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Примирению нет альтернативы
Ни с кем из бывших партнеров по СССР отношения у 
России не складывались столь же драматично, как с 
Грузией. И дело не только в том, что Москва и Тбили-
си оказались в какой-то момент в состоянии войны. 
Удивительна атмосфера двусторонних связей. Она 
практически всегда насыщена сильными эмоция-
ми, наполнена неадекватными ожиданиями, за ко-
торыми следуют необоснованные разочарования, 
изобилует ошибочными оценками, приводящими 
к иррациональным действиям или, напротив, без-
действию в решающие моменты, когда что-то можно 
исправить. 

Трезвый и по-настоящему объективный анализ со-
бытий 2008 года, когда детонировали все накопивши-
еся проблемы, — удел будущих поколений историков, 
способных дистанцироваться от страстей, которыми 
охвачены непосредственные очевидцы и участники. 
Задача ученых и политиков сегодня — если и не пере-
вернуть трагическую страницу полностью (раны, 
нанесенные войнами, так быстро не затягиваются), 
то пофантазировать, что в фолианте, который на-
зывается российско-грузинские отношения, может 
быть написано дальше. Политические перемены в 
Грузии осенью 2012 года подстегнули интерес к это-
му, что — в числе прочего — и привело к появлению 
этой работы. Однако подготовка ее началась задолго 
до «политического землетрясения» 1 октября, еще 
тогда, когда практически никто в России не верил, 
что власть в Грузии может смениться быстро и мирно, 
в результате волеизъявления граждан. И ценность 
доклада, подготовленного исследователями из МГИ-
МО (У) МИД России Николаем Силаевым и Андреем 

Сушенцовым в том, что авторы не ориентировались 
на текущую конъюнктуру. 

Они старались с максимальной научной добросо-
вестностью понять, что можно сделать, чтобы вы-
вести и полного тупика отношения двух народов, 
которые, несмотря на крайне непростую историю 
взаимодействия, всегда, и в самые трудные времена, 
испытывали тягу друг к другу. Сумрачный период 
середины 2000-х — начала 2010-х годов еще раз про-
демонстрировал, что даже в беспросветной поли-
тической обстановке, иногда на грани нагнетания 
обоюдной истерии, стремление к добрососедскому 
сосуществованию не исчезало, и оно пробивало себе 
дорогу, как только на политическом небосклоне по-
являлся проблеск перемен. Если и можно говорить о 
пользе от предшествующего периода, то она имен-
но в этом — самая низкая точка (а едва ли можно 
представить себе нечто хуже войны) позади, и даже 
после этого остается возможность для возрождения 
нормальных связей. 

Возвращение будет долгим и нелегким, авторы 
этого не скрывают и предлагают только самые пер-
вые шаги на длительном пути. У двух стран есть объ-
ективные противоречия, хватает предубеждений и 
обид. Существенным фактором служит асимметрия 
подходов — Грузия по определению не может зани-
мать в системе приоритетов России того места, кото-
рое Россия занимает в палитре интересов Грузии. Это 
не хорошо и не плохо, просто нужно воспринимать 
подобное положение как данность. Наконец, есть во-
прос, обсуждение которого если и возможно, то толь-
ко как итог очень протяженного процесса сближения 
— статус территорий, которые Россия признает суве-
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ренными государствами, а Грузия считает своими 
провинциями. Проблема суверенитета — вообще 
центральный вопрос международных отношений, на 
эту тему написаны целые библиотеки теоретических 
трудов и не меньшее число практических исследова-
ний конкретных случаев. Коль скоро ситуация до-
стигла столь запущенной стадии, рассчитывать на 
разрешение, тем более скорое, бессмысленно. С дру-
гой стороны, история учит — не бывает конфликтных 
обстоятельств, которые рано или поздно не менялись 
бы, открывая новые возможности — их невозможно 
было представить на предыдущем этапе, но в какой-
то момент они представляются едва ли не само собой 
разумеющимися. 

При этом нельзя забывать, что в современном 
мире невозможно игнорировать тягу народов к 
тому, чтобы иметь право самим определять свою 
политическую судьбу. Такая тенденция подтверж-
дается повсеместно, и с ней приходится считаться 
всем правительствам. Поэтому, в какие бы игры 
ни играли большие политики и великие державы, 
воля народов к совместному или раздельному су-
ществованию будет решающим аргументом. Это 
нужно помнить и Москве, и Тбилиси, отдавая себе 
отчет, что в XXI веке уже никому не получится ни-
чего навязать, зато можно убедить, если, конечно, 
приложить интеллектуальные усилия и увлечь соб-
ственным примером.

Отчасти российско-грузинские отношения стали 
жертвой общего обострения в мире, когда прежние 
нормы и правила стремительно размывались, а новые 
не появились. Ставка на силу, стремление расширять 
свою сферу интересов жестким напором — продукт 
международной атмосферы, сформировавшейся к 
концу ХХ — началу XXI века. Смещение всех идеоло-
гических и правовых ориентиров стало следствием 
того, что с окончанием холодной войны из мировой 
политики исчез баланс, а попытка установить вер-

тикальную иерархическую систему под предводи-
тельством единственной сверхдержавы быстро про-
валилась. И Россия, и Грузия — каждая по-своему и 
каждая с большим количеством промахов и ошибок 
— пытались найти для себя место в новой системе. И 
делали это, пока не выяснилось, что никакой системы 
нет, а мир по-прежнему пребывает в переходном со-
стоянии — устойчивая модель глобального устрой-
ства давно в прошлом, но до сих пор непонятно, как 
может выглядеть следующая. Институты, которые 
еще 10 лет назад казались столпами мироустройства, 
переживают кризис. И для стран, которые планиро-
вали свое будущее, исходя из непременной необходи-
мости стать частью этих институтов, наступает время 
переоценки собственных перспектив.

Знаменитый социолог Зигмунт Бауман описал в не-
давнем интервью современный мир как среду, где из-
менения — единственная константа, а неизвестность 
— единственная определенность. В этой текучей и 
непредсказуемой среде единственным рациональ-
ным выбором любого государства может быть только 
один — укреплять свой потенциал (политический, 
экономический, культурный, военный) и старать-
ся минимизировать количество проблем, устранять 
хотя бы те из них, которые поддаются устранению. 
Две страны, близкие культурно и исторически, обя-
заны сделать все, чтобы избавиться от барьеров, ко-
торые их разделяют — хотя бы во имя совместного 
выживания. Причем для огромной России это, на 
самом деле, не менее важно, чем для небольшой Гру-
зии, при всем различии калибра и статуса двух стран. 
Работа, представленная вашему вниманию, — шаг в 
этом направлении.

Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по 
внешней и оборонной политике, главный редактор жур-

нала «Россия в глобальной политике».     
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Аннотация
Целью настоящего доклада является восполнение 
нехватки объективных сведений относительно по-
литической ситуации в Грузии после парламентских 
выборов 2012 года и позиции России по проблеме 
нормализации российско-грузинских отношений. 
 На протяжении 2012 года ученые МГИМО (У) МИД 
России Н.Ю. Силаев и А.А. Сушенцов проводили по-
левые исследования в Грузии и регионах российского 
Северного Кавказа. Целью исследовательских визи-
тов был сбор аналитического материала относитель-
но позиции грузинских властей и общественных сил 
по вопросам внутренней политики Грузии и двусто-
ронних отношений с Россией в контексте грузинского 
выборного цикла 2012 года. 

В январе и июле 2012 года А.А. Сушенцов при-
нял участие в двух экспертных встречах между рос-
сийскими и грузинскими политологами в Тбилиси. 
В рамках проекта НПО «Кавказский дом» российско-
грузинская группа экспертов приняла участие во 
встречах с представителями политического руковод-
ства Грузии и оппозиционными политиками. В ходе 
исследовательских визитов Сушенцов провел ряд 
бесед и интервью с независимыми экспертами, пра-
возащитниками, учеными, представителями СМИ 
и НПО Грузии.

В апреле и мае 2012 года Н.Ю. Силаев проводил ис-
следование по теме «”Черкесский вопрос”: националь-
ное движение в современной России» в рамках гранта, 
предоставленного Институтом общественного проек-
тирования. Полевой этап исследования проходил на 
Северном Кавказе в Кабардино-Балкарии и Адыгее, 
где автор провел серию глубинных интервью с пред-
ставителями черкесских национальных организаций. 
Для понимания текущих экономических и полити-
ческих процессов в Грузии большую роль сыграла 
работа интернет-сайта «Россия—Грузия: экспертный 
диалог» (www.georgiamonitor.org) и экспертной сети, 
сформировавшейся вокруг этого сайта и некоммерче-
ского партнерства «Кавказское сотрудничество».

Собранный Н.Ю. Силаевым и А.А. Сушенцовым 
материал позволил проанализировать ряд ключевых 

проблем в отношениях между Россией и Грузией, 
главными среди которых можно было бы назвать: 

— влияние изменений во внутриполитической 
ситуации в Грузии на перспективы нормализации 
двусторонних отношений,

— потенциал сотрудничества между Москвой, 
Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом по экономической, 
транспортной и гуманитарной повестке дня, 

— результаты и перспективы «новой северокавказ-
ской политики» Грузии в регионе,

— потенциал евроатлантической интеграции Гру-
зии и ее влияние на региональную безопасность,

— перспективы торгово-экономического и гумани-
тарного сотрудничества между Россией и Грузией.

Осенью 2012 года выводы доклада были представ-
лены к обсуждению экспертного сообщества и пред-
ставителей политикоформирующих кругов России. 
В октябре и ноябре в МГИМО (У) МИД России со-
стоялось обсуждение доклада с участием экспертов 
из академических институтов и исследовательских 
НПО, а также специалистов МИД России и других ве-
домств, непосредственно участвующих в выработке и 
реализации российской внешнеполитической линии 
на грузинском направлении.

Авторы выражают признательность ректору 
МГИМО (У) МИД России академику А.В. Торкунову 
за поддержку исследовательских проектов, резуль-
татом которых стал настоящий доклад. Мы благода-
рим своих товарищей и коллег — сотрудников Цен-
тра проблем Кавказа и региональной безопасности 
и Кафедры прикладного анализа международных 
проблем МГИМО (У). Глубоко признательны кол-
легам — экспертам из государственных структур, 
академических институтов и НПО, которые при-
няли участие в обсуждении результатов нашего 
исследования и высказали ценные комментарии 
и предложения. Это исследование не могло состо-
яться без участия наших грузинских коллег и пар-
тнеров в Кабардино-Балкарии и Адыгее. Всех нас 
объединяет общий интерес — создание условий 
для нормализации отношений между Россией и 
Грузией. 
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1. Отложенная нормализация
Более четырех лет созревали политические условия 
для постановки вопроса о нормализации прерван-
ных августовским конфликтом 2008 года отношений 
между Россией и Грузией. Что препятствовало более 
раннему примирению сторон, необходимость кото-
рого осознавалась еще в ходе конфликта? Рискнем 
предположить, что это было следствием нескольких 
взаимосвязанных причин.

Со стороны России это, во-первых, была простая 
экономия ресурсов. Выстраивание modus operandi с 
правительством «Единого национального движения» 
в Грузии требовало немалых усилий. В том числе: 
требовалось преодолеть инерцию, накопившуюся со 
времени «революции роз», найти дипломатические 
формулировки, каналы взаимодействия, достичь 
определенных договоренностей, которым стороны 
могли бы следовать. 

Однако опыт отношений с правительством 
Михаила Саакашвили показывал, что контакты 
с Москвой оно использовало инструментально в 
контексте отношений с США и ЕС. В чем же тог-
да был приз, ради которого следовало прилагать 
усилия? Первым и очевидным решением было бы 
ввести в какие-то рамки поток враждебной рито-
рики, которым обменивалась пресса двух стран. И 
Россия приняла такое решение. Приблизительно 
через два года после конфликта 2008 года пози-
тивные и негативные публикации о Грузии были 
сбалансированы, представители грузинского ру-
ководства получили возможность высказаться со 
страниц крупнейших московских газет (впрочем, 
им и раньше в этом не отказывали), эфирные те-

леканалы о Грузии замолчали, что в тот момент 
скорее следовало отнести в плюс. Но ответных 
адекватных шагов не последовало. Подчеркнем, и 
в российском, и в грузинском случае речь не шла 
о покушении на свободу прессы, подразумевалось 
лишь прекращение целенаправленной государ-
ственной пропаганды.

Во-вторых, в Москве действительно не верили, что 
с Михаилом Саакашвили можно о чем-либо догово-
риться. Здесь он заработал себе прочную репутацию 
человека, который не держит слова. Самый яркий, но 
не единственный пример этого — обстрел Цхинвала 
в ночь на 8 августа 2008 года, через несколько часов 
после телеобращения президента Грузии, в котором 
он объявил об одностороннем прекращении огня. 

Была ли гарантия, что если в отношениях с Гру-
зией Москва попробует «начать с чистого листа», 
такая практика не возобновится? Не говоря о том, 
что из Грузии шли настолько противоречивые сиг-
налы, что вычленить общий их вектор было прак-
тически невозможно. Саакашвили сделал несколько 
заявлений, которые можно было бы счесть обнаде-
живающими. Он высказался за диалог с Россией и 
с трибуны Европарламента пообещал не применять 
силу против Абхазии и Южной Осетии. Но в общем 
контексте политики властей Грузии эти заявления 
мало в чем убеждали. После призыва к диалогу гру-
зинский президент заявил, что единственная цель 
России — «проглотить Грузию». Подготовка «Государ-
ственной стратегии в отношении оккупированных 
территорий», предполагающей расширение контак-
тов с жителями Абхазии и Южной Осетии, сопрово-
ждалась выдвижением фактических ограничений на 

ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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деятельность неправительственных организаций в 
двух республиках. 

В-третьих, в ситуации общей неопределенности 
вокруг Грузии Россия не хотела своими руками вы-
зывать призраки доавгустовской повестки дня в 
международной политике в Европе и на постсовет-
ском пространстве. Ведь в чем была причина резкой 
реакции Москвы на плановые учения НАТО в Грузии 
в мае 2009 года? Россия категорически не желала, 
чтобы сотрудничество между Грузией и альянсом 
продолжалось так, как будто не было конфликта в 
августе 2008 года со всей его тяжелой предысторией. 
Грузинского президента в течение почти двух лет 
после августовского конфликта не принимали ни в 
европейских столицах, ни в Вашингтоне. В этом был 
явный признак изоляции — не Грузии, но ее лидера. 
Разумно ли со стороны России было содействовать 
преодолению этой изоляции? Обстоятельства скорее 
толкали Москву к выжидательной позиции.

Было бы ошибкой считать российскую линию в 
отношении руководства Грузии главным и един-
ственным препятствием к нормализации отношений. 
В грузинской политике также имеются системные 
ограничения для снятия напряженности. Михаил 
Саакашвили и его окружение остаются влиятельной 
политической силой. Вражда с Россией — это тема 
Саакашвили, он чувствует себя в ней уверенно, она 
сама по себе выталкивает его на лидирующие по-
зиции. Налаживание отношений с Москвой — это 
нечто принципиально иное. Это именно то, что у 
грузинского лидера получается хуже всего. Положе-
ние осложняется тем, что российско-грузинские от-
ношения — это острый вопрос грузинской публичной 
политики. А публичная политика — это та сфера, 
в которой действующий президент способен обе-
спечивать поддержку своим подчас радикальным 
инициативам.

