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მოკლე შინაარსი

 
წარმოდგენილ ნაშრომში გაანალიზებულია, როგორ შეძლო სხვადასხვა
პოლიტიკურმა პარტიამ ლიეტუვაში შეთანხმების მიღწევა და თანამშრომლობა
ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. პოლიტიკური
ძალაუფლების მშვიდობიანმა და ცივილიზებულმა  გადაცემამ ხელი შეუწყო
ლიეტუვის სტაბილური პოლიტიკური სისტემის უზრუნველყოფას და, რაც მთავარია,
შექმნა გარანტია, რომ ახალი მთავრობა არ დაიწყებდა არჩევნებში დამარცხებული
პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივ დევნას. ამ პირობებმა
ხელი შეუწყო ქვეყნის ყველა პოლიტიკური აქტორისთვის პრაგმატული სამუშაო
გარემოს შექმნას. არანაკლებ მნიშვნელოვანია უპარტიო  და პირდაპირი წესით
არჩეული პრეზიდენტების როლი, რომლებსაც დიდი წვლილი მიუძღვით ლიეტუვაში
კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბებაში. 

რადგან საქართველოს პოლიტიკური ველისთვის დამახასიათებელია მწვავე
პოლიტიკური პოლარიზაცია და პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვთ ერთმანეთთან
თანამშრომლობის სურვილი, ლიეტუვის გამოცდილება შეიძლება მნიშვნელოვანი
გაკვეთილი იყოს საქართველოსთვის. ლიეტუვის მაგალითის შესწავლითდა
გათვალისწინებით ეს ნაშრომი რამდენიმე რეკომენდაციას აძლევს საქართველოს
პოლიტიკოსებს. ეს რეკომენდაციებია - უპარტიო პრეზიდენტის ფუნქციების
გაძლიერება, საარჩევნო რეფორმის გაგრძელება, მთავარ პოლიტიკურ პარტიებს
შორის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებს შორის თანხმობის მიღწევა და
კოალიციური შეთანხმებების დეტალების მომზადებაში წვლილის შეტანა. 

საკვანძო სიტყვები: ლიეტუვა, საქართველო, გამოცდილების გაზიარება,
კოალიციების მშენებლობა, დემოკრატია 
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შესავალი

 
ბოლო 30 წლის განმავლობაში ლიეტუვის პოლიტიკურმა სისტემამ მნიშვნელოვანი
ცვლილება განიცადა - საბჭოთა კავშირის ერთპარტიული სახელმწიფოდან
ლიეტუვა გარდაიქმნა დამოუკიდებელ დემოკრატიულ რესპუბლიკად, სადაც
პოლიტიკური ძალაუფლება ყოველი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იცვლება.
საქართველოს პოლიტიკაში დრამატული პოლარიზაციისა და პოლიტიკური
პარტიების მრავალპარტიულ ალიანსებში თანამშრომლობის არ არსებობობის
გათვალისწინებით, ამჟამად ევროკავშირის (EU) შემადგენლობაში მყოფი, ყოფილი
კომუნისტური გამოცდილების მქონე ქვეყანაში პარტიული კოალიციის
პრეცედენტის ანალიზმა შეიძლება,  გარკვეული წვლილი შეიტანოს საქართველოში
პოლიტიკურ პარტიებს შორის  კონსენსუსის კულტურის   ჩამოყალიბებაში.

ლიეტუვა, თავისი შედარებით ძლიერი ინსტიტუტებით და სტაბილური, თუმცა
მრავალფეროვანი პოლიტიკური გარემოთი, საქართველოს, რომელიც ღრმა
პოლიტიკურ კრიზისშია ჩაძირული, სთავაზობს კონკრეტულ მაგალითებზე
დაფუძნებული გამოცდილების გაზიარებას.

ლიეტუვაში,პოლიტიკური განსხვავებების მიუხედავად,  ერთმანეთის კონკურენტმა
პოლიტიკურმა პარტიებმაეროვნული მასშტაბის სტრატეგიულ მიზნებსა და მათ
განსახორციელებლად საჭირო რეფორმებთან დაკავშირებით შეთანხმების
მიღწევა მოახერხეს. სწორედ ასეთი თანამშრომლობის პირდაპირი შედეგი იყო 2004
წელს ლიეტუვის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება. საქართველოს
ევროინტეგრაციის არსტაბილური და მრავალმხრივი პროცესის გასაანალიზებლად
აუცილებელია,თამაშის დემოკრატიული წესების დამცველი პოლიტიკური
კონკურენტების შესაბამისი მაგალითების მოძიება, რათა   უკეთ იქნას გააზრებული
კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავების მნიშვნელობა და
ადგილობრივ კონტექსტში მისი გამოყენების შესაძლებლობა.

ამ პოლიტიკურ ნაშრომში  ყურადღებას ვამახვილებთ ლიეტუვაში სამთავრობო
კოალიციებსა და პარტიულ შეთანხმებებზე. პირველ რიგში, წარმოგიდგენთ
ლიეტუვაში 1992 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყნის პარტიული
სისტემის და კოალიციების მიმოხილვას. სტატიაში ასევე განვიხილავთ
მრავალპარტიული შეთანხმებების იმ  ძირითად მაგალითებს, რომლებმაც
ლიეტუვის ოპოზიცია და მთავრობა სტრატეგიული მიზნებისთვის გააერთიანა.
კვლევის შემდეგი ნაწილი ეხება მთავრობებს შორის მრავალპარტიული
თანამშრომლობის ძირითადი ფაქტორების ანალიზს. ეს ფაქტორებია: საარჩევნო
სისტემა, პარტიული იდეოლოგიების მსგავსება და ის არაფორმალური მექანიზმები
(კოალიციური შეთანხმებები და მინისტრთა ჩრდილოვანი კაბინეტის ფორმირება),
რომლებიც კოალიციურ კაბინეტებს ერთობლივ  მუშაობაში დაეხმარა. დასკვნით
ნაწილში მოცემულია კოალიციის ჩამოყალიბებასა და კონსენსუსის პოლიტიკის
შესახებ რეკომენდაციების ჩამონათვალი, რაც შესაძლოა  საქართველოს
პოლიტიკური კონტექსტის შესაბამისად იქნეს გამოყენებული.
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ლიეტუვის პარტიული სისტემის მოკლე მიმოხილვა

