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დიდი და პატარა პარტიები საქართველოში: განსხვავდება თუ არა 

პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამები? 

 

ლევან კახიშვილი1 

 

მოკლე შინაარსი 

 

ქართული პოლიტიკური პარტიების მანიფესტები ხშირად მკვლევართა ყურადღების მიღმა 

რჩება, თუმცა ესაა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რომლითაც ირკვევა როგორ 

პოზიციონირებს ესათუის პარტია და რამდენადაა აღნიშნული პოზიციონირება 

თანხვედრაში ამავე პარტიის იდეოლოგიასთან. პარტიების მანიფესტების ანალიზი და 2016 

წლის არჩევნების შედეგები, ერთი მხრივ, ქმნიან პოლიტიკურ ლანდშაფტს 2020 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებისათვის, მეორე მხრივ, კი პარტიებისთვის სასარგებლო 

რეკომენდაციების შემუშავების შესაძლებლობას გვაძლევენ. წინამდებარე ნაშრომში 

შესწავლილია მხოლოდ ის პარტიები, რომელთაც 2016 წლის არჩევნებში მიიღეს მინიმუმ 

ერთი მანდატი. გამოკვლეულია პოლიტიკური კონკურენციის ექვსი განზომილება: 

საგარეოპოლიტიკური ორიენტაცია, დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, ძალაუფლების 

გადანაწილება, ეკონომიკა, კეთილდღეობის სახელმწიფო და ნაციონალიზმი. სტატიაში 

მოცემულია რეკომენდაციები ქართული პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო და დონორი 

ორგანიზაციებისთვის.  

 

საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური პარტიები, პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამები, 

პარტიების პოზიციები, პოლიტიკური კონკურენცია, არჩევნები. 

 

შესავალი 

 

პოლიტიკურ პარტიებს სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვთ გამართულად მომუშავე 

წარმომადგენლობითი დემოკრატიისთვის. მათი მეშვეობით ხორციელდება ამომრჩეველთა 

ნებასურვილის ასახვა პოლიტიკაში. ამ პროცესის ამოსავალი წერტილი კარგად გაწერილი 

 
1 ლევან კახიშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) ანალიტიკოსია. ამასთანავე ის არის 

დოქტორანტი პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით ბამბერგის სოციალურ მეცნიერებათა 

სადოქტორო სკოლაში (BAGSS). წინამდებარე სტატიაში მოცემული ანალიზი დაფუძნებულია იმ 

მონაცემებზე, რომლებიც დამუშავებულია სადოქტორო ნაშრომის „პარტიული კონკურენციის 

ხასიათი პოსტსაბჭოთა ჰიბრიდულ რეჟიმებში“ ფარგლებში. 

პოლიტიკის დოკუმენტი 
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და დეტალური პროგრამაა, რომელშიც საუბარია იმ სარგებელზე, რაც თითოეულმა პარტიამ 

უნდა მოუტანოს საზოგადოებას. მართალია, ისეთი გამოწვევების მქონე გარემოში, როგორიც 

საქართველოა, პარტიათა წინასაარჩევნო პროგრამებს ხშირად მიიჩნევენ უმნიშვნელოდ, 

თუმცა ეს ის დოკუმენტებია, სადაც მოცემულია პარტიის მიერ საზოგადოებისათვის 

მიცემული პოლიტიკური დაპირებები. შესაძლოა, საშუალოსტატისტიკური ამომრჩეველი 

პროგრამას არ კითხულობს, მაგრამ ეს დოკუმენტი წარმოადგენს იმ ჩარჩოს, რომელშიც 

პარტიას ეძლევა საშუალება მიაწოდოს საზოგადოებას ქვეყნის განვითარებასთან 

დაკავშირებული საკუთარი პოლიტიკური ხედვა. ამ არგუმენტზე დაყრდნობით, 

წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია იმ პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამები, რომელთაც 

2016 წლის არჩევნებში მოიპოვეს მინიმუმ ერთი საპარლამენტო მანდატი, ესენია: ქართული 

ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს. ნაშრომში მოცემულია ამ პარტიების წინასაარჩევნო 

პორგრამების შედარებითი ანალიზი რათა დადგინდეს, განსხვავდება პარტიათა 

პოლიტიკური შემოთავაზებები ერთმანეთისგან თუ, პირიქით, მათი პოზიციები 

პოლიტიკის რიგ სფეროებში ერთმანეთს ემთხვევა. 2016 წლის წინასაარჩევნო პროგრამების 

ანალიზი პოლიტიკურ პარტიებს მნიშვნელოვან გაკვეთილს სთავაზობს. რაც კიდევ უფრო 

მნიშვნელოვანია, ქართული მედია, ისევე როგორც ქართული ანალიტიკური ცენტრები, სულ 

უფრო ხშირად საუბრობენ ქვეყანაში მემარჯვენე პოპულიზმის აღმავლობაზე. საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი ერთ-ერთი პარტიაა, რომელსაც ხშირად უწოდებენ პოპულისტს; ამ 

პარტიის პროგრამის შედარება წამყვანი პარტიების პროგრამებთან საშუალებას მოგვცემს 

გავარკვიოთ თუ როგორ პოზიციონირებს ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოპულისტი 

აქტორი და ამასთანავე, თუ რას წარმოადგენს ქართული პოპულიზმი, როგორც 

პოლიტიკური მოვლენა.  