За истекшие четыре года в мире вообще и в 
постсоветском пространстве в частности многое 
изменилось. 

Прежде всего, был опровергнут расхожий тезис о 
неуживчивости России, которая якобы не способна 
выстраивать партнерские и уважительные отно-
шения с соседями. Россия улучшила свои отноше-
ния с большинством соседей по своим западным 
границам. Пограничное соглашение с Норвегией, 
достижение договоренностей о строительстве га-
зопровода Nord Stream со Швецией и Финляндией, 
примирение с Польшей, которая в России сейчас 
рассматривается как один из потенциально ключе-
вых партнеров в ЕС наряду с Германией, Францией 
и Италией. Соглашение с Украиной о продлении 
срока пребывания военно-морской базы в Севасто-
поле, перспективы наращивания экономического 
сотрудничества с Киевом, отказ нового руковод-
ства Украины от планов вступления в НАТО. К это-
му надо добавить повышение уровня отношений с 
Азербайджаном до стратегического партнерства, 
что позволяет обеспечить баланс в отношениях Мо-

сквы с Баку и Ереваном и продвинуть, пусть пока 
лишь в гуманитарной сфере, переговоры между 
сторонами в карабахском конфликте. Заметны по-
зитивные сдвиги даже в традиционно непростых 
отношениях России со странами Прибалтики. 

Для перспектив российско-грузинских отношений 
это означает, прежде всего, отсутствие заданности. 
Две страны не обречены на продолжение противосто-
яния. Сегодняшнее положение складывалось в тече-
ние многих лет, и у нормализации отношений Москвы 
и Тбилиси много препятствий, которые с позиции 
сегодняшнего дня видятся непреодолимыми. Однако 
есть и ресурсы для улучшения отношений. Контакты 
двух обществ не прекращены, политическая враждеб-
ность не затронула человеческих связей. Длящийся 
разрыв воспринимается по обе стороны Главного Кав-
казского хребта как состояние ненормальное и подле-
жащее исправлению. Меняющийся мир предъявляет 
такие вызовы и угрозы, на фоне которых то общее, что 
сближает Россию и Грузию может оказаться более 
значимым, чем то, что их разъединяет.

Изменение политической ситуации в Грузии осе-
нью 2012 года привело к власти оппозиционную 
коалицию «Грузинская мечта». Одной из приори-
тетных целей правительство Б. Иванишвили про-
возгласило ревизию российской политики прежне-
го руководства страны. Наши наблюдения за ходом 
обсуждения перспектив российско-грузинских от-
ношений в Москве показывают, что и здесь время 
выжидания подходит к концу. Открывается окно 
возможностей для нормализации двусторонних 
отношений. Чтобы этот процесс стал необратимым, 
необходим кропотливый анализ и инвентаризация 
существующих между сторонами противоречий, 
выделение первоочередных из них и планирование 
этапов будущей нормализации.

2. Грузия после выборов
На парламентских выборах, состоявшихся 1 октября 
2012 года, победу одержала оппозиционная коалиция 
«Грузинская мечта» во главе с предпринимателем 
Бидзиной Иванишвили. Коалиция набрала около 55% 
голосов избирателей по пропорциональной системе, 
почти на 15 процентных пунктов превзойдя результат 
партии «Единое национальное движение», и победи-
ла в большинстве мажоритарных округов.

В результате переговоров между руководством 
«Грузинской мечты» и президентом Грузии Миха-
илом Саакашвили на пост премьер-министра был 
предложен (и утвержден в этом качестве парламен-
том) Б. Иванишвили, получивший карт-бланш на 
формирование правительства. Срок президентских 
полномочий М. Саакашвили вскоре истекает, по-
сле новых президентских выборов вступают в силу 
поправки в Конституцию Грузии, согласно кото-
рым фактическим главой государства становится 
премьер-министр (в конце ноября 2012 г. Б. Иваниш-
вили предложил ввести эти конституционные нормы 
в действие в ближайшее время).
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Внутриполитические события в Грузии октября-
декабря 2012 г. показывают, что команда Б. Иваниш-
вили способна взять не только номинальные, но и 
фактические властные полномочия. 

Приход к власти коалиции «Грузинская мечта» 
создает новую ситуацию как во внутренней поли-
тике Грузии, так и в российско-грузинских отноше-
ниях. Учитывая высокую значимость темы отноше-
ний с Россией в грузинской публичной политике 
накануне и во время выборов, две эти сферы тесно 
взаимосвязаны.

Отметим наиболее важные черты сложившейся 
ситуации.

Б. Иванишвили получил значительный кредит до-
верия от грузинских избирателей. На выборах он 
сумел консолидировать весь оппозиционный элек-
торат, что не удавалось его предшественникам. Он 
пользуется большой личной популярностью и владеет 
неисчерпаемыми в масштабах Грузии финансовыми 
ресурсами. Это делает Б. Иванишвили безусловным 
лидером победившей коалиции.

В то же время заметна определенная слабость соб-
ственной команды Б. Иванишвили. Ряд ключевых 
постов в правительстве и в парламенте заняли пред-
ставители партии «Свободные демократы» во главе 
с Ираклием Аласания из Республиканской партии. 
Обе эти партии придерживаются курса на ускорен-
ную вестернизацию Грузии и ее евроатлантическую 
интеграцию.

Нельзя исключить определенные расхождения 
между ожиданиями избирателей и фактическим 
курсом нового правительства. Отметим, что Респу-
бликанская партия, в значительной мере получившая 
контроль над парламентом, никогда не побеждала 
на выборах самостоятельно, вне коалиций, а в 2004 
году ее представители прошли в парламент в коали-
ции с Михаилом Саакашвили. Республиканцы резко 
осуждали авторитаризм его правления, но при этом 
разделяли стратегические установки президентской 
партии «Единое национальное движение». Респу-
бликанцы, как и многие либералы на постсоветском 
пространстве, склоняются к жесткому секуляриз-
му, у них не очень хорошие отношения с Грузинской 
православной церковью, и в этом их позиция также 
была близка президенту. В то же время «Грузинская 
мечта» выиграла выборы при неофициальном, но не 
слишком скрываемом одобрении со стороны Церкви. 
Насколько можно судить, это обстоятельство уже 
привело к смягчению секуляристской риторики 
республиканцев.

Проведенные в Грузии накануне выборов опросы 
показали, что избиратели оппозиционной коали-
ции отнюдь не единодушны в симпатиях к НАТО и 
не одобряют отправку грузинских солдат в Афгани-
стан1. В частности, 32% грузинских избирателей, 

1Грузинский опрос: Рейтинги политических партий и отно-
шение населения к НАТО. URL: http://geurasia.org/rus/1305/
qartuli-gamokitxva--politikuri-partiebis-reitingi-da-mosaxleobis-
damokidebuleba-nato-sadmi.html (дата обращения: 25.11.12).

собиравшихся голосовать за «Грузинскую мечту», 
оценили НАТО как «агрессивный военный блок». 
53% согласились с утверждением, что интересы 
Грузии и альянса не совпадают. 88% высказали 
мнение, что Грузия не должна отправлять свои 
войска в Афганистан. Есть основания думать, что 
эта группа избирателей воспринимает предвы-
борную риторику Б. Иванишвили о продолжении 
курса на сближение с НАТО как вынужденный ди-
пломатический жест в адрес Соединенных Шта-
тов и не ожидает, что этот курс будет положен в 
основу практической политики после победы на 
выборах.

С одной стороны, существует проблема непред-
ставленности в грузинской публичной политике той 
группы избирателей, которая сомневается в оправ-
данности интеграции страны в НАТО. С другой сто-
роны, грузинская политическая элита по-прежнему 
убеждена в возможности для страны евроатланти-
ческой интеграции по образцу стран Центральной 
и Восточной Европы, а также Прибалтики. Даже во-
преки тому, что опыт этих стран в сложившейся на 
сегодняшний день обстановке — кризис в Евросою-
зе, снижение интереса США к делам Центральной и 
Восточной Европы и постсоветского пространства 
на фоне ближневосточной дестабилизации — едва 
ли можно признать поддающимся тиражированию. 
Фактическое блокирование дискуссии об иных меха-
низмах обеспечения безопасности Грузии и в целом 
об альтернативе во внешнеполитической стратегии 
при уже дающей себя знать фрустрации от недости-
жимости декларированных целей может дестабили-
зировать коалицию.

«Единое национальное движение» М. Саакаш-
вили, хотя и проиграло выборы, обеспечило себе 
сравнительно сильные позиции в парламенте. Ряд 
депутатов-мажоритариев, выдвинутых на выборы 
ЕНД, перешли на сторону парламентского боль-
шинства, однако распада оппозиционной партии 
и фракции пока не наблюдается. В последние два 
месяца М. Саакашвили пропустил несколько силь-
ных ударов, связанных со смещением с должностей 
и арестами нескольких его соратников. Не оправ-
дался, по-видимому, имевшийся у него расчет на 
смену американской администрации в результате 
президентских выборов в США. Однако под кон-
тролем М. Саакашвили остаются назначенные им 
руководители регионов. Сохраняется его влияние 
на судейский корпус. В руках у президента оста-
лись его основные медиа-активы. Правительству и 
парламентскому большинству «Грузинской мечты» 
предстоит действовать в условиях продолжающе-
гося противоборства с оппозицией, по крайней 
мере, до президентских выборов. Сами эти выборы, 
учитывая президентские амбиции вице-премьера и 
министра обороны Ираклия Аласания, могут стать 
источником трений внутри коалиции и привести 
к переформатированию сложившегося по итогам 
парламентских выборов политического расклада.

ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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Победа Б. Иванишвили породила в обществе за-
вышенные ожидания, связанные как с социально-
экономическим развитием страны, так и с нор-
мализацией российско-грузинских отношений. 
В складывающихся условиях премьер-министр 
будет вынужден действовать с осторожностью, 
стремясь избежать развала коалиции и укрепле-
ния позиций М. Саакашвили и ЕНД. Неустойчивая 
внутриполитическая ситуация в Грузии, по всей ви-
димости, в ближайшее время не позволит добиться 
прорыва ни в экономической сфере, ни во внешней 
политике. Отдельная задача нового правительства 
и парламентского большинства — придумать, как 
остудить перегретые ожидания, не отняв при этом 
у избирателей надежду, не утратив их поддержки и 
сохранив за собой внутри- и внешнеполитическую 
инициативу.

Важный ресурс нового правительства в его взаи-
моотношениях с Россией заключается в отсутствии у 
него негативного опыта в этой сфере. Фигура Михаи-
ла Саакашвили была препятствием для российско-
грузинской нормализации, в силу того, что в Москве 
грузинский президент заработал себе репутацию 
человека, который не держит слово. Кроме того, по-
зитивные сдвиги на российском направлении были 
невыгодны ему объективно: президент хорошо уме-
ет ссориться с Москвой, но плохо умеет мириться, 
и, учитывая значимость российской темы для гру-
зинской аудитории, такие сдвиги вытолкнули бы 
на первый план во внутренней политике те фигуры, 
которые в большей степени, чем Саакашвили, отве-
чают задачам примирения. Со своей стороны, Россия 
не спешила выдвигать привлекательные для Грузии 
инициативы в двусторонних отношениях, отдавая 
себе отчет, что в существовавшей до выборов реаль-
ности такие инициативы лишь усилили бы внутри-
политические позиции Саакашвили и, принимая во 
внимание его недоговороспособность, фактически 
ушли бы в песок.

Другой ресурс нового правительства в отноше-
ниях с Россией можно описать как эффект низкого 
старта. Сейчас двусторонние отношения настолько 
плохи, что любой сдвиг к лучшему будет восприни-
маться как значительный успех. Причем, несмотря 
на завышенные ожидания, в грузинском обществе, в 
целом есть понимание того, что быстрое разрешение 
противоречий невозможно. В Москве со сдержанным 
оптимизмом следят за деятельностью Зураба Аба-
шидзе, назначенного на должность спецпредстави-
теля премьер-министра по отношениям с Россией. 
В совокупности с отказом новых властей Грузии от 
принятой прежними властями антироссийской ри-
торики, это открывает новые возможности для диа-
лога, который на данной стадии не требует от сторон 
пересмотра их базовых установок или совершения 
уступок, неприемлемых по внутриполитическим 
причинам.

Немаловажно и то, что в результате выборов изме-
нилась атмосфера, в которой в Грузии обсуждаются 

отношения с Россией. Политики и эксперты, пред-
ставители «третьего сектора», отстаивающие необ-
ходимость нормализации отношения с Россией, те-
перь не рискуют оказаться в политической изоляции 
или быть заклейменными как «российские шпионы». 
Само обсуждение перспектив российско-грузинских 
отношений может вестись в более свободном и не-
предвзятом ключе.

Несмотря на понятные объективные трудности, 
с которыми сталкивается и еще столкнется новое 
правительство Грузии, в российско-грузинских от-
ношениях возникло окно возможностей. Данный до-
клад посвящен анализу этих возможностей в разных 
областях двусторонних отношений.

3. Южная Осетия и Абхазия
Как ни определять конечные цели урегулирования 
грузино-абхазского и грузино-осетинского конфлик-
тов и как ни оценивать процесс такого урегулирова-
ния в 1990-х и 2000-х годах, текущие отношения с Рос-
сией для Грузии означают отрицательную динамику 
в этом центральном вопросе грузинской политики. 
Статус-кво в Абхазии и Южной Осетии существует 
безотносительно его признания или непризнания со 
стороны региональных и внерегиональных игроков, 
и само течение времени его укрепляет. Абхазский и 
югоосетинский вопросы не поддаются решению без 
участия России, и с этой точки зрения отсутствие диа-
лога между Россией и Грузией означает и отсутствие 
перспектив решения.

Россия не считает свое военное вмешательство в 
Южной Осетии в августе 2008 года агрессией, на-
стаивая, что осуществляла операцию по принужде-
нию к миру грузинского руководства. Доклад неза-
висимой международной миссии по установлению 
фактов о конфликте в Грузии (Миссия Хайди Талья-
вини) признает, что военные действия начались с 
артиллерийского обстрела Цхинвала грузинскими 
силами, хотя считает избыточными ответные дей-
ствия России2.

Москва также отвергает использование термина 
«оккупация» применительно к статус-кво в Абха-
зии и Южной Осетии, аргументируя это тем, что 
не осуществляет эффективный контроль над тер-
риториями обеих республик. Заметим, что термин 
«оккупация» не просто некорректен с юридической 
точки зрения. Его употребление служит символи-
ческой «отмене» самого факта грузино-абхазского 
и грузино-осетинского конфликтов: якобы конфлик-
тов нет, а есть лишь противостояние России и Гру-
зии, и Россия «оккупирует» принадлежащие Грузии 
территории.

При этом ключевой проблемой грузино-осетинских 
и грузино-абхазских разногласий остается существу-
ющее в Тбилиси мнение о ведущей роли России в 
этих процессах. Вне зависимости от оценки влияния 

2Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in 
Georgia. Report. Brussels, 30 September, 2009. URL: http://www.
ceiig.ch/Report.html (дата обращения: 16.11.12).
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Москвы это восприятие уводит от реального понима-
ния ситуации. За скобками оказываются как необхо-
димость инициативной политической линии Грузии 
по урегулированию конфликтов, так и интересы осе-
тин и абхазов, которым Тбилиси отказывал в праве 
на собственное мнение под предлогом «российской 
оккупации».

