თუმცა არსებობს 

სხვა - საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო შესაძლებლობებიც, რომელთა გამოყენებაც 

მნიშვნელოვანია. 

წარმოდგენილი რეკომენდაციები არ მოიცავს ყველა აუცილებელ და საკვანძო საკითხს. 

მსგავსი დოკუმენტის შექმნა შეუძლებელიცაა. ამ თემაზე არაერთ შეხვედრას ვუმასპინძლეთ 

ფორუმის წევრ არასამთავრობო თუ პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან, მედიისა და სამოქალაქო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან. 28 

შეხვედრა გავმართეთ თბილისსა და საქართველოს 20 ქალაქში, რათა დოკუმენტში 

ასახულიყო არა მხოლოდ ექსპერტთა ვიწრო წრეში შექმნილი სცენარები, არამედ ის, 

რაც აფიქრებს და აწუხებს საზოგადოებას. შემოთავაზებული რეკომენდაციები, ზემოთ 

განხილულ რისკებსა თუ შესაძლებლობებთან ერთად, სწორედ ამ მსჯელობის შედეგად 

შეიქმნა და ექსპერტების მიერ პროფესიონალურად დამუშავდა. მიგვაჩნია, რომ ისინი 

საყურადღებოა არა მხოლოდ როგორც ცალკეული დარგის პროფესიონალთა შრომის შედეგი, 

არამედ, იმიტომაც, რომ საქართველოს უამრავი მოქალაქისა და მათი სამოქალაქო თუ 

პოლიტიკური ორგანიზაციების პოზიციათა საფუძველზე შეიქმნა. 

სამოქმედო რეკომენდაციები 
დემოკრატიისა და ეროვნული 
უსაფრთხოების დღის წესრიგისთვის
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ა) საშინაო პოლიტიკა და ეროვნული თანხმობა

1. პოლარიზაციისა და პოლიტიკური ფრაგმენტაციის შემცირება

ქრონიკული უნდობლობა და პოლიტიკური შინაომი ყველაზე დიდი დაბრკოლებაა სასარგებლო 
პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის საქართველოში. დღევანდელი 
პოლიტიკური ელიტისა და სისტემის უუნარობა, შექმნას პოზიტიური დღის წესრიგი, რომელიც 
ელემენტარულ დონეზე მაინც დაეფუძნებოდა ფართო კონსენსუსს, ხელს უშლის უსაფრთხოების 
გაძლიერებას, ეკონომიკის განვითარებას, უმუშევრობის დაძლევას და იმ დონის პოლიტიკურ 
სტაბილიზაციას, რაც სტრატეგიულ საკითხებზე მსჯელობისა და მოქმედების შესაძლებლობას 
მოგვცემდა. ჩვენ არ მივიჩნევთ საფრთხედ ნებისმიერ პოლარიზაციას. პირიქით, გარკვეულ 
დონეზე ეს ხელს უწყობს მოქალაქეებს პარტიებისა და მათი პოზიციების განსხვავებასა და 
უფრო მეტად ინფორმირებულ არჩევანში, მაგრამ საქართველოში არსებული პოლარიზაციის 
ხარისხი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის სარისკოა. სწორედ ამიტომ, მისი შესუსტება ჩვენთვის 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანად რჩება, რაც პოლიტიკის შესახებ დიალოგის, ნდობის 
აღდგენისა და ქვემოთ განხილული სხვა რეკომენდაციების შესრულებით შეიძლება.

2. პოლიტიკური დიალოგის განახლება თანხმობისთვის ძირითად საკითხებზე

აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგის წამოწყება, შემდეგ კი, მისი გაღრმავება - თემებზე, 
რომლებიც ხელს უწყობს ქვეყნის გაძლიერებას და განვითარებას. ასეთია საგარეო პოლიტიკა 
და მისი რეალიზაცია, თავდაცვა, ეროვნული უსაფრთხოება, ენერგეტიკული და სასურსათო 
უსაფრთხოება, საქართველოს პოლიტიკა ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 
მიმართ და რუსული ემიგრაციის დიდი მასშტაბი საქართველოში. ეს საკითხები (განსაკუთრებით, 
შექმნილ ვითარებაში) სცილდება რომელიმე ერთი პარტიისა და მთავრობის არეალს და უფრო 
ძლიერ თანხმობას საჭიროებს, რათა შესაძლებელი გახდეს როგორც სწრაფი რეაგირება, 
ისე მათთან დაკავშირებით გრძელვადიანი პოლიტიკის გატარება. ამისათვის საჭიროა 
კონსენსუსი, რომელიც მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა, როგორი რთულიც არ უნდა იყოს ის. 

