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Relacje Gruzji z UE, NATO i RosjĊ w cieniu
wewnĊtrzgruziľskiego konßiktu politycznego
Konrad Zasztowt, Maâgorzata Zawadzka
Celem artykuâu jest ocena czterech lat rzĊdów koalicji Gruziľskiego Marzenia (GM).
Szczególny nacisk poâoůony jest na politykę zagranicznĊ i zwiĊzane z niĊ aspekty polityki
wewnętrznej. Motorem reform koalicji GM byây zachęty ze strony UE i NATO, m.in.
podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE, obietnica wprowadzenia ruchu bezwizowego dla Gruzinów podróůujĊcych do Unii oraz dalsze wsparcie modernizacji armii gruziľskiej przez Sojusz Póânocnoatlantycki. Jednoczeœnie jednak na relacje Gruzji z UE
i NATO negatywny wpâyw miaâ wewnętrzny konßikt polityczny między rzĊdem GM
a opozycjĊ. Pomimo pojednawczej polityki wâadz w Tbilisi, nie zdoâano naprawiý relacji
z RosjĊ. Ich poprawa uzaleůniana jest przez Kreml od bezwarunkowego przywrócenia
rosyjsko-gruziľskich stosunków dyplomatycznych zerwanych po wojnie pięciodniowej
w 2008 roku. Byâo to warunkiem nie do przyjęcia dla Gruzji, gdyů oznaczaâoby akceptację rosyjskiej okupacji i peâzajĊcej aneksji regionów Abchazji i Cchinwali.
Stosunki Gruzji z UE w latach 2012 – 2016
Szereg dziaâaľ majĊcych na celu integrację Gruzji z UniĊ EuropejskĊ podjęây jeszcze rzĊdy Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN). Integracja z UE staâa się dla
rzĊdu w Tbilisi priorytetem po kryzysowym roku 2008, gdy wojna pięciodniowa znaczĊco zmniejszyâa szanse Gruzji na czâonkostwo w NATO. Rezultaty kilkuletnich
wysiâków staây się jednak widoczne juů w okresie rzĊdów koalicji Gruziľskiego Marzenia (GM). Podpisanie umowy stowarzyszeniowej, w tym jej gospodarczego komponentu – umowy o pogâębionej streÞe wolnego handlu (Deep and Comprehensive Free
Trade Agreement - DCFTA) byâo w latach 2012 – 2014 priorytetem dla rzĊdu GM.
Ostatecznie umowa zostaâa parafowana na szczycie Partnerstwa Wschodniego (PW)
w Wilnie 29 listopada 2013 roku i podpisana w czerwcu 2014 roku. Od 1 lipca 2014
roku Gruzja pozostaje stowarzyszona z UniĊ EuropejskĊ. Od sierpnia 2014 roku
umowa o pogâębionej streÞe wolnego handlu z UE zostaâa wprowadzona tymczasowo, a następnie po ratyÞkacji przez parlamenty wszystkich paľstw czâonkowskich UE
i Parlament Europejski weszâa w ůycie 1 lipca 2016 roku1.
1

http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2014007
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Po wyborach parlamentarnych w paŭdzierniku 2012 roku relacje instytucji unijnych z rzĊdem koalicyjnym GM rozwijaây się dobrze, co nie znaczy, ůe bezproblemowo. Ze względu na rosyjskie kontakty biznesowe i polityczne Bidziny Iwaniszwilego, biznesmena, zaâoůyciela i sponsora koalicji GM, pojawiây się obawy, czy jako
premier nie wpâynie on na zmianę kursu polityki zagranicznej Gruzji w kierunku
zbliůenia z RosjĊ w miejsce wczeœniejszej integracji z UE i NATO. Mimo dwuznacznych wypowiedzi samego Iwaniszwilego, rzĊd GM kontynuowaâ proeuropejskĊ
i euroatlantyckĊ politykę ZRN2. KwestiĊ budzĊcĊ zaniepokojenie polityków w Unii
Europejskiej staây się teů areszty liderów poprzednio rzĊdzĊcego w Gruzji ZRN.
GM doszâo do wâadzy na fali zmęczenia spoâeczeľstwa autorytarnymi praktykami ZRN. O ostatecznej poraůce tej ostatniej partii w wyborach parlamentarnych
w 2012 roku zadecydowaâo ujawnienie Þlmów z torturami więŭniów. Samowola
w resortach siâowych byâa tajemnicĊ poliszynela dla większoœci Gruzinów, ale upublicznienie nagraľ ostatecznie skompromitowaâo ZRN3. Po wyborach doszâo do
aresztowaľ, procesów i wydania dâugoletnich wyroków więzienia w przypadku kilku waůnych polityków tej partii. Rozliczenie przestępstw dokonanych przez wâadze
w okresie rzĊdów ZRN pozostawaâo w latach 2012 – 2016 jednym z gâównych elementów programu i doktryny GM.
OsĊdzono m.in. byâego premiera i dâugoletniego ministra spraw wewnętrznych
Wano Merabiszwilego (skazany na 5 lat za przekupstwo wyborców i naduůycie
wâadzy), byâego ministra sprawiedliwoœci, obrony i spraw wewnętrznych, Baczo
Achalaię (skazany na 7,5 roku za torturowanie więŭniów) oraz byâego mera Tbilisi
Gigiego Ugulawę. Ten ostatni zostaâ aresztowany i oskarůony o bezprawne wydanie œrodków publicznych oraz pranie brudnych pieniędzy w czerwcu 2014 roku
tuů przed wyborami municypalnymi. Uderzyâo to w wizerunek ZRN i wpâynęâo
na poraůkę w walce wyborczej o stanowisko mera stolicy innego polityka tej partii
– Niki Melii4.
W sierpniu 2014 roku sĊd zadecydowaâ o zatrzymaniu in absentia byâego prezydenta Micheila Saakaszwilego, polityka będĊcego mentorem i nieformalnym liderem
ZRN. Postawiono mu zarzuty dotyczĊce przekroczenia uprawnieľ prezydenckich
w listopadzie 2007 roku, gdy podjĊâ decyzję o pacyÞkacji protestów ulicznych
w stolicy oraz siâowym przejęciu siedziby prywatnej telewizji Imedi. Gruziľska prokuratura zarzuciâa byâemu prezydentowi takůe zlecenie pobicia jednego z jego przeciwników politycznych (w 2005 roku) oraz wykorzystanie œrodków Þnansowych
2

K. Zasztowt, Polityka zagraniczna koalicji Gruziľskie Marzenie, „Sprawy Międzynarodowe”, nr I/2013,
Warszawa 2013, s. 52 – 56.
3 K. Zasztowt, Wybory parlamentarne w Gruzji w cieniu skandalu więziennego, Biuletyn PISM, nr 86 (951),
27. 09. 2012, http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-86-951
4 Georgia’s ruling party sweeps to victory in local election runoffs, 13. 04. 2014,
http://www.reuters.com/article/us-georgia-election-idUSKBN0FI0ST20140713
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z budůetu Sâuůb Specjalnych Ochrony Paľstwa na luksusowe prywatne wydatki wâasne i innych urzędników administracji5.
Sam Saakaszwili wyjechaâ z Gruzji wkrótce po zakoľczeniu swej prezydentury w listopadzie 2013 roku do USA, a następnie na Ukrainę. 29 maja 2015 roku
Saakaszwili zostaâ mianowany gubernatorem obwodu odesskiego przez prezydenta
Petro Poroszenkę, gdzie miaâ w skali regionalnej wprowadzaý model antykorupcyjnych reform wczeœniej przeprowadzonych przez rzĊdy ZRN w Gruzji w latach 2004
- 20126. Byây gruziľski prezydent stawiane mu i jego partyjnym kolegom zarzuty
okreœlaâ jako polityczne, wynikajĊce z podlegâoœci prokuratury rzĊdowi GM.
Wymienione wyůej dziaâania prokuratury i wyroki sĊdów w Gruzji budziây zaniepokojenie czoâowych polityków UE7. Dziaâacze ZRN, posiadajĊc bliskie kontakty
z przedstawicielami elity politycznej krajów UE, wpâywali dodatkowo na wzrost
krytycyzmu wobec przejawów „selektywnej sprawiedliwoœci” gruziľskich prokuratorów i sędziów. Faktem jest, ůe wymiar sprawiedliwoœci w Gruzji, podobnie, jak
w innych krajach byâego ZSRR, pozostawaâ niezreformowany i wysoce zaleůny od
wâadzy wykonawczej8. Dlatego teů jednym z priorytetów UE w relacjach z rzĊdem
w Tbilisi byâo wâaœnie wsparcie merytoryczne i Þnansowe zmian w prokuraturze
i sĊdownictwie Gruzji9.
Innym problemem w relacjach Gruzji z UE byâ wzrost nastrojów antyeuropejskich podgrzewany przez konserwatywne, nacjonalistyczne partie, w tym czâonków koalicji GM. Wœród koalicjantów znalazây się partie takie jak Forum Narodowe
Kachy Szartawy, Partia Konserwatywna Zwiada Dzidzigurego i Partia Ludu Koby
Dawitaszwilego. Ugrupowania te propagowaây szowinistyczne poglĊdy, a ich krytyka
ZRN często opieraâa się na tego typu hasâach. I tak np. Saakaszwilego krytykowano
za ormiaľskie pochodzenie, a Merabiszwilego za jego katolickie wyznanie. Przedmiotem oburzenia polityków wspomnianych partii byây takůe projekt przyznania
statusu prawnego Koœcioâowi Ormiaľskiemu, czy teů budowa meczetów w regio5