 

ქვემოთ მოცემული დისკუსია დამყარებულია პარტიული პროგრამების კონტენტ 

ანალიზზე. ოთხივე პარტიის მანიფესტის თითოეული წინადადების კოდირება მოხდა 66 

კატეგორის შემცველი კოდირების ჩარჩოს მიხედვით. აღნიშნული კოდირების კატეგორიები 

მოიცავს პოლიტიკის 7 სფეროს: საგარეო ურთიერთობებს, თავისუფლებასა და 

დემოკრატიას, პოლიტიკურ სისტემას, ეკონომიკას, კეთილდღეობასა და ცხოვრების 

ხარისხს, სოციალურ სისტემას, სოციალურ ჯგუფებს.2 კოდირების პროცედურის შემდგომ, 

შერჩეული კოდირების კატეგორიების დაჯამებით მოხდა პოლიტიკური კონკურენციის 

ექვსი მთავარი განზომილების კონსტრუირება, ესენია: საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, 

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, ძალაუფლების განაწილება, ეკონომიკური სისტემა, 

კეთილდღეობის სახელმწიფო და ნაციონალიზმი.3 ოთხი პოლიტიკური პარტიიდან 

თითოეულის პოზიციების გამოთვლა მოხდა ლოგარითმული მეთოდის გამოყენებით.4 

 
2 დეტალური მიმოხილვისთვის იმ კოდირების პროცედურებისა, რომლითაც ხელმძღვანელობს 

წინამდებარე ანალიზი იხილეთ: Werner, A., Lacewell, O. and Volkens, A. (2011). “Manifesto coding 

instructions.” [online] ხელმისაწვდომია: https://manifesto-project.wzb.eu/down/papers/handbook_v4.pdf 

მოპოვების თარიღი: 28 თებერვალი 2020. აღნიშნულ დოკუმენტში შემოთავაზებული ჩარჩო  

წინამდებარე ანალიზის მიზნებისათვის იქნა ადაპტირებული.  
3 თითოეულ განზომილებაში შემავალი კოდირების კატეგორიები იხ. დანართში. 
4 ტექსტურ მონაცემებზე დაყრდნობითა და ლოგარითმული მეთოდის მეშვეობით პარტიის 

პოზიციების გამოთვლის შესახებ, ასევე სხვა მეთოდებთან შედარებით მისი უპირატესობების 

https://manifesto-project.wzb.eu/down/papers/handbook_v4.pdf
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ანალიზი აჩვენებს, რომ წამყვანი პარტიების, ქართული ოცნებისა და ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის, პოზიციები ერთმანეთს ემთხვევა პოლიტიკური კონკურენციის 

ყველა განზომილებაში, მაშინ როდესაც მცირე პარტიების, საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსისა და მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, პოზიციები რიგ საკითხებზე, 

როგორებიცაა საგარეო პოლიტიკა, კეთილდღეობის სახელმწიფო და ნაციონალიზმი 

განსხვავებულია წამყვანი პარტიების პოზიციებისაგან. 

 

პარტიული პოზიციების თანხვედრა 2016 წლის არჩევნებზე 

 

ზემოთ ჩამოთვლილი პოლიტიკური კონკურენციის ექვსი განზომილებიდან სამში 

პარტიები ერთსა და იმავე დაპირებებს გვთავაზობენ. ეს სფეროებია: დემოკრატია და 

ადამიანის უფლებები, ძალაუფლების განაწილება და ეკონომიკური სისტემა. ძალაუფლების 

განაწილებაში იგულისხმება ის, თუ პოლიტიკური ძალაუფლების რომელ სტრუქტურას 

უჭერენ პარტიები მხარს - უფრო იერარქიულს თუ უფრო ჰორიზონტალურს - და ეს სამი 

სფეროდან ყველაზე ნაკლებ საინტერესოა. რაც შეეხება დემოკრატიასა და ეკონომიკას, ამ 

სფეროებში მნიშვნელოვან მიგნებებს იკვეთება, რაზეც ქვემოთ გვექნება საუბარი.  

 

პირდაპირი დემოკრატია 

 

ოთხივე პარტია, აფიქსირებს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მხარდამჭერ 

პოზიციას. მიუხედავად იმისა, რომ ამ იდეების საწინააღმდეგოდ არცერთი პარტია არ 

გამოდის, ეს სფერო საინტერესოა სხვა რამის გამო: საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 

ერთადერთი პარტიაა, რომელიც ნეგატიურ კონტექსტში მოიხსენებს თავისუფლებასა და 

ადამიანის უფლებებს და ერთადერთი პარტიაა, რომელიც პირდაპირ დემოკრატიასთან 

დაკავშირებული იდეების აქტიური მხარდამჭერია. ამის ერთერთი თვალსაჩინო მაგალითი 

პარტიის მანიფესტში მოცემული ეს განცხადებაა: 

 

