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შესავალი

ბერლინის კედლის დანგრევისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მთელი მსოფლიო 
ყურადღებით აკვირდებოდა ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების სახელმწიფოებრივ 
განვითარებას. ამ მოვლენებმა განაპირობა აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიის რეგიონში 
(და არამარტო) ისეთი პოლიტიკური სისტემების ჩამოყალიბება, რომელთა ფარგლებშიც 
სხვადასხვა არაკომუნისტურ და არასოციალისტურ პარტიებს მიეცათ ხელისუფლებისთვის 
ბრძოლის საშუალება. ამ კუთხით, გამონაკლისი არც საქართველოა; უკანასკნელი 25 წლის 
განმავლობაში, საქართველოში ჩამოყალიბდა პარტიული სისტემა, რომლის ფარგლებშიც 
საკმაოდ ბევრი პარტია იღწვის ხელისფულებაში მოსახვედრად. მას შემდეგ რაც საბჭოთა 
კავშირმა არსებობა შეწყვიტა, საქართველოს პოლიტიკურ სცენაზე გამოჩნდნენ სხვადასხვა 
პოლიტიკური გაერთიანებები და დღესდღეობით, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 
მონაცემების მიხედვით, საქართველოში არსებობს 242 პოლიტიკური პარტია1. თუმცა, 
უნდა აღინიშნოს, რომ გარკვეული მოსაზრებით, პოლიტიკური და პარტიული სისტემა 
საქართველოში საკმაოდ მყიფეა და პარტიებს უჭირთ საზოგადოებასთან მჭიდრო 
კავშირის დამყარება. საქართველო რეგიონში გამოირჩევა იმითაც, რომ ყოფილი 
მმართველი პარტიები უბრალოდ ქრებიან პოლიტიკური ასპარეზიდან, რაც პროცესებს 
არაწინასწარპროგნოზირებადს ხდის და შედეგად, პარტიები ვეღარ ახერხებენ თავისი 
ფუნქციების შესრულებას. 

საყოველთაოდ მიღებული მოსაზრებით, პარტიები არიან სახელმწიფოსა და 
საზოგადოებას შორის შუამავალი რგოლი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური 
არხი, რომლის საშუალებითაც საზოგადოებრივი მოთხოვნები გამოიხატება2  და როდესაც 
ისინი ამ ფუნქციას ვერ ასრულებენ, არსებობს დემოკრატიის დასუსტების საფრთხე3.  
პარტიული სისტემის მდგრადობა მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ იგი განსაზღვრავს 
პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობას, რაც თავისმხრივ,  სახელმწიფოს სტაბილურობას 
უზრუნველყოფს. აქედან გამომდინარე, პარტიული პოლიტიკა და პარტიული სისტემის 
მდგრადობა უმნიშვნელოვანესია განსაკუთრებით ისეთ (პოსტ-სოციალისტურ) 
სახელმწიფოებში, სადაც დემოკრატიულ პროცესებს არ აქვს დიდი ტრადიცია და 
სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არის საბოლოოდ ჩამოყალიბებული. პარტიული სისტემის 
მდგრადობა და სტაბილურობა დემოკრატიის კონსოლიდაციის მაჩვენებლადაც მიიჩნევა4.  
დემოკრატიის კონსოლიდაციის პროცესში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დაბრკოლებად 
სწორედ რომ სუსტად ინსტიტუციონალიზებული პარტიული სისტემა განიხილება5.  
პარტიული სისტემის მდგრადობა და ინსტიტუციონალიზაცია მნიშვნელოვანია იმდენად, 
რამდენადაც პარტია არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელსაც ხელეწიფება არჩევნებში 
მონაწილეობის მიღება და თუ პარტიული სისტემა არამდგრადია, რაც გამოიხატება 
პარტიების ხშირ გაქრობაში, გაყოფაში, წარმოქმნაში, ამომრჩევლის მიერ პოზიციის 
რადიკალურ ცვლაში და ა.შ., მაშინ ნაკლებ სავარაუდოა სახელმწიფოში დემოკრატიის 
კონსოლიდაციის პროცესი წარმატებით დასრულდეს.  

საქართველოს პარტიული პოლიტიკის განხილვა განყენებულად, პოსტ-სოციალისტური 
და პოსტ-საბჭოთა კონტექსტის გათვალისწინების გარეშე, შეუძლებელია. თუმცა, 
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თავისმხრივ, პოსტ-სოციალისტური, უფრო 
კონკრეტულად კი პოსტ-საბჭოთა სივრცე 
არ არის ჰომოგენური. 2016 წელს, Free-
dom House-ის მიერ მინიჭებული ქულების 
მიხედვით6, პოსტ-საბჭოთა სივრცეში გვხვდება 
როგორც თავისუფალი ქვეყნები (ესტონეთი, 
ლიტვა, ლატვია), ასევე ნაწილობრივ 
თავისუფალი (უკრაინა, მოლდოვა, 
საქართველო, სომხეთი, ყირგიზეთი) და 
არათავისუფალი სახელმწიფოები (ბელარუსი, 
აზერბაიჯანი, რუსეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, 
თურქმენეთი, ტაჯიკეთი).  მოსალოდნელია, 
რომ არათავისუფალი ინდექსის მქონე 
სახელმწიფოებში არის სტაბილური 
პარტიული სისტემა, თუმცა ეს გამოწვეულია 
არადემოკრატიული პროცესებით და ერთი 
სუპერდომინანტი პარტიის არსებობით; 
ამიტომ, კვლევაში განხილული იქნება 
მხოლოდ თავისუფალი და ნაწილობრივ 
თავისუფალი ინდექსის მქონე ქვეყნები. 

ნაშრომი წარმოადგენს მცდელობას 
შეისწავლოს აღმოსავლეთ ევროპისა და 
საქართველოს პარტიული სისტემები და 
დაადგინოს: რამდენად განაპირობებს 
პარტიული გამმიჯნავი ხაზების*  არსებობა 
სტაბილური და მდგრადი პარტიული სისტემის 
არსებობას.

2. აღმოსავლეთ ევროპის პარტიული 
სისტემები - ფრაგმენტული 
სტაბილურობა

ზოგადად მიღებულია, რომ პარტიული 
სისტემა აღმოსავლეთ ევროპაში უფრო 
ფრაგმენტულია, ვიდრე დასავლეთში7   და 
კავშირიც ამომრჩეველსა და პარტიას 
შორის უფრო სუსტია.8 მიუხედავად იმისა, 
რომ, ზოგიერთ ქვეყანაში პარტიული 
ორგანიზაციები საკმაოდ ძლიერია, ისინი მაინც 

განვითარების ეტაპზე დგანან და არ არიან იმ 
დონეზე ინსტიტუციონალიზებული, როგორც 
ეს დასავლეთ ევროპის შემთხვევაშია.9 

პოლიტიკური პარტიული სისტემის  ერთ-
ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია 
ეფექტიანი პარტიების რაოდენობა**,  ისეთი 
პარტიებისა,  რომელთაც მეტ-ნაკლებად 
გავლენის მოხდენა შეუძლიათ პოლიტიკურ 
პროცესებზე, როგორც საპარლამენტო, ისე 
არასაპარლამენტო სივრცეში. გალაგერის 
ნაშრომზე დაყრდნობით10, რომელიც 
აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის, 19 
პოსტ-სოციალისტური სახელმწიფოს ეფექტიან 
პარტიათა რაოდენობას წარმოგვიდგენს 
(იხილეთ დანართი 1), შეგვიძლია დავასკვნათ, 
რომ  აღნიშნულ ქვეყნებში პარტიული 
სისტემები საკმაოდ ფრაგმენტულია.  

აღსანიშნავია, რომ ერთადერთი შემთხვევა, 
როდესაც საპარლამენტო ეფექტიანი პარტიების 
რიცხვი 2-ს მნიშვნელოვნად ჩამოშორდა  
არის  2016  წლის რუსეთი,  რომელიც 
არათავისუფალი ინდექსის მქონე ქვეყნების 
რიცხვს მიეკუთვნება11  და შესაბამისად, არ 
წარმოადგენს კვლევის ობიექტს. გარდა ამ 
შემთხვევისა, ყოველთვის ორი ან მეტი პარტია 
ურთიერთქმედებს საპარლამენტო დონეზე. 