M. Radziejowska, K. Zasztowt, Gruziľski dylemat: polityka „grubej kreski” czy rozliczenie win poprzedniej
wâadzy, Biuletyn PISM, nr 101 (1213), 1. 09. 2014,
http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-101-1213
6 P. Koœciľski, K. Zasztowt, Foreigners in the Ukrainian Government: A Unique Solution for Challenging
Times, PISM Policy Paper, nr 28 (130), 1. 09. 2015,
http://www.pism.pl/Publikacje/PISM-Policy-Paper-no-130
7 J. Popjanevski, Retribution and the Rule of Law: The Politics of Justice in Georgia, 12. 06. 2015,
http://silkroadstudies.org/publications/silkroad-papers-and-monographs/item/13155-retribution
-and-the-rule-of-law-the-politics-of-justice-in-georgia.html
8 Ibidem, s. 45-46.
9 E. Kaca, A. Sobjak, K. Zasztowt, Learning From Past Experiences: Ways to Improve EU Aid on Reforms
in the Eastern Partnership, Warsaw, April 2014, T. Turashvili, K. Zasztowt, Georgia after the Riga Eastern
Partnership Summit, PISM Policy Paper, nr 17 (119), 21. 05. 2017,
http://www.pism.pl/Publications/PISM-Policy-Paper-no-119
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nach zamieszkaâych przez muzuâmanów. Ugrupowania te, wbrew programowi GM,
odrzucaây zdecydowanie ideę integracji z UE, a takůe z NATO. W przypadku Unii
podkreœlano zgubny wpâywy unijnej legislacji dotyczĊcej praw mniejszoœci seksualnych na moralnoœý i obyczajowoœý Gruzinów10. Ponadto, gruziľscy eurosceptycy
wyraůali obawy o to, ůe zbliůenie z UE doprowadzi do dalszego pogorszenia relacji
z RosjĊ, w tym do utraty szans rozwoju handlu z póânocnym sĊsiadem11.
Równoczeœnie z narastajĊcym eurosceptycyzmem spoâeczeľstwa gruziľskiego
malaâ takůe entuzjazm elit politycznych w UE do idei pogâębiania integracji z paľstwami Europy Wschodniej. Przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze
21-22 maja 2015 roku zaczęây się pojawiaý pytania o przyszâoœý programu PW, który
od 2009 roku byâ motorem zbliůenia UE z szeœcioma paľstwami Europy Wschodniej. KluczowĊ nierozstrzygniętĊ kwestiĊ pozostawaâo, czy ci spoœród czâonków PW,
którzy sÞnalizujĊ proces stowarzyszenia z UE będĊ mogli ubiegaý się o peâne czâonkostwo w Unii. Sceptycyzm w odniesieniu do korzyœci pâynĊcych z umowy stowarzyszeniowej, a w szczególnoœci z DCFTA, przyniosây jej sâabe rezultaty gospodarcze. Po roku funkcjonowania wspólnej strefy wolnego handlu, mimo zniesienia taryf
przez UE, gruziľski eksport do krajów unijnych spadâ o 7%12.
Kolejnym po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej „kamieniem milowym”
na drodze do integracji z UE miaâo byý przyznanie Gruzinom prawa do bezwizowego wjazdu do paľstw Unii. Termin wprowadzenia ruchu bezwizowego poczĊtkowo
planowano na 2016 roku, zostaâo jednak przeâoůone na 201713. Przesunięcie to nie
byâo podyktowane opóŭnieniami w speânianiu niezbędnych kryteriów przez Gruzję.
GâównĊ rolę odegraâ tu wzrost sceptycyzmu w krajach UE wobec idei zniesienia
wiz dla kolejnych paľstw, zwiĊzany z kryzysem migracyjnym w latach 2015-201614.
Stosunki Gruzji z NATO w latach 2012 – 2016
Stosunki Gruzji z Sojuszem Póânocnoatlantyckim podobnie jak w przypadku relacji z UE ulegaây w okresie rzĊdów koalicji GM dalszemu zacieœnieniu. Wprawdzie
na kolejnych szczytach NATO paľstwa czâonkowskie nie zdecydowaây się na przyznanie Gruzji Membership Action Plan (MAP), dokumentu wyznaczajĊcego ostatni
etap przygotowaľ do peânego czâonkostwa w organizacji, powtarzano jednak de10 S. Cornell, Getting Georgia Right, Centre for European Studies, Brussels 2013, s. 42.
11 T. Turashvili, K. Zasztowt, op.cit., s. 2.
12 T. Braun-Dorrell, DCFTA Slow to Show BeneÞts, 3. 10. 2016,

http://new.civil.ge/clarion/news/2/1331/eng
13 Visa free regime for Ukraine, Georgia may be postponed to summer, 24. 11. 2016,
http://uatoday.tv/news/visa-free-regime-for-ukraine-georgia-may-be-posponed-to-summer
-rfe-rl-812423.html
14 J. Devdariani, Germany Undercuts Georgia’s European Optimism, 10. 06. 2016,
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63783
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klaracje ze szczytu w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku, zgodnie z którĊ Gruzja
w przyszâoœci, po speânieniu wymaganych kryteriów, zostanie czâonkiem Sojuszu.
Mimo braku fundamentalnej decyzji o wyznaczeniu konkretnego terminu przyjęcia Gruzji do NATO, paľstwa czâonkowskie oferowaây rzĊdowi w Tbilisi kolejne elementy pogâębiajĊce wzajemnĊ wspóâpracę. Na szczycie NATO w Newport
w Walii 4-5 wrzeœnia 2014 roku przyznano Gruzji tzw. substantial package, plan dalszego wsparcia gruziľskiego potencjaâu obronnego, szkoleľ, ýwiczeľ, wzmocnienia âĊcznoœci i interoperacyjnoœci między Sojuszem a armiĊ gruziľskĊ15. Gruzja ze
swej strony kontynuowaâa udziaâ w misji w Afganistanie takůe po zakoľczeniu misji
ISAF w 2014 roku w liczbie 750 ůoânierzy16. 27 sierpnia 2015 roku podczas wizyty Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga w Tbilisi doszâo do otwarcia
w Krcanisi na przedmieœciach gruziľskiej stolicy natowskiego centrum szkoleniowego (Joint Training and Evaluation Center - JTEC)17.
Podobnie jak w przypadku relacji Gruzji z UE formalnie bezproblemowe stosunki rzĊdu w Tbilisi z Sojuszem Póânocnoatlantyckim nie odzwierciedlaây zaniepokojenia częœci polityków paľstw czâonkowskich NATO, co do przyszâoœci procesów
demokratyzacyjnych w Gruzji. Oprócz obaw zwiĊzanych ze stosowaniem „selektywnej sprawiedliwoœci” w odniesieniu do przedstawicieli opozycji z ZRN18, wĊtpliwoœci, co do stanu gruziľskiej demokracji i dalszej integracji euroatlantyckiej Gruzji wywoâaâ kryzys zwiĊzany z oskarůeniem o korupcję urzędników ministerstwa obrony
i zwiĊzanĊ z tym dymisjĊ szefa tego resortu Iraklego Alasanii jesieniĊ 2014 roku19.
Polityk ten postrzegany byâ jako najbardziej konsekwentny orędownik czâonkostwa Gruzji w NATO w rzĊdzie koalicyjnym GM. Jego partia Wolni Demokraci,
obok innego koalicjanta - Partii Republikaľskiej, traktowane byây przez zachodnich
partnerów jako gwaranci euroatlantyckiego kursu polityki zagranicznej Tbilisi. Alasania odszedâ z koalicji w atmosferze skandalu zarzucajĊc ówczesnemu premierowi Iraklemu Garibaszwilemu, ůe chce zahamowaý integrację Gruzji z NATO. Szef
Wolnych Demokratów sugerowaâ takůe, ůe zarzuty korupcyjne wobec czâonków
jego resortu byây bezpodstawne i motywowane politycznie. Miaây one, jego zdaniem, uderzyý w „atlantyckĊ” frakcję w koalicji GM. RzĊd koalicyjny w geœcie solidarnoœci z AlasaniĊ opuœcili w listopadzie 2014 roku takůe jego bliscy wspóâpracow15 Wales Summit Declaration, 5. 09. 2014, http://www.nato.int/cps/en/natohq/ofÞcial_texts_112964.htm
16 Georgia to Contribute 750 Troops to Post-2014 Afghan Mission, 25. 07. 2014,