Особое недовольство правительства М. Саа-
кашвили вызывало то, что условием закрепления 
территориальной целостности Грузии были суще-
ственные уступки в адрес Сухума и Цхинвала, на 
которые было так же психологически сложно пой-
ти, как и принять равноправный формат перего-
воров с ними. На этом фоне нейтральная позиция 
России в процессе урегулирования трактовалась в 
Тбилиси на основе искаженных фактов как анти-
грузинская. С 2004 года в нарушение междуна-
родных соглашений правительство М. Саакашвили 
взяло курс на вытеснение России из процесса уре-
гулирования и реинтеграцию республик де-факто 
силовым путем. Внешнеполитическая стратегия 
Саакашвили заключалась в том, чтобы перевести 
грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликт 
в русло конфликта российско-грузинского и затем 
интегрировать последний в контекст противостоя-
ния между Россией и США, который возник в пери-
од второго президентского срока Джорджа Буша-
младшего. Трагические события августа 2008 г. 
продемонстрировали ошибочность и разрушитель-
ность такой стратегии.

Несмотря на это, Москва последовательно под-
держивала линию на территориальную целостность 
Грузии и вплоть до 2008 года участвовала в режиме 
санкций СНГ против Абхазии и Южной Осетии. Рос-
сийская позиция по урегулированию конфликтов 
была неизменной на протяжении всего периода с 
начала 1990-х годов. В развернутом виде ее изложил 
президент В.В. Путин в ходе эскалации грузино-
осетинского противостояния в 2004 году: «Россия, 
так же как и другие страны СНГ, готова внести свой 
посильный вклад в урегулирование и восстановление 
территориальной целостности Грузии. Но мы не соби-
раемся брать на себя несвойственные нам функции. 
И не собираемся выступать на одной стороне. Мы 
хотим, чтобы эти конфликты были урегулированы 
таким образом, чтобы  все люди, которые прожива-
ют на этой территории, приняли это решение сами. 
И договорились между собой. Мы же готовы сыграть 
только роль посредников и гарантов достигнутых 
договоренностей, которые могут быть достигнуты, 
если есть добрая воля»3.

Серьезным препятствием для сближения по-
зиций является укоренившееся в грузинском 
обществе с начала 1990-х годов представление 
о злонамеренном вмешательстве России в дела 

3Путин В.В. Пресс-конференция по итогам встречи с 
Президентом Украины Леонидом Кучмой. Сочи, 18 августа 
2004 года. URL: http://archive.kremlin.ru/text/
appears/2004/08/75603.shtml (дата обращения: 17.11.12).

Грузии путем использования конфликтов в Южной 
Осетии и Абхазии. Грузинские аналитики широко 
цитировали якобы подготовленные по заказу МИД 
РФ в 1997 году предложения политологов К. За-
тулина и А. Миграняна по управлению постсо-
ветским пространством путем манипулирования 
конфликтами на его территории4, но не замечали 
повторяющийся 20 лет рефрен российского руко-
водства о приверженности принципам территори-
альной целостности и нерушимости международ-
но признанных границ на пространстве СНГ как 
главном условии международной безопасности и 
сотрудничества. 

Используя существовавшие в грузинском обще-
стве стереотипы, правительство М. Саакашвили 
целенаправленно насаждало искаженное представ-
ление об общей истории Грузии и России на основе 
перенесения на прошлое моделей современной либе-
ральной демократии. Политическая линия Тбилиси, 
которая была следствием концепции «российской 
оккупации», не только усугубляла разногласия с 
Москвой, но и рождала неверное понимание о моти-
вах политики Сухума и Цхинвала. Выводя за скобки 
вопрос о доле вины грузинского руководства начала 
1990-х годов в развязывании конфликтов в Южной 
Осетии и Абхазии, правительство Саакашвили не 
могло дать верный ответ на вопрос о том, кто в глазах 
Сухума и Цхинвала представляет основную угрозу 
безопасности и почему они не считают привлека-
тельной идею евроатлантической интеграции.

Торпедирование политического процесса в рам-
ках урегулирования сопровождалось широкой 
пропагандистской кампанией, направленной на 
западного потребителя. Переговорная тактика 
грузинской дипломатии в правление «Единого на-
ционального движения» состояла во внедрении в 
процесс наблюдателей со стороны США или ЕС и 
стремлении использовать давление с их стороны 
для принуждения партнера принять условия Гру-
зии. При этом от внимания Тбилиси укрывалось 
то обстоятельство, что наблюдательная миссия не 
гарантировала глубокой вовлеченности западных 
государств в переговорный процесс. Признавая 
правоту Грузии в конфликте с Россией, страны ЕС, 
по сути, дистанцировались от проблемы урегули-
рования, отказываясь пойти дальше и добиваться 
уступок от Москвы. И хотя М. Саакашвили хвалился 
успехом, в действительности это было политиче-
ское поражение, которое закрепляло статус-кво. Это 
тревожное обстоятельство побудило пришедшие к 
4«Смена приоритетов даст России повод ревизовать всю 
существующую систему договоренностей по территориаль-
ному размежеванию республик после распада СССР, игнориро-
вать применительно к ним принцип территориальной 
целостности и поставить вопрос о переделе этого про-
странства на основе права нации на самоопределение». 
Затулин К.Ф., Мигранян А.М. СНГ: начало или конец исто-
рии. К смене вех. Независимая газета. Содружество. 26 
марта 1997 года. URL: http://www.zatulin.ru/index.
php?&section=digest&id=35 (дата обращения: 17.08.12).
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власти в Грузии в 2012 году оппозиционные силы к 
попытке пересмотра политики на юго-осетинском 
и абхазском направлениях.

Было осознано, что продолжающаяся с 2006 года 
обструкция переговорного процесса с правитель-
ствами Южной Осетии и Абхазии в долгосрочной 
перспективе вредит интересам Грузии. Среди участ-
ников коалиции «Грузинская мечта» распространи-
лось мнение, что если в течение 10 лет Тбилиси не 
предложит Цхинвалу и Сухуму разумный проект 
реинтеграции, то будут созданы условия для рас-
смотрения международным сообществом (прежде 
всего в ЕС) вопроса о легализации статуса Абхазии 
как части Черноморского региона. Также вспомни-
ли, что военное присутствие России на территории 
Грузии воспринималось более или менее болезнен-
но в зависимости от состояния двусторонних отно-
шений. Тема «оккупации» не поднималась до 2004 
года, когда российские войска находились в Сухуме, 
Цхинвале, Батуми и в Ахалкалаки. Ряд аналитиков 
напрямую стал упрекать руководство «Единого на-
ционального движения» в упущенных возможностях 
к примирению, ведь накануне операции Грузии в 
Южной Осетии летом 2004 года Цхинвал во многом 
был готов фактически вернуться под юрисдикцию 
Тбилиси.

Груз накопленных в 1990-е годы стереотипов 
вкупе с деятельной антироссийской пропагандой 
правительства М. Саакашвили существенно по-
влияли на оценки событий августа 2008 года. Ли-
дер «Грузинской мечты» и новый премьер-министр 
Грузии Б. Иванишвили объяснял действия России 
в грузино-югоосетинском конфликте стратегиче-
ской задачей Москвы «перейти через Кавказ»5. Даже 
признавая инициатором конфликта правительство 
М. Саакашвили, лишь меньшинство грузинского 
истеблишмента было готово услышать позицию 
России, сформулированную Д.А. Медведевым: «Мы 
вынуждены… признать международную правосубъ-
ектность [Абхазии и Южной Осетии], для того чтобы 
их защитить»6. Не обсуждалось и то, что Россия 
пошла на признание лишь после того, как было от-
вергнуто ее предложение сделать одним из пун-
ктов соглашения о прекращении боевых действий 
международное обсуждение гарантий безопасности 
Абхазии и Южной Осетии.

Примечательно, что в принципе Москва не исклю-
чает вероятность постановки вопроса об объединении 
Грузии, Абхазии и Южной Осетии (например, в форме 
конфедерации) при условии, что на это будет воля 
граждан всех трех государств. Ряд высказываний за-
нимавшего в тот период пост президента России Д.А. 
5Б. Иванишвили: «Действия Саакашвили позволили России 
оккупировать наши территории», Civil Georgia. 24 октября 
2012 года. URL: http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24054 
(дата обращения: 15.11.12).
6Медведев Д.А. Интервью телеканалам «Russia Today», 
«Первый информационный кавказский» и радиостанции «Эхо 
Москвы». Сочи, 5 августа 2011 года. URL: http://kremlin.ru/
news/12204 (дата обращения: 16.11.12).

Медведева можно рассматривать в этом контексте7. 
В интервью телеканалам «Russia Today», «ПИК ТВ» и 
радиостанции «Эхо Москвы» в августе 2011 года Мед-
ведев обрисовал вариант возможного развития собы-
тий следующим образом: «Что касается будущего…, 
то его не знает никто. Я буду очень рад, если, скажем, 
руководство Грузии, руководители Абхазии и Южной 
Осетии сядут за стол переговоров и будут думать о 
том, как они будут жить дальше, как в регионе будет 
обеспечиваться мир и правопорядок, какова судьба 
очень близких народов, что они могут потенциально 
когда-нибудь создать. Это их дело. И если когда-нибудь 
до этого дойдёт, я буду счастлив, Россия этому никогда 
препятствовать не будет»8.

Судя по высказываниям представителей «Грузин-
ской мечты», руководство движения признает то 
обстоятельство, что национально-государственные 
проекты в Абхазии и Южной Осетии опираются на 
реальную поддержку абхазов и осетин и не являются 
недоразумением, вызванным ошибками прошлых 
лет, которые легко исправить, если Грузия станет 
демократичной и процветающей9.

В нормализации отношений с Тбилиси также 
заинтересованы руководители Абхазии и Южной 
Осетии. Во-первых, нынешнее состояние отноше-
ний между Россией и Грузией, Грузией и Абхазией, 
Грузией и Южной Осетией мешает создать проч-
ную правовую основу для поддержания мира. Во-
вторых, грузинское население Абхазии, а особенно 
Южной Осетии страдает из-за неопределенности 
правового статуса и жесткого режима пересече-
ния границ, и в этом одна из причин трудностей в 
интеграции обществ двух новых независимых го-
сударств и формирования в них устойчивых демо-
кратических политических режимов. В-третьих, в 
7«[Вопрос о суверенитете Грузии] будет определяться в ко-
нечном счёте её взаимоотношениями с соседями». Медведев 
Д.А. Интервью телекомпании Тэ-Эф-1. Сочи, 26 августа 
2008 года. URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2008/08/26 
/2300_type63379type63380_205786.shtml (дата обращения: 
16.11.12).
«К сожалению, после того, что произошло, вряд ли осетины 
и абхазы смогут жить в одном государстве с грузинами. Или 
же должны быть предприняты какие-то титанические уси-
лия для того, чтобы разрешить этот конфликт… Россия 
как гарант безопасности на Кавказе и в регионе примет то 
решение, которое будет отражать недвусмысленным обра-
зом волю этих двух кавказских народов». Медведев Д.А. 
Совместная пресс-конференция по итогам переговоров с 
Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Сочи, 
Бочаров Ручей, 15 августа 2008 года. URL: http://archive.
kremlin.ru/text/appears/2008/08/205367.shtml (дата обраще-
ния: 16.11.12).
8Медведев Д.А. Интервью телеканалам «Russia Today», 
«Первый информационный кавказский» и радиостанции «Эхо 
Москвы». Сочи, 5 августа 2011 года. URL: http://kremlin.ru/
news/12204 (дата обращения: 16.11.12).
9Б. Иванишвили: «Действия Саакашвили позволили России 
оккупировать наши территории», Civil Georgia. 24 октября 
2012 года. URL: http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24054 
(дата обращения: 15.11.12).
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практическом плане обе республики много теряют 
от того, что напряженность и неопределенность в 
отношениях с Грузией препятствует широкому ис-
пользованию их транзитного потенциала.

Есть основания полагать, что стратегия «малых 
дел» осуществима даже в наличествующих сложных 
условиях, и ее успешная реализация позволит рас-
чистить площадку для обсуждения стратегических 
политических решений в будущем. Можно выдви-
нуть только несколько предложений, которые, воз-
можно, сделали бы такую стратегию более сфоку-
сированной и облегчили бы ее принятие сторонами 
конфликта.

Принятая властями Грузии концепция «оккупа-
ции» Абхазии и Южной Осетии приводит к тому, что 
в Тбилиси не могут признать не только правовую 
(действительно оспариваемую), но и политическую 
субъектность Абхазии и Южной Осетии, которую они 
признавали вплоть до августа 2008 года, поскольку 
не выходили из соглашений об урегулировании кон-
фликтов. Данная позиция слаба в том отношении, 
что, если Грузия взяла курс на мирное урегулирова-
ние двух конфликтов, взаимодействие с теми силами, 
которые непосредственно контролируют территории 
Абхазии и Южной Осетии, необходимо и неизбежно, 
а следовательно, требуется и признание их полити-
ческой субъектности в той или иной форме10. Формат 
женевских переговоров о безопасности в Закавказье 
не предполагает признание Грузией политической 
субъектности Абхазии и Южной Осетии; согласно 
трактовке Тбилиси, представители обеих респу-
блик участвуют в переговорах в составе российской 
делегации.

Требуется изолировать обсуждение гуманитар-
ных вопросов (таких, как положение приграничного 
населения) от политической дискуссии о будущем 
региона. Вопрос об объеме и качестве российского 
военного присутствия в Абхазии и Южной Осетии, 
в принципе обсуждаемый в контексте проблемы 
долгосрочной нормализации обстановки в регионе, 
едва ли может быть поставлен в текущих условиях. 
Объединять его с вопросами гуманитарными — зна-
чит ставить ненужное дипломатическое препятствие 
для решения последних.

Постепенная «десекьюритизация» отношений 
позволила бы поставить вопрос о возобновлении 
социально-экономических связей между сторона-
ми. Оптимистичная перспектива могла бы состоять 
в формировании общего пространства перемещения 
людей, товаров, капитала и услуг между Грузией, 
Абхазией и Южной Осетией при непосредственном 
участии России, которая должна стать структуроо-
бразующей частью этого пространства.
10Российский опыт в Чечне показывает, что, даже восста-
навливая силовым путем конституционный строй на части 
собственной международно признанной территории, невоз-
можно избежать взаимодействия с теми, кто осуществля-
ет власть на этой части территории; также приходится 
мириться с долгосрочными издержками такого «контрак-
та».

В ноябре новый грузинский министр по реинте-
грации Паата Закареишвили выступил с инициати-
вой возобновления железнодорожного сообщения 
между Грузией и Абхазией. Эта инициатива встре-
тила сомнения или возражения как в Грузии, так и 
в Абхазии, и после этого, по словам министра, была 
«снята с повестки дня». Отметим, что несмотря на 
препятствия, с которыми столкнется практическое 
осуществление этого замысла, возобновление же-
лезнодорожного сообщения могло бы дать новый им-
пульс позитивным процессам во всем Закавказье, в 
чем заинтересовано не одно государство региона. 
Переговоры по возобновлению железнодорожного  
сообщения между Грузией и Абхазией стали бы но-
вым форматом грузино-абхазского взаимодействия, 
не связанным с наследием конфликта 2008 года, как 
связан с ним формат переговоров в Женеве. Полити-
ческий процесс такого рода был бы не менее значим, 
чем результат.