დასავლეთის წამყვანი დემოკრატიებისგან 
განსხვავებით აღმოსავლეთ ევროპის სივრცე 
უფრო ფრაგმენტული  და    შედარებით  
ნაკლებად ისნსტიტუციონალიზებულია. 
თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ თავად პოსტ-
სოციალისტურ კონტექსტშიც არ არის პარტიული 
სისტემები ერთგვაროვანი და სახელმწიფოები 
ხშირად, საკმაოდ განსხვავდებიან როგორც 
ინსტიტუციონალიზაციის დონით, ასევე 
პოლარიზაციისა და ფრაგმენტაციის ხარისხით. 
მაგალითად, მეზობელი სახელმწიფოები, 
როგორიცაა ალბანეთი და ბოსნია და 
ჰერცოგოვინა, თვალსაჩინო განსხვავებას 

* პარტიული გამმიჯნავი ხაზი (party cleavage) - საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც პარტიებს განსხვავებული 
პოზიცია აქვთ და რომლის გარშემოც მიმდინარეობს პარტიული კონკურენცია. (იხ. Rohrschneider, R., & Whitefield, S., 
2009)
**ეფექტიანი პარტიების რაოდენობა (effective number of parties) - ისეთი პარტიების რაოდენობა, რომელთაც 
გააჩნიათ წონა. პარტიის წონა დამოკიდებულია მათ შედარებით სიძლიერეზე. (იხ. Laakso and Taagepera, 1979)
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ამჟღავნებენ პარტიული სისტემის 
ფრაგმენტაციის კუთხით. მიუხედავად ამისა, 
აღმოსავლეთ ევროპის პარტიული კონტექსტი 
მაინც შესაძლებელია დახასიათდეს, როგორც 
ფრაგმენტული. აღმოსავლეთ ევროპისა 
და პოსტ-კომუნისტური სახელმწიფოების 
შემთხვევაში ფრაგმენტაციის მაღალი 
ხარისხი ვერ ჩაითვლება არასტაბილურობის 
მაჩვენებელ ფაქტორად, რადგან, როგორც 

ჩანს, იგი უფრო მახასიათებელია, ვიდრე 
ინდიკატორი. ამ კუთხით, საინტერესოა სად 
დგას საქართველო.

დანართი 1

შენიშვნა: დისპროპორცია გულისხმობს პარტიის მიერ მიღებულ ხმებსა და მიღებულ საპარლამენტო ადგილებს   
შორის შეუსაბამობას. ეფექტიანი პარტია (ა.) მოიცავს ეფექტიანი პარტიების რაოდენობას არჩევნების დონეზე,   
ხოლო ეფექტიანი პარტია (პ.) მიანიშნებს საპარლამენტო დონეზე მოქმედ ეფექტიან პარტიათა რიცხვზე.

ქვეყანა 2002-2004 2006-2008 2010-2012 2014-2016

დისპრო-

პორცია

ეფ

პარტია

ა (ა.)

ეფ

პარტია

(პ.)

დისპრო-

პორცია

ეფ

პარტია

ა (ა.)

ეფ

პარტია

(პ.)

დისპრო-

პორცია

ეფ

პარტია

ა (ა.)

ეფ

პარტია

(პ.)

დისპრო-

პორცია

ეფ

პარტია

ა (ა.)

ეფ

პარტია

(პ.)

ალბანეთი 30.21 10.46 3.75 7.60 3.18 2.60 5.58 3.61 2.78 2.15 2.05 1.92

ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა

4.31 8.03 7.95 5.62 8.90 7.17 4.60 9.92 7.67 4.99 9.42 7.60

ბულგარეთი 7.82 3.91 2.92 3.97 5.80 4.80 7.00 4.40 3.34 2.52 5.77 5.06

ხორვატია 9.60 5.93 3.56 7.58 4.23 3.07 12.31 4.57 2.59 5.92 3.82 2.97

ესტონეთი 3.50 5.42 4.67 3.43 5.02 4.37 5.09 4.78 3.84 2.34 5.14 4.72

უნგრეთი 8.20 2.94 2.21 5.13 2.80 2.40 11.67 2.82 2.00 17.80 3.22 2.01

კოსოვო 1.78 3.32 3.08 4.40 4.88 4.19 3.33 5.02 4.36 3.93 5.22 5.18

ლატვია 7.28 6.78 5.02 4.77 7.49 6.00 2.76 5.06 4.52 2.30 5.60 5.13

ლიტვა 5.03 5.78 5.46 11.14 8.90 5.78 9.08 7.59 5.28 12.56 6.79 4.42

მაკედონია 8.15 4.13 2.81 5.16 5.29 4.06 5.70 3.63 2.91 4.45 3.43 2.86

მონტენეგრო 4.20 2.84 2.57 2.39 3.36 3.16 2.28 3.44 3.18 2.99 4.16 3.66

მოლდოვა 16.34 3.52 1.85 9.13 3.27 2.31 3.65 3.73 3.23 7.06 6.58 4.80

პოლონეთი 6.97 5.86 4.26 4.67 3.32 2.82 5.95 3.74 3.00 12.56 4.45 2.75

რუმინეთი 3.74 3.90 3.36 3.32 3.93 3.60 6.20 2.54 2.12 N/A N/A N/A

რუსეთი 12.01 6.61 3.60 4.33 2.22 1.92 3.40 3.10 2.80 17.49 3.14 1.67

სერბეთი 6.19 6.43 4.80 1.49 3.73 3.48 6.53 6.32 4.87 2.22 3.57 3.23

სლოვაკეთი 6.97 8.87 6.12 5.53 6.11 4.81 9.77 4.36 2.85 6.10 7.31 5.67

სლოვენია 4.79 6.02 4.90 3.89 4.94 4.23 3.64 5.57 4.73 6.57 5.33 3.97

უკრაინა 7.44 6.98 4.67 3.59 3.85 3.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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3. საქართველოს პარტიული სისტემის 
მახასიათებლები

საქართველოს პარტიული სისტემისა და 
მისი მდგრადობის შესახებ აკადემიური 
ლიტერატურა საკმაოდ მწირია. ერთ-ერთი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი კვლევა ამ კუთხით 
არის გია ნოდიასა და ალვარო პინტოს 
ნაშრომი, რომელიც 2006 წელს გამოიცა 
და შესაბამისად, მას შემდეგ მომხდარი 
მოვლენები ამ წიგნში ვერ იქნა განხილული. 
ეს ნაშრომი საქართველოს პოლიტიკური 
პარტიული სისტემისა და მისი მდგრადობის 
დახასიათებისას ეყრდნობა სამ ასპექტს:  
ინსტიტუციონალიზაცია,12 ფრაგმენტაცია 
და პოლარიზაცია. ამ სამიდან ყველაზე 
მჭიდრო კავშირში პარტიული სისტემის 
მდგრადობასთან ინსტიტუციონალიზაციაა, 
რადგან პარტიული სისტემა შესაძლებელია 
სტაბილური იყოს ფრაგმენტაციის როგორც 
მაღალი, ისე დაბალი ხარისხის შემთხვევაში. 
იგივე შეიძლება ითქვას პოლარიზაციაზე, 
მაგრამ ეს დასკვნა ვერ გაკეთდება 
ინსტიტუციონალიზაციის შემთხვევაში, რადგან 
სწორედ მეტად ინსტიტუციონალიზებული 
პარტიული სისტემა არის სტაბილური და 
მდგრადი.

3.1 ინსტიტუციონალიზაცია და მისი 
მნიშვნელობა

სტრუქტურული კონკურენცია, ძლიერი 
და სტაბილური კავშირები პარტიებსა 
და მოქალაქეებს შორის და სტაბილური 
პარტიული ორგანიზაციები შეადგენენ 
პარტიული სისტემის ინსტიტუციონალიზაციას, 
რომელიც პოსტ-კომუნისტურ ქვეყნებში 
საკმაოდ დიდ დაბრკოლებებს გადააწყდა13   
და ამ მხრივ არც საქართველო ყოფილა 
გამონაკლისი. თუმცა, აღსანიშნავია, 
რომ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, 
საქართველოში ინსტიტუციონალიზაციისა 
და  ტრანსფორმაციის პროცესი ძალიან დიდ 
ხანს გაგრძელდა14.  მაშინ, როდესაც 1992 წლის 

პარლამენტში 24 საარჩევნო სუბიექტი მოხვდა, 
1995 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 
მხოლოდ 8 მათგანმა მიიღო მონაწილეობა და 
ერთმა - ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ 
მოახერხა წარმომადგენლობის მოპოვება. 
იგივე ტენდენცია შენარჩუნდა შემდგომშიც. 
რთულია პოლიტიკური პარტიული სისტემის 
ინსტიტუციონალიზაციაზე საუბარი, როდესაც 
ყოფილი მმართველი პარტიები უბრალოდ 
ქრებოდნენ პოლიტიკური ასპარეზიდან.