http://civil.ge/eng/article.php?id=27519
17 NATO, Georgia Open Joint Training Center, 27. 08. 2015, http://civil.ge/eng/article.php?id=28528
18 Concern about selective justice in Georgia has not gone away - James Appathurai,

http://www.interpressnews.ge/en/politicss/63878-concern-about-selective-justice-in-georgia-has
-not-gone-away-james-appathurai.html?ar=A
19 K. Zasztowt, Gruziľskie Marzenie w kryzysie: Wolni Demokraci przechodzĊ do opozycji, Biuletyn PISM,
Nr 119 (1231), 14. 11. 2014, http://www.pism.pl/Þles/?id_plik=18677
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nicy: minister do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej Aleksi Petriaszwili
oraz minister spraw zagranicznych Maia Pandůikidze. Po kilku miesiĊcach Alasania
ujawniâ, ůe Garibaszwili chciaâ zapobiec zawarciu kontraktu na zakup francuskich
systemów obrony przeciwrakietowej przez gruziľski resort obrony20. W zwiĊzku
z tym, ůe miaâyby one broniý Gruzji przed potencjalnym rosyjskim atakiem, w mediach opozycyjnych i œrodowisku eksperckim informacja ta wywoâaâa podejrzenia
o ulegâoœý Garibaszwilego wobec Rosji21. Sam premier byâ teů postrzegany jako osoba kontrolowana przez Iwaniszwilego, który w listopadzie 2013 roku zrezygnowaâ
z funkcji premiera, pozostaâ jednak nieformalnym liderem GM.
Mimo kontrowersji dotyczĊcych odejœcia Alasanii z rzĊdu, nowe kierownictwo
resortu obrony, na czele którego stanęâa w maju 2015 roku Tina Chidaszeli z Partii Republikaľskiej, nie zmieniâo pro-natowskiej retoryki. Co więcej, nowa minister
obrony kontynuowaâa rozmowy z FrancjĊ dotyczĊce zakupu elementów systemów
obrony przeciwrakietowej od amerykaľsko-francuskiego koncernu ThalesRaytheonSystems oraz wâosko-francusko-brytyjskiego MBDA. W czerwcu i lipcu 2015
roku gruziľski resort obrony poinformowaâ o zawarciu kontraktów z tymi producentami nie ujawniajĊc jednak szczegóâów dotyczĊcych nabytego uzbrojenia22.
Chidaszeli przywróciâa do pracy urzędników oskarůonych o korupcję, mimo ůe
trwaâo nadal przeciwko nim postępowanie. W maju 2016 roku SĊd Miejski w Tbilisi skazaâ pięciu pracowników resortu obrony na siedem lat za defraudację œrodków
ministerialnych przy przetargu na usâugi informatyczne. Wyrok wywoâaâ protesty
opozycji i przedstawicieli organizacji pozarzĊdowych. Wymiarowi sprawiedliwoœci
zarzucano politycznĊ motywację, wskazujĊc na nieprzekonywujĊcy materiaâ dowodowy, w tym brak dowodów osobistej korzyœci oskarůonych urzędników23.
Stosunki Gruzji z RosjĊ w latach 2012 – 2016.
Politykę rzĊdu koalicyjnego Gruziľskiego Marzenia wobec Rosji moůna opisaý
jako ostroůne próby pojednania. Miaây one zresztĊ miejsce jeszcze za rzĊdów ZRN
i prezydentury Saakaszwilego. Juů wówczas widoczne byây starania gruziľskich
20 G. Menabde, Was France Preparing to Supply the Latest Anti-Aircraft and Anti-Missile Systems to Georgia?,

Eurasia Daily Monitor, Vol. 12, issue 66, 12. 04. 2015,
https://jamestown.org/program/was-france-preparing-to-supply-the-latest-anti-aircraft-and
-anti-missile-systems-to-georgia/#sthash.m4800H6Z.dpuf
21 Ibidem.
22 Georgia Says Signed Deal in France to Buy ‘Air Defense System’, 16. 06. 2015,
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28358, Georgia Signs Defense Contract with MBDA, 10. 07. 2015,
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28422
23 Patrz min. oœwiadczenie Georgian Young Lawyers’ Association: GYLA – The Court Has Delivered an
Unlawful, Unfair and Unsubstantiated Verdict in the So-Called “Cable Case”, 16. 05. 2016,
https://www.gyla.ge/en/post/saia-ets-kabelebis-saqmeze-sasamartlom-ukanono-usamartlo-da
-dausabutebeli-ganacheni-gamoitana
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wâadz o poprawę relacji na poziomie kontaktów międzyludzkich oraz biznesowych. W 2010 roku otwarto gruziľsko-rosyjskie przejœcie graniczne w Zemo Larsi.
W 2011 roku rzĊd w Tbilisi zgodziâ się na czâonkostwo Rosji w WTO, a w 2012 roku
Gruzja zniosâa wizy dla obywateli Federacji Rosyjskiej24.
Zwycięstwo koalicji Gruziľskiego Marzenia w wyborach parlamentarnych
w 2012 roku wywoâaâo falę spekulacji dotyczĊcych moůliwej rezygnacji Gruzji ze
œcieůki integracji z UE i NATO na rzecz akcesji do budowanej przez Rosję Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Ŭródâem tych podejrzeľ byây rosyjskie kontakty Iwaniszwilego. Zdobyâ on swój majĊtek mieszkajĊc od rozpadu ZSRR do powrotu do
Gruzji w 2002 roku w Moskwie, a z obywatelstwa rosyjskiego zrezygnowaâ dopiero
w 2011 roku. Bez wĊtpienia przynajmniej do momentu sprzedaůy swoich przedsiębiorstw w Rosji (jesieniĊ 2012 roku), jak wszyscy przedstawiciele rosyjskiego duůego
biznesu, musiaâ byý uwikâany w bliskie kontakty z Kremlem.
Zmiany w polityce Gruzji za rzĊdów GM wobec Rosji okazaây się jednak nie tak
fundamentalne, jak przewidywano, biorĊc pod uwagę rosyjskie powiĊzania Iwaniszwilego. NajwaůniejszĊ z nowych inicjatyw GM w odniesieniu do póânocnego sĊsiada
byâo stworzenie juů w listopadzie 2012 roku stanowiska specjalnego reprezentanta
do spraw kontaktów z RosjĊ, które objĊâ doœwiadczony dyplomata, byây gruziľski
ambasador w Moskwie Zurab Abaszidze. Wkrótce teů rozpoczęây się jego regularne
spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Grigorijem Karasinem. Rozmowy w tym formacie trwaây przez caây okres rzĊdów koalicji GM. Ich
tematyka ograniczona byâa do kwestii gospodarczych, kontaktów międzyludzkich
i spraw wizowych25. Rezultaty czteroletnich negocjacji moůna okreœliý jako nieznaczne. Mimo rosyjskich obietnic zniesienia wiz dla „niektórych kategorii” obywateli
Gruzji, nie doszâo do postępu w tej dziedzinie. Strona rosyjska wiĊůe kwestie ruchu
bezwizowego z przywróceniem przez rzĊd w Tbilisi stosunków dyplomatycznych
z RosjĊ, zerwanych po rosyjskim ataku na Gruzję w 2008 roku. JesieniĊ 2013 roku
Federacja Rosyjska zniosâa embargo na import gruziľskiego wina i wód mineralnych, co byâo jedynym, jak dotĊd, istotnym rezultatem rozmów Abaszidze – Karasin.
Napięcia między GruzjĊ i RosjĊ zwiĊzane z regionami Abchazji i Cchinwali (Osetii Poâudniowej) nie dobiegây jednak koľca wraz z koľcem rzĊdów ZRN i prezydentury Saakaszwilego. Zmiana retoryki rzĊdu w Tbilisi w kwestii stosunków z MoskwĊ
z asertywnej, cechujĊcej polityków ZRN na koncyliacyjnĊ i ugodowĊ w przypadku
częœci polityków GM, nie wpâynęâa na realnĊ poprawę relacji gruziľsko-rosyjskich.
Co więcej, Rosja – przy uůyciu kontrolowanych przez niĊ regionów Abchazji i Cchinwali destabilizowaâa sytuację na administracyjnych liniach granicznych z obszarem
24 K. Zasztowt, Polityka zagraniczna koalicji…, op. cit., s. 56.
25 Ibidem, s. 57.
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pod kontrolĊ rzĊdu w Tbilisi. Sâuůyâa temu m.in. polityka „borderyzacji” – budowania pâotu z drutu kolczastego wokóâ regionu Cchinwali. W efekcie częœý obszarów
rolnych dotychczas w posiadaniu gruziľskich rolników znalazâa się za zbudowanym
przez Rosjan ogrodzeniem.
Do najbardziej prowokacyjnego epizodu „borderyzacji” doszâo w lipcu 2015
roku. Wówczas rosyjscy pogranicznicy zainstalowali pâot z drutu kolczastego i ustawili „znaki graniczne” na terenie, przez który przebiega ropociĊg Baku-Supsa, poâoůonym niecaâe póâ kilometra od strategicznie waůnej, gâównej trasy âĊczĊcej wschodniĊ i zachodniĊ Gruzję. Mimo rosnĊcej skali zagroůeľ zwiĊzanych z „borderyzacjĊ”,
rzĊd GM zareagowaâ spokojnie, deklarujĊc, ůe w razie koniecznoœci przeniesie ropociĊg w gâĊb gruziľskiego terytorium. Z kolei w maju 2016 roku abchaski pogranicznik zastrzeliâ Gruzina na przejœciu Churcza – Nabakewi na administracyjnej linii
granicznej (ABL27) z AbchazjĊ. Do incydentu doszâo w obecnoœci rosyjskiego FSB,
które nie staraâo się teů zatrzymaý sprawcy28.
Zarówno „borderyzacja”, jak teů i inne dziaâania sâuůb rosyjskich na obszarze
„pogranicza” (np. „aresztowania” Gruzinów w pobliůu ABL), sâuůyây destabilizacji
sytuacji, stworzeniu wraůenia bezsilnoœci rzĊdu w Tbilisi i w efekcie zniechęcaniu zachodnich partnerów do wspóâpracy z GruzjĊ jako paľstwem niestabilnym i pogrĊůonym w wewnętrznym konßikcie. Za rosyjskĊ presjĊ na wâadze gruziľskie staâa zaœ
chęý zmuszenia ich do rezygnacji z europejskich i euroatlantyckich aspiracji. W optyce Kremla rzĊd GM, niezaleůnie od ugodowej retoryki Iwaniszwilego i innych polityków jego partii, pozostawaâ ideologicznie wrogi tak dâugo dopóki Gruzja dĊůyâa
do czâonkostwa w NATO i UE. Proeuropejska polityka zagraniczna koalicji GM
stanowiâa zaœ przykâad „zachodniej ekspansji” na obszarze poradzieckim, a więc
„w streÞe interesów” Rosji29.
Biegunowo odmiennĊ percepcję polityki zagranicznej GM prezentowaâa gruziľska opozycja. Zdaniem ZRN areszty i procesy polityków tej partii miaây u podâo26 J. Rathke, D. Szeligowski, K. Zasztowt, How Can NATO Contribute to Ukraine and Georgia’s Border