Важным маркером изменений в подходе Грузии к 
проблеме Абхазии и Южной Осетии стала бы отмена 
Закона об оккупированных территориях. Ряд положе-
ний этого закона не только создает препятствия для 
экономического развития Абхазии и Южной Осетии, 
но и затрудняет гуманитарное сотрудничество между 
Россией и Грузией. Правовое регулирование взаимо-
действия грузинских граждан и властей с жителями 
Абхазии и Южной Осетии, на наш взгляд, возможно 
в рамках других правовых актов, не опирающихся на 
контрпродуктивную концепцию «оккупации».

4. Северокавказская политика Грузии
Основную роль в продвижении позитивного образа 
Грузии на Северном Кавказе сыграли не столько ме-
дийные ресурсы грузинских властей, сколько отмена 
виз и прямые контакты с лидерами северокавказских 
национальных организаций. Тезисы об успехах Гру-
зии доносятся этим лидерам во время их поездок в 
Тбилиси и затем распространяются ими в регионе 
через сети личных знакомств. Содержательно эти 
тезисы не представляют новизны. Они воспроизво-
дят то же послание, которое семь-восемь лет назад 
было актуальным в Москве: «победили коррупцию, 
полиция не берет взяток», «министры — молодые 
ребята с горящими глазами», «подавили воров в за-
коне», «изменили свою страну к лучшему за считаные 
годы» и т. п. Как и раньше в Москве, все эти тезисы 
воспринимаются некритично. Главный результат 
для грузинских властей заключается в том, что среди 
северокавказских интеллектуалов преодолено преж-
нее равнодушно-презрительное отношение к Грузии, 
сформировавшееся еще во время войны в Абхазии 
1992–1993 гг.

Отмена виз затронула интересы нескольких 
различных по социальным характеристикам и 
численности групп населения Северного Кавказа. 
Паломники, направляющиеся в хадж, получили 
возможность экономить на дорожных расходах. Их 
появление в Грузии пока не сопровождается кон-
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фликтами, однако, по некоторым свидетельствам, 
многочисленность паломников и их иногда вы-
зывающее поведение, создает недовольство среди 
грузинских граждан. Эта группа вполне равнодуш-
на к пропаганде грузинских властей. Мелкоопто-
вые торговцы получили дешевый транспортный 
коридор для поездок в Турцию, их опыт взаимо-
действия с грузинской полицией весьма позитивен. 
Активисты национальных движений в лице Грузии 
приобрели партнера, отношения с которым, как 
они полагают, позволяют им повышать ставки в 
торге с федеральными властями.

Активисты черкесских национальных организаций 
приветствуют признание Грузией «геноцида черке-
сов» в ходе Кавказской войны. Те из них, кто лоялен 
властям, при этом оговаривают, что сначала Грузии 
следовало признать геноцид абхазов и осетин, однако 
это выглядит скорее как реверанс в адрес Москвы, 
чем как искренняя позиция. Риторика черкесских 
активистов причудливо микшируется с риторикой 
грузинской внешнеполитической пропаганды: «бла-
годаря Грузии международное сообщество узнало о 
нашей трагедии», «вопрос о геноциде поставлен на 
международном уровне» и проч. И оппозиционные, и 
лояльные властям черкесские национальные органи-
зации рассматривают российско-грузинское противо-
стояние как возможность за счет лавирования между 
двумя сторонами повысить свой политический ста-
тус и укрепить свои медийные позиции: «раз с нами 
не разговаривает Россия, мы будет разговаривать с 
Грузией», «Москве надо было признать геноцид рань-
ше, чем это сделала Грузия, Москва упустила свой 
шанс», «теперь геноцид признает Польша и страны 
Прибалтики». Жесткая, но эмоционально сдержанная 
реакция России на признание «геноцида черкесов» 
грузинским парламентом, а также ее категорическое 
нежелание обсуждать эту тему с черкесскими нацио-
нальными организациями обесценивают подобного 
рода доводы.

Для черкесских активистов запретительно высока 
цена сотрудничества с Грузией, а также с американ-
ской Jamestown Foundation, во многом направляющей 
северокавказскую политику Тбилиси, если это со-
трудничество выходит за рамки совместных конфе-
ренций и открытия памятников. Попытки получить 
финансирование из-за рубежа зачастую безуспешны. 
Черкесские национальные организации, как лояль-
ные, так и оппозиционные, финансируются за счет 
внутренних источников, прежде всего — региональ-
ных властей и черкесов-предпринимателей. Заметно-
го следа «грузинских денег» в среде северокавказских 
национальных организаций не прослеживается.

В среде черкесских этнических активистов были 
с недовольством восприняты попытки тбилисского 
Центра черкесской культуры распространить его 
деятельность также на чеченцев и ингушей. Эти 
попытки были истолкованы как объединение свет-
ской мирной «черкесской» оппозиции с оппозицией 
исламской и вооруженной. Черкесские активисты 

Кабардино-Балкарии — а именно они стали глав-
ным северокавказским контрагентом грузинских 
властей в кампании по признанию «геноцида» и ор-
ганизации Центра черкесской культуры — дорожат 
своим светским статусом. В то же время принципы 
«новой северокавказской политики» — создать мак-
симум неудобств Москве в чувствительной для нее 
сфере — толкают власти Грузии к непубличному 
альянсу с исламистскими группами на Северном 
Кавказе. Свидетельства в пользу существования та-
кого альянса в прошлом появлялись в российской и 
грузинской прессе, указывали на него и представи-
тели российских спецслужб. Наиболее скандальным 
стал случай с уничтожением исламистской боевой 
группы в ущелье Лопота в августе 2012 года, причем 
выяснилось, что в числе боевиков были граждане 
Грузии.

Такого рода альянс не создает критических угроз 
безопасности на Северном Кавказе. Признание «ге-
ноцида черкесов» грузинским парламентом в Рос-
сии воспринимается как крайне недружественный 
акт. Такая политика, особенно поддерживаемая ею 
неопределенность в позиции Грузии по отношению 
к северокавказскому террористическому подполью, 
осложняет российско-грузинские отношения. В том 
числе и потому что заставляет усомниться как в от-
ветственности грузинской политической элиты, так 
и в ее европейской и христианской идентичности. 
Улучшение российско-грузинских отношений мало-
вероятно без прояснения подходов Тбилиси в этом 
вопросе на уровне как политической риторики, так 
и практических шагов.

Дефицит сотрудничества между двумя стра-
нами в направлении обеспечения стабильности 
на Северном Кавказе на протяжении многих лет 
служит негативным фактором. В конечном счете, 
именно отсутствие такого сотрудничества подтол-
кнуло Россию к тому, чтобы инициировать доро-
гостоящую программу по укреплению границы 
на Кавказе. Причем реализация ряда элементов 
этой программы в непрозрачном для грузинской 
стороны режиме вызывало в Тбилиси подозрения 
в отношении Москвы. Ряд грузинских экспертов, в 
частности, оценивал эту программу с точки зрения 
возможной переброски российских войск на юж-
ную сторону Главного Кавказского хребта.

Отметим и еще одно немаловажное с точки зре-
ния Москвы обстоятельство. В России осознают, 
что обеспечение эффективного контроля государ-
ственной власти над всей территорией Грузии, 
за исключением ее бывших автономий в Абхазии 
и Южной Осетии, является реальным достиже-
нием современной Грузии. В эпоху Шеварднадзе 
отсутствие такого контроля было препятствием 
для сотрудничества двух стран в борьбе с терро-
ризмом и обеспечении стабильности на Северном 
Кавказе. Масштабная дестабилизация Грузии мо-
жет создать ситуацию, при которой террористи-
ческие группы с северной стороны хребта смогут 
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использовать грузинскую территорию в качестве 
базы, невзирая на мнение грузинских властей по 
этому поводу. С другой стороны, потеря Москвой 
контроля над территорией Северного Кавказа и 
его дестабилизация могут значительно увеличить 
комплекс угроз, с которыми ныне сталкивается 
Грузия. Отметим, что численность населения Да-
гестана, Чечни и Ингушетии в сумме равняется 
численности населения Грузии и демонстрирует 
довольно быстрый рост.

Как представляется, не существует препятствий 
для того, чтобы новое правительство Грузии отме-
жевалось от поддержки террористических групп 
на Северном Кавказе. Есть условия для того, чтобы 
Москва и Тбилиси инициировали создание систе-
мы обмена информацией по ситуации на восточном 
участке межгосударственной границы. Это позволит 
не только усилить взаимную безопасность вдоль этой 
границы, но и откроет путь к возникновению ростков 
доверия между силовыми структурами двух стран.

Что же касается публичной стороны «новой севе-
рокавказской политики» Грузии, то она при некото-
рых успехах, по-видимому, достигла естественных 
пределов своего развития. Перспектив усиления 
трансграничного экономического сотрудничества 
в ее рамках не существует. Студенты и молодые 
ученые с Северного Кавказа пользовались предо-
ставленной грузинскими властями возможностью 
стажировок в Тбилиси, однако свои карьерные пер-
спективы они связывают со своими регионами или с 
Москвой. Сколько-нибудь массовый приток студен-
тов с Северного Кавказа в грузинские университеты 
маловероятен. Северокавказская молодежь предпо-
читает учиться в российских или западных универ-
ситетах (если не считать тот ее сегмент, который 
выбирает университеты арабские), тем более что 
перспективы трудоустройства в России несравнимо 
лучше, чем в Грузии.

Экономические и гуманитарные связи Грузии с ре-
гионами Северного Кавказа могут получить новый 
позитивный импульс, если будут осуществляться не 
в пику Москве и не в обход нее, а в сотрудничестве с 
ней. Есть объективная потребность в создании таких 
форматов регионального взаимодействия, в которые 
были бы вовлечены интеллектуалы, гражданские 
активисты, журналисты Москвы, Тбилиси, регионов 
Северного Кавказа и Юга России. Это отвечает и 
историческим традициям региона, и потребности в 
знаниях друг о друге, ощущающейся по обе стороны 
Главного Кавказского хребта. В дальнейшем можно 
обсудить механизмы региональной экономической 
интеграции с перспективой создания общего про-
странства движения людей и товаров, безопасности, 
образования и культуры.

5. НАТО и региональная безопасность
На протяжении 9 лет пребывания у власти пра-
вительство М. Саакашвили проводило в Грузии 
радикальный модернизационный эксперимент на 

основе либертарианского понимания роли государ-
ства в экономике страны. При этом участие государ-
ства в организации жизни общества многократно 
возросло. Стремясь к глубокому преобразованию 
основ государства и общества Грузии, «Единое на-
циональное движение» стремилось создать усло-
вия, в которых их власть не оспаривалась бы оппо-
зицией. Для реализации этой задачи грузинской 
элитой была выбрана стратегия «отбрасывания 
советского наследия». Лозунг «что угодно, только 
не Россия» находил поддержку среди образованно-
го населения крупных городов и на определенное 
время стал символом государственной политики 
при нейтральной реакции сельского населения. 
Исчерпание ресурса международной поддержки 
режима Саакашвили вкупе с возрастанием недо-
вольства широких масс населения стагнирующим 
уровнем доходов стимулирует процесс пересмотра 
ключевой идеи последних 8 лет политической жиз-
ни Грузии.

Специфика модернизационного эксперимента 
М. Саакашвили состояла в полном подчинении пре-
зиденту всех ветвей власти. По распространенному 
среди грузинских аналитиков мнению после «рево-
люции роз» в Грузии происходила «авторитарная 
модернизация».

В правление Саакашвили либертарианские мотивы 
в экономической политике страны сочетались с жест-
ким контролем исполнительной власти над инициа-
тивами в сфере социальной и культурной жизни Гру-
зии. Социокультурный эксперимент по воспитанию 
следующего поколения грузин «свободными», т. е. 
носителями западных ценностей и антироссийских 
убеждений, побуждало правительство проводить 
масштабную антироссийскую кампанию. Консоли-
дации части общества вокруг западных ценностей 
способствовало укоренившееся представление об 
антигрузинском характере вовлеченности России в 
конфликты в Южной Осетии и Абхазии. Поэтому сре-
ди сторонников «Единого национального движения» 
было распространено убеждение в том, что «Грузии 
повезло с внешними врагами».

Проблемой социокультурного эксперимента было 
географическое соседство Грузии с Турцией. С одной 
стороны, две страны разделяло вековое военно-
политическое и этноконфессиональное противо-
стояние, ощущаемое на бытовом уровне до сих пор. 
Исторически это противоборство складывалось не 
в пользу Грузии и временами оно угрожало суще-
ствованию грузинского народа. С другой стороны, 
именно Турция ориентировалась на близкие Тби-
лиси цели евроатлантической интеграции и с 1952 
года являлась членом НАТО. Правительство ЕНД 
учитывало распространенные в обществе антиту-
рецкие настроения и стремилось их обойти. Поэтому 
в пропаганде евроатлантической интеграции про-
исходила подмена географического контекста угроз 
безопасности — пропаганда искусственно помеща-
ла Грузию среди государств Центрально-Восточной 
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Европы, которые в последние 20 лет объединяла 
общая политическая траектория (от Организации 
Варшавского договора к НАТО) и общее восприятие 
угроз безопасности, якобы исходящих от России. За 
скобками оказывалось то обстоятельство, что стра-
ны ЦВЕ вовлекались в атлантическую интеграцию 
соседней Германией, тогда как Грузии предстояло 
пройти этот путь при посредничестве южного со-
седа — Турции. Судя по всему, этой участи, как и со-
провождающей союзнические отношения глубокой 
социально-экономической интеграции, стремилось 
избежать как грузинское общество, так и политиче-
ский истеблишмент.

Заметной чертой правительства ЕНД был его 
намеренный разрыв с традицией государственной 
власти в Грузии и на Кавказе в целом. В кабинете 
министров не было чиновников старше президента 
Саакашвили. Большинство членов правительства 
было социализировано в контексте западных цен-
ностей — их учеба или значительная часть про-
фессиональной биографии проходили за рубежом. 
Сугубый прагматизм и нацеленность на результат 
они противопоставляли традиционной грузинской 
созерцательности. Высокая самооценка элиты во-
круг Саакашвили строилась на идеологической 
солидарности и высоком командном духе. Деятели 
«Единого национального движения» без стесне-
ния хвалились тем, что их правительство «ком-
пактное, мобильное и в отдельных вопросах очень 
искусное». 

Одно из ключевых мест в структуре правитель-
ства «Единого национального движения» занимало 
министерство по европейской и евроатлантической 
интеграции. По сути, это ведомство занималось 
адаптацией стандартов государственных реформ 
по образцу американской либеральной демократии 
для Грузии. Оно же ответственно за выполнение 
полученного от менторов «домашнего задания». 
Именно это ведомство зачастую вводило Запад в 
заблуждение, создавая видимость успеха на пути 
Грузии к демократии. 