მეინვერინგისა და ტორკალის მიხედვით 
პარტიული სისტემის ინსტიტუციონალიზაციის 
ოთხი განზომილება გამოიყოფა15:  

I. მეტად ინსტიტუციონალიზებული 
სისტემები ამჟღავნებენ საგულისხმო 
სტაბილურობას პარტიული კონკურენციის 
მექნიზმში,

II. უფრო მეტად ინსტიტუციონალიზებულ 
სისტემებში პარტიებს საზოგადობაში უფრო 
ძლიერი ფესვები აქვთ და ამომრჩევლების 
უმრავლესობას კი პირიქით, ძლიერი 
კავშირები პარტიებთან,

III. მესამე, უფრო მეტად 
ინსტიტუციონალიზებულ სისტემებში 
პოლიტიკური აქტორები თანხმდებიან 
პარტიების ლეგიტიმურობასთან 
დაკავშირებით,

IV. უფრო მეტად ინსტიტუციონალიზებული 
პარტიული ორგანიზაციები არ 
ექვემდებარებიან ამბიციური ლიდერების 
ინტერესებს.

პირველი განზომილების მიხედვით, 
პარტიული კონკურენციის სტაბილურობა 
არის ინსტიტუციონალიზაციის მაჩვენებელი. 
მისი გაზომვა შესაძლებელია ელექტორალურ 
მერყეობაზე დაკვირვებით, რომელიც 
პედერსენის ინდექსით***  გამოითვლება. 
პედერსენის ინდექსის მიხედვით 
შესაძლებელია შეფასდეს ამომრჩევლის 
მხარდაჭერის ცვლილება ორ თანმიმდევრულ 
არჩევნებზე. საქართველოს შემთხვევაში 
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პედერსენის ინდექსი 1992-1995 წლებში 
75% იყო, ხოლო 1995-1999 წლებს შორის 
კი 46%.16 ეს მონაცემები  საკმაოდ დიდ 
მერყეობაზე მიუთითებს. შემდგომი პერიოდის 
პედერსენის ინდექსიც იგივე ტენდენციებს 
ინარჩუნებს.  საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის საქართველოს 
პარლამენტის არჩევნების საბოლოო 
შედეგების შემაჯამებელი ოქმების მიხედვით 
გამოქვეყნებული მონაცემების17  ანალიზის 
შედეგად დადგინდა, რომ 1999-2004 წლებში 
პედერსენის ინდექსი დაახლოებით 77% იყო, 
2004-2008 წლებში 30.28%, 2008-2012 წლებში 
55.8%, ხოლო 2012-2016 წლებში კი 23%. 

გრაფიდანაც თვალნათლივ ჩანს, თუ 
რამდენად ცვალდებადი და მერყევია 
საქართველოში ამომრჩეველი. ამ მერყეობაზე 
უდიდეს გავლენას ახდენს ის ფაქტი, რომ 
პარტიები, რომლებიც წარმატებას აღწევენ  
ერთ არჩევნებში, შემდეგ ქრებიან და აღარ 
ფუნქციონირებენ. ამის მაგალითებია: 
„მრგვალი მაგიდა - თავისუფალი 
საქართველო“, „საქართველოს მოქალაქეთა 
კავშირი“ და „დემოკრატიული აღორძინების 
კავშირი“.

მეორე განზომილების მიხედვით, პარტიების 
ძლიერი ფესვები საზოგადოებაში პარტიული 

დანართი 2

***პედერსენის ინდექსი (Pedersen Index) - საარჩევნო ცვალებადობის, მერყეობის შეფასების საშუალება. 
ინდექსი ასახავს ამომრჩევლის მიერ პოზიციის შეცვლას; რაც უფრო მაღალია პედერსენის ინდექსი, მით მერყევია 
პოლიტიკური პარტიული სისტემა (იხ. Mogens Pedersen, 1979). 

პერიოდი 1992-1995 1995-1999 1999-2004 2004-2008 2008-2012 2012-2016

პედერსენის 

ინდექსი
75% 46% 77% 30.28% 55.8% 23%
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სისტემის ინსტიტუციონალიზაციაზე მიუთითებს. 
ამ მხრივ, საქართველოში პარტიებს 
უჭირთ საზოგადოებასთან დაკავშირება. 
ნდობა პარტიების მიმართ საქართველოში 
საკმაოდ დაბალია. კავკასიის კვლევითი 
რესურსების ცენტრი რეგულარულად ატარებს 
გამოკითხვებს ამომრჩეველთა პარტიებისადმი 
დამოკიდებულების დასადგენად. როგორც 
ჩანს, ამომრჩეველი არ ენდობა პარტიებს: 
2012 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით 
გამოკითხულ რესპოდენტთა მხოლოდ 2% 
ენდობა პარტიებს18. 2013 წლის მონაცემების 
მიხედვით ეს რიცხვი შემცირდა 1%-
მდე19,  ხოლო 2015 წელს ისევ 2%-ია20.  ამ 
განზომილების მხრივ, საქართველოში 
ამომრჩეველი და პარტიები სუსტად არიან 
დაკავშირებული; ამ სისუსტეზე მიუთითებს 
ის ფაქტიც, რომ პარტიის წევრობა საკმაოდ 
ნეგატიურად აღიქმება21. 

მესამე განზომილება გულისხმობს, რომ 
სისტემაში არსებული პოლიტიკური 
აქტორები უნდა თანხმდებოდნენ პარტიების 
ლეგიტიმურობის შესახებ. ამ საკითხთან 
დაკავშირებით გამოკითხულ ექსპერტთა 
აბსოლუტური უმრავლესობა თანხმდება, რომ 
ეს პრობლემაა. სხვადასხვა პოლიტიკური 
პარტიების არალეგიტიმურობის საკითხი 
ყოველთვის აქტუალური იყო ქართულ 
პოლიტიკაში. როგორც წესი, პარტია რომელიც 
ძალაუფლებას ხელში იღებს ძირითადად 
საუბრობს წინა მმართველი პარტიის 
არალეგიტიმურობის შესახებ. ეს ტენდენცია 
საქართველოში დაიწყო 1990-იან წლებში და 
დღესაც გრძელდება. ამ კუთხითაც ნაკლებად 
ინსტიტუციონალიზებულია საქართველოს 
პოლიტიკური პარტიული სისტემა და 
შესაბამისად ნაკლებად მდგრადი.

მეოთხე განზომილება გულისხმობს, რომ 
მეტად ინსტიტუციონალიზებულ პარტიულ 
სისტემაში პარტიული ორგანიზაციები 
ნაკლებად ექვემდებარებიან ლიდერის 
ინტერესებს. ლიდერების როლი ქართულ 
პარტიულ პოლიტიკაში საკმაოდ დიდია. 

ყველა მმართველი პარტია ფაქტობრივად 
გაიგივებული იყო ერთ ქარიზმატულ 
ლიდერთან22:  ზვიად გამსახურდია - „მრგვალი 
მაგიდა - თავისუფალი საქართველო“, 
ედუარდ შევარდნაძე - „საქართველოს 
მოქალაქეთა კავშირი“, მიხეილ სააკაშვილი 
- „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და 
ბიძინა ივანიშვილი - „ქართული ოცნება“. 
ეს ფაქტი მიუთითებს ლიდერთა დიდ 
გავლენაზე და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 
რომელიმეს, ჩამოთვლილ პარტიათაგან, 
ლიდერთა ინტერესის საწინააღმდეგოდ 
წასვლა შესძლებოდა. ასევე აღსანიშნავია, 
რომ საქართველოში პარტიათა უმრავლესობა 
ლიდერთა გარშემო იქმნება და არა 
პირიქით. კვლევების მიხედვით ირკვევა, რომ 
ამომრჩეველი საპარლამენტო არჩევნებზე 
გადაწყვეტილების მიღებისას პერსონებზე 
უფრო დიდ აქცენტს აკეთებს, ვიდრე პარტიაზე 
ან მის პროგრამებზე23.  აქედან გამომდინარე  
ცხადია, რომ პარტიული ორგანიზაციები 
ლიდერებზე მეტად არიან დამოკიდებულნი და 
მათ ინტერესებს ვერ ეწინააღმდეგებიან.