ხალხს უნდა შეეძლოს ნებისმიერ თანამდებობის პირის გადაყენება, - იქნება ეს 

პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი თუ მინისტრი; ხალხს უნდა შეეძლოს ნებისმიერი 

დეპუტატის გამოწვევა, მერის თუ გამგებლის გადაყენება; ხალხს უნდა შეეძლოს 

ნებისმიერი უვარგისი კანონის გაუქმება, საზიანო გადაწყვეტილების შეცვლა!5 

 

მეტიც, წინასაარჩევნო პროგრამაში მოცემულია მმართველობის ორგანიზების გეგმა 

ქალაქებსა და რაიონებში მიკროუბნების შექმნის გზით. თითოეულ ასეთ მიკროუბანში 

საშუალოდ, 2 000 ოჯახი უნდა გაერთიანდეს. თითეულს უნდა ჰყავდეს არჩეული 

სახელმწიფო წარმომადგენელი და, შესაბამისად, ნებისმიერი პოლიტიკური 

 
დეტალური განხილვა იხ: Lowe, W., Benoit, K., Mikhaylov, S. and Laver, M. (2011). “Scaling policy preferences 

from coded political texts.” Legislative Studies Quarterly, 36(1), pp: 123-155. 
5 Patriots.ge. (თ.გ.). „საქართველოს პატრიოტი“ [online] ხელმისაწვდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

მოპოვების თარიღი: 28 თებერვალი 2020. 

http://patriots.ge/Newspaper/
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გადაწყვეტილება ფართო მასების დონეზე უნდა იქნას მიღებული.6 მოცემული იდეა - 

ხალხის ნების უპირობო უზენაესობა, პოპულიზმისთვისაა დამახასიათებელი7. 

ეკონომიკური სისტემა  

 

1992-2012 წლებში, ეკონომიკური სისტემა უცვლელად პარტიათა დაპირისპირების საგანს 

წარმოადგენდა, თუმცა 2016 წელს პირველად მოხდა ყველა პარტიის პოზიციის თანხვედრა 

და ბაზრის რეგულირების ნაცვლად უპირატესობა თავისუფალი ბაზრის პრინციპს მიენიჭა. 

საინტერესოა, რომ ქართული ოცნებაც კი, რომელიც თავს ახასიათებს როგორც სოციალ-

დემოკრატიულს, მხარს თავისუფალ ბაზარს უჭერდა. ეს მნიშვნელოვანია, ვინაიდან 2012 

წლიდან 2016 წლამდე ქართული ოცნების პოზიციონირება დიამეტრიულად შეიცვალა: თუ 

2012 წლის ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებული წინასაარჩევნო პროგრამა ბაზრის 

რეგულირებისკენ იხრებოდა, 2016 წლის პროგრამაში უკვე თავისუფალი საბაზრო 

ეკონომიკური პრინციპებია წინ წამოწეული. უნდა აღინიშნოს, რომ არჩევნებიდან 

არჩევნებამდე მოსალოდნელია პარტიის პოზიციონირების მცირე ცვლილება, თუმცა 

როდესაც საუბარია ისეთ მასშტაბურ ცვლილებაზე, რომლის დროსაც პარტია მთლიანად 

იცვლის პოზიციას და გადადის საპირისპირო მოსაზრებაზე, რაც მოხდა ქართული ოცნების 

შემთხვევაში, მეტყველებს იდეოლოგიურ არათანმიმდევრულობაზე. ამ მოულოდნელი და 

რადიკალური ცვლილების მიზეზების ძიებისათვის ცალკე კვლევის ჩატარებაა საჭირო, 

თუმცა ჰიპოთეტურად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ქართულ ოცნებას არ სურდა 

ქართული ბიზნესის მხარდაჭერის დაკარგვა. 2012 წელს ქართული ოცნება ხელისუფლებაში 

მყოფი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ მეტოქეს წარმოადგენდა და ბიძინა 

ივნიშვილი, თავისი ფინანსური რესურსებით, პირადად იყო ჩართული წინასაარჩევნო 

კამპანიაში. 2016 წელს კი უკვე ხელისუფლებაში მყოფ ქართულ ოცნებას შეეძლო, მიეცა 

საკუთარი თავისათვის უფლება და წასულიყო იდეოლოგიურ კომპრომისზე, სანაცვლოდ კი 

ბიზნესის მხარდაჭერა მოეპოვებინა, რომელიც, თავის მხრივ, არ მიანიჭებდა უპირატესობას 

რეგულატორულ პოლიტიკის გატარების მომხრე  მმართველ პარტიას.  

მთლიანობაში, მიუხედავად იმისა რომ პარტიათა პოზიციები თანხვედრაშია, ზემოთ 

ჩამოთვლილი პოლიტიკური კონკურენციის სფეროებში, პარტიის წინასაარჩევნო 

პროგრამები გვეხმარება შევიქმნათ სიღრმისეული წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორ მუშაობს 

ქართული პოლიტიკა. კერძოდ, პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც ხშირად მოიხსენება 

პოპულისტურ პარტიად - პირდაპირი დემოკრატიის მხარდამჭერია, ხოლო ქართული 

ოცნება - მემარცხენე სოციალ-დემოკრატიული პარტია - ბაზრის რეგულირების ნაცვლად 

თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების მომხრეა. 