ლიეტუვაში მრავალპარტიული სისტემაა. როგორც წესი, საპარლამენტო
არჩევნების შემდეგ არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ იღებს მანდატების
აბსოლუტურ უმრავლესობას ერთპარტიული კაბინეტის შესაქმნელად (ერთ-ერთი
აშკარა გამონაკლისი იყო 1992 წლის საპარლამენტო არჩევნები). სამთავრობო
კოალიციები შედგება ორი, სამი ან ოთხი პარტიისგან. ლიეტუვის პარტიული
სისტემის განვითარება1980-იანი წლების ბოლოს დაიწყო, როდესაც ჩამოყალიბდა
ორი ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფი: ანტი-საბჭოთა, დამოუკიდებლობის მომხრე
მოძრაობა საუდის (SĄJŪDIS) და ლიეტუვის კომუნისტური პარტია (LKP), რომელიც
საბჭოთა კავშირის მთავარ კომუნისტურ პარტიას გამოეყო.1990-იანი წლების
დასაწყისში LKP რეფორმის გზით ლიეტუვის დემოკრატიულ ლეიბორისტულ
პარტიად (LDDP) გარდაიქმნა, მოგვიანებით კი, 2001 წელს ლიტვის სოციალ-
დემოკრატიულ პარტიას (LSDP) შეუერთდა და ჩამოაყალიბა ერთი მემარცხენე
პარტია (LSDP). საუდის-ის  მოძრაობა სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფად  1990 წელს
დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დაიშალა. ამ ჯგუფიდან,  ყველაზე დიდ
პოლიტიკურ ჯგუფად ჩამოყალიბდა პატრიოტული  ალიანსი- ლიეტუვის
კონსერვატორები (TS-LK) რომელიც ამჟამად ლიეტუვის მთავარ მემარჯვენე პარტიას
წარმოადგენს. პატრიოტული ალიანსი- ლიეტუვის კონსერვატორებმა (TS-LK)
აღნიშნული  პოზიცია უფრო გაიმყარეს 2008 წელს, ისინი რამდენიმე პატარა
პარტიასთან გაერთიანდნენ და მათთან კოალიცია ჩამოაყალიბეს. 

1990-იანი წლების განმავლობაში, ლიეტუვის პარტიული სისტემა კონკურენციით და
ამ ორი პარტიის მერყევი საარჩევნო წარმატებით ხასიათდებოდა. მთავრობის
შეცვლა და ხელისუფლების გადაბარება  შეუფერხებლად და მშვიდობიანად
მიმდინარეობდა - ახალარჩეული პარტიები არ ცდილობდნენ წინა მინისტრთა
კაბინეტების წევრების დევნას ან დაპატიმრებას. ლიეტუვის საზოგადოებაში
არსებულმა განხეთქილებამ გარდამავალი პოლიტიური პროცესების მონაწილე
გამარჯვებულები და დამარცხებულები კომუნიზმიდან საბაზრო ეკონომიკასა და
დემოკრატიულ ორბიტაზე გადასვლის პროცესის მონაწილე გახადა. ბუნებრივია, ეს
ორი პარტია ასოცირდებოდა აღნიშნული განხეთქილების სხვადასხვა მხარესთან -
TS-LKD გარდამავალ გამარჯვებულებთან და ყოფილი კომუნისტები (LDDP და
მოგვიანებით - LSDP) - დამარცხებულებთან (ნეიტრალურებთან). 2000-იან წლებში
პარტიული სისტემის სტაბილურობა შემცირდა. დაარსდა რამდენიმე ახალი პარტია,
რომელთაც  მყისიერ საარჩევნო წარმატებას მიაღწიეს,  მაგრამ, როგორც წესი,
ახლად დაარსებული პარტიები ვერ ახერხებდნენ,პარტიულ სისტემაში პოზიციების
შენარჩუნებას. ეს ტენდენცია დღემდე გრძელდება -  ფერმერთა და მწვანეთა
კავშირი (LŽVS)უახლესი მაგალითია ადრე ნაკლებად ცნობილი პარტიისა, რომელიც
მზარდი პოპულარობით და საარჩევნო  წარმატებით გამოირჩევა. 2016 წლიდან მან
შეცვალა LSDP, როგორც TS-LKD-ის მთავარი კონკურენტმა.  



ლიეტუვის კოალიციური სამთავრობო კაბინეტების
მიმოხილვა

ლიეტუვაში პარტიებზე დაფუძნებული მთავრობების ისტორია 1992 წლის
საპარლამენტო არჩევნებით იწყება. 1990-1992 წლებში მთავრობები არ
ყალიბდებოდაპარტიულ საფუძველზე და მათ მხარს უჭერდა დიდი კარვების
ლიეტუვის დამოუკიდებლობის მოძრაობა საუდის-ს. მას შემდეგ, მხოლოდ 1992 წლის
სეიმის (ლიეტუვის ერთპალატიანი პარლამენტი) არჩევნების შედეგად მოხდა
მთავრობის  ერთპარტიული უმრავლესობით ფორმირება. 1992-1996 წლების
საპარლამენტო ვადის შემდეგ ყველა სხვა მთავრობა იყო მრავალპარტიული
(კოალიციური), გარდა TS-LK-ის ერთპარტიული უმცირესობის მთავრობისა 1999-2000
წლების საპარლამენტო პერიოდში (დანართში იხილეთ ლიტვის პარტიების
სახელების აბრევიატურები). როგორც 1-ლი ცხრილიდან ჩანს, ლიეტუვურმა
დემოკრატიამ შედარებით მოკლე დროში გამოსცადა  ყველა ტიპის პარტიული
სამთავრობო კოალიცია: მცირე უპირატესობით  გამარჯვებულ (პარტიების მხოლოდ
ის რაოდენობა, რაც   უმრავლესობის ფორმირებას სჭირდება), დიდი უპირატესობით
გამარჯვებული (კოალიციაში უფრო მეტი პარტიაა, ვიდრე საჭიროა
უმრავლესობისთვის) და უმცირესობა (კოალიცია, რომელსაც აქვს 71-ზე ნაკლები
მანდატი 141 მანდატიდან სეიმში).
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ცხრილი 1. პრემიერ-მინისტრები და კოალიციის ტიპები ლიეტუაში 1993 წლის

შემდეგ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ტექნიკურად TS-LKD-ს შეეძლო 70 მანდატით ერთპარტიული უმრავლესობით 
 მოსულიყო მმართველობაში, რადგან 1996 წლის არჩევნების შემდეგ პარლამენტის
141-დან რამდენიმე ადგილი  ვაკანტური დარჩა.
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კოალიციურ პარტიათა  შეთანხმებები

 

სამთავრობო კოალიციებსა და ოპოზიციას შორის კონკურენცია ჩვეულებრივი
მოვლენაა ლიეტუვის პოლიტიკაში (ოპოზიცია უმეტესად ფრაგმენტულია: მაგ. 2021
წელს სეიმს ჰყავდა ხუთი საპარლამენტო ჯგუფი, რომეთაგან არც ერთი არ
ეკუთვნოდა მთავრობას). თუმცა, უნდა ითქვას, რომ  ეროვნული დონის
სტრატეგიული მიზნები დროდადრო ყველა საპარლამენტო პარტიას აერთიანებს.