Инструментом в этом смысле было обладание 
правительством политической инициативой во 
внутренней политике и доминирование в инфор-
мационном пространстве. По статистике около 80% 
грузин получали информацию посредством ТВ, при 
этом все три главных телеканала контролировались 
правительством. Массированная пропагандистская 
кампания, основанная на полуправдивой инфор-
мации, формировала высокий рейтинг поддержки 
обществом членства Грузии в НАТО, но не давала 
твердого понимания смысла и цели этого процесса. 
По мнению оппозиционных политиков, правитель-
ство Саакашвили создало в сознании граждан «вир-
туальную Грузию». Как показали события сентября 
2012 г. вокруг Глданской тюрьмы, подобная неадек-
ватная картина реальности приводит к завышенной 
самооценке, взвинченности ожиданий общества от 
власти и сильным колебаниям общественных на-

строений, связанных с неспособностью власти этим 
ожиданиям соответствовать. 

Неадекватная оценка состояния внешней среды 
и доступных для реализации внешнеполитических 
целей ресурсов ставила грузинскую дипломатию в 
тупик. В правление ЕНД Грузия по сути не имела 
различимых стратегических целей за исключени-
ем европейской и евроатлантической интеграции. 
Заметно, что институционально государственная 
структура Грузии развернута в сторону Запада: в 
грузинском МИДе нет департамента по отношениям 
с Россией, которая «растворена» в департаменте по 
делам СНГ. При словесной готовности к восстанов-
лению дипотношений с Россией, руководство ЕНД 
не понимало, как этого добиться. Отталкиваясь от 
тезиса о том, что «из России поступают противо-
речивые сигналы», правительство приходило к па-
радоксальному выводу о том, что «для упорядоче-
ния отношений с Россией требуется вступление в 
НАТО».

На фоне неудач на российском направлении глав-
ной заявленной целью политики Грузии в правление 
ЕНД оставалась «демократическая миссия» на Кавка-
зе и в СНГ в целом. Так, стратегическое партнерство 
с Азербайджаном в МИД Грузии увязывали с тем, 
что на Западе якобы воспринимали Баку в «одном 
проекте» с Тбилиси. Таким образом, итоги евроатлан-
тического процесса для Грузии, по замыслу Тбилиси, 
могли быть в перспективе перенесены на Азербайд-
жан. Эта линия не учитывала не только стремление 
Азербайджана придерживаться нейтралитета, но 
и то обстоятельство, что Грузия сама вполне могла 
оказаться объектом «демократической миссии» со 
стороны Турции. Судя по всему, именно в «одном па-
кете» с Турцией рассматривали евроатлантическую 
интеграцию Тбилиси в Брюсселе.

По сути, грузинская дипломатия в правление 
«Единого национального движения» теряла глав-
ный навык — способность к ведению переговоров, 
ограничиваясь ролями просителя или обиженного. 
Высокая зависимость оценок грузинской дипломатии 
от мнения западных партнеров делала политическую 
линию правительства шаткой. В ЕНД больше ценили 
легкость дипломатического процесса с Брюсселем, 
который не обязывал Тбилиси к уступкам, чем на-
полненные реальным содержанием, но напряженные 
российско-грузинские, грузино-абхазские и грузино-
югоосетинские переговоры.

Особенно болезненно в ЕНД реагировали на не-
внимание со стороны Запада или прямую критику 
грузинских властей. Неуклонное снижение меж-
дународной поддержки политического курса пра-
вительства М. Саакашвили происходило на фоне 
снижения объемов международной финансовой 
помощи. На протяжении 22 месяцев после грузино-
югоосетинского конфликта 2008 года президента 
М. Саакашвили не принимали лидеры европей-
ских государств. Многие политики на Западе осо-
знали, что режим «карт-бланша» правительству 

15



ЕНД сыграл для Грузии плохую службу11. Также 
возникли подозрения относительно искренности 
инициатив Саакашвили в области демократизации, 
военного строительства и региональной полити-
ки. Особенное беспокойство в Брюсселе вызывало 
то обстоятельство, что недальновидные действия 
правительства М. Саакашвили в августе 2008 года 
могли привести к полномасштабному военному 
столкновению между НАТО и Россией. В совокупно-
сти это способствовало снижению приоритетности 
«грузинского досье» среди политикоформирующих 
кругов в Брюсселе.

Признавая, что противоречия по статусу Абха-
зии и Южной Осетии и по членству Грузии в НАТО 
в данный момент неразрешимы, все же приведем 
несколько тезисов, призванных расширить перспек-
тиву дискуссии по этим вопросам.

Дело не в том, что Россия противится сближению 
Грузии с Европейским союзом. Москва действитель-
но высказывала некоторые озабоченности в связи с 
реализацией программы «Восточного партнерства», 
однако эти озабоченности были связаны с теми эле-
ментами программы, которые плохо согласуются с 
уже действующими форматами международного со-
трудничества в Восточной Европе и в Черноморском 
регионе, в которые вовлечена Россия (ОЧЭС, Союз 
России и Белоруссии). Первоначально насторожен-
ная реакция России на инициативу «Восточного 
партнерства» вскоре сменилась нейтральной.

«Геополитический плюрализм» на постсоветском 
пространстве, в том числе и в Закавказье, стал ре-
альностью, обусловленной независимостью бывших 
советских республик. Грузия, как и многие другие 
страны постсоветского пространства, рассматрива-
ет Запад как источник модернизационных веяний, 
инвестиций и технологий. В таком ключе рассма-
тривает Запад и сама Россия, с тем отличием, что 
она не питает иллюзий по поводу того, что внешние 
факторы могут оказать сколько-нибудь значимое 
влияние на процесс ее собственной социально-
политической модернизации — просто в силу ее 
размеров, военно-политической мощи и истори-
ческих традиций. Здесь уместно вспомнить, что 
социализация Грузии в современном европейском 
контексте исторически проходила путем заимство-
ваний из России. 

Для Москвы важны два связанных друг с другом 
принципа. Во-первых, чтобы «европейский» или «за-
падный» выбор Грузии не становился автоматически 
выбором антироссийским. То есть, чтобы принцип 
«геополитического плюрализма» распространял-
ся на Россию тоже. Между тем, с конца 1980-х го-
дов грузинская внешняя политика концептуально 
строится на основе оппозиции «Запад—Россия». 
Во-вторых, чтобы «европейский» или «западный» 

11Вигнанский М. Тедо Джапаридзе: Грузия не должна быть 
яблоком раздора между Западом и Россией. Известия. 26 сен-
тября 2012 года. URL: http://izvestia.ru/news/536213 (дата 
обращения: 26.09.12).

выбор не предполагал автоматического выбора в 
пользу распространения военной инфраструктуры 
НАТО вплоть до российских границ.

Отождествление «западного» выбора с антирос-
сийским подталкивало прежнюю правящую элиту 
Грузии к тому, чтобы строить свою внешнеполити-
ческую стратегию, исходя из сценария, в котором 
внешнеполитическое влияние России как минимум 
не будет расти, а как максимум станет ослабевать. 
Очевидно, что этот сценарий не реализуется. Став-
ка на ослабление России делает успех грузинской 
стратегии критически зависимым от таких фак-
торов, повлиять на которые не во власти Тбилиси. 
Наконец, эта ставка мешает Грузии воспользовать-
ся теми преимуществами, которые дает соседям 
рост российской экономики и которыми пользу-
ются бизнес-группы из Азербайджана, Армении и 
Казахстана.

Радикализм государственного эксперимента 
«Единого национального движения» по «европеи-
зации» объективно ослаблял чувство региональ-
ной идентичности и кавказской общности у грузин, 
делая Грузию чужеродной для кавказских госу-
дарств. Особенное значение это имело для грузино-
абхазских и грузино-осетинских отношений. Ре-
зультатом «атлантической» риторики Тбилиси стало 
твердое убеждение Цхинвала и Сухума в том, что 
ЕС и НАТО потворствовали агрессивным планам 
правительства М. Саакашвили. Это многократно 
усложнило задачу вступления Грузии в НАТО в до-
военных границах при условии согласия всего на-
селения, которое в Тбилиси считают своим.

На этом фоне в самом Североатлантическом 
альянсе пока не задаются всерьез вопросом о том, 
как интегрировать в свой состав Грузию. Блок пере-
живает внутренний кризис, связанный с разладом 
в оценках целей, стоящих перед государствами-
членами. Перспектива применения против России 
статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне ис-
ключает вступление в блок Грузии при существу-
ющем статус-кво. Не отвергая перспективу инте-
грации Грузии в принципе, Брюссель не прилагает 
заметных усилий для создания благоприятствую-
щих этому условий, ожидая, что они создадутся в 
будущем. Пока же Тбилиси предлагается развивать 
оперативное сотрудничество с региональными чле-
нами НАТО, прежде всего с Турцией, которая в по-
следние годы стремится к усилению своего военно-
политического влияния в регионе, прежде всего — в 
поясе своих границ. 

В этих условиях связывать судьбу государства с 
взаимодействием исключительно с НАТО было бы 
неразумно для Тбилиси. На этом фоне единствен-
ным государством, которое способно дать адекват-
ный ответ на долгосрочные угрозы безопасности 
Грузии и тем самым заглушить существующее по 
сей день в Тбилиси «ощущение беспризорности» 
перед исламскими странами-соседями, объективно 
продолжает оставаться Россия.

ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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Понимая, что в текущей ситуации — отсутствие 
дипломатических отношений, противоречия по 
статусу Абхазии и Южной Осетии — и с нынешним 
уровнем взаимного доверия сближение России и 
Грузии на почве общих подходов к проблеме регио-
нальной безопасности маловероятно, мы все же при-
зываем к активизации обсуждения этой проблемы 
на экспертном уровне. Позитивную роль мог бы 
сыграть постоянный российско-грузинский экс-
пертный семинар, посвященный совместному ана-
лизу вызовов и угроз, возникающих на Северном и 
Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем 
Востоке.

6. Торгово-экономическое сотрудничество
Созданная Михаилом Саакашвили экономическая 
модель не позволила Грузии преодолеть бедность, 
однако обладала определенной устойчивостью. 
Крупный внешний долг не угрожает стабильности 
страны, так как может быть реструктурирован по по-
литическим мотивам. Для доноров Грузии такая ре-
структуризация будет незаметна на фоне трудностей 
с Грецией и другими проблемными странами евро-
зоны. Многолетнее отрицательное сальдо торгового 
баланса Грузии компенсируется денежными пере-
водами, которые направляют на родину грузинские 
мигранты. Жесткий контроль над государственным 
аппаратом и границами страны обеспечивают гру-
зинской элите устойчивые доходы за счет операций 
с импортом. Монополизация рынков импортных то-
варов позволяет поддерживать высокую доходность 
этих операций12. По сути, грузинская правящая элита 
извлекала ренту в роли «суверенного посредника» 
между трудовыми мигрантами и потребителями 
импортных товаров внутри страны. Экономические 
механизмы ее существования были в малой степени 
связаны с внутренним производством.

Однако экономика Грузии, несмотря на формально 
сравнительно высокие темпы экономического роста, 
по существу, находится в стагнации. Уровень безра-
ботицы в стране выше, чем у ее соседей по региону 
— Армении и Азербайджана. Грузия находится на 
третьем месте в регионе по подушевому ВВП, обогнав 
в прошлом году Армению только за счет динамики 
валютных курсов. Внутреннее производство слабе-
ет из-за недоинвестированности и доминирования 
интересов импортеров.

Разрыв в ценностях между элитой и широкими 
слоями городского и сельского населения обострил 
противостояние городских элит. Занятые в сельском 
12В 2009 г. на фоне снижения мировых оптовых цен на импор-
тируемые Грузией товары розничные цены на эти же това-
ры в самой Грузии выросли. Это указывает на высокую моно-
полизацию импорта. При этом поступления от налога на 
прибыль не возросли, как можно было бы ожидать, а снизи-
лись. См. Джавахишвили Н. Парадоксы роста грузинской 
экономики // Грузинская экономика после войны и экономи-
ческого кризиса. Материалы семинара. Тбилиси, 2011. URL: 
http://georgiamonitor.org/upload/medialibrary/183/1833886d
459325fd5ac6e73015e005ee.pdf (дата обращения: 10.12.12).

хозяйстве 55% населения страны не являются при-
обретателями благ от экономической политики пра-
вительства. Бенефициарами экономических реформ 
стали отрасли торговли, финансов и, в меньшей сте-
пени, сфера услуг. Заметно оживление туристическо-
го сектора после масштабных государственных ин-
вестиций в инфраструктуру. Однако основной поток 
туристов идет в Грузию из сравнительно небогатых 
Азербайджана, Армении и Ирана; маловероятно, что 
один лишь туризм обеспечит процветание 4,5 млн 
жителей Грузии.

Проблемы безработицы и бедности на фоне сни-
жения доступности медицины и роста тарифов на 
электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги 
стали одной из причин поражения «Единого нацио-
нального движения» на парламентских выборах. Для 
нового правительства критически важно преодоле-
ние экономических трудностей. Продолжение эко-
номической стагнации создаст угрозу сохранению 
«Грузинской мечты» у власти.

Однако источники будущего экономического про-
рыва не ясны. 4,5 млрд долларов, выделенные Грузии 
Брюссельской конференцией доноров, израсходова-
ны. Приток инвестиций из-за рубежа незначителен. 
Будущее грузинской экономики зависит от того, 
удастся ли обнаружить новые рынки сбыта и новые 
источники инвестиций за пределами страны.

Расширение торгово-экономических связей с Рос-
сией означало бы тройной выигрыш для «Грузинской 
мечты». Во-первых, оно даст возможность вернуть 
грузинскую продукцию на традиционный рынок. 
Это поддержит сельское хозяйство и ряд отраслей 
пищевой промышленности страны, что приведет 
и к улучшению общей экономической ситуации. 
Во-вторых, Россия может стать источником инве-
стиций в недоинвестированные традиционные сек-
тора грузинской экономики, причем эти инвестиции 
будут сопровождаться фактическими гарантиями 
доступности российских рынков в будущем — в 
России возникнут группы интересов, ориентиро-
ванные на сохранение и развитие достигнутого в 
торгово-экономическом сотрудничестве. В-третьих, 
в грузинской бизнес-элите будут укреплены груп-
пы, заинтересованные в сотрудничестве с Россией. 
В прошлом слабость таких групп была одним из 
факторов нестабильности российско-грузинских 
отношений. Во внутренней политике эти группы 
будут ориентированы на «Грузинскую мечту» как 
на силу, способную, по крайней мере, не ухудшить 
отношения между Тбилиси и Москвой. Отметим 
также, что смягчение визового режима с Грузией 
откроет для грузинских граждан российский рынок 
труда. В краткосрочной перспективе это частично 
снимет остроту проблемы занятости в стране.

Если судить по заявлениям российских офици-
альных лиц, в чьи полномочия входит открытие 
доступа грузинских товаров на российский рынок, 
Москва готова принимать необходимые для обе-
спечения этого доступа решения. В то же время 
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понятны и соображения политической тактики, 
связанные с этим процессом. В России отдают себе 
отчет в том, что грузинский политик, с чьим име-
нем будет связано возвращение товаров из Грузии 
на российский рынок, приобретет немалый внутри-
политический капитал, и предпочли бы, чтобы этот 
капитал инвестировался в дальнейшее развитие 
российско-грузинских отношений. Москва также 
хотела бы избежать, чтобы ее решения косвенным 
образом способствовали укреплению экономиче-
ских позиций тех групп грузинского бизнеса, кото-
рые ориентированы на прежнее руководство стра-
ны. Вместе с тем она рассчитывает на практические 
шаги по налаживанию двусторонних отношений со 
стороны грузинских властей, которые будут пред-
приниматься синхронно с открытием рынка.