ზემოთქმულიდან        გამომდინარე          შესაძლებელია 
დავასკვნათ, რომ საქართველოში 
საკმაოდ არასტაბილური და ნაკლებად 
ინსტიტუციონალიზებული პარტიული 
სისტემაა, სადაც პარტიული კონკურენცია 
არამდგრადი და არაგანგრძობითია, პარტიებს 
საკმაოდ სუსტი ფესვები აქვთ საზოგადოებაში, 
წინასაარჩევნო პერიოდში ზოგჯერ დგება 
პარტიების ლეგიტიმურობის საკითხი და 
პარტიული ორგანიზაციები ლიდერებზე არიან 
დამოკიდებულნი. 

3.2. პარტიული პოლიტიკის 
ფრაგმენტაციის ხარისხი

ზოგადად, ითვლება, რომ პოლიტიკური 
პარტიული სისტემის ფრაგმენტულობა 
გულისხმობს ამ სისტემის შიგნით არსებული 
პოლიტიკური აქტორების სიმრავლეს. თუმცა 
აღსანიშნავია, რომ დარეგისტრირებულ 
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პარტიათა დიდი რაოდენობა ავტომატურად 
არ მიანიშნებს სისტემის ფრაგმენტულობაზე. 
როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, სწორედ იმ 
პარტიათა რიცხვი, რომელთაც მეტ-ნაკლებად 
დიდი წონა აქვთ და გადაწყვეტილებებზე 
რეალური გავლენის მოხდენა შეუძლიათ, 
განსაზღვრავს ფრაგმენტაციის ხარისხს.  
სისტემაში არსებული ეფექტიანი პარტიების 
რაოდენობა განსაზღვრავს რამდენად 
ფრაგმენტულია იგი. 

ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა 
საქართველოს მაგალითის განხილვა. 
უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში, 
საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი 
საკმაოდ დანაწევრებული და ფრაგმენტულია, 

რადგან უამრავი პოლიტიკური გაერთიანება 
არსებობდა და არსებობს, მაგრამ 
რეალურად იმ პარტიათა რიცხვი, რომელიც 
გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენდა 
და ახდენს საკმაოდ მცირეა24.  შესაბამისად, 
საქართველოს პოლიტიკური პარტიული 
სისტემა არ არის ფრაგმენტული, რასაც 
ადასტურებს კვლევა25,  რომელიც ქვეყნების 
პარტიულ სისტემაში არსებული ეფექტიანი 
პარტიების  რიცხვის შესახებ უახლეს 
ინფორმაციას შეიცავს:

პარტიების ლეგიტიმურობის საკითხი და 
პარტიული ორგანიზაციები ლიდერებზე არიან 
დამოკიდებულნი. 

დანართი 3

დისპროპორციის მაღალი მაჩვენებელი, 
რომელიც 2008 წელსა და 2016 წელს 
დაფიქსირდა შესაძლებელია მიეწეროს 
შერეულ საარჩევნო სისტემას, სადაც 
შესაძლებელია, რომ პარტიამ მიიღოს 
არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა 
ნახევარზე ნაკლები ხმა, თუმცა საპარლამენტო 
ადგილების 75%-ზე მეტი. რაც შეეხება ეფექტიანი 
პარტიების რაოდენობას, ცხადია, რომ 
როგორც არჩევნების, ასევე საპარლამენტო 
დონეზეც პარტიათა ძალიან მცირე რიცხვი 
ახერხებს რეალურად მოსახლეობასთან 
დაკავშირებას. ეს გამომდინარეობს იქედან, 
რომ მოსახლეობა პარტიებისაგან ვერ ხედავს 
ალტერნატივებს და შესაბამისად ვერ აიგივებს 
თავს პარტიასთან, რაც აისახება კიდეც 
არჩევნებზე.

3.3. პოლარიზაციის სუსტი 
ხარისხი საქართველოს 
პარტიულ პოლიტიკაში

პარტიული სისტემის კიდევ ერთი 
უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია 
პოლარიზაცია.26  პოლარიზაციის ხარისხი 
პოლიტიკურ პარტიულ სისტემაში 
დამოკიდებულია იდეოლოგიურ 
დაპირისპირებაზე აქტორებს შორის. 
თუ პარტიებს შორის იდეოლოგიური 
დაპირისპირება მწვავეა ამ შემთხვევაში 
შესაძლებელია პარტიული სისტემა 
დახასიათდეს, როგორც პოლარიზებული. 
მკვლევართა ერთი ნაწილის მოსაზრებით, 
პოლარიზაციის მაღალი ხარისხის დროს 
პარტიებს შორის თანამშრომლობა 
გართულებულია; აქედან გამომდინარე, 
გარკვეული შეხედულებით, ამგვარი 

2008 2012 2016
დისპრო-

პორცია
ეფ. 

პარტია 

(ა.)

ეფ. 

პარტია 

(პ.)

დისპრო-

პორცია
ეფ. 

პარტია 

(ა.)

ეფ. პარტია 

(პ.)

დისპრო-

პორცია
ეფ. 

პარტია 

(ა.)

ეფ. 

პარტია 

(პ.)

15.95 2.58 1.55 2.98 2.15 1.97 21.66 3.17 1.61
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პარტიული სისტემა არასტაბილურობით 
ხასიათდება.27  ეს შეხედულება საკამათოა, 
რადგან საქართველოს შემთხვევაში, 
პოლარიზაციის ხარისხი საკმაოდ დაბალია, 
მაგრამ პარტიული სისტემა არასტაბილური და 
არამდგრადია. შესაბამისად, პოლარიზაციის 
ხარისხი სისტემის სტაბილურობასთან 
კორელაციაში არ არის. როგორც ერთ-ერთმა 
ყველაზე ცნობილმა ქართველმა პოლიტიკოსმა 
აღნიშნა, საქართველოში პოლიტიკური 
ცხოვრება საკმაოდ კონფრონტაციული და 
დაძაბულია, ზოგჯერ საქმე პოლიტიკური 
აქტორების ლეგიტიმურობის საკითხის 
დასმამდეც კი მიდის, თუმცა ამას ვერ 
დაერქმევა იდეოლოგიური პოლარიზაციის 
სახელი, რადგან ეს დაპირისპირებები ყველა 
საკითხზე შეიძლება არსებობდეს, გარდა 
იდეოლოგიისა28.  ქართული პარტიული 
სისტემის დაბალ პოლარიზაციის ხარისხზე 
მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ მოსახლეობისთვის 
რთულია პარტიებს შორის იდეოლოგიური 
განსხვავებების დანახვა29.  

ეს გარემოებები ცხადად მიუთითებს, რომ 
საქართველოში ამომრჩეველს უჭირს 
განასხვაოს პარტიები იდეოლოგიური 
კუთხით  და შესაბამისად, ნაკლებად აიგივებს 
თავს მათთან. ამომრჩევლისა და პარტიის 
კავშირზე საკმაოდ მნიშვნელოვან, დადებით 
გავლენას ახდენს პარტიული გამმიჯნავი 
ხაზები, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას 
უფრო ნათლად აღიქვას პარტიებს შორის 
განსხვავებები გარკვეული საკითხის გარშემო.  

4. აღმოსავლეთ ევროპის პარტიული 
გამმიჯნავი ხაზები

პარტიული გამმიჯნავი ხაზები წარმაოდგენს 
პარტიული პოლიტიკის ერთ-ერთ ყველაზე 
მნიშვნელოვან ასპექტს და გულისხმობს 
იმ საკითხებს, რომლებზეც პარტიები 
ერთმანეთს უპირისპირდებიან და 
რომელთა დაკავშირებითაც განსხვავებულ 

ალტერნატივებს ავითარებენ. ეს ნაშრომი 
ფოკუსირებულია სწორედ პარტიულ 
გამმიჯნავ ხაზებსა და პარტიული სისტემის 
სტაბილურობას შორის კავშირზე. გამმიჯნავი 
ხაზები მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც 
ეს ამომრჩეველს ეხმარება თავი გააიგივოს 
კონკრეტულ პარტიასთან, შესაბამისად 
საზოგადოებასა და პარტიებს შორის კავშირი 
უფრო ძლიერი და ღრმაა.