Security?, PISM Policy Paper, nr 12 (153), lipiec 2016, s. 5.
27 Administrative Boundary Line (ABL) jest terminem stosowanym m.in. przez European Union Monitoring Mission na oznaczenie linii rozgraniczajĊcej terytorium kontrolowane przez rzĊd w Tbilisi od
okupowanych przez wojska rosyjskie regionów Abchazji i Cchinwali.
28 Ibidem, s. 5.
29 DoktrynĊ promowanĊ przez wâadze rosyjskie jest dĊůenie do „wielobiegunowoœci” œwiata i przeciwstawianie się „jednobiegunowoœci” z USA jako centrum. W przeâoůeniu na realia poradzieckie
oznacza to, ůe byâe republiki ZSRR, w tym Gruzja, powinny ciĊůyý do rosyjskiego bieguna, a nie ulegaý
wpâywom amerykaľskim. Po 2013 roku proces podpisywania umów stowarzyszeniowych z UE zaczĊâ
byý traktowany przez Rosję takůe jako element ekspansji Zachodu, a więc budowy „jednobiegunowego” œwiata. Unia, w takim ujęciu, miaâa byý wyâĊcznie narzędziem administracji amerykaľskiej. Patrz
m.in. J. Birjukow, ǛǱǺǻǼǻǸȌǽǺȈǶ ǹǵǽ Ǻǲ ǴǭǷǻǺȄǵǸǾȌ. ǔǭ ǯǽǲǹȌ ǼǽǲǴǵǱǲǺǿǾǿǯǭ ǛǮǭǹȈ ǼǻǴǵȃǵǵ ǞǥǍ ǯ ǹǵǽǲ
ǴǺǭȄǵǿǲǸȉǺǻ ȀǾǵǸǵǸǵǾȉ, 31. 05. 2016, https://riss.ru/analitycs/30931/
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ůa nie tylko chęý wyeliminowania politycznej konkurencji przez GM, ale byây takůe
realizacjĊ planu Kremla. Zgodnie z takĊ narracjĊ, rzĊdzĊca koalicja miaâa byý jego
narzędziem, a skompromitowanie, czy teů uwięzienie liderów ZRN miaâo sâuůyý reorientacji polityki Gruzji w stronę wspóâpracy z RosjĊ. I tak np. zdaniem Saakaszwilego, przyczynĊ wysunięcia mu zarzutów przez prokuraturę w 2014 roku byâa nie
tylko polityczna decyzja Iwaniszwilego, ale teů wykonywany przez niego plan rosyjskich mocodawców. Kreml ze względów propagandowych miaâby byý zainteresowany skazaniem byâego prezydenta Gruzji, swojego gâównego adwersarza w wojnie
w 2008 roku30.
Z kolei dla „eurazjatyckiej” częœci opozycji ustępstwa GM wobec Rosji byây niedostateczne. Wspierane przez Kreml organizacje takie jak Instytut Eurazji oraz inne
NGO, m.in. Þnansowane przez fundację Russkij mir, promowaây czâonkostwo Gruzji w budowanej przez Rosję Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W wypowiedziach
polityków tego nurtu, m.in. szefowej Demokratycznego Ruchu Nino Burdůanadze,
pojawiaâa się coraz częœciej otwarta krytyka integracji z UE i NATO. Prezentowaniu
tych organizacji jako obcych Gruzji i szkodliwych dla tradycyjnej kultury i toůsamoœci gruziľskiej, towarzyszyây takůe prorosyjskie deklaracje polityczne. I tak np. podczas wizyty w Moskwie 2 lipca 2015 roku Burdůanadze stwierdziâa m.in., ůe Krym
nigdy nie powróci w skâad Ukrainy, a jego aneksja byâa demokratycznym wyborem
mieszkaľców31.
Wybory parlamentarne w 2016 roku: dominacja GM i dezintegracja prozachodniej opozycji
Przesunięcie wprowadzenia reůimu bezwizowego dla Gruzinów przez UE na kolejny rok oraz brak konkretnej deklaracji w sprawie czâonkostwa Gruzji w NATO na
szczycie w Warszawie 8-9 lipca 2016 roku zbiegây się z poczĊtkiem kampanii wyborczej. Wpâynęây teů na nastroje elektoratu. PartiĊ, która zaczęâa zdobywaý popularnoœý, staâ się Alians Patriotów (AP), odwoâujĊcy się do rozczarowanego zbliůeniem
z Zachodem i sympatyzujĊcego z RosjĊ elektoratu. Przywódcami partii sĊ Dawit Tarchan-Mourawi oraz Irma Inaszwili. PoglĊdy eurosceptyczne i prorosyjskie reprezentowaâ takůe Ruch Demokratyczny Nino Burdůanadze oraz Przemysâ Zbawi Gruzję
Gogiego Topadzego. WiosnĊ 2016 roku liderzy partii Gruziľskie Marzenie ogâosili, ůe
w wyborach będĊ startowaý bez większoœci dotychczasowych koalicjantów: Wolnych
Demokratów, Partii Republikaľskiej, Forum Narodowego i Przemysâ Zbawi Gruzję. Po dwóch turach wyborów, 8 i 30 paŭdziernika32 GM zdobyâo 115 ze 150 miejsc
30 M. Radziejowska, K. Zasztowt, op. cit., s. 1.
31 K. Zasztowt, Rosja na Kaukazie Poâudniowym: zarzĊdzanie konßiktem i biznes z oligarchami, Biuletyn