 

 
6 Patriots.ge. (თ.გ.). „საქართველოს პატრიოტი“ [online] ხელმისაწვდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

მოპოვების თარიღი: 28 თებერვალი 2020. 
7 საქართველოში არსებული პოპულისტი აქტორებისა და მათი ნარატივის თაობაზე დეტალური 

მიმოხილვა იხ: Silagadze, G. (2020). “Who is (not) populist in Georgia? Making sense of the buzzword.” [online] 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ნარკვევი, 32. ხელმისაწვდომია: http://gip.ge/wp-

content/uploads/2020/02/policy-memo-32.pdf მოპოვების თარიღი: 28 თებერვალი 2020.  Samkharadze, N. 

(2020). “Deconstructing Modern Georgian Populism: Narratives from Political Parties to Social Movements.” 

[online] საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ნარკვევი, 33. ხელმისაწვდომია: 

http://gip.ge/deconstructing-modern-georgian-populism-narratives-from-political-parties-to-social-movements/ 

მოპოვების თარიღი: 28 თებერვალი 2020. 

http://patriots.ge/Newspaper/
http://gip.ge/wp-content/uploads/2020/02/policy-memo-32.pdf
http://gip.ge/wp-content/uploads/2020/02/policy-memo-32.pdf
http://gip.ge/deconstructing-modern-georgian-populism-narratives-from-political-parties-to-social-movements/
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პარტიულ პოზიციებში არსებული სხვაობა 2016 წლის არჩევნებზე 

 

დარჩენილი სამი სფერო - საგარეოპოლიტიკური ორიენტაცია, კეთილდღეობის სახელმწიფო 

და ნაციონალიზმი - წარმოადგენენ პოლიტიკური კონკურენციის საგანს, თუმცა ეს 

კონკურენცია დიდსა და მცირე პარტიებს შორის მიმდინარეობს.  

 

საგარეოპოლიტიკური ორიენტაცია 

 

მიუხედავად იმისა რომ, ერთი შეხედვით, საგარეოპოლიტიკური ორიენტაცია ისეთი 

საკითხია, რომელზეც საქართველოში მოქმედი ყველა აქტორი თანხმდება, წინასაარჩევნო 

პროგრამების ანალიზი სხვა რამეს ავლენს (იხ. შკალა 1). დიდი პარტიები მკვეთრად 

პროდასავლურ ორიენტაციას აფიქსირებენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქართულ 

ოცნებასთან შედარებით ძლიერ აქცენტს აკეთებს პროდასავლურ საგარეოპოლიტიკურ 

კურსზე, და ერთადერთია, რომელსაც რუსეთისადმი პოზიტიური განწყობა არ ახასიათებს. 

მეორე მხრივ, მცირე პარტიები ამომრჩეველს სთავაზობენ ალტერნატივას. მრეწველობა 

გადაარჩენს საქართველოს პროდასავლურ ორიენტაციას უჭერს მხარს, თუმცა მსხვილ 

პარტიებთან შედარებით ნაკლებად აქცენტირებს (მისი პოზიცია ქვემოთ მოცემულ შკალაზე 

ნულთან ახლოსა). ამასთან, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს სუსტად გამოხატული 

პრორუსული ორიენტაცია გააჩნია. მართალია, პოზიცია კვლავ ნულთან ახლოა, თუმცა 

მთლიანობაში პარტია იხრება რუსეთისკენ, რაც მას სხვა პარტიებისგან განასხვავებს.  

 

შკალა 1. პარტიების პოზიციები საგარეოპოლიტიკური ორიენტაციის განზომილებაში. 

 

 
წყარო: პარტიულ პროგრამებში მოცემული ინფორმაციის კოდირების საფუძველზე 

ნაშრომის ავტორისეული გამოთვლები. 

 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის პროგრამა დასავლეთის მიმართ 

პოზიტიურ ნოტებსაც შეიცავს. თუმცა ინფორმაციის შეჯამების საფუძველზე დგინდება, 

რომ მთლიანობაში უპირატესობა პრორუსულ ორიენტაციას ენიჭება. მეტიც, პატრიოტთა 

ალიანსი სკეპტიკურად უყურებს ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების 

შანსებს. ამასთან, პროგრამის თანახმად, საქართველოს მიერ გაწევრიანების რეალური შანსის 

მიღება გამოიწვევს კიდევ ერთ დამანგრეველ ომს რუსეთთან. ამდაგვარი პოზიციონირების 

გამო პარტიის საბოლოო ორიენტაცია იხრება პრორუსულობისკენ. შედეგად, პატრიოტთა 

ალიანსი ერთადერთია იმ ოთხი საპარლამენტო პარტიიდან, რომელიც ამომრჩეველს 

ალტერნატიულ საგარეოპოლიტიკურ ხედვას სთავაზობს. რა თქმა უნდა, ცალკე საკითხია, 

ინტერესდება თუ არა ქართველი ამომრჩეველი მსგავსი ალტერნატივით, თუმცა 

შეუძლებელია, ამომრჩევლებში არ რსებობდეს აზრი, რომელიც პრორუსულ 

საგარეოპოლიტიკურ კურსს უჭერს მხარს. მეტიც, 2019 წელს ჩატარებული საზოგადოებრივი 
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აზრის გამოკითხვის თანახმად, რესპონდენტების 21 პროცენტი ეთანხმება ფრაზას 

„საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის სანაცვლოდ 

უარს იტყვის ევროკავშირსა და ნატოზე.“8 შესაბამისად, პატრიოტთა ალიანსი, თავისი 

ალტერნატიული შემოთავაზებით, როგორც ჩანს, ქართული საზოგადოების ამ სეგმენტს 

წარმოადგენს.  