როგორც წესი, პარტიებს შორის  თანამშრომლობა იწყება ისეთი გარე ფაქტორების
გამო, როგორიცაა საერთაშორისო ალიანსებში გაწევრიანება ან საგარეო
საფრთხეები. ასეთი კონსენსუსის ერთ-ერთი ადრეული მაგალითია ლიეტუვის
მთავარი პოლიტიკური ძალების ერთსულოვანი მისწრაფება ევროკავშირში
გაწევრიანებისკენ (მიუხედავად იმისა, რომ 1990-იან წლებში ყოფილ კომუნისტურ
მემარცხენე და მემარჯვენე პარტიებს შორის პოლიტიკური განხეთქილება იყო).
ლიეტუვის დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ევროკავშირში
გაწევრიანებისკენ მისწრაფებას გამოხატავდნენ არა მხოლოდ  საუდის-ის  (TS-LK)
მემარჯვენე მემკვიდრეები, არამედ ყოფილი კომუნისტური მემარცხენე ფრთა და
მისი ლიდერი ბრაზაუსკასი. მას შემდეგ, რაც 1993 წელს მან ლიეტუვის პირველ
პირდაპირი კენჭისყრის წესით ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებშიგაიმარჯვა,
ერთ-ერთ პირველივე საჯარო მიმართვაში განაცხადა, რომ ლიეტუვა ევროკავშირში
გაწევრიანებისთვის იბრძოლებდა.  მას შემდეგ  ეს პოზიცია არასოდეს გამხდარა
სერიოზული დავის საგანი მსხვილ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, მიუხედავად მათი
სამთავრობო თუ ოპოზიციური სტატუსისა.

ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით კიდევ მიღწეული იქნა ცნობილი
პოლიტიკოსების გარკვეული ძალისხმევით იქნა მიღწეული. მიუხედავად იმისა, რომ
1994 წლის დასაწყისში ბრაზაუსკასმა ნატოში გაგზავნა წერილი, სადაც  ლიეტუვის
ნატოში გაწევრიანებას ითხოვდა,  ყოფილ კომუნისტურ (LDDP) და მემარცხენე (LSDP)
პარტიებში ამ წევრობისკენ სწრაფვასთან დაკავშირებით ისევ არსებობდა
გარკვეული განხეთქილება და აზრთა სხვადასხვაობა. თუმცა, 2001 წელს
თერთმეტმა საპარლამენტო პარტიის წარმომადგენელმა ოფიციალურ
შეთანხმებაში. ხელახლა დაადასტურა ლიეტუვის თავდაცვის პოლიტიკის
სტრატეგიული მიზნები და ნატოს წევრობის ვალდებულება. ყოფილი პრემიერ-
მინისტრის(2006-2008) გედიმინას კირკილასის (LSDP-დან; 2001 წელს LDDP-ს შეუერთდა)
მიხედვით, ნატოში გაწევრიანების შესახებ  მემარჯვენე პარტიებში სრული
თანხმობა იყო; თუმცა, მემარცხენე ლიდერებს შეთანხმების მხარდასაჭერად
უწევდათთავიანთი პარტიული კოლეგების დარწმუნება. (Jastramskis 2021). ასევე
მნიშვნელოვანი იყო უპარტიო პრეზიდენტ ვალდას ადამკუსისმმართველობა (1998-
2003, 2004-2008),რომელიც დასავლური ორიენტაციის მტკიცე მხარდამჭერით
გამოირჩეოდა. მისმა ძალისხმევამ და პოპულარულობამ დადებითი როლი ითამაშა
პარტიათა შორის კონსენსუსის ჩამოყალიბებისა  და ლიეტუვის ევროკავშირსა და
ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით 2004 წელს.

2014 წელს,  კიდევ ერთი კოალიციური შეთანხმება იქნა მიღწეული უკრაინის
წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის და ყირიმის ანექსიის კონტექსტში.
ლიეტუვის შვიდი ძირითადი საპარლამენტო პარტია (მათ შორის LLRA,  რომელიც 
       



ჩვეულებრივ პრაგმატული შეხედულებები აქვს  რუსეთთან დაკავშირებით)
შეთანხმდა, რომ 2020 წლისთვის მშპ-ს 2% დაეთმო თავდაცვის სფეროსთვის.
კოალიციური  შეთანხმებების თვალსაზრისით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო
ლიეტუვის შემდეგი  უპარტიო პრეზიდენტის, დალია გრიბაუსკაიტეს (2009-2019) მიერ
გაწეული ძალისხმევა. 

ლიეტუვის საარჩევნო სისტემის ზოგიერთი
მახასიათებელი

ლიეტუვაში სამთავრობო კოალიციების შექმნის აუცილებლობა პარლამენტის
ფრაგმენტაციის შედეგად წარმოიშობა,  რაც, თავისთავად, შერეული პარალელური
საარჩევნო სისტემის ეფექტით საკმაოდ კარგად იხსნება (Jastramskis 2018). 1992
წლიდან, ლიეტუვა იყენებს თითქმის შერეულ საარჩევნო ფორმულას ორი
დამოუკიდებელი მონაწილით.  პარლამენტის 141 წევრიდან (დეპუტატი) 70
ერთმანდატიან ოლქებში ორმხრივი უმრავლესობის წესით ირჩევა (გამონაკლისი
იყო 2000 წლის არჩევნები, როდესაც გამოყენებული იყო მარტივი მრავლობითობის
წესი). 141 საპარლამენტო ადგილიდან დარჩენილი 71 კი არჩეულია ქვეყნის
მასშტაბით პროპორციულ ოლქში 5 პროცენტიანი კანონიერი ბარიერით (საარჩევნო
კოალიციებისთვის გამოიყენება 7 პროცენტიანი ბარიერი).