PISM, Nr 73 (1310), 24. 08. 2015, http://www.pism.pl/Þles/?id_plik=20215
32 W Gruzji obowiĊzuje mieszany system wyborczy. Częœý posâów wybierana jest z list partyjnych,

a częœý w okręgach jednomandatowych. II tura dotyczyâa 51 z 73 okręgów jednomandatowych.
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w parlamencie i osiĊgnęâo większoœý konstytucyjnĊ. Nowy rzĊd GM powstaâ juů bez
koalicjantów z poprzedniej kadencji – prozachodnich ugrupowaľ, Wolnych Demokratów Iraklego Alasanii i Partii Republikaľskiej Dawita Usupaszwilego. Równieů
opozycja w postaci ZRN okazaâa się znacznie sâabsza niů poprzednio. Partia uzyskaâa zaledwie 27,11% gâosów (27 miejsc), co w porównaniu z wynikiem 40,34%
w wyborach parlamentarnych w 2012 roku (65 mandatów) stanowi znaczĊcy spadek.
Oprócz ZRN mandaty deputowanych uzyskaâo szeœciu polityków eurosceptycznego AP Tarchana-Mourawiego i Inaszwili oraz przewodniczĊcy prorosyjskiego stronnictwa Przemysâ Zbawi Gruzję Gogi Topadze.
Po przegranych wyborach Irakli Alasania, Dawit Usupaszwili oraz kilku innych
czoâowych dziaâaczy Wolnych Demokratów i Partii Republikanów ogâosiâo swoje
odejœcie z polityki. Nieobecnoœý tych partii w parlamencie oznacza znaczne osâabienie prozachodniego kursu Gruzji, poniewaů to wâaœnie ich przedstawiciele, obok
ZRN, najbardziej zabiegali o obecnoœý Gruzji w strukturach europejskich i natowskich.
ZRN borykaâ się natomiast z wewnętrznymi problemami dotyczĊcymi przywództwa. Spory między czâonkami partii pojawiây po wyborach parlamentarnych
w 2016 r. Saakaszwili nawoâywaâ czâonków ZRN do uznania wyborów za sfaâszowane oraz do odmowy przyjęcia mandatów. Częœý liderów ZRN uwaůaâo jednak, ůe
sfaâszowane zostaâo nie więcej niů 3-5% gâosów, w zwiĊzku z czym na posiedzeniu
partii zadecydowano o wejœciu do parlamentu oraz wzięciu udziaâu w II turze33. Bez
konsultacji z przewodniczĊcymi partii, kandydujĊca w wyborach ůona Saakaszwilego, Sandra Roelofs, zrezygnowaâa ze startu w II turze.
Byây prezydent uznaâ postanowienia biura politycznego ZRN za próbę wewnętrznego puczu i osâabienia jego pozycji. Opowiedziaâ się takůe za radykalizacjĊ
dziaâaľ po II turze, w tym za nieuznaniem wyników wyborów34. Biuro polityczne
partii ponownie podjęâo decyzję wbrew stanowisku Saakaszwilego, uznajĊc, ůe destabilizacja sytuacji w Gruzji przyniesie raczej większe straty wizerunkowe niů uznanie wygranej GM.
W grudniu 2016 roku w ZRN wyklarowaây się dwa obozy: skupieni wokóâ Niki
Melii zwolennicy byâego prezydenta oraz jego przeciwnicy z GigĊ BokeriĊ i Dawitem
Bakradze na czele. Skrzydâo Bokeria-Bakradze uwaůaâo, ůe przyczynĊ tak niskiego
wyniku ZRN na wyborach jest wâaœnie Saakaszwili35. W styczniu 2017 roku do frak33 ʬʴʳ-ʳ ʨʸˁʬʭʴʬʩʰʹ ʳʬʵʸʬ ʺʻʸˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ ʶʵʲʰʺʹʨʩ˅ʵʹ

ʹˆʫʵʳʨʮʬ ʳʰʰʾʵ, 1tv, 12.10.2016, http://1tv.ge/ge/news/view/138193.html
ʳ ʨ ˅ ʭ ʨ ʸ ʰ ʨ ʴ ʰ , ʹʨʨʱʨˀʭʰʲʰ: ʨʸˁʬʭʴʬʩʰʹ ʪʨʿʨʲʩʬʩʨʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʨ ʬʴʳ-ʰʹ
ʨʫʪʰʲʮʬ ʳʿʵʼʰ ʲʰʫʬʸʬʩʰʹ ʪʨʫʨʹʨ˄ʿʭʬʺʰʨ,
Netgazeti, 20.10.2016, http://netgazeti.ge/news/149094/
35 Tuů po I turze wyborów, gdy wygrana GM byâa juů pewna, jeden z liderów ZRN, Szota Utiaszwili,
zamieœciâ na Facebooku wpis, w którym wskazaâ Saakaszwilego jako przyczynę poraůki partii na wybo34 ʽ .
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cji dĊůĊcej do ograniczenia roli Saakaszwilego w partii i wybrania nowego przewodniczĊcego doâĊczyâ Gigi Ugulawa, nieoczekiwanie zwolniony z więzienia byây mer
Tbilisi.
12 stycznia skrzydâo Bakradze-Bokeria-Ugulawa ogâosiâo odejœcie z ZRN i utworzenie partii Europejska Gruzja36. Nowa partia stworzyâa jednoczeœnie oddzielnĊ
frakcję w parlamencie, poniewaů 20 z 27 posâów opowiedziaâo się za rozâamowcami.
Do Europejskiej Gruzji przeszli najbardziej doœwiadczeni politycy, stanowiĊcy takůe
najwaůniejszy zasób intelektualny partii. Rozâam w ZRN œwiadczy przede wszystkim
o malejĊcej roli Saakaszwilego zarówno jako przywódcy partii, lecz takůe jako lidera
prozachodniej opozycji. Europejska Gruzja ma szansę przyciĊgnĊý elektorat, krytyczny zarówno wobec GM, jak i osoby byâego prezydenta.
Marginalizacja roli politycznej prezydenta
Wkrótce po wygranych przez GM wyborach doszâo teů do pogâębienia się, widocznego juů od trzech lat, konßiktu między prezydentem Giorgim Margwelaszwilim a rzĊdem. GM ogâosiâo zamiar zmiany ordynacji wyborczej tak, by prezydent
wybierany byâ przez parlament, nie zaœ w wyborach powszechnych. Gdy w 2013
roku Margwelaszwili zostaâ wybrany na prezydenta z ramienia GM, oczekiwano, ůe
będzie on posâusznie realizowaâ politykę partii i wytyczne jej nieformalnego lidera
Iwaniszwilego. Prezydent zdoâaâ jednak zachowaý niezaleůnoœý. Prowadziâ samodzielnĊ politykę wspierajĊc integrację Gruzji z NATO i UE, a takůe budowę silnych
instytucji demokratycznych, nie unikajĊc opinii krytycznych wobec polityki GM.
Margwelaszwili czterokrotnie próbowaâ wstrzymaý kontrowersyjne inicjatywy ustawodawcze. I tak m.in. w 2015 roku zawetowaâ ustawę o Narodowym Banku Gruzji37.
Rok póŭniej zablokowaâ inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie wpisania
do konstytucji deÞnicji maâůeľstwa jako zwiĊzku kobiety i męůczyzny38. Prezydent zawetowaâ takůe ustawę o sĊdach powszechnych, w której niepokoiâa go częœý zapisów
mogĊcych ograniczaý niezaleůnoœý sędziów39. Gdy zorganizowaâ konsultacje na temat
rach. Zdaniem Utiaszwilego kampania przebiegaâa dobrze do momentu oœwiadczenia Saakaszwilego
o posiadanym przezeľ poparciu wojska i policji, a takůe obietnicy powrotu do kraju w czasie kampanii
wyborczej.
36 ʲ. ʶ ʬ ʺ ʸ ʨ ʰ ʨ , ʬʸʯʰʨʴʰ ʴʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ʳʵ˃ʸʨʵʩʨ 59-ʳʨ ʲʰʫʬʸʳʨ ʫʨʺʵʭʨ,
Netgazeti, (12.01.2017); http://netgazeti.ge/news/166873/ [dostęp 13.01.2017].
37 ʶʸʬʮʰʫʬʴʺʳʨ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʩʨʴʱʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʱʨʴʵʴʶʸʵʬʽʺʹ ʭʬʺʵ ʫʨʨʫʵ, Tabula,
31.07.2015,
http://www.tabula.ge/ge/story/98561-prezidentma-erovnuli-bankis-shesaxeb-kanonproeqts-veto-daado
38 W gruziľskim kodeksie cywilinym jest juů taka deÞnicja.
39 ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʶʸʬʮʰʫʬʴʺʳʨ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵ ʸʬʼʵʸʳʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ
ʹʨʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵ ʶʨʱʬʺʹ ʭʬʺʵ ʫʨʨʫʵ, oÞcjalny serwis Prezydenta Gruzji, 24.01.2017,
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidentmasasamartlo-reformastan-dak.aspx
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spornej ustawy, przedstawiciele większoœci parlamentarnej nie pojawili się, tâumaczĊc
to tym, ůe byây one potrzebne przed wetem40. Wstrzymywanie niektórych ustaw przez
Margwelaszwilego postrzegane jako „nielojalnoœý” wobec GM staâo się gâównĊ przyczynĊ zapowiadanych przez partię rzĊdzĊcĊ zmian w ordynacji wyborczej.
Polityka zagraniczna i sytuacja międzynarodowa Gruzji po wyborach parlamentarnych
Jak dotĊd największym sukcesem nowego rzĊdu GM byâa akceptacja przez Parlament Europejski 2 lutego 2017 roku wprowadzenia reůimu bezwizowego dla Gruzinów41. Do wprowadzenia w ůycie zniesienia wiz dla obywateli gruziľskich ma dojœý
po stworzeniu przez UE mechanizmu czasowego zawieszania ruchu bezwizowego
w razie kryzysów migracyjnych i innych zagroůeľ dla bezpieczeľstwa publicznego.
Niezaleůnie od tych zastrzeůeľ i dâugiego okresu oczekiwania przez Gruzję na decyzję o zniesieniu wiz, wâadze w Tbilisi staraây się zdyskontowaý ten sukces, wykorzystujĊc go takůe jako narzędzie dyplomacji publicznej w odniesieniu do mieszkaľców
separatystycznych regionów Abchazji i Cchinwali. Premier Giorgi Kwirikaszwili i
minister spraw zagranicznych Micheil Důanelidze zachęcali do korzystania z reůimu
bezwizowego mieszkaľców okupowanych terytoriów, których Gruzja traktuje jako
swoich obywateli42. Abchascy i osetyjscy przywódcy skrytykowali jednak tę propozycję jako „skazanĊ na poraůkę” próbę ingerencji w ich sprawy wewnętrzne43.
O ile integracja z UniĊ EuropejskĊ cieszy się staâym poparciem spoâeczeľstwa na
poziomie okoâo 73%, to w listopadzie zanotowano najniůsze od 2012 roku poparcie
dla NATO44, co prawdopodobnie jest pokâosiem kolejnego odsunięcia przyznania
MAP na szczycie NATO w Warszawie. Przedwyborcza wspóâpraca Tbilisi z Soju40 ʴʵʴʨ ʳ˅ʬʫʲʰˀʭʰʲʰ, ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵ ʸʬʼʵʸʳʰʹ “ʳʬʹʨʳʬ ʺʨʲʾʨ“ ʫʨ ʭʬʺʵʹ ʫʨ˃ʲʬʭʰʹ