 როშნაიდერისა და უაითფილდის ნაშრომში 
წარმოდგენილია 10 საკითხი, რომლებზეც 
მიმდინარეობს პარტიული დაპირისპირება 13 
პოსტ-სოციალისტურ ქვეყანაში. თითოეულ 
ქვეყანაში, ექსპერტებს სთხოვეს, რომ 
ჩამოთვლილი 10 საკითხიდან თითოეული 
შეეფასებინათ 1-დან 5-მდე მნიშვნელობით, 
სადაც 1 ნიშნავს, რომ საკითხი ამ კონკრეტულ 
ქვეყანაში მნიშვნელოვნად განაპირობებს 
პარტიულ დაპირისპირებას, ხოლო 5 
ნიშნავს, რომ ეს საკითხი არ არის პარტიების 
დაპირისპირებისა და კონკურენციის საგანი. 
ეს საკითხები შემდეგია (იხ. დანართი 4): 
კეთილდღეობის სახელმწიფო, ბაზარი თუ 
სახელმწიფო, დემოკრატია, ეთნიკური საკითხი, 
ნაციონალიზმი, რელიგია, სოციალური 
უფლებები, კომუნისტური დანატოვარი, 
რეგიონალიზმი და ურბანულ-რურალური 
სფერო. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 
აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში 
გამმიჯნავი ხაზები საკმაოდ მრავალფეროვანი 
და განსხვავებულია.30 

აღნიშნულმა კვლევამ აჩვენა, რომ  
კეთილდღეობის სახელმწიფოს როლი 
მნიშვნელოვანი საკითხია მთლიანად პოსტ-
კომუნისტურ სივრცეში.   თუმცა, ამ განზოგადებას 
აქვს გამონაკლისიც, მაგალითად უკრაინის 
შემთხვევაში არც ერთი ჩამოთვლილი საკითხი 
არ ქმნის მკაფიო გამმიჯნავ ხაზს. იგივე 
შეიძლება ითქვას მოლდოვაზე. გარკვეული 
მოსაზრებით, უკრაინა და მოლდოვა 
ჩამოთვლილ სახელმწიფოთაგან ყველაზე 
არასტაბილური პარტიული სისტემებით 
გამოირჩევიან.31  ამ შეხედულების თანახმად, 
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არსებობს კავშირი მკაფიო გამმიჯნავ ხაზებსა 
და პარტიული სისტემის მდგრადობას შორის. 
ეს საკითხები და მათ შორის კავშირი ქვემოთ 
იქნება უფრო დეტალურად განხილული. რაც 
შეეხება საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში 
არსებულ პარტიულ გამმიჯნავ ხაზებს, პირველ 

რიგში, საინტერესოა პასუხი გაეცეს კითხვას, 
თუ რამდენად ახერხებენ პოლიტიკური 
პარტიები ერთმანეთისგან გამიჯვნას და 
რამდენად ნათლად აღიქმება მათ შორის 
პროგრამული განსხვავებები საზოგადოების 
მიერ.

დანართი 4

5. საქართველოს პარტიული ლანდშაფტი 
- ბუნდოვანი გამყოფი ხაზები

იმ საკითხების გამოსაკვეთად, რომელთა 
დაკავშირებითაც პარტიები ერთმანეთს 
უპირისპირდებიან, საფუძვლიანი კვლევაა 
საჭირო, რომელიც საქართველოში 
ჯერჯერობით არ ჩატარებულა. საქართველოში 
პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს საკმაოდ 
მწვავედ უპირისპირდებიან, თუმცა ეს არ 
არის განპირობებული იდეოლოგიური 
განსხვავებულობით. ჰერბერტ კიტჩელის 

მიხედვით, იმისათვის, რომ პოლიტიკურ 
სისტემაში პარტიებს გააჩნდეთ იდეოლოგიური 
გამმიჯნავი ხაზები, საჭიროა სისტემა იყოს 
პროგრამულ პარტიებზე ორიენტირებული32.  
მისი მიხედვით, პოსტ-კომუნისტური სივრცეში 
ჩამოყალიბდა 3 სახის პარტიული სისტემა: 

I. პირველი - ქარიზმატული მოდელი, 
სადაც ამომრჩეველი პარტიის არჩევისას 
ხელმძღვანელობს პერსონისადმი 
სიმპათიით, 

კეთილდღეობის 
სახელმწიფო

ბაზარი თუ 
სახელმწიფო

დემოკრატია ეთნიკურობა ნაციონალიზმი რელიგია სოციალური 
უფლებები

კომუნისტური 
დანატოვარი

რეგიონალიზმი ურბან-
რურალური 

სფერო

ბულგარეთი 1.1 3.6 3.8 4.8 4.1 5 4.1 3.9 4.9 4.8

ჩეხეთი 1.6 3.2 4.3 5 2.4 4.8 4.4 4.1 4.9 5

ესტონეთი 1.3 3.7 3.4 4.1 4.9 5 4.1 4.4 4.7 4

უნგრეთი 3.3 4.5 4.5 4.6 2.1 4.4 4.1 3.5 4.9 4.1

ლატვია 2 4.1 4 1.5 4.3 5 5 4.4 5 4.8

ლიტვა 1.3 3.8 4.5 5 4.1 4.9 4.5 4.2 4.6 3.1

მოლდოვა 3 2.8 3.7 3.5 3.7 5 4.2 4.8 4.3 5

პოლონეთი 2.2 4.2 4.9 5 3.6 2.8 4.7 4.7 5 4.9

რუმინეთი 1.9 2.4 3.3 4.3 3.9 5 4.6 4.3 4.7 4.9

რუსეთი 1.5 1.9 4.1 4.8 3.4 5 4.9 4.2 4.9 4.9

სლოვაკეთი 1.8 3.3 3.1 3.7 3.6 4.7 4.7 4.7 5 5

სლოვენია 2.3 3.4 3.1 4.6 3.8 4 4.1 4.3 4.3 4.2

უკრაინა 3.1 2.9 2.8 4.9 3.9 4.5 4.1 4.5 3.3 4.8

ყველა 
(დაახლ.)

2.03 3.47 3.81 4.24 3.68 4.56 4.45 4.33 4.67 4.55
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II. მეორე - კლიენტისტური მოდელი, 
რომლის ფარგლებშიც ამომრჩეველი 
პარტიას ირჩევს იმიტომ, რომ მიიღოს 
მატერიალური ან არამატერიალური 
სარგებელი პირდაპირი გზით, 

III. მესამე - პროგრამული მოდელი, სადაც 
ამომრჩეველი ხმას აძლევს პარტიას, 
რადგან იგი სთავაზობს კოლექტიურ 
სარგებელს არაპირდაპირი გზით. 

სწორედ ამ უკანასკნელის შემთხვევაში 
არსებობს მკაფიო გამმიჯნავი ხაზები 
პარტიებს შორის, რომელიც დაფუძნებულია 
განსხვავებულ პრობლემის გადაჭრის გზებთან.

საქართველოს შემთხვევაში სახეზეა პირველი-
ქარიზმატულისა და მეორე-კლიენტისტური 
მოდელების ნაზავი, რომელიც გამოიხატება 
უკიდურესი პერსონიფიკაციითა და 
კოორდინატორების ინსტიტუტის არსებობით33.  
კვლევის ფარგლებში ჩატარებული 
ინტერვიუებიდან ირკვევა, რომ 2016 წლის 
საპარლამენტო არჩევნებამდე პერიოდი 
უფრო დაკავშირებული იყო ორ ფიგურას 
შორის არსებულ დაპირისპირებასთან, 
ვიდრე სახელმწიფოს განვითარების 
ორ ან თუნდაც მეტ განსხვავებულ 
ალტერნატივასთან. საქართველოში 
ამომრჩეველი არ არის გათვიცნობიერებული 
პარტიათა პროგრამულ განსხვავებებთან 
დაკავშირებით და შესაბამისად, პარტიასთან 
თავის გაიგივება ეფუძნება არარაციონალურ 
სიმპათიებს, რომელიც ხანმოკლეა და არა 
გადაწყვეტილებას, რომელსაც ამომრჩეველი 
მიიღებდა პარტიათა იდეოლოგიური 
პლატფორმებიდან ერთ-ერთის არჩევის 
შემთხვევაში.