ცხრილი 2. ლიეტვის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულების მიერ
მოპოვებული მანდატები 1992-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* მათ შორის ორი დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომლებიც სარგებლობდნენ
პარტიის მხარდაჭერით და არჩევნების შემდეგ შეუერთდნენ საპარლამენტო ჯგუფს.
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როგორც მე-2 ცხრილის მონაცემებიდან ჩანს, რვა საპარლამენტო არჩევნებიდან 6-
ში პროპორციული პრინციპით არჩევა ნაკლებად ხელსაყრელი აღმოჩნდა
გამარჯვებული პარტიისთვის. 1996 და 2020 წლის არჩევნებში  TS-LKD და LVŽS-ს
შეეძლოთ მიეღოთ მკაფიო უმრავლესობა, თუ არჩევნები ტარდებოდა მხოლოდ
ერთწევრიან ოლქებში. პროპორციული პრინციპით არჩეული ნაწილი  არ ქმნის
დამოუკიდებელ ფრაგმენტაციას, რადგან ლიტველები სხვადასხვა ფაქტორის (ორ
რაუნდიანი სისტემა, პარტიულობა, საარჩევნო არასტაბილურობა და ახალი
პარტიების  ხელშეწყობა) გამო ხმას აძლევენ ორზე მეტ პარტიას, თუნდაც,
ერთწევრიან ოლქებში. ქვეყნის მასშტაბით პროპორციული ოლქების არსებობა
ხელს უწყობს ისეთი სიტუაციის შექმნას, როდესაც მთავრობის ფორმირებისთვის
და მინისტრთა თანამდებობების განაწილებისთვის კოალიციის შექმნა პრაგმატულ
აუცილებლობად იქცევა. 

თუ ვიმსჯელებთ არა მხოლოდ ლიტვის გამოცდილებიდან, არამედ საარჩევნო
სისტემებზე ჩატარებულ სხვა კვლევებზე დაყრდნობით (იხ. Norris 1997, Norris 2004,
Gallagher and Mitchell 2005), პროპორციულ სისტემას მივყავართ მრავალპარტიულ
სისტემებამდე და კოალიციურ მთავრობებამდე. გამომდინარე აქედან, ეს უნდა
დაინერგოს იმ ქვეყნებში , სადაც მაჟორიტარული ტენდენციები საფრთხეს უქმნის
დემოკრატიას. კოალიციის პრინციპის ხელისუფლების ფორმირების აუცილებელ
კომპონენტად ჩამოყალიბებამ დასაარჩევნო სისტემის პროპორციულობის
გაზრდამ, შეიძლება, მნიშვნელოვნად  შეუწყოს ხელი კონსენსუსზე დამყარებული
პოლიტიკის კულტურის ჩამოყალიბებას.

პარტიული იდეოლოგიები და კონსენსუსზე დაფუძნებული
პოლიტიკის შემუშავება

1996 წლიდან ლიეტუვის პარტიული სისტემა მემარცხენე და მემარჯვენე
სამთავრობო კოალიციების მონაცვლეობით ზომიერ პლურალიზმს წარმოადგენდა.
ამ კოალიციებს  ხელმძღვანელობდნენ LSDP და TS-LK (TS-LKD; TS-LKD, რომელიც 
 გაერთიანდა ქრისტიან დემოკრატებთან 2008 წელს). 2016 წელს LVŽS-მ შეცვალა LSDP,
როგორც მთავარი პოლუსი მემარცხენეთა ცენტრში. 

განსაკუთრებით  1990-იანი წლების დასაწყისში, ძირითად პარტიებს შორის
გარკვეული პოლარიზაცია მაინც შეინიშნებოდა, რაც ძირითადად დაკავშირებული
იყო საბჭოთა წარსულის შეფასებასთან (ყოფილი კომუნისტური და
ანტიკომუნისტური პარტიების შეხედულებების დაპირისპირება) და პარტიის
ლიდერებს შორის პირადი ხასიათის კონფლიქტებთან. თუმცა, წამყვანი
პოლიტიკური პარტიებისა და ალტერნატიული (მემარცხენე თუ მემარჯვენე)
მთავრობების სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა საკმაოდ ერთსულოვანი
იყო, რამაც, საბოლოო ჯამში,  ქვეყანაშითანამშრომლობის შესაძლებლობა შექმნა
ევროკავშირის მიმართ საკმაოდ ერთსულოვანმა და პოზიტიურმა
დამოკიდებულებამ,  როგორც  იდეოლოგიურმა ფაქტორმა,  პარტიულ სისტემაში
ერთმანეთის  მთავარ კონკურენტები გააერთიანა. შედეგად, 2006 წლის სამთავრობო
კრიზისი (პოპულისტური FP-ის  გამოსვლის შემდეგ) განმუხტა უმცირესობის
კოალიციამ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა LSDP-ის წევრი,  პრემიერ მინისტრი
კირკილასი.  
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მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციურმა TS-LK-მ მთავრობაში მინისტრების
დელეგირება არ მოახდინა, მან პარლამენტსნდობა გამოუცხადა.  . ასევე, თავის
მხრივ, უპარტიო პრეზიდენტმა, ადამკუსმა  უმცირესობის მთავრობის
ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი.

ლიეტუვაში კოალიციის   და პარტიული თანამშრომლობის შედარებით მარტივად
ჩამოყალიბების  ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ორ
ძირითად დასავლურ განზომილებასთან დაკავშირებით (ეკონომიკური მემარცხენე-
მემარჯვენე და კულტურული ლიბერალიზმი-კონსერვატიზმი) არსებულ
შეხედულებებს შორის განსხვავება  დიდი არ არის (Ramonaitė 2021). ალიანსების
შექმნა უფრო ადვილია, როდესაც ძირითადი საპარლამენტო პარტიულ ელიტებს
შორის მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური დამთხვევები არსებობს და  სხვადასხვა
პარტიის პოლიტიკოსებს შეუძლიათ, ზოგიერთ საკითხზე საერთო ენის პოვნა. ეს არ
ნიშნავს, რომ ლიეტუვური პარტიები იდეოლოგიურად ერთნაირია - მნიშვნელოვანი
განსხვავებებია პარტიული ელიტების იდეოლოგიური პოზიციების მხრივ (Ramonaitė
and Jastramskis 2014; Ramonaitė 2021). თუმცა, ეს პოლიტიკური დაყოფა არ არის
წინააღმდეგობრივი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე კოალიციურ
პარტნიორებს - LVŽS-სა და LSDP-ს მსგავსი მემარცხენე-ცენტრისტული პოზიცია
ჰქონდათ ეკონომიკურ საკითხებზე, მაგრამ კულტურულ საკითხებში ზომიერად
კონსერვატიული LVŽS უფრო ჰგავდა ოპოზიციურ TS-LKD-ს. ამრიგად, LVŽS-ს შეეძლო
დაყრდნობოდა  TS-LKD-ის ზოგიერთი წევრის მხარდაჭერას 2017 წლის დასაწყისში
ალკოჰოლის შეზღუდვის პოლიტიკის დანერგვისას.