3. უკეთესი დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებასა და მთავრობას შორის

ვერც ერთი ამოცანა ვერ შესრულდება წარმატებით, თუკი ქვეყნის შიგნით იარსებებს ისეთი 
უნდობლობა და კონფრონტაციული დღის წესრიგი, როგორიც დღეს გვაქვს საქართველოში. 
აუცილებელია ყველა მხრიდან ნდობის აღდგენა. იგივე შეიძლება ითქვას არასამთავრობო 
სექტორისა და ხელისუფლების ურთიერთობაზე. მმართველი პარტიის ლიდერებმა უნდა 
შეწყვიტონ არასამთავრობოთა ნაწილის დემონიზაცია და უკეთესი ფორმები ეძებონ 
განსხვავებული პოზიციების მქონე ადამიანებთან საურთიერთოდ. 

ნდობის აღდგენისთვის მნიშვნელოვანია პატივისცემა და იმის აღიარება, რომ კრიტიკული 
მოსაზრებები არ წარმოადგენს მტრობისათვის საკმარის საფუძველს. ამ მხრივ, სასარგებლო 
იქნებოდა წარსული პოლიტიკური გამოცდილების გააზრებაც: მთავრობები ხშირად 
მიიჩნევდნენ არასამთავრობო სექტორს თავიანთი ძალაუფლებისთვის სახიფათოდ და 
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მათ წინააღმდეგ დემოკრატიისათვის შეუსაბამო ზომებსა და მეთოდებს მიმართავდნენ. 
თუმცა ხელისუფლების დაკარგვის ან ცვლილების შემდეგ, სწორედ არასამთავრობო 
სექტორში პოულობდნენ როგორც ადგილს, ასევე, დახმარებას პოლიტიკური რეპრესიებისა 
და მიკერძოებული მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში. 

4. ეფექტური ზომები ანტიდემოკრატიული, რადიკალური ნაციონალისტური 
ჯგუფების წინააღმდეგ 

ნდობის აღდგენისა და დემოკრატიის სტაბილიზაციისათვის მნიშვნელოვანია მოძალადე 
ჯგუფების წინააღმდეგ ეფექტური ზომები გატარდეს. დაუსჯელ ძალადობას ესკალაცია 
ახასიათებს, ხოლო ნაციზმის ჯინის ბოთლიდან ამოშვება მხოლოდ ცალკეულ, მაგალითად, 
ლიბერალურ ჯგუფებს კი არა, განურჩევლად ყველას დააზიანებს. ამიტომ, საჭიროა მათ 
წინააღმდეგ შესაბამისი სადამსჯელო ღონისძიებები იქ, სადაც ამის საფუძველი არსებობს. 
ყველაფერთან ერთად, აუცილებელია საზოგადოების უკეთესად დაცვა მავნებელი იდეებისგან. 
ეს კი არაფორმალური სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერითა და სკოლებში სამოქალაქო 
განათლების ხარისხის ამაღლებით მიიღწევა. ამ მხრივ საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს სამართალდამცავებზე არანაკლები როლი ეკისრება.

5. უკანონო თვალთვალთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება

ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება სამოქალაქო საზოგადოებაში მთავრობასა და ოპოზიციას, 
ხელისუფლებასა და აქტივისტებს შორის ნდობის აღდგენა. აქაც მნიშვნელოვანია უახლესი 
წარსულის გააზრება: არავინაა დაზღვეული, რომ შესაძლოა, დღეს არსებული უსამართლო 
სისტემა ნებისმიერი ადამიანის წინააღმდეგ გამოიყენონ. მათ შორის, ხელისუფლების 
სათავეში მყოფთა მიმართაც. ფარულ მიყურადებასა და თვალთვალთან დაკავშირებული 
საკითხების მოგვარება აუცილებელია არა მხოლოდ დემოკრატიული ფასეულობების, 
ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობისადმი ერთგულების გამო, ან თუნდაც 
ევროკავშირთან შემდგომი ინტეგრაციისათვის, არამედ, სახელმწიფოს მიმართ ნდობის 
აღდგენისთვისაც. ასევე, მათი თვითგადარჩენის ინტერესიდან გამომდინარე, ვინც შესაძლოა, 
მოულოდნელად აღმოჩნდეს ხელისუფლების მიღმა.