ექსპერტების გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, 
რომ საქართველოში ყველაზე თვალსაჩინო 
და მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა 
გარშემოც პარტიები განსხვავებულ პოზიციებს 
ავითარებენ არის საგარეო ორიენტაცია 
და ტრადიციული ღირებულებები. საგარეო 
პოლიტიკას რაც შეეხება, რთულია მკაფიო 

გამმიჯნავ ხაზზე საუბარი, რადგან უდიდეს 
პარტიებს შორის, ასე თუ ისე, კონსენსუსია; 
„ქართულ ოცნებასა“ და „ნაციონალურ 
მოძრაობას“, ორივეს გაცხადებული აქვს 
დასავლური საგარეო ვექტორი თავიანთ 
პროგრამებსა და პლატფორმებში. მათ 
შორის დაპირისპირება უფრო ტექნიკასთან 
დაკავშირებითაა:34 „ნაციონალური 
მოძრაობის“ შემთხვევაში, აქტიური 
თანამშრომლობა დასავლეთთან და მკვეთრი 
დაპირისპირება რუსეთთან და „ქართული 
ოცნების“ შემთხვევაში, რუსეთის ნაკლები 
გაღიზიანება და შედარებით ნაკლები 
აქტიურობა ევროატლანტიკურ სივრცეში 
ინტეგრაციისას. მესამე საპარლამენტო 
პარტიას - „პატრიოტთა ალიანსს“ რაც შეეხება, 
მას აქვს მკაფიო გამმიჯნავი ხაზი დანარჩენ 
პარტიებთან საგარეო ორიენტაციის მხრივ. 
მიუხედავად ამისა, მაინც შეუძლებელია 
ერთმნიშვნელოვნად საგარეო ორიენტაციის 
კლასიფიცირება, როგორც მკაფიოდ აღქმადი 
გამმიჯნავი ხაზისა.

ტრადიციული ღირებულებები არის ის 
იდეოლოგიური გამმიჯნავი ხაზი, რომელიც 
ყველაზე მეტად არის გამოკვეთილი და 
მოსახლეობის მიერაც ყველაზე ნათლად 
აღიქმება.35 ამ განზომილების გასწვრივ 
შესაძლებელია პოლიტიკური პარტიები 
დანაწილდეს ერთ მხარეს ტრადიციული 
შეხედულების მქონე პარტიებად - პატრიოტთა 
ალიანსი, დემოკრატიული მოძრაობა-ნინო 
ბურჯანაძე, ეროვნული ფორუმი; ხოლო მეორე 
მხარეს შედარებით ლიბერალური მიდგომის 
მქონე პარტიები - ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა, გირჩი, გიორგი ვაშაძე - ახალი 
საქართველო, რესპუბლიკური პარტია და 
თავისუფალი დემოკრატები. რაც შეეხება 
ქართულ ოცნებას, როგორც პარტიული 
პოლიტიკის დარგში მომუშავე ერთ-ერთმა 
ექსპერტმა აღნიშნა „ქართულ ოცნებას ერთი 
ფეხი ერთ მხარეს აქვს, ხოლო მეორე - მეორე 
მხარეს“, რაც ერთგვარად დამაბნეველია 
ამომრჩევლისათვის. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 
ტრადიციული ღირებულებები მაინც ყველაზე 
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მნიშვნელოვანი საკითხია, რომლის გარშემოც 
პარტიები ერთმანეთს უპირისპირდებიან.

დანართ 4-ზე მოცეული საკითხები 
საქართველოს მაგალითზეც საინტერესოა. 
ექსპერტების გამოკითხვის შედეგად 
ირკვევა, რომ გამმიჯნავი ხაზები, რომლებიც 
აღმოსავლეთ ევროპის პოსტ-კომუნისტურ 
სახელმწიფოებშია, საქართველოში საკმაოდ 
ბუნდოვანია. მაგალითად, კეთილდღეობის 
სახელმწიფოს როლი აღმოსავლეთ ევროპის 
სახელმწიფოებში ყველაზე მნიშვნელოვნად 
განსაზღვრავს პარტიულ დაპირისპირებას, 
ხოლო საქართველოს შემთხვევაში ეს 
განზომილება ბუნდოვანია. ასევე, ბაზარს 
უნდა ჰქონდეს წამყვანი როლი ეკონომიკაში 
თუ სახელმწიფოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი 
განზომილებაა ზემოაღნიშნულ 
სახელმწიფოებში, საქართველოში კი 
არ არის აქტუალური. საქართველოს 
პარტიულ სისტემაში ამ 10 საკითხიდან 
ყველაზე მნიშვნელოვანია ნაციონალიზმი-
ინტერნაციონალიზმის განზომილება, 
რომელიც საკმაოდ მჭიდროდ უკავშირდება 
ევროინტეგრაციას და შესაბამისად საგარეო 
ორიენტაციას.

ინტერვიუების შედეგად ირკვევა, რომ 
საქართველოს პარტიულ სისტემაში 
არსებული გამმიჯნავი ხაზები მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება აღმოსავლეთ ევროპის 
პარტიულ სისტემებში არსებული გამმიჯნავი 
ხაზებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ პარტიებს 
შორის დაძაბულობა საკმაოდ მწვავეა, 
ეს დაპირისპირება არ არის გამოწვეული 
იდეოლოგიური განსხვავებებითა და 
გამმიჯნავი ხაზების არსებობით.

6. მსგავსი წარსული და განსხვავებული 
შედეგი: ლიტვისა და საქართველოს 
შედარებითი ანალიზი

პარტიული სისტემის სტაბილურობის 
განმაპირობებელი მიზეზების უკეთ 
გამოსაკვეთად, საინტერესოა ლიტვისა 

და საქართველოს შედარებითი ანალიზი. 
კონკრეტულად ამ ორი სახელმწიფოს 
შერჩევა ეფუძნება ინტერესს, რომელიც 
გამოწვეულია ერთი მხრივ, დემოგრაფიული, 
ტერიტორიული, წარსული გამოცდილებისა 
და საარჩევნო სისტემის მსგავსებით, ხოლო 
მეორე მხრივ, პარტიული პოლიტიკის 
განსხვავებულობით; კერძოდ, ორივე 
ქვეყანაში მორიგი საპარლამენტო არჩევნები 
იმართება ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ 
შერეული საარჩევნო სისტემით, სადაც 
დაახლოებით ნახევარი დეპუტატებისა ირჩევა 
ეროვნულ-პროპორციული წესით, ხოლო 
დანარჩენი ერთმანდატიანი მაჟორიტარული 
ოლქებიდან. ამის მიუხედავად, 2016 წლის 
უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს 
არჩევნების შედეგად ლიტვის სეიმი არის 
მრავალპარტიული36  (ყველაზე მეტი დეპუტატი 
ჰყავს პოლიტიკურ პარტიას - ფერმერთა და 
მწვანეთა გაერთიანება, 141 ადგილიდან 56), 
ხოლო საქართველოს პარლამენტი არა37 

(ყველაზე მეტი დეპუტატი ჰყავს ქართულ 
ოცნებას, 150 ადგილიდან 115). 

მსგავს საარჩევნო სისტემას დამატებული 
ფაქტი, რომ ორივე სახელმწიფოს უახლესი 
ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი საბჭოთა 
კავშირის ფარგლებში აქვს გატარებული, 
სადაც ერთადერთი პარტია არსებობდა,  ქმნის 
მოლოდინს, რომ მნიშვნელოვნად არ უნდა 
განსხვავდებოდეს მათი პარტიული სისტემები. 
თუმცა, განსხვავებები აშკარაა. საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და 
ევროპის საარჩევნო მონაცემთა ბაზის 
მიხედვით,38  კვლევის ფარგლებში დადგინდა 
ორი ქვეყნის პედერსენის ინდექსი, რაც ორ 
თანმიმდევრულ არჩევნებზე ამომრჩევლის 
სიმპათიის ცვლილებას ასახავს.   გრაფიდანაც 
თვალნათლივ ჩანს (იხ. დანართი 5), რაოდენ 
განსხვავებულია ამომრჩევლის ქცევა ორ 
ქვეყანაში. ამომრჩევლის ქცევაზე დიდ 
გავლენას ახდენს ის ფაქტი, რომ საქართველოს 
შემთხვევაში პარტიები, რომლებიც წარმატებას 
აღწევენ, როგორც წესი, შემდგომში ქრებიან; 
ამის მაგალითებია „მრგვალი მაგიდა“, 
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„მოქალაქეთა კავშირი“ და „აღორძინება“. 
ლიტვის შემთხვევაში, პარტიული პოლიტიკა 
უფრო განგრძობითია, მაგალითად - 
პოლიტიკური გაერთიანება „სამშობლო 
ერთობა“ და „სოციალ-დემოკრატები“ ყველა 
მოწვევის სეიმში არიან წარმოდგენილნი 1996 
წლიდან დღემდე. საქართველოს შემთხვევაში 

პარტია, რომელიც ყველაზე სტაბილურად 
ახერხებს წარმომადგენლობის მოპოვებას 
პარლამენტში არის „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“, რომელიც დღესდღეობით 
კრიზისშია.39 

დანართი 5  (პედერსენის ინდექსი ლიტვასა და საქართველოში)

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, 
შესაძლებელია ლიტვის პარტიული 
სისტემა დახასიათდეს,  როგორც მეტად 
ინსტიტუციონალიზებული საქართველოს 
პარტიულ სისტემასთან შედარებით. ამ 
დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა 
ასევე ფაქტი, რომ საქართველოში პარტიებს 
ნაკლებად ენდობიან, ვიდრე ლიტვაში. ეს 
ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში პარტიებს 
ფესვები ღრმად არ აქვთ. ლიტვაში 2016 წელს 
ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, 
რომ გამოკითხულთა 5.8% პროცენტი 
ენდობა პარტიებს40,  ხოლო საქართველოში 
ჩატარებული კვლევის მიხედვით, პარტიებს 
ენდობა გამოკითხულთა 2%41. 