Вероятно, в ближайшие месяцы мы можем ожидать 
дозированного — по мере решения технических во-
просов — открытия российского рынка для продук-
ции грузинских компаний. Для ускорения этого про-
цесса с грузинской стороны необходим полномочный 
субъект, способный взять на себя все стадии ведения 
переговоров, как политические, так и технические. 
Помимо спецпредставителя премьер-министра Гру-
зии по России могут потребоваться усилия по линии 
торгово-промышленных ассоциаций двух стран или 
создание специальной организации экспортеров в 
Грузии. Отметим, что «торгово-промышленная ди-
пломатия» в дальнейшем может стать каналом по-
луофициального политического диалога двух стран 
наряду с официальным каналом, предоставленным 
Швейцарией.

7. Гуманитарное сотрудничество 
Длящийся политический конфликт между сосед-
ними странами препятствует укорененным по обе 
стороны Главного Кавказского хребта человеческим 
связям. Текущая ситуация губительна для сотруд-
ничества между Россией и Грузией, общества кото-
рых по-прежнему глубоко взаимосвязаны. Около 
четверти жителей Грузии имеют родственников в 
России. 78% грузин владеют русским языком и 97% 
желают, чтобы их дети свободно говорили на нем13. 
Смешанные браки с русскими одобряют 41% грузин, 
что в два раза выше уровня одобрения смешанных 
браков с турками или американцами14. Согласно 
опросам общественного мнения последних лет, око-
ло 80% грузин выступают за улучшение отношений 
с Россией и сопоставимое количество россиян — за 
нормализацию связей с Грузией.

В условиях, когда личные контакты граждан огра-
ничены, решающее значение для формирования 
взаимного восприятия играет информационная 
13Гуманитарное сотрудничество государств-участников СНГ 
и Грузии. Социологический портрет. 2011. РОМИР, Georgian 
Opinion Research Business International (GORBI). URL: http://
www.mfgs-sng.org/activity/sng/909.html (дата обращения: 
16.11.12). 
14The Caucasus Research Resource Centers (CRRC). February, 
2011. URL: http://crrc.ge/oda (дата обращения: 17.11.12).

политика СМИ. Российские официальные лица не-
однократно негативно высказывались о М. Саакаш-
вили, однако воздерживались от высказываний, 
которые можно было бы истолковать как антигру-
зинские. В последние два года заметен отказ госу-
дарственных и аффилированных с государством 
медиа от резких высказываний о Грузии. Предста-
вители грузинских властей получают возможность 
выражения своей позиции в ведущих российских 
изданиях. Либерально настроенная часть эксперт-
ного и медийного сообщества России симпатизи-
рует экономическим реформам в Грузии и открыто 
выражает эти симпатии, ставшие признаком фрон-
ды. Парадоксальным образом в большинстве влия-
тельных российских СМИ о Грузии пишут «хорошо 
или ничего», несмотря на удручающее состояние 
межгосударственных отношений. Из публичного 
пространства практически исчезли публикации на 
тему положения этнических меньшинств в Грузии, 
а также призывы к искусственной дестабилизации 
ситуации в стране, которые, впрочем, даже осенью 
2008 г. публично продвигались лишь представите-
лями маргинальных политических групп.

Однако аналогичного сдвига в грузинском ин-
формационном пространстве до последнего време-
ни не произошло. Усилия по организации диалога 
между представителями медийного и экспертно-
го сообществ двух стран нередко блокировались 
грузинскими властями15. Организация вещания 
телеканала «Первый информационный кавказский» 
(ПИК) в России рассматривается как попытка деста-
билизации ситуации на Северном Кавказе. Такая 
информационная и шире — публичная среда не 
способствует деятельности, направленной на пер-
спективу нормализации двусторонних отношений. 
Отметим, что закрытие ПИК — безотносительно 
причин такого решения — в России было воспри-
нято с удовлетворением.

Ограничительными мерами правительства РФ 
оказались охвачены широкие слои грузинского 
общества (закрытие российских рынков труда и 
сельскохозяйственной продукции, введение визово-
го режима). На данном этапе антироссийские убеж-
дения в Грузии не приняли необратимый характер 
даже у либеральной части общества, однако не-
дооценивать перспективу этого процесса нельзя. 

Большой потенциал для улучшения двусторонних 
отношений находится во взаимодействии Русской 
и Грузинской православных церквей. Патриарх 
Кирилл и Католикос-Патриарх Илия II выступа-
ют наиболее последовательными сторонниками 
примирения. И хотя высокий авторитет церкви в 
обществах двух стран не транслируется в социаль-
ную динамику, даже символические жесты на этом 
направлении (например, участие грузинского цер-
ковного хора в пасхальном богослужении в Храме 

15Российских экспертов не впустили в Грузию // Росбалт. 1 
декабря 2009 года. URL: http://www.rosbalt.ru/
exussr/2009/12/01/693374.html (дата обращения: 17.11.12).

ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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Христа Спасителя) вызывают волну продолжитель-
ного одобрения.

Граждане Грузии сталкиваются со значитель-
ными затруднениями при получении российских 
виз. В силу малой пропускной способности секции 
российских интересов при посольстве Швейцарии 
в Тбилиси, процесс получения визы крайне затруд-
нен. Стоимость визы высока, требуется приглаше-
ние от российского гражданина или организации. 
Эти ограничения очевидно избыточны, а в плане 
предотвращения потенциальных угроз безопас-
ности России, по-видимому, не слишком эффектив-
ны. Однако они вызывают раздражение в Грузии 
и препятствуют продолжению и расширению че-
ловеческих и деловых контактов между жителями 
двух стран. 

Получение визы становится непреодолимым пре-
пятствием при совершении туристических поездок 
в Россию. По нашим наблюдениям, путешествую-
щая тбилисская молодежь в 6 раз чаще бывает в 
Европе и США, чем в России. Это оставляет молодых 
людей безоружными перед официальной пропаган-
дой правительства ЕНД, намеренно искажающей 
информацию о положении в РФ. Визовый режим 
между странами следует существенно облегчить 
для студентов, творческой интеллигенции, духо-
венства, туристов.

В то же время обеим сторонам следует отдавать 
себе отчет в том, что практика международных от-
ношений в большинстве случаев не подразумевает 
безвизового режима в условиях отсутствия дипло-
матических отношений.

Получение образования в России вновь должно 
стать одной из реальных возможностей для гру-
зинских абитуриентов. Грузинская молодежь от-
правляется на учебу в Европу и США, зачастую не 
имея российской альтернативы. При этом россий-
ский рынок образования продолжает оставаться 
востребованным среди грузин. Облегчение визо-
вого режима для студентов и проведение образо-
вательной выставки в Тбилиси способно удержать 
резкое падение интереса к России среди грузинской 
молодежи. Программой-максимум было бы откры-
тие в Тбилиси, Кутаиси и других городах Центров 
российской культуры, а также симметричное от-
крытие Центров грузинской культуры в Москве и 
крупнейших городах России16.

Существенной проблемой остается слабость рос-
сийских исследований в Грузии и грузинских в Рос-
сии. На практике это препятствует качественному 
анализу политики соседа и способствует распро-
странению ложных представлений. Невозможность 
посещения России для грузинских исследователей 
становится запретительным барьером для входа 

16Инициативу «обмена полноценными культурно-
информационными центрами в обеих столицах» выдвинул 
глава Россотрудничества Константин Косачев. См. Косачев 
К. Ретрансляция ценностей // Россия в глобальной полити-
ке. №5. Сентябрь-октябрь 2012.

в профессию. Следует не только существенно об-
легчить научные и образовательные контакты двух 
стран, но и придать им импульс путем распреде-
ления исследовательских грантов через уполно-
моченные организации по прозрачной процедуре. 
Программа исследований, развернутая на основе 
подобных грантов, даст положительный побочный 
эффект в виде расширения практических знаний об 
экономической и политической ситуации в России 
и Грузии, важных с точки зрения планирования и 
проведения внешней политики.

8. Рекомендации 
Россия и Грузия не обречены на продолжение проти-
востояния. Длящийся разрыв воспринимается по обе 
стороны Главного Кавказского хребта как состояние 
ненормальное и подлежащее исправлению. Пришед-
шее к власти в Грузии правительство Б. Иванишвили 
одной из приоритетных целей провозгласило ревизию 
российской политики прежнего руководства стра-
ны. Наблюдения за ходом обсуждения перспектив 
российско-грузинских отношений в Москве показы-
вают, что и здесь время выжидания подходит к концу. 
Открывается окно возможностей для нормализации 
двусторонних отношений.

Южная Осетия и Абхазия
Продолжающаяся с 2006 года обструкция пере-

говорного процесса с правительствами Южной Осе-
тии и Абхазии в долгосрочной перспективе вредит 
интересам Грузии. Курс на мирное урегулирование 
двух конфликтов требует от Тбилиси признания 
двух республик в качестве самостоятельных пар-
тнеров по диалогу, какими их признавали до ав-
густа 2008 г. 

На первом этапе нормализации отношений разу-
мно изолировать обсуждение гуманитарных вопро-
сов от политической дискуссии о будущем региона. 
Вопрос об объеме и качестве российского военного 
присутствия в Абхазии и Южной Осетии, в принципе 
обсуждаемый в контексте проблемы долгосрочной 
нормализации обстановки в регионе, едва ли может 
быть поставлен в текущих условиях. 

Возобновление социально-экономических связей 
между сторонами может состоять в формировании 
общего пространства перемещения людей, товаров, 
капитала и услуг между Грузией, Абхазией и Южной 
Осетией при непосредственном участии России, ко-
торая должна стать структурообразующей частью 
этого пространства.

Инициатива возобновления железнодорожного 
сообщения между Грузией и Абхазией встретила воз-
ражения или сомнения и в Тбилиси, и в Сухуме и 
была снята с повестки дня. Тем не менее, несмотря 
на препятствия, с которыми столкнется практиче-
ское осуществление этого замысла, возобновление 
железнодорожного сообщения могло бы дать новый 
импульс позитивным процессам во всем Закавказье, в 
чем заинтересовано не одно государство региона. Мы 
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полагаем, что эта тема нуждается в обсуждении если 
не на политическом, то на экспертном уровне.

Важным маркером изменений в подходе Грузии 
к проблеме Абхазии и Южной Осетии стала бы от-
мена Закона об оккупированных территориях. Ряд 
положений этого закона не только создают пре-
пятствия для экономического развития Абхазии 
и Южной Осетии, но и затрудняют гуманитарное 
сотрудничество между Россией и Грузией. Право-
вое регулирование взаимодействия грузинских 
граждан и властей с жителями Абхазии и Южной 
Осетии, на наш взгляд, возможно в рамках других 
правовых актов, не опирающихся на контрпродук-
тивную концепцию «оккупации».

Северокавказская политика Грузии
Признание «геноцида черкесов» парламентом 

Грузии в России воспринимается как крайне недру-
жественный акт. Такая политика, особенно поддер-
живаемая ею неопределенность в позиции Грузии 
по отношению к северокавказскому террористиче-
скому подполью, осложняет российско-грузинские 
отношения.

Не существует препятствий для того, чтобы новое 
правительство Грузии отмежевалось от поддержки тер-
рористических групп на Северном Кавказе. Есть усло-
вия для того, чтобы Москва и Тбилиси инициировали 
создание системы обмена информацией по ситуации 
на восточном участке межгосударственной границы. 

Экономические и гуманитарные связи Грузии с 
регионами Северного Кавказа могут получить по-
зитивный импульс, если будут осуществляться не 
в пику Москве и не в обход нее, а в сотрудничестве 
с ней. Есть объективная потребность в создании 
таких форматов регионального взаимодействия, в 
которые были бы вовлечены интеллектуалы, граж-
данские активисты, журналисты Москвы, Тбилиси, 
регионов Северного Кавказа и Юга России. 

НАТО и региональная безопасность
Дело не в том, что Россия противится сближению 

Грузии с Европейским союзом. Для Москвы важно, 
чтобы «европейский» или «западный» выбор Грузии 
не становился автоматически выбором антирос-
сийским и не предполагал распространения воен-
ной инфраструктуры НАТО вплоть до российских 
границ.

Ставка на ослабление России делает успех гру-
зинской стратегии критически зависимым от та-
ких факторов, повлиять на которые не во власти 
Тбилиси. Кроме того, эта ставка мешает Грузии 
воспользоваться теми преимуществами, которые 
дает соседям рост российской экономики и кото-
рыми пользуются бизнес-группы из Азербайджана, 
Армении и Казахстана.

Москва призывает официальный Тбилиси не бло-
кировать дискуссию об иных механизмах обеспече-
ния безопасности Грузии помимо НАТО и в целом 
об альтернативе во внешнеполитической стратегии. 

Позитивную роль мог бы сыграть постоянно дей-
ствующий российско-грузинский экспертный семи-
нар, посвященный совместному анализу вызовов и 
угроз, возникающих на Северном и Южном Кавказе, 
в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

 
Торгово-экономическое сотрудничество
В перспективе не исключено постепенное откры-

тие российского рынка для продукции грузинских 
компаний. Вместе с тем Москва рассчитывает на 
практические шаги по налаживанию двусторонних 
отношений со стороны грузинских властей, которые 
будут предприниматься синхронно с открытием 
рынка. Для ускорения этого процесса с грузинской 
стороны необходим полномочный субъект, способ-
ный взять на себя все стадии ведения переговоров, 
как политические, так и технические. 

Помимо спецпредставителя премьер-министра 
Грузии по России могут потребоваться усилия по 
линии торгово-промышленных ассоциаций двух 
стран или создание специальной организации 
экспортеров в Грузии. Это особенно актуально в 
рамках участия Грузии в зимней Олимпиаде 2014 
года в Сочи и сопряженных с ней экономических и 
туристических проектах. 

Гуманитарное сотрудничество
Было бы полезно ограничить поток враждеб-

ной риторики, которым обменивается пресса двух 
стран. Россия со своей стороны его уже в значитель-
ной мере сократила и ждет симметричных шагов с 
грузинской стороны.

Целесообразно предпринять шаги к облегчению 
визового режима для грузинских граждан, прежде 
всего для студентов, творческой интеллигенции, 
духовенства, туристов. 

Получение образования в России вновь должно 
стать одной из реальных возможностей для грузин-
ских абитуриентов. Программа мер может вклю-
чать облегчение визового режима для студентов, 
проведение образовательной выставки в Тбилиси 
открытие в крупных городах Центров российской 
культуры, а также симметричное открытие Цен-
тров грузинской культуры в Москве и других го-
родах России. 

Существенной проблемой остается слабость рос-
сийских исследований в Грузии и грузинских в 
России. Следует не только существенно облегчить 
научные и образовательные контакты двух страны, 
но и придать им импульс путем распределения ис-
следовательских грантов через уполномоченные 
организации по прозрачной процедуре. 