6. გონივრული პოლიტიკის შექმნა რუსულ ემიგრაციასთან დაკავშირებით

საქართველოში რუსეთის მოქალაქეთა მასობრივი ემიგრაცია საზოგადოების საფუძვლიან 
მღელვარებას იწვევს. მით უფრო, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები 
დამშვიდების საშუალებას არ იძლევა. მეტიც: ინდიფერენტულობის, პროცესზე კონტროლის 
დაკარგვის შთაბეჭდილებას ქმნის. ოპოზიციური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების 
მოთხოვნები ემიგრაციასთან მიმართებაში ახალი რეგულირების შექმნაზე ყურადსაღებია და 
განხილვას მოითხოვს. ამ საკითხზე დიალოგი მნიშვნელოვანი მოსაზრებების გაზიარების 
შესაძლებლობა და უკეთესი პოლიტიკის პარამეტრებზე მსჯელობის შანსი იქნებოდა. ასევე, 
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კიდევ ერთი ნაბიჯი ნდობის აღდგენისკენ - უკიდურესად დაქუცმაცებულ ქართულ პოლიტიკურ 
საზოგადოებაში. 

7. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების კარგად ჩატარება

2024 წელს დაგეგმილი არჩევნები ქართული დემოკრატიისა და საგარეო პოლიტიკური 
ორიენტაციისთვის ერთგვარი ლაკმუსია. მათი გამჭვირვალედ და სამართლიანად, კონკურენტულ 
გარემოში ჩატარება დაადასტურებდა საქართველოს უნარს, გადარჩეს და განვითარდეს, 
როგორც დემოკრატია და დასავლური დემოკრატიების ღირსეული პარტნიორი რეგიონში. 
ამ მხრივ, 2024 წლის არჩევნებს განსაკუთრებული როლი აქვს და მათი სამართლიანობის 
ხარისხი ბევრად უფრო მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე აქამდე გამართულ ნებისმიერ არჩევნებს 
ჰქონია. ეს, უპირატესად, ხელისუფლების ვალდებულებაა. თავის მხრივ, აუცილებელია, 
ოპოზიციამ გააცნობიეროს საკუთარი პასუხისმგებლობა და სათანადოდ მოემზადოს ამ 
არჩევნებისთვის: კანდიდატების უკეთესად შერჩევის, დამკვირვებლების უკეთ მომზადების 
და საარჩევნო პროგრამების შესაბამისად ფორმირებით. 

8. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის პოლიტიკის რეფორმა და 
ახალი პოლიტიკა

ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ქვეყნის ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანაა. სამწუხაროდ, 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მუშაობა 
არ შეესაბამება ახალ რეალობას და საჭიროებებს; არ ქმნის ახალ პოლიტიკას და ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში, ვერ ახერხებს სათანადო კომუნიკაციას. შექმნილ ვითარებაში, 
როდესაც საერთაშორისო და უსაფრთხოების რეგიონული წესრიგი კრიტიკულ ცვლილებებს 
განიცდის, რომლებიც არანაკლებ იგრძნობა სამაჩაბლოსა თუ აფხაზეთში, მნიშვნელოვანია, 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის პოლიტიკა ახალ ნიშნულზე ავიდეს და 
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ახალი ხედვის, სტრატეგიისა 
და პოლიტიკის შექმნაზე იმუშაოს.

ბ) თავდაცვა და უსაფრთხოება

9. ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიული დოკუმენტების განახლება