 

კეთილდღეობის სახელმწიფო 

 

კეთილდღეობის სახელმწიფო კიდევ ერთი განზომილებაა, სადაც განსხვავებული პოზიცია 

წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი მცირე პარტიის სახით: სხვა პარტიებისაგან განსხვავებით, 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს იხრება კეთილდღეობის სახელმწიფოს 

შეზღუდვებისაკენ. ეს გასაკვირი არაა, რადგან მოცემული პარტია მემარჯვენე პოლიტიკური 

აქტორია. ქართული ოცნება სხვა პარტიებზე მეტად  არის ორიენტირებული სოციალური 

სახელმწიფოს გაფართოებაზე. ამ შემთხვევაშიც, მსგავსი პოზიციის დაფიქსირება 

ბუნებრივია მემარცხენე პოლიტიკური პარტიისაგან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ამ მხრივ უფრო საინტერესო შემთხვევებს 

წარმოადგენენ.  

 

შკალა 2. პარტიების პოზიციები კეთილდღეობის სახელმწიფოს განზომილებაში. 

 

 
  

წყარო: პარტიულ პროგრამებში მოცემული ინფორმაციის კოდირების საფუძველზე 

ნაშრომის ავტორისეული გამოთვლები. 

 

ერთანი ნაციონალური მორაობა დანარჩენ პარტიებთან შედარებით უფრო მეტ აქცენტს 

აკეთებს საბაზრო ეკონომიკაზე. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიც საკუთარ თავს 

მემარჯვენე-ცენტრისტულ პოლიტიკურ პარტიად ახასიათებს, ,რომლის მიზანია 

საზოგადოებაში ზომიერი კონსერვატორული იდეოლოგიის გატარება.9 მიუხედავად ამისა, 

როდესაც საქმე კეთილდღეობის სახელმწიფოს ეხება, ისინი მემარცხენე  პოზიციებს 

აფიქსირებენ, რაც იდეოლოგიასთან შეუსაბამობაშია, თუმცა ამას აქვს გარკვეული ახსნა. 

ისეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა, სადაც სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები 

ამომრჩეველთა მთავარ საზრუნავს წარმოადგენს - რაც რეგულარულად დასტურდება ბოლო 

წლებში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებით - პარტია, რომელსაც სურს 

 
8 კავკასიის კვლევითი რესურების ცენტრი (2019). კავკასიის ბარომეტრი. [online] ხელმისაწვდომია: 

http://caucasusbarometer.org მოპოვების თარიღი: 17 თებერვალი 2020. 
9 Patriots.ge. (თ.გ.). “Our party.” [online] ხელმისაწვდომია: http://patriots.ge/about-temp/ მოპოვების 

თარიღი: 28 თებერვალი 2020. 

http://caucasusbarometer.org/
http://patriots.ge/about-temp/
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მეტი ხმის მიზიდვა, როგორც წესი, მიდის იდეოლოგიურ კომპრომისზე და სთავაზობს 

ამომრჩეველს იმას, რაც მას უნდა. მართალია, სხვა საკითხია ის, თუ რეალურად რამდენად 

შეასრულებს პარტია დაპირებებს ძალაუფლებაში მოსვლის შემდეგ, თუმცა 

ამომრჩევლისთვის მოსაწონი წინასაარჩევნო პროგრამის მომზადება ერთგვარი 

სტრატეგიული ნაბიჯია. 

 

ნაციონალიზმი 

 

ბოლო სფერო, სადაც პარტიების პოზიციები განსხვავდება ერთმანეთისგან, ნაციონალიზმია. 

ამ განზომილებაში ცხადად გამოხატულია განსხვავება მცირე და დიდ პარტიათა პოზიციებს 

შორის. ქართული ოცნება და ერთანი ნაციონალური მოძრაობა ცალსახად სამოქალაქო 

ნაციონალიზმს ანიჭებენ უპირატესობას, მაშინ როდესაც მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ეთნიკური ნაციონალიზმის 

მომხრეები არიან. 

 

შკალა 3. პარტიების პოზიციები ნაციონალიზმის განზომილებაში. 

 

 
 

წყარო: პარტიულ პროგრამებში მოცემული ინფორმაციის კოდირების საფუძველზე 

ნაშრომის ავტორისეული გამოთვლები. 

 

ნაციონალიზმთან დაკავშირებული იდეების წილი დიდი იყო 2016 წლის არჩევნებში. 