ასევე, ძალიან განსხვავებულია 
ფრაგმენტაციის ხარისხსი. მაშინ, 
როდესაც ორივე სახელმწიფოში საბჭოთა 
კავშირის დანგრევის შემდეგ ყველა 
არჩევნებში საკმაოდ ბევრი პარტია იღებს 

მონაწილეობას, ეფექტიანი პარტიათა რიცხვი 
საკმაოდ განსხვავებულია. სწორედ, ეფექტიანი 
პარტიების რაოდენობაა მნიშვნელოვანი 
ფრაგმენტაციის ხარისხის შესაფასებლად.  
ფრაგმენტაციის მაღალი ხარისხი აღმოსავლეთ 
ევროპისა და პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში 
შესაძლებელია ინტერპრეტირებულ იქნას 
როგორც პარტიული სისტემის მახასიათებელი, 
სადაც პოლიტიკური გაერთიანებები 
ახერხებენ განსხვავებული ალტერნატივები 
შესთავაზონ მოსახლეობას და შესაბამისად, 
მიიღონ მხარდაჭერა. მოსახლეობა უფრო 
მეტ პარტიასთან აიგივებს თავს, ვიდრე ეს 
ნაკლები ფრაგმენტაციის მქონე ქვეყნებშია. 
წინამდებარე ცხრილში ასახულია ლიტვისა 
და საქართველოში ეფექტიანი პარტიების 
რაოდენობა უკანასკნელი 3 საპარლამენტო 
არჩევნების პარალელურად.42
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დანართი 6

მონაცემებიდან ირკვევა, რომ საქართველოს 
პარტიულ სისტემაში ნაკლები ეფექტიანი 
პარტიაა, ვიდრე ლიტვაში. როგორც არჩევნების 
(ეფ.პარტია (ა.)), ასევე საპარლამენტო დონეზე 
(ეფ. პარტია (პ.)) პარტიები საქართველოში 
ვერ ახერხებენ დაუკავშირდნენ მოსახლეობას 
და წარმატებას მიაღწიონ. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ დისპროპორციის 
მაჩვენებელი უფრო მაღალია საქართველოში, 
რაც ვერ იქნება განპირობებული საარჩევნო 
სისტემით, რადგან საქართველოსა და 
ლიტვაში მსგავსი საარჩევნო სისტემაა. 
განსხვავება დისპროპორციის მაჩენებელში 
განპირობებულია ამომრჩევლის 
ქცევით. დისპოპორცია გულისხმობს 
არჩევნებში მიღებული მხარდაჭერისა და 
საკანონმდებლო ორგანოში მიღებული 
ადგილების ერთმანეთთან შესაბამისობას. 
ლიტვის პარტიული სისტემა მაღალი 
ფრაგმენტულობით ხასიათდება, როდესაც 
საქართველოს პარტიული სისტემა ნაკლებად 
ფრაგმენტულია. 

რაც შეეხება პოლარიზაციას, ამ შემთხვევაშიც 
განსხვავებულია ნახსენები ორი ქვეყნის 
პარტიული სისტემა. ლიტვაში ამომრჩეველმა 
მეტ-ნაკლებად იცის პარტიათა იდეოლოგია 
და პროგრამა43,  სწორედ იდეოლოგიური 
განსხვავებები პარტიებს შორის, რომელიც 
ამომრჩევლის მიერ ნათლად აღიქმება 
ქმნის სისტემას პოლარიზებულს. ხოლო 
საქართველოს პარტიული სისტემა 
პოლარიზებულია, მაგრამ არა იდეოლოგიური 

და პროგრამული კუთხით. ეს პოლარიზება 
პერსონალური კონფრონტაცია უფროა. 
შესაბამისად, არ შეიძლება საქართველოს 
პოლიტიკურ პარტიულ სისტემას ეწოდოს 
იდეოლოგიურად პოლარიზებული.

ზემოთქმულის მიხედვით, ცხადია, რომ 
საქართველოსა და ლიტვაში საკმაოდ 
განსხვავებულია პარტიული სისტემები, 
რაც განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ 
საქართველოში ამომრჩეველი ვერ აიგივებს 
თავს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან. 
2016 წელს საქართველოში ჩატარებული 
კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა ყველაზე 
დიდი ნაწილისთვის არცერთ პარტია არ იდგა 
თავის შეხედულებებთან ახლოს44.  ეს კი 
გამოწვეულია იმით, რომ პარტიები ერთმანეთს 
ვერ ემიჯნებიან და ამომრჩეველს ვერ 
სთავაზობენ განსხვავებულ ალტერნატივებს. 

როგორც უკვე აღინიშნა, ამომრჩევლის მიერ 
თავის გაიგივება კონკრეტულ პარტიასთან 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად 
სთავაზობენ პარტიები საზოგადოებას 
განსხვავებულ ალტერნატივებსა და იდეებს. 
პარტიების მიერ საკითხების გამოკვეთა, 
რომელთა გარშემოც პოლიტიკური 
გაერთიანებები ერთმანეთს უპირისპირდებიან 
იდეოლოგიურად და პროგრამულად, 
განაპირობებს ამომრჩევლის მეტ 
ინფორმირებულობასა და იდენტიფიკაციას 
პარტიასთან. ასეთი საკითხების ხასიათი 
ლიტვასა და საქართველოში განსხვავებულია. 
ლიტვის პარტიული პოლიტიკა ხასიათდება 

2008 2012 2016

დისპრო-

პორცია

ეფ. 
პარტია 

(ა.)

ეფ. 
პარტია 

(პ.)

დისპრო-
პორცია

ეფ. 
პარტია 

(ა.)

ეფ. 
პარტია 

(პ.)

დისპრო-
პორცია

ეფ. 
პარტია 

(ა.)

ეფ. 
პარტია 

(პ.)

ლიტვა 11,14 8,9 5,78 9,08 7,59 5,28 12,56 6,79 4,42

საქართველო 15,95 2,58 1,55 2,98 2,15 1,97 21,66 3,17 1,61
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მეტ-ნაკლებად მკაფიო გამმიჯნავი ხაზების 
არსებობით45.  მიუხედავად იმისა, რომ მათი 
რიცხვი ბევრი არ არის, ეს მაინც ნიშნავს იმას, 
რომ პარტიული პოლიტიკაში გარკვეულწილად 
არსებობს პარტიების ნება -  ერთმანეთს 
გაემიჯნონ სხვადასხვა საკითხების გარშემო.  
საქართველოს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში 
საკმაოდ რთული აღმოჩნდა იმ საკითხთა 
გამოკვეთა, რომელიც ასხვავებს პარტიებს 
იდეოლოგიურად და პროგრამულად. 

ქვემოთ მოცემულია იმ საკითხთა 
ჩამონათვალი, რომელიც მნიშვნელოვნად 
განსაზღვრავს პარტიული დაპირისპირების 

ხასიათს ლიტვასა და საქართველოში (იხ. 
დანართი 7). ლიტვის პარტიული გამმიჯნავი 
ხაზების შესახებ ინფორმაცია მოძიებულია 
კვლევის ფარგლებში46, სადაც ლიტველ 
ექსპერტებს სთხოვეს საკითხისთვის 
მიენიჭებინათ მნიშვნელობა. 1-დან 5-მდე 
შკალა გულისხმობს შემდეგს: საკითხისადმი 
მინიჭებული ციფრი 1 ნიშნავს, რომ ეს საკითხი 
მნიშვნელოვნად განაპირობებს პარტიულ 
დაპირისპირებას, ხოლო ციფრი 5 ნიშნავს, 
რომ ეს საკითხი უმნიშვნელოა პარტიული 
გამმიჯნავი ხაზების მხრივ. საქართველოს 
შემთხვევაში ექსპერტებმა იგივე პრინციპით 
მიანიჭეს საკითხებს მნიშვნელობა47. 