უკრაინაზე რუსეთის უკანონო და უსამართლო თავდასხმამ დღის წესრიგში უსაფრთხოებისა 
და თავდაცვის სფეროში აქამდე არსებული ძირითადი ვარაუდები დააყენა. რუსეთ-უკრაინის 
ომი ასევე გვიჩვენებს ბრძოლის სივრცის მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას - სტრატეგიის, 
ტაქტიკის, კომბინირებული ბრძოლის, თავდაცვისა და ტექნოლოგიის განზომილებაში. ომის 
მსვლელობისას იცვლება ძალთა ბალანსი და პოზიციები სამხრეთ კავკასიაშიც, მათ შორის, 
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საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ასევე, აზერბაიჯანის წარმატებული სამხედრო 
ოპერაციების შემდეგ - მთიან ყარაბაღში. ნათელია ახალი გაკვეთილების სამხედრო 
დოქტრინაში ინტეგრირების აუცილებლობა. ეს ყველაფერი საქართველოს უსაფრთხოების 
სისტემის გადააზრებას და თავდაცვის სტრატეგიული დოკუმენტების ხელახლა განხილვა-
განახლებას მოითხოვს. სამწუხაროდ, ეროვნული უსაფრთხოების განახლებული კონცეფცია 
ჯერ კიდევ განხილვის ეტაპზეა გაჩერებული. ასევე, მოძველებულია თავდაცვის სტრატეგიის 
მიმოხილვა (მისი ბოლო ვერსია 2017-2020 წლებს მოიცავს) და საფრთხეების შეფასების 
დოკუმენტი (მისი უახლესი ვერსია 2015-2018 წლებს ფარავს) იმისათვის, რომ ქვეყნის 
ეროვნული უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი ნაბიჯები გადაიდგას და შესაბამისი პოლიტიკური, 
ინსტიტუციური და საბიუჯეტო პირობები შეიქმნას, აუცილებელია ამ დოკუმენტების ხელახლა, 
სწრაფი განახლება მაღალი კვალიფიკაციითა და პროფესიონალიზმით, საქართველოს 
მთავარი სამხედრო-პოლიტიკური პარტნიორების ჩართულობით.

10. ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და სამოქალაქო 
თავდაცვის გაძლიერება

საქართველოს აქვს ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების 
შემცირების 2021-2030 წლების ეროვნული სტრატეგია, მაგრამ ის შექმნილია დღევანდელისაგან 
რადიკალურად განსხვავებულ დროსა და საერთაშორისო ვითარებაში. რუსეთის მუქარა, 
რომ იგი მზად არის „ნებისმიერი“ ტიპის, შეიარაღება გამოიყენოს უკრაინის წინააღმდეგ, 
საქართველოსაც უქმნის რისკებს, კერძოდ კი, რადიაციული დაბინძურების საფრთხეს. 
ამ რისკების უკეთ შესაფასებლად და შესაძლო ზიანის შესამცირებლად, აუცილებელია 
სტრატეგიის განახლება და ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს როლისა 
და შესაძლებლობების გაძლიერება, რათა მან უკეთ შეასრულოს მასზე დაკისრებული 
მნიშვნელოვანი მოვალეობა.

11. თავდაცვის ბიუჯეტის ზრდა

საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი121 (2,16 მლრდ. ლარი) არსებულ პრობლემებს ადეკვატურად 
ვერ გაუმკლავდება. აუცილებელია ახალი საბიუჯეტო ცვლილებების განხილვა და ბიუჯეტის 
საგრძნობი ზრდა ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის, მათ შორის, სამოქალაქო თავდაცვის 
შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. რიგ შემთხვევებში, შესაქმნელადაც. ბუნებრივია, 
საბიუჯეტო პოლიტიკა უნდა გამომდინარეობდეს ეროვნული უსაფრთხოების განახლებული 
დოქტრინიდან და თავდაცვის შესაძლებლობების ასევე განახლებული სტრატეგიიდან, 
რომლებიც, როგორც აღვნიშნეთ, სასწრაფოდ დამტკიცებას საჭიროებს.

121 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები, თავი VI, მუხლი 16.  
https://www.mof.ge/5477



ს ა მ ო ქ მ ე დ ო 
რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ე ბ ი

საქართველოს 
ევროპული 

ფორუმი
69

საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

გ) საგარეო პოლიტიკა და საერთაშორისო 
ურთიერთობები

12. ევროკავშირის რეკომენდაციების 12 პუნქტის შესრულება

ევროკავშირთან ინტეგრაცია საქართველოს ერთ-ერთი უპირველესი საგარეო-პოლიტიკური 
ამოცანაა. ამ პროცესს მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების, პოლიტიკური, ეკონომიკური 
და სოციალური განზომილება აქვს. დღევანდელ ვითარებაში ასევე წარმოადგენს 
სახელმწიფოებრიობისა და სუვერენიტეტის გადარჩენისა და გაძლიერების ერთ-ერთ 
უპირველეს და რეალურ შესაძლებლობას. ევროკავშირთან დაახლოების ტემპების აჩქარება 
ხელს შეუწყობს ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის გაუმჯობესებას, მის პოლიტიკურ 
და ეკონომიკურ სტაბილიზაციას და ზოგადად, ქვეყნის განვითარების ტრაექტორიის 
პოზიტიურად შეცვლას. ამიტომაც, ხელისუფლებამ და ქვეყნის პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა 
იზრუნონ, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებელი ამოცანები 
უახლოეს პერიოდში შესრულდეს და ნებისმიერი სხვა მიზეზით არ მოხდეს საბოტაჟი. დღეს, 
როდესაც ჩვენს რეგიონში ასეთი დრამატული მოვლენები ხდება, ევროკავშირი წარმოადგენს 
სტაბილურობისა და განვითარების სივრცეს, რომლის მიღმა საქართველოს დატოვება 
სასიცოცხლო რისკებს შეიცავს. 