ʳʵʲʵʫʰʴʰ, Radio Tavisupleba, 3.02.2017,
http://www.radiotavisupleba.ge/a/sasamartlo-reformis-problemebi/28277084.html
41 Georgia visa waiver approved by Parliament, OÞcjalny serwis Parlamentu Europejskiego, 2.02.2017
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170131IPR60306/georgia-visa-waiver
-approved-by-parliament
42 ʪʰʵʸʪʰ ʫʰʨʹʨʳʰ˃ʬ, ʶʸʬʳʰʬʸʰʹ ʯʽʳʰʯ, ʨʼˆʨʮʰ ʫʨ ʵʹʰ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʰ ʻʭʰʮʵ
ʳʰʳʵʹʭʲʰʹ ʿʭʬʲʨ ʹʰʱʬʯʰʯ ʰʹʨʸʪʬʩʲʬʩʬʴ, Netgazeti, 2.02.2017,
http://netgazeti.ge/news/171146/
43 ǝǭǴǯǵǿǵǲ ǻǿǺǻȅǲǺǵǶ ǒǯǽǻǾǻȋǴǭ Ǿ ǐǽȀǴǵǲǶ Ǻǲ ǽǭǾǼǽǻǾǿǽǭǺȌǲǿǾȌ Ǻǭ ǰǽǭǳǱǭǺ ǫǳǺǻǶ ǛǾǲǿǵǵ, ǫǳǺǭȌ
ǛǾǲǿǵȌ ǞǲǰǻǱǺȌ, 3.02.2017,
http://south-ossetia.info/razvitie-otnoshenij-evrosoyuza-s-gruziej-ne-rasprostranyaetsya-nagrazhdan-yuzhnoj-osetii/; ǙǕǑ: ǺǻǯǭȌ ǼǻǼȈǿǷǭ ǟǮǵǸǵǾǵ ǯǿȌǺȀǿȉ ǰǽǭǳǱǭǺ ǍǮȂǭǴǵǵ ǯ ǐǽȀǴǵȋ ǴǭǯǲǱǻǹǻ
ǻǮǽǲȄǲǺǭ Ǻǭ ǼǽǻǯǭǸ, ǍǼǾǺȈǼǽǲǾǾ, 3.02.2017, http://www.apsnypress.info/news/mid-novaya-popytka
-tbilisi-vtyanut-grazhdan-abkhazii-v-gruziyu-zavedomo-obrechena-na-proval/
44 Public attitudes in Georgia Results of a November 2016 survey carried out for NDI by CRRC Georgia, NDI,
11.2016,
https://www.ndi.org/sites/default/Þles/NDI_November%202016%20poll_Issues_ENG_vf.pdf
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szem byâa jednak dalej kontynuowana. W paŭdzierniku45 i listopadzie46 2016 roku w
Gruzji odbyây się kolejne wspólne ýwiczenia.
Kluczowe znaczenie dla bezpieczeľstwa Gruzji będĊ miaây jej relacje ze Stanami
Zjednoczonymi. Administracja prezydenta Donalda Trumpa raczej nie jest zainteresowana sprawami Kaukazu, kontynuujĊc zresztĊ w tej kwestii linię polityki Baracka
Obamy. Trumpa âĊczy wieloletnia znajomoœý i projekty biznesowe z Micheilem Saakaszwilim, co jednak raczej nie wpâynie znaczĊco na stosunki nowej administracji
amerykaľskiej z rzĊdem GM47. Pozytywnym sygnaâem moůe byý przyjazd do Tbilisi 2 stycznia 2017 roku grupy amerykaľskich senatorów, którzy deklarowali swoje
poparcie dla Gruzji oraz Ukrainy w konßikcie z RosjĊ48. W dniach 9-10 lutego 2017
roku minister spraw zagranicznych Důanelidze odwiedziâ Waszyngton, gdzie spotkaâ
się m.in. z doradcĊ Trumpa do spraw bezpieczeľstwa generaâem Michaelem Flynnem oraz sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Rozmowy dotyczyây m.in. konßiktu rosyjsko-gruziľskiego, a wedâug sâów Důanelidzego, amerykaľscy politycy mieli
zadeklarowaý caâkowite poparcie dla integralnoœci terytorialnej Gruzji49.
Po wyborach rzĊd Gruziľskiego Marzenia – juů bez prozachodnich koalicjantów – kontynuowaâ negocjacje tandemu Karasin-Abaszidze. Kolejne spotkanie obu
dyplomatów, podczas którego ustalono m.in. zwrot z Rosji archiwum gruziľskich
Þlmów, odbyâo się w Pradze 19 paŭdziernika 2016 roku50. Na następnym spotkaniu
7 lutego 2017 roku podjęto rozmowy dotyczĊce wprowadzenia w ůycie przez Rosję
podpisanej jeszcze w 2011 roku umowy o mechanizmie monitoringu administracji
celnej i handlu towarami na granicy między terytorium Federacji Rosyjskiej a niekontrolowanymi przez Tbilisi regionami Abchazji i Cchinwali51.
Jeszcze za rzĊdów ZRN strona rosyjska – w zamian za zgodę rzĊdu w Tbilisi na
czâonkostwo Rosji w WTO – zgodziâa się na taki monitoring granicy. Wprawdzie
miaâby on byý dokonywany przez prywatnĊ Þrmę szwajcarskĊ a nie przez gruziľski
urzĊd celny, dawaâby jednak Gruzji przynajmniej minimum kontroli nad tymi odcinkami granic. Fakt, ůe Rosja deklaruje powrót do kwestii monitoringu, po szeœciu
latach ignorowania swoich zobowiĊzaľ, naleůy odczytywaý jako pozytywny gest. Nie
45 G. Kalatozishvili, NATO Navy grapples with Georgia, Vestnik Kavkaza, 19.10.2016,