კოალიციურ თანამშრომლობას ასევე ხელს უწყობს მხარეთა მზარდი კონსენსუსი
საბჭოთა წარსულისა და რუსეთის შეფასებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად
იმისა, რომ პარტიულ ელექტორატებს შორის ამ დამოკიდებულებებში
განსხვავებები არსებობს,  ძირითადი საპარლამენტო პარტიების პოზიციები
თანხვედრაშია. როგორც რამონაიტე (2020, გვ. 8) ლიეტუვის საპარლამენტო
პარტიების ანალიზში აჯამებს, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ „ოთხი
უდიდესი საპარლამენტო პარტია - LVŽS, TS-LKD, LSDP და LRLS - აშკარად
ანტისაბჭოთაგანწყობისაა, თუმცა LSDP-ის პოზიცია ოდნავ უფრო ზომიერია“.
რუსეთთან ურთიერთობების საერთო გამოცდილება დადებით როლს ასრულებს
პარტიულ თანამშრომლობაში. LLRA (2016 წლის შემდეგ 141-დან 8 საპარლამენტო
ადგილი და 2020 წლის არჩევნების შემდეგ 3 მანდატი) გარკვეულწილად
გამონაკლისია ამ წესიდან, რადგან პარტიის წარმომადგენლებს ჯერ კიდევ აქვთ
შედარებით პროსაბჭოთა და პრაგმატული შეხედულებები რუსეთის მიმართ. თუმცა,
ეს დამოკიდებულებები პოლიტიკაში არ რეალიზდება: მაგალითად, სხვა
პარტიებისა და პრეზიდენტის ზეწოლა ნიშნავდა იმას, რომ LLRA-მ ასევე მოაწერა
ხელი ხელშეკრულებას თავდაცვის ხარჯების გაზრდის შესახებ 2014 წელს. საერთო
ჯამში, რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება არის ის ფაქტორი, რომელიც ლიტვის
პოლიტიკური ელიტას აერთიანებს.

კიდევ ერთი კონსენსუსი ქვეყნის ევროკავშირისკენ ორიენტაციასთან
დაკავშირებით არსებობს.ხმის მიცემის აპლიკაცია  My Vote-ის მიხედვით, არ
არსებობს ძირითადი საპარლამენტო პარტიები, რომლებიც აშკარად
ეწინააღმდეგებიან ევროკავშირს, ხოლო LVŽS-მ დაიკავა ცენტრისტული პოზიცია
ევროკავშირის საწინააღმდეგო და მხარდამჭერ დიქოტომიაში. ამ კონსენსუსს
აძლიერებს ლიტვის ევროკავშირის მხარდამჭერი უპარტიო პრეზიდენტების
პოზიცია. 



კოალიციის შეთანხმების გასაჯაროება ეხმარება კაბინეტს საზოგადოებას
გააცნოს თავისი მიზნები და პრიორიტეტები.

კოალიციური კაბინეტების და ერთიანი მთავრობის
ფორმირება

განმარტების მიხედვით, კოალიციები შედგება რამდენიმე მინისტრისგან,
რომლებიც დელეგირებულია კოალიციის  პარტნიორი სხვადასხვა პარტიის მიერ.
თითოეული მინისტრი პასუხისმგებელია გარკვეული სამინისტროს ყოველდღიურ
საქმიანობაზე და, ბუნებრივია, ბევრად უფრო ინფორმირებულია ამ სფეროს
შესახებ, ვიდრე მისი კოლეგები. ამას ეწოდება "ინფორმაციული უპირატესობა" ან
"ინფორმაციული ასიმეტრია". საშიშროება, რომელსაც მუდმივად აწყდებიან
კოალიციური კაბინეტები, არის ის, რომ ცალკეული მინისტრები გამოიყენებენ
ინფორმაციულ ასიმეტრიას იმ საქმიანობებში ჩართვისთვის, რომლებიც მათ ან მათ
პარტიებს მცირე სარგებელს მოუტანს, მაგრამ, შესაძლოა, არ შეესაბამებოდეს
მთლიანი კოალიციის ინტერესებს. ასეთ ქმედებებს ზოგჯერ „ფარულ ქმედებას“
უწოდებენ. მსგავსი ქმედებები  კოალიციური კაბინეტების ნაადრევად დაშლის
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია.

აქედან გამომდინარე, კოალიციის პარტნიორებს შორის ინფორმაციული
ასიმეტრიის შესაზღუდავად და მინისტრების ფარული ქმედებების თავიდან
ასაცილებლად სამთავრობო კოალიციებმა შეიმუშავეს სხვადასხვა მექანიზმი. ორი
ასეთი მექანიზმი, რომლებიც პირველად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში დაინერგა,
გამოიყენეს ლიეტუვაში (და ბალტიისპირეთის სხვა ქვეყნებში).  ეს მექანიზმებია:
კოალიციური შეთანხმებები და მინისტრთა ჩრდილოვანი კაბინეტის ფორმირება.
ორივე მექანიზმის გამოყენებამ უზრუნველყო კოალიციური კაბინეტების უფრო
შეუფერხებლად მუშაობა და გრძელვადიანი საქმიანობა (Pukelis 2018). ქვემოთ
მოცემულ ქვეთავებში წარმოგიდგენთ მიმოხილვას, თუ როგორ იქნა აღნიშნული
მექანიზმები გამოყენებული და რა სარგებელი მოუტანა  ამ შეთანხმებებმა
ლიეტუვაში კოალიციურ კაბინეტებს.