13. უკეთესი კოორდინაცია ევროპის საგარეო და უსაფრთხოების 
პოლიტიკასთან 

საგარეო პოლიტიკის გააქტიურებისა და გაძლიერების მხრივ, მნიშვნელოვანია მეტი 
და უკეთესი კოორდინაცია ევროპის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან, რაც, 
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, არის კიდეც საქართველოს 
ვალდებულება. რუსეთის დაშოშმინების პოლიტიკას საქართველოს მხრიდან მომავალი არა 
აქვს. ეს ლუკაშენკოს აფხაზეთში ვიზიტითაც ნათლად გამოჩნდა. ამიტომ, აუცილებელია 
უფრო აქტიური კოორდინაცია და სინთეზირება ევროკავშირთან საგარეო და უსაფრთხოების 
პოლიტიკაში. განსაკუთრებით, რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია 
ევროკავშირის წევრთა თავდაცვითი თანამშრომლობის მექანიზმთან (PESCO) ახლო 
თანამშრომლობის შესაძლებლობების განხილვა და მასთან მეტად დაახლოება. 

14. ქართული დიპლომატიის შემდგომი პროფესიონალიზაცია

საგარეო პოლიტიკის მაღალი სტანდარტებით განხორციელება სახელმწიფოს მოვალეობაა, 
მაგრამ ისეთი რისკების ზონაში მყოფი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, სასიცოცხლო 
მნიშვნელობა აქვს დიპლომატიის მაღალ დონეზე წარმოებას. აუცილებელია საქართველოს 
საელჩოების უფრო კომპეტენტური ელჩებითა და თანამშრომლებით დაკომპლექტება. ჩვენი 
დიპლომატიური კორპუსი ბევრგან არ ფლობს ადგილობრივ ენებს, არა აქვს სათანადო 
კონტაქტი პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან და ცუდად იცნობს იქაურ კულტურას. 
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გასაუმჯობესებელია საქართველოს საელჩოების ინფრასტრუქტურაც. აუცილებელია ინვეს-
ტიციები როგორც დიპლომატთა ტრენინგში, ისე ინფრასტრუქტურაში. ასევე, უმნი შვნე-
ლოვანესია დიპლომატების შერჩევა-დანიშვნის პროცედურების გაჯანსაღება და პარტიუ-
ლი ლოიალობისა თუ დამსახურების ნაცვლად, პროფესიონალიზმის, გამოცდილებისა და 
უნარების მთავარ კრიტერიუმებად გამოყენება გადაწყვეტილების მიღებისას.

15. უკრაინასთან გართულებული ურთიერთობის გამოსწორება და კიევში 
მაღალი რანგის ვიზიტების ორგანიზება 

ქართულ-უკრაინული ურთიერთობა ისტორიულად დაბალ ნიშნულზეა. ჩვენი ხელისუფლე-
ბის აგრესიული და კრიტიკული გამოსვლები უკრაინის ცალკეული ლიდერების წინააღმ-
დეგ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს უპირისპირდება. ისინი პრაგმატულადაც 
კონტრპროდუქტიულია. თუ ვივარაუდებთ, რომ რუსეთი ვეღარ მოახერხებს უკრაინაში 
თავისი მიზნების შესრულებას (ანუ, უკრაინის სახელმწიფოებრიობის ფაქტობრივ მოსპობას), 
ომის დასრულების შემდეგ საქართველოს დღევანდელი მთავრობა რეგიონში ერთ-ერთ 
ყველაზე ძლიერ, სწრაფადგანვითარებად, ძლიერი უხეში და ასევე, რბილი ძალის მქონე 
ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და გავლენიან სახელმწიფოს ხელმძღვანელობასთან 
დაპირისპირებული აღმოჩნდება. 