Большой потенциал для улучшения двусторон-
них отношений находится во взаимодействии Рус-
ской и Грузинской православных церквей. Давно 
назрел запуск программы культурного диалога и 
дней памяти крупных событий общей истории (по 
примеру Фестиваля российского кино в Тбилиси и 
Дней Ильи Чавчавадзе в Санкт-Петербурге).

ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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შერიგებას ალტერნატივა არ გააჩნია
საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკებიდან 
რუსეთის ურთიერთობები ისე დრამატულად არც 
ერთ მათგანთან არ განვითარებულა, როგორც 
საქართველოსთან. საქმე მხოლოდ ის როდია, რომ 
რაღაც მომენტში მოსკოვი და თბილისი ერთმანეთს 
სამხედრო ძალით დაუპირისპირდნენ. გაოცებას 
იწვევს ორმხრივი კავშირების ატმოსფერო. ეს 
ატმოსფერო პრაქტიკულად ყოველთვის ემოციებითა 
და არაადეკვატური მოლოდინებით, შემდგომი 
დაუსაბუთებელი იმედგაცრუებით, მცდარი 
შეფასებებითა და, შესაბამისად, ირაციონალური 
ქმედებებით, ან, პირიქით, გადამწყვეტ 
მომენტებში, როდესაც რაიმის გამოსწორებაა 
შესაძლებელი, უმოქმედობით ხასიათდება. 
2008 წლის მოვლენების ფხიზელი და 

ჭეშმარიტად ობიექტური ანალიზი, როდესაც 
ყველა დაგროვილმა პრობლემამ ერთბაშად 
ამოხეთქა, ისტორიკოსთა მომავალი თაობების 
გასარკვევია, როდესაც შესაძლებელი იქნება 
იმ ვნებებისგან დისტანცირება, რომლებითაც 
არიან მოცულნი უშუალო თვითმხილველები და 
მონაწილეები. მეცნიერთა და პოლიტიკოსთა 
დღევანდელი ამოცანა თუ იმაში არ მდგომარეობს, 
რომ მთლიანად დაიხუროს ისტორიის ტრაგიკული 
ფურცელი (ომით მოყენებული ჭრილობები დიდ 
ხანს არ შუშდება), მაშინ იმ შესაძლებლობაზე 
ოცნება მაინც შეიძლება, რომ ქართულ-
რუსული ურთიერთობების ისტორია მომავალში 
გაგრძელდეს. 2012 წლის შემოდგომაზე 
საქართველოში მომხდარმა ცვლილებებმა ამგვარი 
შესაძლებლობისადმი ინტერესი გააღვიძა, 
რამაც, ყველაფერთან ერთად, წინამდებარე 

ნაშრომის შექმნა განაპირობა. თუმცა მისი 
მომზადება 1 ოქტომბერს მომხდარ პოლიტიკურ 
„მიწისძვრამდე“ დიდი ხნით ადრე დაიწყო, ჯერ 
კიდევ მაშინ, როდესაც რუსეთში თითქმის არავის 
სჯეროდა, რომ საქართველოში შესაძლებელია 
ხელისუფლების სწრაფი და მშვიდობიანი შეცვლა, 
მოქალაქეთა ნების გამოხატვის გზით. რუსეთის 
საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არსებული 
მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების 
ინსტიტუტის (უნივერსიტეტის) მკვლევარების 
- ნიკოლაი სილაევისა და ანდრეი სუშენცოვის 
მიერ მომზადებული მოხსენების ღირებულებას 
წარმოადგენს სწორედ ის, რომ ავტორები არსებულ 
კონიენქტურაზე არ იყვნენ ორიენტირებულნი.
ავტორები შეეცადნენ, მაქსიმალური 

მეცნიერული კეთილსინდისიერებით 
გაეცნობიერებინათ, თუ რის გაკეთება 
შეიძლება, რათა ორი ხალხის ურთიერთობები 
ჩიხიდან იქნას გამოყვანილი, ხალხებისა, 
რომლებიც ისტორიული ურთიერთქმედების 
უაღრესი სირთულის მიუხედავად, ყოველთვის, 
ყველაზე რთულ პერიოდშიც, განიცდიდნენ 
ერთმანეთისადმი ლტოლვას. 2000-იანი წლებისა 
და 2010-იანი წლების დასაწყისის ბუნდოვანმა 
პერიოდმა აჩვენა, რომ თვით უიმედო პოლიტიკურ 
ვითარებაშიც, ხანდახან ორმხრივი ისტერიის 
ზღვარზეც კი, არ გამქრალა კეთილმეზობლური 
თანაარსებობისადმი სწრაფვა, და ეს სწრაფვა 
გზას იკვალავდა, როგორც კი პოლიტიკურ 
ჰორიზონტზე ცვლილებების შესაძლებლობა 
იკვეთებოდა. თუკი საერთოდ დასაშვებია წინა 
პერიოდის სარგებლიანობაზე საუბარი, იგი 
მდგომარეობს სწორედ ამაში - ურთიერთობების 
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უკიდურესად დაბალი წერტილი (ომზე უფრო 
უარესი მოვლენის წარმოდგენა კი ალბათ 
შეუძლებელია) უკან იქნა მოტოვებული, და 
ნორმალური კავშირების აღდგენა მის შემდეგაც 
არ ჩანს შეუძლებელ საქმედ.
დაბრუნება ხანგრძლივი და რთული იქნება, 

ავტორები ამას არ მალავენ და გვთავაზობენ 
მხოლოდ სულ პირველ ნაბიჯებს, გრძელი გზის 
დასაწყისში. ორ ქვეყანას შორის არსებობს 
ობიექტური წინააღმდეგობები, საკმარისზე 
მეტია არასწორი წარმოდგენები და წყენები. 
არსებით ფაქტორს წარმოადგენს მიდგომათა 
ასიმეტრია - საქართველოს პრინციპულად არ 
შეუძლია რუსეთის პრიორიტეტების სისტემაში 
იმ ადგილის დაკავება, რომელიც რუსეთს 
უკავია საქართველოს ინტერესთა პალიტრაში. 
ეს არც კარგია და არც ცუდი, უბრალოდ, 
საჭიროა ამგვარი მოდგომარეობის, როგორც 
მოცემულობის, მიღება. 
დაბოლოს, არის საკითხი, რომელიც, იმ 

შემთხვევაში, თუკი განხილვას ექვემდებარება, 
მხოლოდ როგორც დაახლოების ძალზე 
გაწელილი პროცესის შედეგი - იგულისხმება 
ტერიტორიების სტატუსი, რუსეთის მიერ 
დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებულნი, 
საქართველოს მხრივ კი საკუთარ პროვინციებად 
მიჩნეულნი. სუვერენიტეტის პრობლემა 
მთლიანობაში საერთასორისო ურთიერთობების 
ცენტრალურ საკითხს წარმოადგენს, ამ 
თემაზე დაწერილია თეორიული შრომებისა 
და კონკრეტული შემთხვევების პრაქტიკული 
კვლევების უზარმაზარი რაოდენობა. მაშინ, 
როდესაც ვითარების გამოსწორებაზე ამდენი 
ხანი არავის უზრუნია, უაზრობა იქნებოდა მის 
სწრაფ გადაწყვეტის მოლოდინი. მეორეს მხრივ, 
ისტორია გვასწავლის: არ არსებობს ისეთი 
კონფლიქტური გარემოებები, რომლებიც ადრე თუ 
გვიან არ იცვლებიან და ახალ შესაძლებლობებს 
არ იძლევიან - ამ გარემოებების წარმოდგენა 
მოცემულ ეტაპზე შეუძლებელია, მაგრამ გარკვეულ 
მომენტში ისინი თავისთავად ცხადნი ხდებიან.
ამასთან, არ შეიძლება დავივიწყოთ, 

რომ თანამედროვე მსოფლიოში შეუძლებელია 
საკუთარი პოლიტიკური ბედის საკუთარივე 
ნებით გადაწყვეტისკენ ხალხების ლტოლვის 
უგულებელყოფა. ეს ტენდენცია ყველგან 
მჟღავნდება, მასთან შეგუება უწევს ნებისმიერ 
ხელისუფლებას. ამიტომაც, რა თამაშიც არ 
უნდა აწარმოონ დიდმა პოლიტიკოსებმა და 
სახელმწიფოებმა, ხალხების ნება ერთობლივ 
ან განცალკევებულ მდგომარეობაში ცხოვრების 
თაობაზე გადამწყვეტი არგუმენტი იქნება. ეს 
უნდა ახსოვდეთ მოსკოვშიც და თბილისშიც, 
21-ე საუკუნეში აღარ გამოვა ვინმეზე 
რაიმის თავსმოხვევა. სამაგიეროდ, შეიძლება 
დარწმუნება, თუკი, რა თქმა უნდა, მობილიზებულ 
იქნება ინტელექტუალური ძალისხმევა და 
საკუთარი მაგალითის მიმზიდველობა ეჭვს არ 
გამოიწვევს.  

რუსულ-ქართული ურთიერთობები ნაწილობრივ 
მსოფლიოში გამძაფრებული საერთო ვითარების 
მსხვერპლად იქცა, როდესაც წინანდელი ნორმები 
და წესები სწრაფად ქრებოდა, ხოლო ახალი ჯერ 
არ დამკვიდრებულა. ძალაზე აქცენტის გაკეთება, 
ინტერესთა სფეროს გაფართოების მცდელობა 
უხეში ზეწოლის მეშვეობით - იმ საერთაშორისო 
ატმოსფეროს პროდუქტია, რომელიც მე-20 საუკინის 
ბოლოს - 21-ე საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბდა. 
ყველა იდეოლოგიური და სამართლებრივი 
ორიენტირის შეცვლა იმის შედეგია, რომ ცივი 
ომის დასრულების შემდეგ მსოფლიო პოლიტიკიდან 
გაქრა ბალანსი, ხოლო ვერტიკალური იერარქიული 
სისტემის დამყარების მცდელობა, ერთადერთი 
ზესახელმწიფოს მეთაურობით, მალევე ჩავარდა. 
რუსეთიც და საქართველოც, ორივე თავისი გზით 
და შეცდომებით, შეეცადნენ ახალ სისტემაში 
საკუთარი ადგილის პოვნას. ამას ისინი 
იქამდე აკეთებდნენ, სანამ არ გაირკვა, რომ 
არავითარი სისტემა არ არსებობს, ხოლო მსოფლიო 
კვლავინდებურად გარდამავალ მდგომარეობაში 
იმყოფება - გლობალური მოწყობის სტაბილური 
მოდელი, დიდი ხანია, რაც წარსულს ჩაბარდა, 
მაგრამ დღემდე არ გარკვეულა, როგორი იქნება 
მომავალი მოდელი. ჯერ კიდევ 10 წლის წინ 
მსოფლიო წეს-რიგის გარანტად მიჩნეული 
ინსტიტუტები კრიზისს განიცდიან. დგება 
დრო, როდესაც ქვეყნებმა, რომლებიც თავიანთ 
მომავალს ამ ინსტიტუტების იმედად აგებდნენ, 
რომ გამხდარიყვნენ მათი ნაწილი, უნდა 
გადახედონ აღნიშნულ გეგმებს, ამ გეგმების 
პერსპექტიულობის შეფასების საფუძველზე.
სახელგანთქმულმა სოციოლოგმა ზიგმუნდ ბაუმანმა 

ამასწინანდელ ინტერვიუში თანამედროვე მსოფლიო 
დაახასიათა ისეთ გარემოდ, სადაც ცვლილებებია 
ერთადერთი კონსტანტა, ხოლო გაურკვევლობა - 
ერთადერთი გარკვეული ფაქტი. ამ თავისი დინებით 
განვითარებად და არაპროგნოზირებად გარემოში 
ნებისმიერი სახელმწიფოს ერთადერთ რაციონალურ 
არჩევანად მოიაზრება მხოლოდ ერთი რამ - 
განამტკიცოს თავისი პოლიტიკური, ეკონომიკური, 
კულტურული, სამხედრო პოტენციალი და ეცადოს 
პრობლემათა რაოდენობის მინიმიზაციას, 
მოაგვაროს თუნდაც მათი ის ნაწილი, რომლებიც 
მოგვარებას ექვემდებარებიან. ორი ქვეყანა, 
ერთმანეთთან კულტურულად და ისტორიულად ახლო 
მდგარი, ვალდებულია, ყველაფერი იღონოს, რათა 
თავი დააღწიოს წინაღობებს - თუნდაც ორივეს 
გადარჩენის სახელით. ამასთან, უზარმაზარი 
რუსეთისთვის  ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია, 
ვიდრე მცირე მასშტაბების საქართველოსათვის, 
ორი ქვეყნის კალიბრისა და სტატუსის მიუხედავად. 
მკითხველის სამსჯავროზე გამოტანილი ნაშრომი - 
ამ მიმართულებით გადადგმული პირველი ნაბიჯია. 

      ფიოდორ ლუკიანოვი,
საგარეო და თავდაცვითი პოლიტიკის საბჭოს 

პრეზიდიუმის თავმჯდომარე, ჟურნალის - „რუსეთი 
გლობალურ პოლიტიკაში“ - მთავარი რედაქტორი
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ანოტაცია
წინამდებარე მოხსენება მიზნად ისახავს 
საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების შემდეგ შექმნილ პოლიტიკურ 
ვითარებასა და რუსულ-ქართული ურთიერთობების 
ნორმალიზების საკითხის მიმართ რუსეთის 
პოზიციასთან დაკავშირებით ობიექტური 
ინფორმაციის ნაკლებობის დაძლევას.  
2012 წლის განმავლობაში, საერთაშორისო 

ურთიერთობების მოსკოვის სახელმწიფო 
ინსტიტუტის (უნივერსიტეტის) [(МГИМО (У)] 
მკვლევარები, ნ. სილაევი და ა. სუშენცოვი 
ატარებდნენ საველე კვლევებს საქართველოში 
და რუსეთის ჩრდილოკავკასიურ რეგიონებში. 
საკვლევი ვიზიტების მიზანს წარმოადგენდა 
ანალიტიკური მასალის შეგროვება საქართველოს 
ხელისუფლებისა და საზოგადოებრივ ძალთა 
პოზიციის შესახებ საქართველოს საშინაო 
პოლიტიკისა და რუსეთთან ურთიერთობის 
საკითხების მიმართ 2012 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების კონტექსტში. 
2012 წლის იანვარსა და ივლისში ა. 