კოალიციური შეთანხმებები

კოალიციის შექმნისას შეთანხმებული ძირითადი პუნქტების კოალიციურ
შეთანხმებად გაფორმება ორი თვალსაზრისით არის მომგებიანი. პირველ რიგში, ეს
არის ერთ-ერთი გზა, თუ როგორ შეუძლიათ სამთავრობო კოალიციებს (ნაწილობრივ
მაინც) დარწმუნდნენ, რომ კოალიციის შექმნისას შეთანხმებული დებულებები
შენარჩუნდება. მეორე მხრივ,  სხვა კოალიციური პარტნიორები დაპირისპირების
შემთხვევაში ვერ შეძლებენ რადიკალურად განსხვავებული ნარატივებით
თავდაპირველი შეთანხმების შეცვლას. ამ შეთანხმებებს იურიდიული ძალა არ
გააჩნია, შესაბამისად, შეთანხმების დარღვევის შემთხვევაში შეუძლებელია
კოალიციის წევრი პარტნიორის წინააღმდეგ სასამართლოში ჩივილი. თუმცა, ამ
დოკუმენტებს მაინც საკმაო ძალა აქვს. ჩვეულებისამებრ, შეთანხმების ეს
დოკუმენტები  საჯაროდ ქვეყნდება, რაც ხელს უწყობს რამდენიმე მიზნის მიღწევას:
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საჯაროდ ხდება ცნობილი შეთანხმებული მიზნებისადმი თითოეული კოალიციის
პარტნიორის ერთგულება. ეს ურთულებს კოალიციის ცალკეულ პარტნიორს
აზრის შეცვლას და რთული გადაწყვეტილებების მიღებისგან თავის შუა გზაზე
არიდებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კოალიციური შეთანხმებების
ერთგულება ერთგვარი  „პოლიტიკური ვალდებულებაა“ - მათი დარღვევა იწვევს
რეპუტაციის მნიშვნელოვნად შელახვას უკავშირდება.

შეთანხმებაში დაზუსტებულია, როგორ ნაწილდება კოალიციურ პარტნიორებს
შორის ისეთი ძირითადი პოლიტიკური თანამდებობები, როგორიცაა მინისტრთა
პორტფელი, თანამდებობები პარლამენტში (მაგ. სპიკერი, კომიტეტის
თავმჯდომარეები) და ა.შ.

განმარტებულია, როგორ განიხილავენ და იღებენ ერთობლივ
გადაწყვეტილებებს კოალიციის წევრი პარტნიორები.

დაზუსტებულია კაბინეტის პოლიტიკის პრიორიტეტები.

დააკონკრეტებულია ძირითადი რეფორმებისა და პოლიტიკის იმ რეფორმების
შინაარსი, რომლებიც უნდა განხორციელდეს პოლიტიკის თითოეულ სფეროში.

კოალიციურ შეთანხმებებს შეიძლება ჰქონდეს მრავალი ფორმა. ის შეიძლება იყოს
ერთიანი კონსოლიდირებული დოკუმენტი, მაგრამ ასევე შეიძლება
წარმოადგენდეს დოკუმენტების ერთობლიობას. ლიეტუვაში ზოგიერთმა
კოალიციამ საჭიროდ ჩათვალა   დოკუმენტის პროექტში პოლიტიკის რუბრიკის
შეტანა, რაც მოგვიანებით კაბინეტის დღის წესრიგად იქცა. ასევე   ხელი მოაწერეს
შეთანხმებას მინისტრთა კაბინეტის და სხვა პოზიციების გადანაწილებასა  და
კოალიციის საქმიანობის შესახებ. კოალიციურ შეთანხმებებს რამდენიმე ფუნქცია
აქვს:

ლიეტუვის კოალიციური კაბინეტების მიერ კოალიციური შეთანხმებების პრაქტიკა
გამოიყენებოდა   1996 წლის პირველივე კოალიციური კაბინეტის დაარსების
შემდეგ. მას შემდეგ ისინი ლიეტუვის კოალიციური კაბინეტების აუცილებელ
მახასიათებელად იქცა,  ასევე,  გაიზარდა მოცულობითად  და მეტი კონკრეტიკა
შეიძინა. თავდაპირველი შეთანხმებები მხოლოდ რამდენიმე გვერდისგან
შედგებოდა და ასახავდა აბსტრაქტულ მიზნებსა და ზოგად პოლიტიკურ
პრიორიტეტებს. მოგვიანებით მათი მოცულობა ასზე მეტ გვერდამდე გაიზარდა და
მოიცავს არა მხოლოდ ზოგადი პოლიტიკის პრიორიტეტებს, არამედ რეფორმებისა
და პოლიტიკური სვლების განხორციელების გეგმებს. 

რამდენიმე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომლებსაც ჩვენ გავესაუბრეთ, ხაზს
უსვამს დროის და ინვესტიციის მნიშვნელობას ყოვლისმომცველი კოალიციური
შეთანხმების შემუშავებაში. მათი თქმით, თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ
თითოეულ კაბინეტს აქვს შედარებით ხამოკლე დრო, როდესაც მათ შეუძლიათ
არსებითად მნიშვნელოვანი  რეფორმების ინიცირება. ამიტომ მნიშვნელოვანია
კოალიციურ პარტნიორების შეთანხმება და კოალიციის ფორმირების პროცესში
რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა, რათა ახალმა კაბინეტმა დაუყოვნებლივ დაიწყოს
მუშაობა. 
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თუ ეს არ გაკეთდა, არსებობს რისკი, რომ კოალიციური პარტნიორები ვერ
მიაღწევენ შეთანხმებას საკვანძო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებასთან
დაკავშირებით, რაც შეაფერხებს   კოალიციის მუშაობას. ბალტიისპირეთის
ქვეყნებში კოალიციური კაბინეტების  შედარებითმა ანალიზმა აჩვენა, რომ
კაბინეტებს, რომლებსაც ჰქონდათ უფრო გრძელვადიანი და მრავალმხრივი
კოალიციური შეთანხმებები, ჰქონდათ უფრო სტაბილური  და ხანგრძლივი
თანამშრომლობის ისტორია (Pukelis 2018).

თუმცა, ამავდროულად, ზოგიერთი კოალიცია (განსაკუთრებით კი ისინი, რომლებიც
შუალედურ პერიოდში ყალიბდება) უფრო პრაგმატულ მიდგომას იყენებს. იმის
გათვალისწინებით, რომ კოალიციურ პარტნიორებს შორის ძირითადი პოზიციები
მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ეს კოალიციური კაბინეტები ცდილობენ მხოლოდ
რამდენიმე კონკრეტული და ხელშესახები პოლიტიკური ნაბიჯის განსაზღვრას,
რომლებზეც ყველა პარტნიორი  თანხმდება. ასეთი პრაგმატული ხედვით
დაკომპლექტებული კაბინეტები, რომლებიც ჯანსაღ პოლიტიკურ ნაბიჯებზეა
ორიენტირებული,   კარგი გზაა ვადამდელი არჩევნებისა  და პოლიტიკური
კრიზისების თავიდან ასაცილებლად.