იმის გარდა, რომ ეს არ შეესაბამება ქართული საზოგადოების სულისკვეთებას და მის 
ეროვნულ ინტერესებს, ელემენტარული პოლიტიკური ალღო მთავრობას სხვაგვარ ქცევას 
უნდა კარნახობდეს. ვითარების გამოსასწორებლად აუცილებელია მაღალი რანგის ვიზიტები 
კიევში, პრემიერის, პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრეზიდენტის მონაწილეობით. მათი 
მიზანი უნდა იყოს ნდობის აღდგენა და ამით, საქართველოს დაბრუნება - როგორც უკრაინის 
სანდო მოკავშირისა და მეგობრის, ასევე, ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტრიოს 
ღირსეულ და თანასწორ წევრად. 

16. სტრატეგიული კავშირების გაძლიერება ვაშინგტონთან, პარიზთან, 
ბერლინსა და ლონდონთან 

აუცილებელია ამ სახელმწიფოებთან სტრატეგიული ურთიერთობის გაღრმავებისთვის მუშაობა, 
იქ არსებული საელჩოების მეტი პროფესიონალიზაცია და მათი უკეთესად დაკომპლექტება-
დაფინანსება. ამასთან, საჭიროა განახლებული ენერგიით მუშაობა ამ სახელმწიფოთა 
მაღალი თანამდებობის პირების თბილისში ოფიციალური ვიზიტების განსახორციელებლად.

17. სტრატეგიული კავშირები ვიშეგრადისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან

ეს სახელმწიფოები საქართველოს უმნიშვნელოვანესი პარტნიორები იყვნენ დამოუკიდებლობის 
აღდგენის დღიდან. სხვა საკითხებთან ერთად, ამ ქვეყნებში უკეთ ესმით ის სირთულეები, 
რაც რუსეთთან გეოგრაფიულ სიახლოვეს უკავშირდება. აუცილებელია მათთან ურთიერთობის 
გაძლიერება, რათა საქართველო აღმოსავლეთ ევროპაში ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ 
უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურას უკეთ დაუკავშირდეს. 



ს ა მ ო ქ მ ე დ ო 
რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ე ბ ი

საქართველოს 
ევროპული 

ფორუმი
71

საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე
სცენარები მომავლისთვის

18. დასავლელ დიპლომატებზე უსაფუძვლო თავდასხმების აღკვეთა 

ეს ამოცანები ვერ შესრულდება, თუკი ოფიციალური თბილისი არ შეწყვეტს ჩვენს პარტნიორ 
დიპლომატებსა და პოლიტიკოსებზე უსაფუძვლო თავდასხმებს. ასევე, უნდა ჩამოშორდეს იმ 
განცხადებებს, რომელთაც „ქართული ოცნებიდან“ ფორმალურად წასული დეპუტატთა ჯგუფი 
პერიოდულად აკეთებს. დასავლეთის დემოკრატიული სახელმწიფოები იყვნენ და რჩებიან 
საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვისა და მისი დემოკრატიზაციის მთავარ მოკავშირეებად. 
მათზე უსაფუძვლო თავდასხმები უნდა დასრულდეს. 

19. ახალი ურთიერთობები NATO-სთან, გაწევრების დაჩქარების მოთხოვნა

საქართველოს მთავრობას შეუძლია NATO-სთან მისი წარმომადგენლობის უფრო მეტად 
გაზრდისათვის იმუშაოს. საქართველოში NATO Center for Excellence-ის ოფისის გახსნა 
ქვეყნის უსაფრთხოებისა და მისი შესაძლებლობებისთვის სწორედ ასეთი პოზიტიური და 
სასარგებლო ნაბიჯი იქნებოდა. უკრაინაში ომმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მარტივი 
ჭეშმარიტება: რუსეთი თავს ვერ ესხმის ამ ორგანიზაციის წევრებს, ამიტომ საქართველომ 
მაღალ დონეზე უნდა განაახლოს NATO-ში სწრაფად გაწევრების მოთხოვნა. შექმნილი 
რეალობის გათვალისწინებით კი, გაწევრების სამოქმედო გეგმის გამოტოვებითაც.