დანართი 7

გრაფაზე გამოსახული მონაცემებიდან 
ირკვევა, რომ საქართველოში არცერთი ზემოთ 
ჩამოთვლილი საკითხი არ მიჯნავს პარტიებს 
ერთმანეთისგან. სხვებისგან მნიშვნელობით 
შედარებით გამოირჩევა ნაციონალიზმი, 
რომელიც გულისხმობს ნაციონალიზმისა 
და ინტერნაციონალიზმის დაპირისპირებას, 
უფრო კონკრეტულად კი შეხედულებას 
ევროინტეგრაციაზე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, 
რომ ექსპერტებმა მნიშვნელობა მიანიჭებს 
საკითხებს ისეთ პარტიებთან მიმართებაში, 
რომელთაც გარკვეული წონა აქვთ და 
მოსახლეობისათვის ცნობილია. 

შეხედულებები ევროინტეგრაციაზე რამდენად 
შეიძლება ჩაითვალოს პარტიულ გამყოფ 
ხაზად, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რადგან 
უდიდესი პარტიები - „ქართული ოცნება“ და 
„ნაციონალური მოძრაობა“, ორივე თანხმდება 
საგარეო ორიენტაციის შესახებ და მსგავსი 
პოზიცია უჭირავთ ევროინტეგრაციასთან 
დაკავშირებით.საქართველოს პოლიტიკურ 
პარტიულ სისტემაში სხვებთან შედარებით 
ყველაზე აღქმადი გამმიჯნავი ხაზია 
დამოკიდებულება ტრადიციული 
ღირებულებებისადმი, რომელიც ასევე 
დაკავშირებულია ნაციონალიზმის იდეასთან, 

საქართველო ლიტვა

კეთილდღეობის სახელმწიფოს 
დანახარჯები

4.2 1.3

სახელმწიფო თუ ბაზარი 4.6 3.8

დემოკრატია 4.9 4.5

ეთნიკური უმცირესობები 4.5 5

ნაციონალიზმი 3.8 4.1

ეკლესიის როლი 4.9 4.9

სოციალური უფლებები 5 4.5

კომუნისტური დანატოვარი 4.9 4.2

რეგიონალიზმი 4.7 4.6

ურბანულ-რურალური 4.9 3.1
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რადგან ტრადიციული ღირებულებების 
მედგარი დამცველები, როგორც წესი 
ეწინააღმდეგებიან ევროინტეგრაციას48. 

შესაბამისად, შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, 
რომ ლიტვის პარტიულ პოლიტიკაში პარტიები 
ახერხებენ გამმიჯნავი ხაზების პოვნას, რაც 
განაპირობებს იდეოლოგიური განსხვავებების 
უფრო ცხადად აღქმას მოსახლეობის 
მხრიდან. საქართველოს შემთხვევაში 
კი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტიული 
დაპირისპირების განმაპირობებელი საკითხი 
არის ნაციონალზმი, რომელიც მეტ-ნაკლები 
კონსენსუსის საგანია მსხვილ პარტიებს შორის. 
სწორედ ამიტომ მოსახლეობა ვერ აიგივებს 
თავს ვერც ერთ პარტიასთან და ამომრჩევლის 
ყველაზე დიდი ნაწილისთვის არცერთი პარტია 
არ დგას თავის შეხედულებებთან ახლოს. 

დასკვნა

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, პოსტ-
სოციალისტურ სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე 
დიდი პრობლემა არის არამდგრადი პარტიული 
სისტემები და ბუნდოვანი პარტიული 
გამმიჯნავი ხაზები, რომელიც უარყოფით 
გავლენას ახდენს ქვეყნის სტაბილურობასა და 
კეთილდღეობაზე. პარტიული გამმიჯნავი ხაზები 
ეხმარება საზოგადოებას იდეოლოგიურად 
და პროგრამულად განასხვაოს პოლიტიკური 
აქტორები, რაც ქმნის პარტიული სისტემის 
წინასწარპროგნოზირებადობას. ეს კი, 
თავისმხრივ, არის მდგრადი პარტიული 
სისტემის საფუძველი. სხვა სიტყვებით 
რომ ვთქვათ, პარტიული გამმიჯნავი 
ხაზების არსებობა მნიშვნელოვანწილად 
განაპირობებს მდგრადი პარტიული სისტემის 
არსებობას.  

როგორც სკოტ მეინვერინგმა აღნიშნა მესამე 
ტალღის დემოკრატიებში, რომელთაც სუსტი 
პარტიული სისტემა აქვთ, სოციალური 
განხეთქილების ნაცვლად პერსონალიზმი და 
ელიტის ინტერესები განსაზღვრავს პარტიათა 

საფუძვლებს, ეს კი კიდევ უფრო ასუსტებს 
დემოკრატიას49.  აქედან გამომდინარე, პოსტ-
სოციალისტურ არაკონსოლიდირებულ 
დემოკრატიებში ძალიან მნიშვნელოვანია 
პარტიების მხრიდან გამყოფი ხაზების გავლება 
და სოციალურ განხეთქილების წყაროსთან 
დაკავშირება. პარტიული გამმიჯნავი ხაზები 
ასევე ამყარებს დემოკრატიის სტაბილურობას, 
რადგან იგი უფრო მტკიცეს ხდის პარტიასა 
და მოქალაქეს შორის კავშირს, რაც 
თავისმხრივ ხელს უწყობს პოლიტიკის 
წინასწარპროგნოზირებადობას50. 

პოსტ-სოციალისტურ ქვეყნებში პარტიული 
სისტემის არასტაბილურობის ერთ-ერთი 
ყველაზე თვალსაჩინო მიზეზია საზოგადოების 
სუსტი იდენტიფიკაცია პარტიასთან, რაც 
განაპირობებს პარტიების ხშირ გაქრობასა 
და შექმნას. ლიტვისა და საქართველოს 
შედარებითი ანალიზის შედეგად დადგინა, 
რომ პოსტ-სოციალისტურ კონტექსტში 
პოლიტიკური პარტიული სისტემა, სადაც 
პარტიული გამმიჯნავი ხაზები ნათლად 
აღიქმება მოსახლეობის მიერ, ამჟღავნებს 
სტაბილურობის უფრო დიდ ხარისხს, ვიდრე 
პოლიტიკური პარტიული სისტემები, სადაც 
პარტიებს შორის გამყოფი ხაზები ბუნდოვანია 
და ამომრჩეველი მას ვერ აღიქვამს. ამ 
უკანასკნელში სხვა ფაქტორები, როგორიცაა 
პერსონალიზმი და კლიენტიზმი უფრო 
დიდ როლს თამაშობს და ამგვარი კავშირი 
მოქალაქესა და პარტიას შორის უფრო სუსტია. 

პარტიულ გამმიჯნავ ხაზებსა და სტაბილურ 
პარტიულ სისტემას შორის საკმაოდ მჭიდრო 
კავშირია - სახელმწიფოებში, სადაც არ არის 
მკაფიო გამმიჯნავი ხაზები (უკრაინა, მოლდოვა, 
საქართველო) შედარებით არასტაბილური 
პარტიული სისტემებია. მიუხედავად ამისა, 
შეუძლებელია ერთმნიშვნელოვანი დასკვნის 
გაკეთება, რომ პარტიული გამმიჯნავი ხაზები 
აუცილებლად განაპირობებს სტაბილურ 
პარტიულ სისტემას. მკაფიო გამმიჯნავი 
ხაზები პარტიული სისტემის სტაბილურობის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, 
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გამმიჯნავი ხაზების პრობლემა საქართველოს პარტიულ პოლიტიკაში: მიზეზები და შედეგები

მაგრამ არასაკმარისი პირობაა. ამასთანავე 
აღსანიშნავია, არ გამოგვრჩეს, რომ ნებისმიერ 
საზოგადოებაში სხვადასხვა სოციალური 
ჯგუფები და მათი ინტერესები  მუდმივად 
არსებობენ და პოლიტიკური პარტიების 
უპირველესი მოვალეობაა ამ  ჯგუფების 
საზოგადოებრივი მოთხოვნები პოლიტიკური 
დღის წესრიგის მნიშვნელოვან საკითხად 
აქციონ. 
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