მინისტრების ჩრდილოვანი კაბინეტის ფორმირება

კოალიციური შეთანხმებები ეხმარება კოალიციებს პროდუქტიულ
თანამშრომლობასა და უთანხმოების თავიდან აცილებაში. თუმცა, ეს შეთანხმებები  
სრულად ვერ ჭრის ზემოთ აღწერილი ინფორმაციული ასიმეტრიისა და ფარული
მოქმედებების პრობლემებს. საიდან უნდა იცოდნენ კოალიციურმა პარტნიორებმა,
რომ რომელიმე მინისტრი არ გადაუხვევს შეთანხმებულ პრინციპებს?

ეს მიიღწევა მინისტრების ჩრდილოვანი კაბინეტის შექმნით: სამინისტროში
ნიშნავენ თანამდებობის პირებს კოალიციის წევრი სხვა პარტიებიდან. ამრიგად, ამ
ადამიანს აქვს წვდომა შიდა ინფორმაციაზე და შეუძლია გაიგოს, აკეთებს თუ  არა
მინისტრი ისეთ რამეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კოალიციის სხვა
პარტნიორების უკმაყოფილება. ჩრდილოვანი კაბინეტი შეიძლება შეიქმნას
უმცროსი მინისტრების (ანუ პოლიტიკური ნიშნით დანიშნული მინისტრები,
რომლებიც მინისტრთა კაბინეტის წევრები არიან) დანიშვნით, ან შესაბამისი
საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების დანიშვნით. მინისტრების
დაჩრდილვის პოლიტიკა აქტიურად  გამოიყენება დასავლეთ ევროპის ბევრ
ქვეყანაში და ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. საშუალოდ, მინისტრების
დაახლოებით ნახევარი ჩრდილოვანი კაბინეტის წევრია და ლიეტუვაში ეს
მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია ( 64%).
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დიაგრამა 1. მინისტრების ჩრდილოვანი კაბინეტი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში
(Pukelis 2018)

მინისტრთა ჩრდილოვანი კაბინეტის ფრომირების  ორივე რეჟიმს აქვს თავისი
დადებითი მხარე. უმცროსი მინისტრების გამოყენება ხელსაყრელია, რადგან
კოალიციურ პარტნიორებს შეუძლიათ უკეთ გაიგონ, რა ხდება სამინისტროს შიგნით.
ისინი ეცნობიან არა მხოლოდ მინისტრის პოლიტიკურ გეგმებს და განზრახვებს,
არამედ საჯარო მოხელეების განწყობასა და დამოკიდებულებებსაც.
ამავდროულად, საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს უფრო მეტი
ფორმალური უფლებამოსილება აქვთ: მათ შეუძლიათ სამინისტროს
საკანონმდებლო წინადადებებში ცვლილებების შეთავაზება  და ასევე გარკვეული
კუთხით აკონტროლებენ სამთავრობო კანონპროექტებს, რომლებსაც პარლამენტში
უყრიან კენჭს. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ  კითხვების დასმა და სამინისტროსგან
დოკუმენტების და ინფორმაციის გამოთხოვა. თუმცა, თითოეულ რეჟიმს აქვს
გარკვეული ნაკლოვანებებიც. კომიტეტის თავმჯდომარეებს არ უწევთ
სამინისტროში ყოველდღიურად ვიზიტი. ამიტომ, როგორც წესი, არ აქვთ სრული
ინფორმაცია სამინისტროში მიმდინარე მოვლენებზე. 
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ამავდროულად, უმცროსი მინისტრების მინისტრთა კაბინეტის ჩრდილოვან
წევრებად დანიშვნა ზედმეტად შეურაცხმყოფლად შეიძლება აღიქმებოდეს.
კერძოდ კი, ზოგიერთ მინისტრს შეიძლება ჰქონდეს სამართლიანი მოელოდინი,
რომ საკუთარი გუნდის შეკრებას შეძლებს, ხოლო სხვა კოალიციური
პარტნიორებისთვის უმცროსი მინისტრების დელეგირება,  შესაძლოა, ასევე
არასასურველიც  იყოს.

ისტორიულად, ლიეტუვაში ზედამხედველობისა და კონტროლისთვის  იყენებდნენ
როგორც უმცროსი მინისტრების, ასევე კომიტეტის თავმჯდომარეების რესურსს.
ამის მიზეზი იყო კოალიციურ პარტნიორებს შორის მაქსიმალური
ზედამხედველობის, ურთიერთკონტროლის და ინფორმაციის გაცვლის
აუცილებლობა. თუმცა, დროთა განმავლობაში, უმცროსი მინისტრების  პრინციპის
გამოყენება შეწყვიტეს. კომიტეტის თავმჯდომარეების დანიშვნა ლიეტუვაში
მინისტრთა დაჩრდილვის დომინანტური გზა გახდა. მსგავსი ტენდენციები
დაფიქსირდა ესტონეთში, სადაც ჩრდილოვანი კაბინეტის  უმცროსი მინისტრების
პრაქტიკა მხოლოდ მცირე ხნით გამოიყენეს, მაგრამ მოგვიანებით ესეც შეწყვიტეს.

დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ჩრდილოვანი კომიტეტის თავმჯდომარეები
ინიშნებიან სხვადასხვა სქემით, მაგრამ ლიეტუვაში ეს სქემა ასე მუშაობს:
კომიტეტის თავმჯდომარეები ინიშნებიან ყველაზე დიდი (პრემიერ-მინისტრის)
კოალიციის პარტიიდან, რათა ,,დაჩრდილონ” მინისტრები კოალიციის სხვა
პარტნიორი პარტიებიდან. არსებულ პოლიტიკურ მოცემულობაში, ეს იძლევა
ძალაუფლების გარკვეული გადანაწილების შესაძლებლობას კოალიციის უფროს
და უმცროს პარტნიორებს შორის. ზოგიერთი მაღალი რანგის პოლიტიკოსი,
რომელსაც ჩვენ გავესაუბრეთ, ასევე მიუთითებს, რომ მსგავსი შეთანხმება, ასევე,
საშუალებას აძლევს კოალიციის უფროს პარტნიორებს, თავი დაცულად იგრძნონ და
უმცროსი კოალიციის პარტნიორებს გადასცენ უფრო მნიშვნელოვანი
სამინისტროები. მათი პარტიის წევრის საპარლამენტო კომიტეტის
თავმჯდომარეობა, რომელიც ზედამხედველობს მინისტრებს   და მათთან იზიარებს
ძალაუფლებას, პარტიასთავიდან არიდებს იმ გარკვეულ გაურკვევლობას და
ყოყმანს,რაც თან ახლავს უმცროსი კოალიციური პარტნიორისთვის მნიშვნელოვანი
თანამდებობის დათმობას.