მთლიანობაში, ყველა პროგრამისა და ყველა კოდირებული სეგმენტის გათვალისწინებით, 

წინადადებათა 12 პროცენტი ნაციონალიზმთან იყო დაკავშირებული, რაც პოლიტიკის ამ 

სფეროს გაცილებით მაღლა აყენებდა სხვა ისეთ სფეროებთან შედარებით, როგორებიც იყო 

კეთილდღეობის სახელმწიფო და ეკონომიკა, რომლებიც, შესაბამისად, 9,8 და 9 პროცენტით 

იყო წარმოდგენილი. 2016 წლის არჩევნებში ნაციონალიზმმა პირველად გადააჭარბა 

მნიშვნელობით სხვა საკითხებს. ეს მნიშვნელოვანი აღმასვლა ერთი პარტიის, საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსის დამსახურებად შეიძლება, მივიჩნიოთ, რადგან ამ პარტიის 

პროგრამის ტექსტის 35 პროცენტი სწორედ ნაციონალიზმის თემატიკას ეთმობოდა. სწორედ 

ამ ფაქტმა გამოიწვია ნაციონალიზმის მნიშვნელობის ზემოხსენებული ზრდა. მიუხედავად 

იმისა, რომ მრეწველების პოლიტიკური პოზიციები საკმაოდ ახლოა პატრიოტთა 

ალიანსთან, ეს ლოგარითმული პროპორციებია, რომლის გამოთვლაშიც მნიშვნელობა 

ენიჭება მანიფესტის მოცულობას. მრეწველების მანიფესტი კი პატრიოტთა ალიანსისაზე 

ექვსჯერ მცირეა. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გადაჭარბებული დაინტერესება 
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ნაციონალიზმით კიდევ უფრო თვალსაჩნოს ხდის, თუ რატომ ანიჭებენ მას პოპულისტის 

სტატუსს. 

 

 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

 

მთლიანობაში, 2016 წლის არჩევნებში პოლიტიკურმა პარტიებმა რიგ საკითხებზე 

ამომრჩეველს განსხვავებული პოზიციები შესთავაზეს, თუმცა დანარჩენ საკითხებში მათი 

მოსაზრებები ერთმანეთს ემთხვეოდა. საინტერესოა, რომ 2012 წლის არჩევნებში ქართული 

ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიციები მხოლოდ ეკონომიკის სფეროში 

განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. რაც შეეხება 2016 წელს, პარტიებმა სხვადასხვა პოზიციები 

დააფიქსირეს სამ სფეროში - საგარეოპოლიტიკური ორიენტაცია, კეთილდღეობის 

სახელმწიფო და ნაციონალიზმი. ის ფაქტი, რომ წარმოქმნილი იდეოლოგიური ვაკუუმის 

შევსება მცირე პარტიების ხარჯზე მოხდა, იმაზე მიანიშნებს, რომ საქართველოში არის 

ამომრჩევლის რადიკალურად განწყობილი ნაწილი. ამომრჩევლის ამ სეგმენტს წამყვანი 

პოლიტიკური პარტიები ვერ სთავაზობს მათთვის მისაღებ პროგრამას და ამიტომ მათი 

განწყობების ასახვა მცირე პარტიების მიერ ხდება. 

 

თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს მხოლოდ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს შეეხება, რადგან 

მრეწველებმა პარლამენტში მხოლოდ ერთი ადგილის მიღება მოახერხეს (მაჟორიტარული 

წესით). პატრიოტთა ალიანსმა კი შეძლო 5 პროცენტიანი საარჩევნო ზღვრის გადალახვა და 

საპარლამენტო მანდატების პროპორციული კენჭისყრის შედეგად მოპოვება.  

 

წამყვან პარტიებს არ ძალუძთ რადიკალური განწყობების მქონე ამომრჩევლის მიზიდვა და 

ეს ბუნებრივია, ვინაიდან მათ სამიზნე ჯგუფს საშუალოსტატისტიკური ამომრჩეველი 

წარმოადგენს. თუმცა თუკი ამომრჩეველთა დიდი ნაწილის აზრი გადაინაცვლებს 

ცენტრიდან უკიდურესობისკენ, პარტიები მეტ ყურადღებას დაუთმობენ ექსტრემალურ 

პოზიციებს, რაც ქვეყნის პოლიტიკურ გარემოს მეტ პოლარიზებას შესძენს. შესაბამისად, 

სტაბილურობითა და ქართული დემოკრატიის კონსოლიდაციით დაინტერესებულმა 

მხარეებმა მხედველობაში უნდა მიიღონ შემდეგი რეკომენდაციები. 

 

ქართული პოლიტიკური პარტიებისათვის  

 

• საჭიროა წინასაარჩევნო პროგრამაში გაწერილი პოლიტიკისა და პარტიის მიერ 

შერჩეული იდეოლოგიის თანხვედრა - 2016 წლის არჩევნებში, რიგი პარტიების 

შემუშავებული პროგრამები პოლიტიკის სფეროთა გარკვეულ ნაწილში პარტიის 

იდეოლოგიას არ შეესაბამებოდა. თანმიმდევრულობის მიზნით, პარტიებმა უნდა 

უზრუნველყონ, რომ მსგავსი შეუსაბამობა პროგრამაში არ დომინირებდეს და 

კონკრეტული პარტიის მიერ შემოთავაზებული პოლიტიკა მაქსიმალურად 

ჯდებოდეს ამავე პარტიის იდეოლოგიურ ჩარჩოებში. 