http://vestnikkavkaza.net/analysis/NATO-Navy-grapples-with-Georgia.html
46 Relations with Georgia, OÞcjalny serwis NATO, 26.11.2016, http://www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_38988.htm
47 ǞǭǭǷǭȅǯǵǸǵ ǼǽǵǴǯǭǸ Ƿ ǻǾǿǻǽǻǳǺǻǾǿǵ ǯ ǾǯȌǴǵ Ǿ ǼǻǮǲǱǻǶ ǟǽǭǹǼǭ, ǏǴǰǸȌǱ ǑǲǸǻǯǭȌ ǰǭǴǲǿǭ, 9.11.2016,
http://www.vz.ru/news/2016/11/9/842728.html
48 U.S. Senators Visit Georgia, Civil Georgia, 2.01.2017, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=29741
49 Georgian FM: Tillerson Offered ‚Full Support’ Of U.S. In Standoff Over Breakaway Regions, 10. 02. 2017,
http://www.rferl.org/a/georgia-us-support-russia-standoff-south-ossetia-abkhazia/28302833.html
50 ʶʸʨʾʨˀʰ ʪʨʰʳʨʸʯʨ ʨʩʨˀʰ˃ʬ-ʱʨʸʨʹʰʴʰʹ ʳʵʸʰʪʰ ˀʬˆʭʬʫʸʨ, Radio Tavisupleba, 19.10.2016,
http://www.radiotavisupleba.ge/a/28063523.html
51 Georgian, Russian Diplomats Meet in Prague, 8. 02. 2017, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=29843
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rozwiewa to wĊtpliwoœci, co do perspektyw rzeczywistego wprowadzenia uzgodnionego systemu monitorowania granicy.
Do pozytywnych, choý na razie maâo znaczĊcych, gestów moůna dodaý teů deklarację prezydenta Rosji Wâadimira Putina, który podczas dorocznej telewizyjnej
sesji pytaľ od dziennikarzy wspomniaâ o moůliwoœci przywrócenia ruchu bezwizowego dla Gruzji. Podkreœliâ, ůe istniejĊ ku temu podstawy ze względu na sygnaây od
„niektórych struktur rzĊdowych” w Tbilisi. Dodaâ teů, ůe istnieje potrzeba nawiĊzania relacji między rosyjskimi i gruziľskimi instytucjami sektora bezpieczeľstwa „z
punktu widzenia walki z terroryzmem”52.
KontrowersyjnĊ sprawĊ w relacjach rosyjsko-gruziľskich na poczĊtku 2017 roku
staâo się podpisanie 11 stycznia nowej umowy z Gazpromem przez ministra energetyki, Kachę Kaladzego. Dotychczas Gruzja otrzymywaâa 10% gazu przesyâanego z
Rosji do Armenii jako zapâatę za tranzyt. Nowe ustalenia zakâadajĊ, ůe w 2017 roku
Gruzja otrzyma zapâatę za tranzyt w postaci pienięůnej i okoâo 35-40% dotychczasowej iloœci pobieranego gazu, zaœ w 2018 roku juů w caâoœci przejdzie na rozliczenie Þnansowe transakcji. Tbilisi otrzyma takůe niůszĊ cenę na gaz (185 dolarów USA
zamiast dotychczasowych 215). Opozycja, grupa organizacji pozarzĊdowych, a takůe prezydent Margwelaszwili skrytykowali warunki nowej umowy, które ich zdaniem
pogarszajĊ sytuację sektora energetycznego w Gruzji53.
Rozmowy tandemu Karasin-Abaszidze, czy teů wspóâpraca energetyczna, nie
wpâynęây na rezygnację Kremla z dalszych wrogich dziaâaľ dotyczĊce regionów Abchazji i Cchinwali. W listopadzie 2016 roku Wâadimir Putin podpisaâ czekajĊcy od
roku na ratyÞkację dokument O wspólnych zgrupowaniach wojskowych, przekazujĊcy de
facto wâadzę nad abchaskimi wojskowymi Rosji54. W sierpniu 2016 roku w separatystycznej republice Osetii Poâudniowej odbyây się uroczyste manewry, zwiĊzane
z rocznicĊ uznania niepodlegâoœci tego regionu przez Rosję55. Kolejne manewry na
poligonie Dzarcem odbyây się w styczniu 2017 roku, dwa dni po ogâoszeniu podpisania umowy z Gazpromem56. W Abchazji w dniach 14-16 wrzeœnia 2016 roku
52 ǏǸǭǱǵǹǵǽ ǜȀǿǵǺ ǻǿǯǲȄǭǲǿ Ǻǭ ǯǻǼǽǻǾȈ ǳȀǽǺǭǸǵǾǿǻǯ. ǛǺǸǭǶǺ, ǚǻǯǭȌ ǰǭǴǲǿǭ, 23.12.2016, https://
www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/23/71007-vladimir-putin-otvechaet-na-voprosy-zhurnalistov
53 ʲʻʱʨ ʶʬʸʺʨʰʨ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨʰʫʻʳʲʵ ʱʵʴʺʸʨʽʺʰ “ʪʨʮʶʸʵʳʯʨʴ”, Netgazeti,
17.01.2017, http://netgazeti.ge/news/167442/
54 ǜǻǱǼǵǾǭǺ ǴǭǷǻǺ ǻ ǽǭǿǵȁǵǷǭȃǵǵ ǞǻǰǸǭȅǲǺǵȌ ǹǲǳǱȀ ǝǻǾǾǵǲǶ ǵ ǍǮȂǭǴǵǲǶ ǻǮ ǛǮȇǲǱǵǺȍǺǺǻǶ ǰǽȀǼǼǵǽǻǯǷǲ ǯǻǶǾǷ,
OÞcjalny serwis Prezydenta Rosji, 22.11.2016, http://kremlin.ru/acts/news/53291
55 ʴʰʴʵ ʫʨʲʨʽʰˀʭʰʲʰ, ˄ʭʸʯʴʬʩʰ ʫʨ ʮʬʰʳʰ ʹʨʳˆʸʬʯ ʵʹʬʯˀʰ, Voice of America,
26.08.2016, http://www.amerikiskhma.com/a/russian-drills-in-the-caucasus/3482276.html
56 ǗǭǱǽȈ ȀȄǲǺǵǶ Ǻǭ ǽǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǮǭǴǲ ǯ ǫǳǺǻǶ ǛǾǲǿǵǵ, Sputnik Ossetia, 3.02.2017,
http://sputnik-ossetia.ru/video/20170203/3671720.html
57 ʨʼˆʨʮʬʯˀʰ ʸʻʹʳʨ ʨʸʺʰʲʬʸʰʹʺʬʩʳʨ ʹʨʳˆʬʫʸʵ ˄ʭʸʯʴʬʩʰ ˁʨʨʺʨʸʬʹ, InterPressNews,
14.09.2016, http://www.interpressnews.ge/ge/konßiqtebi/396941-afkhazethshi-rusma-artileristebma
-samkhedro-tsvrthnebi-chaatares.html?ar=A
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odbyây się ýwiczenia artylerzystów57, a w Suchumi 20 stycznia 2017 roku wspólne
ýwiczenia rosyjskich i abchaskich antyterrorystów58.
BiorĊc pod uwagę rosyjskie powiĊzania biznesowe elity GM, w tym nieformalnego lidera partii, Iwaniszwilego, moůna przewidywaý zahamowanie tempa zbliůenia Gruzji z UE i NATO, a takůe wzmocnienie wysiâków rzĊdu w Tbilisi w celu
poprawy stosunków z RosjĊ. Będzie to równieů wpâywaý na spowolnienie tempa
zmian systemowych w Gruzji. Pojawienie się po wyborach 2016 roku w parlamencie
otwarcie prorosyjskich partii, poraůka prozachodnich Wolnych Demokratów i Partii
Republikaľskiej oraz sâaby wynik ZRN, pokazujĊ zniechęcenie częœci spoâeczeľstwa
prozachodniĊ politykĊ i realizowanymi przy udziale UE reformami, które jak dotĊd
nie doprowadziây do poprawy sytuacji gospodarczej i poziomu ůycia obywateli Gruzji.
Nie naleůy jednak oczekiwaý radykalnej zmiany kursu polityki zagranicznej rzĊdu
GM. Przywrócenie stosunków dyplomatycznych z RosjĊ bez ustępstw tej ostatniej
w kwestii regionów Abchazji i Cchinwali zostaâoby skrajnie negatywnie odebrane
przez spoâeczeľstwo gruziľskie. Natomiast Rosja, która rozbudowuje swoje struktury wojenne na tych terytoriach, nie wydaje się skâonna do jakiegokolwiek kompromisu.