20. მაღალი დონის საერთაშორისო კონფერენციების განახლება და 
მასპინძლობა 

2022 წელი ის სამწუხარო გამონაკლისია, როდესაც არ ჩატარებულა საქართველოს მთავრობის 
მიერ ორგანიზებული „საქართველოს ევროპული გზის“ კონფერენცია, რომელიც ყოველწლიურად 
ზაფხულში იმართებოდა. ასევე, არ გამართულა თავდაცვის ყოველწლიური კონფერენცია. 
ასეთი ფორუმები მნიშვნელოვანია ეროვნულ უსაფრთხოებასა და ეროვნულ ინტერესებთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე ექსპერტული მსჯელობისთვის, ახალი შესაძლებლობების პოვნისა 
და პრობლემათა საერთო ძალისხმევით, მათ შორის, საერთაშორისო დახმარებით დაძლევაზე 
ფიქრისთვის. გარდა ამისა, მსგავსი კონფერენციები მნიშვნელოვანია საქართველოს 
საერთაშორისო დღის წესრიგში „წამოსაწევად,“ უკეთესი საერთაშორისო პოზიცირებისა და 
ახალი პერსპექტივების განსახილველად. ამიტომ, აუცილებლად მიგვაჩნია, საქართველოს 
მთავრობის ან საქართველოს პრეზიდენტის მიერ სწრაფად მომზადდეს ორივე კონფერენცია, 
რომელშიც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და შესაბამისი ადგილობრივი ორგანიზაციები 
და საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას.
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დ) საქართველოს ეკონომიკა

21. სავაჭრო პარტნიორების დივერსიფიკაცია

საქართველოში ვაჭრობის სტაბილური განვითარებისთვის აუცილებელია საქართველოს 
მთავრობამ უზრუნველყოს სავაჭრო პარტნიორების დივერსიფიკაცია. ამჟამად, როგორც 
ექსპორტის, ისე იმპორტის ძირითადი ნაწილი მნიშვნელოვნადაა კონცენტრირებული 
რამდენიმე ქვეყანაზე, მათ შორის, რუსეთზე. რუსეთი კი არასანდო და არასტაბილური 
სავაჭრო პარტნიორია, რომელიც მიმდინარე ომისა და მძიმე ეკონომიკური სანქციების გამო 
რთულ ვითარებაშია, რაც შესაბამისად აისახება მის ვაჭრობაზე საქართველოსთან. 

უახლოეს წარსულში ყოფილა შემთხვევები, როდესაც რუსეთს საკუთარი პოლიტიკური 
მიზნებისთვის საქართველოსთან ვაჭრობა შეუფერხებია. ამიტომ, ცხადია, საქართველომ 
მაქსიმალურად უნდა შეამციროს ურთიერთობა რუსეთთან და მსგავსი პოლიტიკური 
მიდგომების სახელმწიფოებთან. ამასთან, რეკომენდებულია გააძლიეროს ევროკავშირის 
ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობები, ვინაიდან ის მსოფლიოს უმსხვილესი (აერთიანებს 
28 ქვეყანას და 500 მილიონზე მეტ მომხმარებელს) და სტაბილური ბაზარია, რომელიც 
მაღალი მსყიდველობითუნარიანი მომხმარებლებით ხასიათდება. აქედან გამომდინარე, 
გრძელვადიან პერიოდში საქართველოსთვის საიმედო სავაჭრო პარტნიორია. 

ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობის გასაძლიერებლად საქართველოს მთავრობამ უნდა 
იზრუნოს შესაბამის ზომებზე: DCFTA-თი გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებასა 
და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროსაბჭოს მიერ გაცემული 
რეკომენდაციების შესრულებაზე. ეს შეთანხმებები და რეკომენდაციები ხელს შეუწყობს 
საქართველოში ახალი საწარმოებისა და საექსპორტო პროდუქციის წარმოქმნას, ქართველი 
მომხმარებლისთვის უსაფრთხო და უვნებელი პროდუქტის მიწოდებას და სახელმწიფო 
ადმინისტრირების ორგანოების განვითარებას ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. 
საბოლოო ჯამში, მსგავსი ვალდებულებების შესრულება საქართველოს გრძელვადიან და 
მდგრად ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაზე პოზიტიურად აისახება.

22. ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერება

ბოლო დროს ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება. ამისათვის აუცილებელია თურქეთთან, ყაზახეთთან, აზერბაიჯანსა და სხვა 
ექსპორტიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა, რათა მოხდეს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული რისკების გადაზღვევა და უკეთესი სტრატეგის შექმნა. ამ მხრივ, სასარგებლო 
იქნებოდა ამ ქვეყნებში მაღალი დონის ვიზიტების ორგანიზება. ისევე, როგორც თბილისში 
ენერგოუსაფრთხოების თემებზე საერთაშორისო კონფერენციის მოწვევა. 

23. რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების შემცირების სტრატეგიის შემუშავება

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დამოკიდებულება რუსულ ენერგოპროდუქტებზე არ 
არის კრიტიკული და ბოლო წლებში მათი იმპორტის კლების ტენდენცია შეინიშნება, მიმდინარე 
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გლობალური მოვლენების გათვალისწინებით, როდესაც კიდევ ერთხელ გაცხადდა, რომ 
რუსეთი ენერგორესურსს პოლიტიკურ ბერკეტად იყენებს, აუცილებელია ამ მაჩვენებლის 
მინიმუმამდე შემცირება. 

რუსეთთან ნებისმიერი დოზით მიჯაჭვულობა აზიანებს ჩვენი ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებას 
და ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების რისკებს აჩენს. შესაბამისად, აუცილებელია 
ევროკავშირის მსგავსად, რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების შემცირების სტრატეგია 
შევიმუშაოთ. ვინაიდან საქართველოს ენერგობაზარი მოკლებულია საკუთარ წყაროებს 
და დიდწილად ენერგოპროდუქტების იმპორტს ეყრდნობა, ამ სტრატეგიის უპირველესი 
მიზანი უნდა იყოს საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის გაზრდა საკუთარი ენერგიის 
წარმოების შესაძლებლობების, განსაკუთრებით კი, ჰიდრორესურსების სრული გამოყენებით. 
ამასთანავე, აუცილებელია სტრატეგიაში საქართველოში ენერგოპროდუქტების იმპორტის 
დივერსიფიკაცია ჩაიდოს.

24. სურსათის საიმპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია და რუსეთზე 
დამოკიდებულების შემცირება 

სასურსათო უსაფრთხოების კუთხითაც, საქართველოსთვის ყველაზე კრიტიკული რუსეთზე 
დამოკიდებულების შემცირება და იმპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციაა. ამჟამად 
ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში იმპორტირებულ პროდუქტებს შორის სასურსათო 
პროდუქტებს უმნიშვნელო წილი უჭირავს. თუ განვიხილავთ 3 ძირითად პროდუქტს: ხორბალს, 
ფქვილს და მზესუმზირის ზეთს, რომელთა იმპორტითაც გლობალურ ბაზარზე მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობენ რუსეთი და უკრაინა და რომლებიც სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით 
ერთ-ერთი კრიტიკული პროდუქტებია, უკრაინიდან საქართველოში მხოლოდ მცირე ნაწილი 
შემოდის (ხორბლის - 0.6%, ფქვილის - 0.2%, ზეთის - 11%). ძირითადი ექსპორტიორი რუსეთია. 
შესაბამისად, საქართველოსთვის ძალზე მნიშვნელოვანია ამ პროდუქტების იმპორტიორი 
ალტერნატიული პარტნიორის მოძებნა.
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აქ მოცემული რეკომენდაციები რთული და ამბიციური პოლიტიკური სამუშაოა ნების -
მიერი მთავრობისა და ზოგადად, საზოგადოებისთვის. სამაგიეროდ, მათი რეალიზაცია 
საქართველოს არსებული ნიჰილიზმის, გაუბედაობისა და აპათიის ჭაობიდან ამოიყვანს 
და ქვეყანას განვითარებისა მძლავრ იმპულსს მისცემს, რაც დღესდღეობით ასე 
აუცილებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, განწირულნი ვართ, ახალი პოლიტიკური და 
უსაფრთხოების წესრიგის მიღმა, დემოკრატიული და ეკონომიკური პროგრესის დინების 
განაპირა, ყველასგან მიტოვებულ მაყურებლად დავრჩეთ. 

 მსგავსი რეფორმების განხორციელება პოლიტიკურ ნებას, პოლიტიკურ უნარებს, 
სამოქალაქო თანამშრომლობას და კომპრომისებს საჭიროებს. მოითხოვს ქვეყნის 
მართვას და პოლიტიკის წარმოებას არა პარტიული, არამედ, ეროვნული ინტერესებით; არა 
წარსულზე დაფუძნებული ხედვებით, არამედ, ეროვნული, მომავალზე ორიენტირებული 
პოლიტიკური ამბიციით; არა კერძო გრძნობებით, არამედ, საზოგადო ფიქრით. 

ვფიქრობთ, ყველა სირთულის მიუხედავად, მოცემული რეკომენდაციების შესრულება 
შესაძლებელია და საქართველოს საამისო რესურსი ჯერ კიდევ აქვს. სწორედ ამ იმედით 
და მოტივით ვმუშაობდით აღნიშნული ანალიზისა და რეკომენდაციების შექმნისას. 

ლევან ცუცქირიძე