 

• წინასაარჩევნო პროგრამა აუცილებლად უნდა ეხმიანებოდეს საზოგადოების 

განწყობას - ქართველ ამომრჩეველს პირველ რიგში აღელვებს ეკონომიკური და 
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სოციალური საკითხები. პარტიული პროგრამებიც ძირითადად ამ საკითხებით უნდა 

ინტერესდებოდეს და ამომრჩეველს სთავაზობდეს ამ პრობლემების გადაჭრის გზებს.  

 

• მანიფესტები უნდა შეიცავდეს მასშტაბური პრობლემების მოგვარებისათვის 

გადასადგმელ კონკრეტულ ნაბიჯებს - ქართული პარტიები, როგორც წესი, ზოგადი 

დაპირებებით შემოიფარგლებიან, როგორიცაა მაგალითად ,,ეკონომიკური ზრდა“, 

თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია საუბარი ამ დაპირების შესასრულებლად საჭირო 

კონკრეტული ნაბიჯების თაობაზე.  

 

• ნიშვნელოვანია ექსტრემიზმისა და პოლარიზაციისგან თავის არიდება, თუმცა არა 

ამომრჩევლის ინტერესების იგნორირების ხარჯზე - ექსტრემიზმი და პოლარიზაცია 

ქართული დემოკრატიისთვის მზარდი გამოწვევებია. პარტიები უნდა ერიდონ 

ექსტრემალური პოზიციების დაფიქსირებას, რათა არ მოხდეს ვითარების მეტი 

გამწვავება. მიუხედავად ამისა, პოლიტიკური პროცესის გარეთ არ უნდა აღმოჩნდეს 

ის ამომრჩეველიც კი, რომელსაც ამათუიმ პოლიტიკის სფეროში ექსტრემალური 

პოზიცია აქვს. პირიქით, მათი პრობლემებით მთელი პოლიტიკური სპექტრი უნდა 

ინტერესდებოდეს. ეს გულისხმობს არა პარტიის პოზიციის ცვლილებას ცენტრიდან 

უკიდურესობისკენ, არამედ  რადიკალურად განწყობილ ამომრჩეველთან 

კონსტრუქციულ კომუნიკაციას. 

 

• აუცილებელია მეტი კონცენტრაცია პოლიტიკაზე და არა ლიდერებზე; ლიდერის 

გამოყენება უნდა მოხდეს იმდენად, რამდენადაც ეს პიროვნება ჯდება პროგრამაში 

გაწერილი პოლიტიკის რეალიზების გეგმაში - ხშირად პარტიას ამომრჩეველი 

აიგივებს პარტიულ ლიდერთან. ეს პერსონალისტური პოლიტიკის შედეგია, რომლის 

შესაცვლელად აუცილებელია, პარტიამ მეტი ყურადღება დაუთმოს პროგრამაში 

ასახულ პოლიტიკას და არა ლიდერებს. ლიდერები უნდა იქნან გამოყენებული მათი 

ცოდნიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმდენად რამდენადაც ლიდერის 

ცოდნა შესაბამისობაში მოდის და ხელს უწყობს პოლიტიკის განხორციელების 

გეგმას.  

 

საქართველოში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოებისა და ანალიტიკური 

ორგანიზაციებისათვის 

 

• უნდა გაგრძელდეს სამონიტორინგო საქმიანობა და დაკვირვება - ქართული 

სამოქალაქო ორგანიზაციების ერთ ნაწილი აღნიშნული საქმიანობითაა დაკავებული. 

კარგი იქნებოდა, თუკი მონიტორინგის საქმიანობა გავრცელდებოდა წინასაარჩევნო 

დაპირებებზე და მოხდებოდა ანალიზი იმისა, თუ რამდენად შესაბამისობაშია 

გაცემული დაპირება ამათუიმ პარტიის იდეოლოგიასთან, ასევე, რამდენად 

ასრულებს გამარჯვებული პარტია წინასაარჩევნოდ გაცემულ დაპირებებს. 

 

• შემუშავდეს და გავრცელდეს აპლიკაციები, რომელიც ეხმარება ამომრჩეველს იპოვოს 

მის პოზიციებთან ყველაზე ახლოს მყოფი პარტია - სამოქალაქო ორგანიზაციებს აქვთ 

იმის რესურსი, რომ პროგრამების საშუალო სტატისტიკური ამომრჩევლისათვის 
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გასაგებ ენაზე განმარტებასთან ერთად, უზრუნველყონ ამომრჩევლისთვის სწორი 

არჩევანის გაკეთების დამხმარე აპლიკაციების მიწოდებაც. ასეთი აპლიაკციები 

საქართველოში უკვე არსებობს, თუმცა სასურველია მათზე ცნობადობის ამაღლება 

და ფართოდ გავრცელება.  