Dr Konrad Zasztowt – adiunkt na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Jego zainteresowania naukowe obejmujĊ stosunki międzynarodowe i bezpieczeľstwo w basenie
Morza Czarnego, w regionie Azji Œrodkowej i Kaukazu, jak równieů problematykę mniejszoœci
wyznaniowych i islamu na obszarze postradzieckim.
Maâgorzata Zawadzka – absolwentka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem wspóâczesnych procesów spoâeczno-politycznych na Kaukazie
Poâudniowym.

58 ǏǻǲǺǺǻǾǸȀǳǭȆǵǲ ǫǏǛ ǯ ǍǮȂǭǴǵǵ ǼǽǻǯǲǸǵ ǿǽǲǺǵǽǻǯǷȀ Ǽǻ ǭǺǿǵǿǲǽǽǻǽȀ, ǍǼǾǺȈǼǽǲǾǾ, 20.01.2017,
http://www.apsnypress.info/news/voennosluzhashchie-yuvo-v-abkhazii-proveli-trenirovku-po
-antiterroru/
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ǛǿǺǻȅǲǺǵȌ ǐǽȀǴǵǵ
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ǵ ǝǻǾǾǵǲǶ ǯ ǿǲǺǵ
ǯǺȀǿǽǲǺǺǲǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǻǰǻ ǷǻǺȁǸǵǷǿǭ

Konrad Zasztowt, Maâgorzata Zawadzka

ǗǻǺǽǭǱ ǔǭȅǿǻǯǿ, ǙǭǸǰǻǳǭǿǭ ǔǭǯǭǱǾǷǭ

The goal of the article is to evaluate the four year rule of Georgian
Dream coalition (GD). The main emphasis is placed on foreign policy and
some aspects of internal policy of the
government. The main drive of the
GD’s reforms were encouragements
from the EU and NATO, such as the
association agreement and a promise
of a visa-free regime with the EU for
Georgia’s citizens as well as further
NATO’s support for the modernization of the Georgian army.
Simultaneously Georgia’s relations
with the EU and NATO have been inßuenced in a negative way by internal
political conßict between the GM government and the opposition. Regardless of the Tbilisi’s conciliatory attitude, relations with Moscow remained
difÞcult and cold. The Kremlin made
their improvement conditional on the
restoration of diplomatic relation be-

ǣǲǸȉȋ Ǿǿǭǿȉǵ ȌǯǸȌǲǿǾȌ ǻȃǲǺǷǭ ȄǲǿȈǽǲȂ Ǹǲǿ ǼǽǭǯǸǲǺǵȌ ǷǻǭǸǵȃǵǵ «ǐǽȀǴǵǺǾǷǭȌ ǙǲȄǿǭ». ǛǾǻǮǻǲ ǯǺǵǹǭǺǵǲ
ȀǱǲǸȌǲǿǾȌ ǯǻǼǽǻǾǭǹ ǯǺǲȅǺǲǶ ǼǻǸǵǿǵǷǵ ǵ ǾǯȌǴǭǺǺȈǹ Ǿ ǺǲǶ ǭǾǼǲǷǿǭǹ ǯǺȀǿǽǲǺǺǲǶ ǼǻǸǵǿǵǷǵ. ǑǯǵǳȀȆǲǶ ǾǵǸǻǶ
ǽǲȁǻǽǹ ǷǻǭǸǵȃǵǵ ǮȈǸǵ ǼǻǴǵǿǵǯǺȈǲ
ǾǵǰǺǭǸȈ Ǿǻ ǾǿǻǽǻǺȈ ǒǞ ǵ ǚǍǟǛ, ǯ
ȄǭǾǿǺǻǾǿǵ, ǼǻǱǼǵǾǭǺǵǲ ǾǻǰǸǭȅǲǺǵȌ
ǻǮ ǭǾǾǻȃǵǭȃǵǵ Ǿ ǒǞ, ǻǮǲȆǭǺǵǲ ǯǯǲǱǲǺǵȌ ǮǲǴǯǵǴǻǯǻǰǻ ǽǲǳǵǹǭ ǱǸȌ ǰǽǭǳǱǭǺ
ǐǽȀǴǵǵ, ǼǻǾǲȆǭȋȆǵȂ ǒǯǽǻǼǲǶǾǷǵǶ
ǞǻȋǴ, ǭ ǿǭǷǳǲ ǹǻǱǲǽǺǵǴǭȃǵȌ ǰǽȀǴǵǺǾǷǻǶ ǭǽǹǵǵ Ǽǽǵ ǼǻǹǻȆǵ ǞǲǯǲǽǻǭǿǸǭǺǿǵȄǲǾǷǻǰǻ ǭǸȉȌǺǾǭ.
Ǐ ǿǻ ǳǲ ǯǽǲǹȌ, ǯǺȀǿǽǲǺǺǲǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵǶ ǷǻǺȁǸǵǷǿ ǹǲǳǱȀ ǰǽȀǴǵǺǾǷǵǹ
ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǻǹ ǵ ǻǼǼǻǴǵȃǵǲǶ ǻǷǭǴǭǸ
ǺǲǰǭǿǵǯǺǻǲ ǯǸǵȌǺǵǲ Ǻǭ ǻǿǺǻȅǲǺǵȌ
ǐǽȀǴǵǵ Ǿ ǒǞ ǵ ǚǍǟǛ. ǚǲǾǹǻǿǽȌ Ǻǭ
ǼǽǵǹǵǽǵǿǲǸȉǺȀȋ ǼǻǸǵǿǵǷȀ, ǰǽȀǴǵǺǾǷǵǹ ǯǸǭǾǿȌǹ Ǻǲ ȀǱǭǸǻǾȉ ȀǸȀȄȅǵǿȉ
ǻǿǺǻȅǲǺǵȌ Ǿ ǝǻǾǾǵǲǶ. ǕȂ ȀǸȀȄȅǲ-

26

GEORGIAN DREAM COALITION’S FOREIGN POLICY (2012-2016)

tween Georgia and Russia, which were
breached after the so called “Þve-day
war” in 2008. This condition was unacceptable for the Georgian government, because it would mean the approval for the Russian occupation and
creeping annexation of Abkhazia and
Tskhinvali regions.

Ǻǵǲ, Ǽǻ ǹǺǲǺǵȋ ǗǽǲǹǸȌ, ǴǭǯǵǾǵǿ
ǻǿ ǮǲǴȀǾǸǻǯǺǻǰǻ ǯǻǾǾǿǭǺǻǯǸǲǺǵȌ
ǽǻǾǾǵǶǾǷǻ-ǰǽȀǴǵǺǾǷǵȂ ǱǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǵȂ ǻǿǺǻȅǲǺǵǶ, ǼǽǲǽǯǭǺǺȈȂ ǼǻǾǸǲ ǼȌǿǵǱǺǲǯǺǻǶ ǯǻǶǺȈ ǯ 2008 ǰǻǱȀ.
Ǫǿǻ ȀǾǸǻǯǵǲ ǮȈǸǻ ǺǲǼǽǵǲǹǸǲǹȈǹ
ǱǸȌ ǐǽȀǴǵǵ, ǼǻǾǷǻǸȉǷȀ ǻǴǺǭȄǭǸǻ ǮȈ
ǾǻǰǸǭǾǵǲ Ǻǭ ǽǻǾǾǵǶǾǷȀȋ ǻǷǷȀǼǭȃǵȋ
ǵ «ǼǻǸǴȀȄȀȋ» ǭǺǺǲǷǾǵȋ ǍǮȂǭǴǵǵ ǵ
ǣȂǵǺǯǭǸȉǾǷǻǰǻ ǽǲǰǵǻǺǭ.
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