დასკვნა და რეკომენდაციები

ლიეტუვაში პოლიტიკური სისტემა შედარებით სტაბილურია სხვა პოსტსაბჭოთა
ქვეყნებთან შედარებით. ამ სტაბილურობის მიღწევის გზაზე მთავარი ნაბიჯი იყო
პოლიტიკური ძალაუფლების მშვიდობიანი და სამოქალაქო  გზით გადაბარების
პროცესი, როდესაც მთავრობის ფორმირება ხდებოდა  ორი ძირითადი პარტიული
ჯგუფის მონაცვლეობით. იმ ფაქტმა, რომ არჩევნებში დამარცხებული პოლიტიკური
პარტიები თავს დაცულად გრძნობენ  და იციან, რომ ახალი მთავრობა მათ
პოლიტიკურ დევნას არ დაიწყებს, შექმნა პრაგმატული სამუშაო გარემო ძირითად
პოლიტიკურ პარტიებს შორის. 
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კონსენსუსის პოლიტიკას აძლიერებს უპარტიო პრეზიდენტების
ხელმძღვანელობა.

მხარეთა კოალიციის შექმნას და თანამშრომლობის შეთანხმებებს ხელს უწყობს
დასავლურ საერთაშორისო სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ საერთო
მისწრაფება, უპირველეს ყოვლისა, ევროკავშირსა და ნატოში. ამ საკითხებზე
ორიენტირებულმა პოლიტიკურმა დებატებმა, შეიძლება, ხელი შეუწყოს
პარტიულ თანამშრომლობას.

ვინაიდან კოალიციის ფორმირება აუცილებელია მრავალპარტიულ
პარლამენტში ერთპარტიული უმრავლესობის გარეშე, რეკომენდებულია
საარჩევნო რეფორმა, რომელიც გააძლიერებს პროპორციულ სისტემას.

პარტიებს შორის იდეოლოგიური დამთხვევების ძიებამ და პარტიული ელიტების
გამაერთიანებელ იდეოლოგიურ ფაქტორებზე (როგორიცაა ანტისაბჭოთა
განწყობა და ევროკავშირის მხარდამჭერი პოზიციები) ხაზგასმამ, შეიძლება,
გააღრმავოს თანამშრომლობა და დაძლეულ იქნას  პირადი ხასიათის
დაპირისპირებები.

ამან შესაძლებლობა მისცა ლიეტუვის პოლიტიკურ პარტიებს დაემყარებინათ და
შეენარჩუნებინათ კონსენსუსი საგარეო პოლიტიკის ძირითად საკითხებზე,
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციაზე. თავის მხრივ, ამგვარმა კონსენსუსმა,
პარტიების  გარკვეულ იდეოლოგიურ ერთიანობასთან  ერთად, ხელი შეუწყო
შემდგომ კოალიციურ პრაქტიკას და პარტიულ შეთანხმებებს. უფრო მეტიც,
უპარტიო, პირდაპირი წესით  არჩეული ლიეტუვის პრეზიდენტები დროდადრო
გამაერთიანებელი ძალის როლს ასრულებდნენ და თავიათთი წვლილი შეჰქონდათ
კონსენსუსის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და გამტკიცებაში.

1996 წლიდან ლიეტუვაში ერთი მთავრობის გარდა ყველა კოალიციური იყო. თუმცა,
კოალიციების სიმრავლე არ ნიშნავს, რომ ამ კაბინეტების მართვა პარტიებისთვის
ადვილი იყო. სინამდვილეში, პირველი კოალიციური კაბინეტი და პრემიერ
მინისტრი, რომელის საქმიანობა   სრული ოთხწლიანი ვადით გაგრძელდა, იყო
ბუტკევიჩიუსი: ის  თანამდებობას 2012-დან 2016 წლამდე იკავებდა  (იმ შემთხვევაში
თუ LLRA-ს კაბინეტიდან გასვლას არ ჩავთვლით). კოალიციური კაბინეტის მართვა
რთული ამოცანაა - ის მრავალ პარტნიორთან ურთიერთობას გულისხმობს,
რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული ან ზოგჯერ წინააღმდეგობრივი
ინტერესები. ეს პროცესი შეიძლება გაადვილდეს პრაქტიკული გამოცდილების და
გარკვეული მექანიზმების დანერგვით, როგორიცაა კოალიციური შეთანხმებები: ეს
შეთანხმებები ხელს უწყობს კომუნიკაციას კოალიციურ პარტნიორებს შორის და
გვაძლევს საშუალებას თვალი ვადევნოთ სხვადასხვა პარტიიდანდანიშნული
მინისტრების საქმიანობას. ასეთი მექანიზმების გამოყენება ხელს უწყობს ლიტვაში
მინისტრთა კოალიციური კაბინეტის ერთიანობის ხარისხის გაზრდას  და
კაბინეტების გრძელვადიან თანამშრომლობას.

ამ ნაშრომში წარმოდგენილი ანალიზის საფუძველზე ჩამოვთვლით ძირითად
შეხედულებებსა და რეკომენდაციებს პარტიულ თანამშრომლობასა და კოალიციის
ფორმირებასთან დაკავშირებით:
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საჭიროა კოალიციის ფორმირების ფაზაში დეტალური შეთანხმებების
მომზადებისთვის დროის დათმობა.  ეს შეთანხმებები უნდა ეხებოდეს  ისეთ
აქტივობებს, რომლებიც რეალური შედეგების მომტანია. ეს შეთანხმებები,
ასევე, ეხმარება კოალიციებს იყვნენ უფრო პროდუქტიულები და თავიდან
აიცილონ უთანხმოება.

განხილული უნდა იქნას ჩრდილოვანი კაბინეტის წევრი მინისტრების
კონტროლის სხვადასხვა მექანიზმი, მაგ. ე.წ. ,,დაჩრდილვა“- საპარლამენტო
კომიტეტების თავმჯდომარეების ან კოალიციის პარტნიორი პარტიებიდან
უმცროსი მინისტრების ე.წ. ზედამხედველებად  გამოყენება.
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დანართი: პარტიის სახელწოდებათა აბრევიატურები
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