 

დონორი ორგანიზაციებისათვის 

 

• საჭიროა პოლიტიკური პარტიების ხელშეწყობა (პირდაპირ ან/და სამოქალაქო 

ორგანიზაციების დახმარებით) პროგრამების შემუშავებისა და საზოგადოების 

განწყობების პოლიტიკად გარდაქმნის პროცესში - ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს 

არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური და სხვა რესურსი იმისათვის, რათა სრულყოფილად 

შეასრულონ მათზე დაკისრებული დემოკრატიული ფუნქცია, ამიტომ მათთვის, 

განსაკუთრებით კი ოპოზიციური პარტიებისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 

მინიმუმ ამ სფეროებში მაინც მიიღონ წინასაარჩევნო დახმარება. 

 

 

დანართი. მეტოქეობის განზომილებების კომპოზიცია. 

 

1. საგარეოპოლიტიკური ორიენტაცია 

ა. პროდასავლური: ევროკავშირის, ნატოს, აშშ-ს და სხვა დასავლური 

ქვეყნების დადებით კონტექსტში მოხსენიება; დასავლეთის მხარდაჭერის 

მობილიზება კონფლიქტების მოგვარების საქმეში; რუსეთის, საბჭოთა 

კავშირისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ევრაზიის ეკონომიკური  კავშირის, 

კონფლიქტების მოგვარების საქმეში რუსეთის როლის და იმპერიალიზმის 

ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენიება,  

ბ. პრორუსული: რუსეთის, საბჭოთა კავშირისა და ყოფილი საბჭოთა 

კავშირის, ევრაზიის ეკონომიკური  კავშირის, კონფლიქტების მოგვარების 

საქმეში რუსეთის როლის დადებით კონტექსტში მოხსენიება; ევროკავშირის, 

ნატოს, აშშ-ს და სხვა დასავლური ქვეყნების უარყოფით კონტექსტში 

მოხსენიება. 

2. დემოკრატია და ადამიანის უფლებები 

ა. ემხრობა: დემოკრატიის (ზოგადად), ადამიანის უფლებების და 

თავისუფლების დადებით კონტექსტში მოხსენიება. 

ბ. ეწინააღმდეგება: დემოკრატიის (ზოგადად), ადამიანის უფლებების და 

თავისუფლების უარყოფით კონტექსტში მოხსენიება. 

3. ძალთა გადანაწილება 

ა. ჰორიზონტალური: დეცენტრალიზაციის დადებით კონტექსტში 

მოხსენიება და ძლიერი მმართველობის, კანონისა და წესრიგის, კორუფციის, 

ნეპოტიზმისა და ძალის ბოროტად გამოყენების უარყოფით კონტექსტში 

მოხსენიება. 

ბ. ვერტიკალური: ძლიერი მმართველობის, კანონისა და წესრიგის დადებით 

კონტექსტში მოხსენიება, ხოლო დეცენტრალიზაციის უარყოფით 

კონტექსტში მოხსენიება. 
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4. ეკონომიკური სისტემის ორგანიზება  

ა. თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა: თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის, 

სტიმულების, პრივატიზაციის დადებით კონტექსტში მოხსენიება, ხოლო 

პროტექციონიზმის, გადასახადების და მართული ეკონომიკის უარყოფით 

კონტექსტში მოხსენიება. 

ბ. ბაზრის რეგულაცია: პროტექციონიზმის, გადასახადების და მართული 

ეკონომიკის დადებით კონტექსტში მოხსენიება; თავისუფალი საბაზრო 

ეკონომიკის, სტიმულების, პრივატიზაციის უარყოფით კონტექსტში 

მოხსენიება. 

5. კეთილდღეობის სახელმწიფო 

ა. გაფართოება: სოციალური პოლიტიკის ექსპანსიისა და თანასწორობის 

დადებითად მოხსენიება. 

ბ. შეზღუდვა: სამოქალაქო კეთილდღობის სფეროში საჯარო და კერძო 

სექტორების არსებობის და სოციალური პოლიტიკის შემცირების 

დადებითად მოხსენიება; თანასწორობის უარყოფითად მოხსენიება. 

6. ნაციონალიზმი  

ა. ეთნიკური: ნაციონალიზმის და ეროვნული ცხოვრების სტილის, 

ტრადიციული მორალის დადებითად მოხსენიება; მულტიკულტურულობის, 

სამოქალაქო აზროვნების უარყოფითად მოხსენიება. 

ბ. სამოქალაქო: მულტიკულტურულობის, სამოქალაქო აზროვნების 

დადებითად მოხსენიება; ნაციონალიზმის და ეროვნული ცხოვრების 

სტილის, ტრადიციული მორალის უარყოფითად მოხსენიება. 
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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 

ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში 

დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური 

მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 

პუბლიკაცია მომზადდა „ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის“ (NED) მხარდაჭერით. აქ 

გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ  ემთხვეოდეს „ნაციონალური ფონდი 

დემოკრატიისთვის“ და „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ შეხედულებებს. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

ლევან კახიშვილი, „დიდი და პატარა პარტიები საქართველოში: განსხვავდება თუ არა პარტიების 

წინასაარჩევნო პროგრამები?”, პოლიტიკის დოკუმენტი #23, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, 

მარტი 2020. 
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