სუშენცოვი მონაწილეობდა თბილისში გამართულ 
რუს და ქართველ პოლიტოლოგთა ორ საექსპერტო 
შეხვედრაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„კავკასიური სახლის“ პროექტის ფარგლებში 
რუსულ-ქართულმა საექსპერტო ჯგუფს ჰქონდა 
შეხვედრები საქართველოს პოლიტიკური 
ხელძღვანელობის წარმომადგენლებთან და 
ოპოზიციურ პოლიტიკოსებთან. საკვლევი 
ვიზიტებისას სუშენცოვმა ინტერვიუები აიღო 
და ესაუბრა დამოუკიდებელ ექსპერტებს, 
უფლებადამცველებს, მეცნიერებს, მედიისა და 
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. 
2012 წლის აპრილში და მაისში ნ. სილაევმა 

საზოგადოებრივი პროექტირების ინსტიტუტის 
მიერ გაცემული გრანტის ფარგლებში ჩაატარა 
კვლევები თემაზე: «„ჩერქეზული საკითხი“: 
ეროვნული მოძრაობა თანამედროვე რუსეთში». 
კვლევის საველე ნაწილი ტარდებოდა ჩრდილოეთ 
კავკასიაში – ყაბარდო-ბალყარეთსა და 
ადიღეს რესპუბლიკაში, სადაც ავტორმა 
აიღო სიღრმისეული ინტერვიუების მთელი 
სერია ჩერქეზული ეროვნული ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებთან. საქართველოში 
მიმდინარე ეკონომიკური და პოლიტიკური 
პროცესების გასაგებად დიდი როლი 
შეასრულა საიტ „რუსეთი–საქართველო: 
საექსპერტო დიალოგის“ მუშაობამ (www.
georgiamonitor.org), ასევე ამ საიტის და 
არაკომერციული პარტნიორობის – „კავკასიური 
თანამშრომლობის“ ირგვლივ ჩამოყალიბებულმა 
საექსპერტო ქსელმა. 
ნ. სილაევის და ა. სუშენცოვის მიერ 

შეგროვებულმა მასალამ შექმნა შესაძლებლობა, 
გაანალიზებულიყო საქართველოს და რუსეთს 
შორის არსებული მთელი რიგი საკვანძო 
პრობლემები, რომელთა შორის მნიშვნელობით 
შეგვიძლია გამოვყოთ:

- საქართველოს შიდაპოლიტიკური 
სიტუაციის ცვლილებების ზეგავლენა 
ორმხრივი ურთიერთობების ნორმალიზაციის 
პერსპექტივებზე;
- მოსკოვს, თბილისს, სოხუმსა და ცხინვალს 

შორის თანამშრომლობის პოტენციალი, 
ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული 
დღის წესრიგის მიხედვით;
- საქართველოს „ახალი ჩრდილოკავკასიური 

პოლიტიკის“ შედეგები და პერსპექტივები 
რეგიონში;
- საქართველოს ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის პოტენციალი და მისი ზეგავლენა 
რეგიონულ უსაფრთხოებაზე;
- რუსეთსა და საქართველოს შორის 

სავაჭრო-ეკონომიკური და ჰუმანიტარული 
თანამშრომლობის პერსპექტივები.
2012 წლის შემოდგომაზე მოხსენების 

დასკვნები წარდგენილი იყო საექსპერტო 
საზოგადოებისა და რუსეთის პოლიტიკის 
განმსაზღვრელი წრეების წინაშე. ოქტომბერში 
და ნოემბერში რუსეთის საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს სუმსი (უ)-ში გაიმართა 
მოხსენების განხილვა, აკადემიური 
ინსტიტუტების და კვლევითი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, ასევე რუსეთის საგარეო 
საქმეთა სამინისტროს და სხვა უწყებათა 
ექსპერტებთან, რომლებიც უშუალოდ 
მონაწილეობენ საქართველოს მიმართულებით 
რუსეთის საგარეო პოლიტიკური ხაზის 
შემუშავებასა და რეალიზაციაში.    
ავტორები მადლობას უხდიან რუსეთის 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს სუმსი 
(უ)-ს რექტორს, აკადემიკოს ა. ტორკუნოვს 
კვლევითი პროექტების მხარდაჭერისთვის, 
რომელთა შედეგს წინამდებარე მოხსენება 
წარმოადგენს. ასევე მადლობას ვუხდით ჩვენს 
მეგობრებსა და კოლეგებს - სუმსი (უ)-ს 
კავკასიისა და რეგიონული უსაფრთხოების 
პრობლემების შემსწავლელი ცენტრისა 
და გამოყენებითი ანალიზის კათედრის 
თანამშრომლებს. მადლიერნი ვართ სახელმწიფო 
სტრუქტურების, აკადემიური ინსტიტუტებისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების კოლეგა-
ექსპერტების მიმართ, რომლებმაც ჩვენი 
კვლევის შედეგების განხილვისას ფასეული 
წინადადებები და კომენტარები გამოთქვეს. 
ეს კვლევა ვერ ჩატარდებოდა ჩვენი 
ქართველი კოლეგების და პარტნიორების 
გარეშე ყაბარდო-ბალყარეთიდან და ადიღეს 
რესპუბლიკიდან. ჩვენ ყველას გვაერთიანებს 
საერთო ინტერესი - რუსეთსა და საქართველოს 
შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციისთვის 
პირობების შექმნა. 
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1. გადადებული ნორმალიზაცია
ოთხ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მწიფდებოდა 
პოლიტიკური ვითარება რუსეთსა და საქართველოს 
შორის 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგ 
შეწყვეტილი ურთიერთობების ნორმალიზაციის 
საკითხის დასასმელად. რა უშლიდა ხელს მხარეებს 
შორის უფრო ადრე შერიგებას, რის აუცილებლობაც 
ჯერ კიდევ კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს იყო 
გაცნობიერებული? გავრისკოთ და ვივარაუდოთ, 
რომ ეს რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებული 
მიზეზის მოქმედების შედეგი იყო. 
რუსეთის მხრიდან, ჯერ ერთი, ეს იყო უბრალოდ 

რესურსების ეკონომია. „ერთიანი ეროვნული 
მოძრაობის“ ხელისუფლებასთან modus operandi-ს 
აგება საკმაო ძალისხმევას მოითხოვდა. მათ 
შორის – „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ 
არსებული ინერციის გადალახვას. დიპლომატიური 
ფორმულირებების, ურთიერთქმედების არხების, 
გარკვეული შეთანხმებების მიღწევას, რომელთაც 
მხარეები დაიცავდნენ. 
თუმცა მიხეილ სააკაშვილის მთავრობასთან 

ურთიერთობის გამოცდილება აჩვენებდა, რომ 
მოსკოვთან კონტაქტებს ის აშშ-თან და 
ევროკავშირთან ურთიერთობების კონტექსტში 
ინსტრუმენტად იყენებდა. მაშ რა იყო ის პრიზი, 
რის გამოც ძალისხმევის დახარჯვა ღირდა? 
პირველი და თვალსაჩინო გადაწყვეტა შეიძლებოდა 
ყოფილიყო მტრული რიტორიკის რაიმე ჩარჩოებში 
მოქცევა, რომელსაც ორივე ქვეყნის პრესა 
მიმართავდა. და რუსეთმა მიიღო კიდეც ამგვარი 
გადაწყვეტილება. 2008 წლის კონფლიქტიდან 
დაახლოებით 2 წლის შემდეგ, საქართველოს 
შესახებ პოზიტიური და ნეგატიური პუბლიკაციები 

დაბალანსდა, საქართველოს ხელმძღვანელობის 
წარმომადგენლებს საშუალება მიეცათ, თავიანთი 
პოზიცია გამოეხატათ უმსხვილესი მოსკოვური 
გაზეთების საშუალებით (თუმცა მათ ამის 
საშუალება ადრეც ჰქონდათ). ტელეარხები 
საქართველოს შესახებ დადუმდნენ, რაც იმ 
მომენტისთვის უფრო პლუსად უნდა ჩაითვალოს. 
მაგრამ საპასუხო ადეკვატური ნაბიჯები არ 
გადადგმულა. ხაზს ვუსვამთ, როგორც რუსეთის, 
ისე საქართველოს შემთხვევაში საუბარი არ 
მიდიოდა პრესის თავისუფლების ხელყოფაზე, 
იგულისხმებოდა მხოლოდ მიზანმიმართული 
სახელმწიფო პროპაგანდის შეწყვეტა. 
მეორეც, მოსკოვში მართლაც არ სჯეროდათ, რომ 

მიხეილ სააკაშვილთან რაიმეზე მოლაპარაკება 
შეიძლება. აქ მან იმ ადამიანის მყარი 
რეპუტაცია შეიქმნა, რომელიც სიტყვას არ 
ასრულებს. ყველაზე ნათელი და არა ერთადერთი 
მაგალითია - ცხინვალის დაბომბვა 2008 წლის 8 
აგვისტოს ღამეს, სულ რამდენიმე საათის შემდეგ 
საქართველოს პრეზიდენტის ტელემიმართვიდან, 
როდესაც მან ცეცხლის ცალმხრივი შეწყვეტის 
შესახებ განაცხადა. 
არსებობდა იმის გარანტია, რომ თუ მოსკოვი 

შეეცდებოდა საქართველოსთან ურთიერთობები 
„სუფთა ფურცლიდან“ დაეწყო, ამგვარი 
პრაქტიკა არ განმეორდებოდა? აღარაფერი 
ვთქვათ იმაზე, რომ საქართველოდან წამოსულ 
წინააღმდეგობრივ სიგნალებში საერთო ვექტორის 
აღმოჩენა შეუძლებელი იყო. სააკაშვილმა 
რამდენიმე განცხადება გააკეთა, რომლებიც 
იმედის მომცემად შეიძლება ჩათვლილიყო. 
მან მხარი დაუჭირა რუსეთთან დიალოგს 

საქართველო არჩევნების შემდეგ და რუსულ-ქართული ურთიერთობების პერსპექტივები
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და ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან პირობა 
დადო, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 
წინააღმდეგ ძალას არ გამოიყენებდა. მაგრამ 
საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის მთლიან 
კონტექსტში ეს განცხადებები არც ისე 
დამაჯერებელი ჩანდა. დიალოგისკენ მოწოდების 
შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, 
რომ რუსეთის ერთადერთი მიზანია „გადაყლაპოს 
საქართველოს“. „ოკუპირებული ტერიტორიების 
მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის“ მომზადებას, 
რომელიც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 
მოსახლეობასთან კონტაქტების გაფართოებას 
გულისხმობდა, თან სდევდა ამ ორ რესპუბლიკაში 
არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე 
ფაქტობრივი შეზღუდვების დაწესება.
მესამეც, საქართველოს ირგვლივ შექმნილი 

საერთო გაურკვევლობის სიტუაციაში რუსეთს არ 
სურდა კვლავ გამოეძახა აგვისტომდელი დღის 
წესრიგის აჩრდილები საერთაშორისო პოლიტიკაში, 
ევროპაში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში. რა იყო 
რუსეთის ხისტი რეაქციის მიზეზი ნატო-ს მიერ 
საქართველოში გეგმიური სამხედრო წვრთნების 
ჩატარების მიმართ? რუსეთს კატეგორიულად არ 
სურდა, რომ ალიანსსა და საქართველოს შორის 
თანამშრომლობა ისე გაგრძელებულიყო, თითქოს 
2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტი მისი მძიმე 
წინაისტორიით არც მომხდარიყო. საქართველოს 
პრეზიდენტს, აგვისტოს კონფლიქტიდან თითქმის 
ორი წლის განმავლობაში, არ იღებდნენ არც 
ევროპულ დედაქალაქებში, არც ვაშინგტონში. 
ეს იყო იზოლაციის აშკარა ნიშანი - არა 
საქართველოს, არამედ მისი ლიდერის იზოლაციისა. 
მიზანშეწონილი იყო რუსეთის მხრიდან ამ 
იზოლაციის გადალახვისთვის ხელის შეწყობა? 
გარემოებები მოსკოვს უფრო მომლოდინე პოზიციის 
დაკავებისკენ უბიძგებდა.
შეცდომა იქნებოდა, საქართველოს ხელისუფლების 

მიმართ რუსული განწყობა ჩაგვეთვალა ქვეყნებს 
შორის ურთიერთობების მოწესრიგების ძირითად 
და ერთადერთ წინაღობად. ქართულ პოლიტიკაში 
ასევე არსებობს დაძაბულობის მოხსნის 
სისტემური შეზღუდვები. სააკაშვილი და მისი 
გარემოცვა გავლენიან პოლიტიკურ ძალად 
რჩება. რუსეთთან მტრობა სააკაშვილის თემაა, 
იგი მასში თავს დამაჯერებლად გრძნობს, ეს 
თემა თავად აყენებს მას ლიდერის პოზიციაში. 
მოსკოვთან ურთიერთობების დალაგება - ეს რაღაც 
პრინციპულად განსხვავებულია. ეს სწორედ ისა 
არის, რაც ქართველ ლიდერს ყველაზე უარესად 
გამოსდის. მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ 
რუსულ-ქართული ურთიერთობები ქართული საჯარო 
პოლიტიკის მწვავე საკითხს წარმოადგენს. საჯარო 
პოლიტიკა კი ის სფეროა, რომელშიც მოქმედ 
პრეზიდენტს საკუთარი, ზოგჯერ რადიკალური 
ინიციატივების მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 
ძალუძს.
გასული ოთხი წლის განმავლობაში საზოგადოდ 

მსოფლიოშიდა კერძოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში 
ბევრი რამე შეიცვალა. 

პირველ რიგში, გაბათილდა გავრცელებული 
თეზისი რუსეთის შეუგუებლობისშესახებ, 
რომელსაც თითქოს არ შეუძლია მეზობელ 
ქვეყნებთან პარტნიორული და პატივისცემაზე 
დამყარებული ურთიერთობების აგება. რუსეთმა 
გააუმჯობესა ურთიერთობები მეზობლების 
უმეტესობასთან დასავლეთ საზღვრის გასწვრივ. 
სასაზღვრო ხელშეკრულება ნორვეგიასთან, 
NordStream-ის გაზსადენის გაყვანის შესახებ 
შვედეთთან და ფინეთთან შეთანხმების მიღწევა, 
პოლონეთთან შერიგება, რომელიც დღეს რუსეთის 
მიერერთ-ერთ საკვანძო პარტნიორად განიხილება 
ევროკავშირში გერმანიასთან, საფრანგეთსა და 
იტალიასთან ერთად. ხელშეკრულება უკრაინასთან 
სევასტოპოლში საზღვაო ბაზის ვადის 
გაგრძელების შესახებ, კიევთან ეკონომიკური 
თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივები, 
უკრაინის ახალი ხელისუფლების უარი ნატო-
ში გაწევრიანების გეგმაზე. ამას უნდა 
დავუმატოთ აზერბაიჯანთან ურთიერთობების 
დონის სტრატეგიულ პარტნიორობამდე ამაღლება, 
რამაც მოსკოვის ბაქოსთან და ერევანთან 
ურთიერთობებში ბალანსი უზრუნველყო და 
მართალია, ჯერ მხოლოდ ჰუმანიტარულ სფეროში, 
მაგრამ მაინც წინ წაეწია ყარაბახის კონფლიქტის 
მხარეთა შორის მოლაპარაკებები. პოზიტიური 
ძვრები შესამჩნევია აგრეთვე ტრადიციულად 
არცთუ მარტივ ურთიერთობებში ბალტიისპირეთის 
ქვეყნებთან.
რუსულ-ქართული ურთიერთობების 

პერსპექტივისთვის ეს ნიშნავს, პირველ 
ყოვლისა, წინასწარი მოცემულობის 
არარსებობას. ორი ქვეყანა არაა განწირული 
დაპირისპირებისგაგრძელებისთვის. დღევანდელი 
სიტუაცია მრავალი წლის განმავლობაში 
ყალიბდებოდა, მოსკოვსა და თბილისს შორის 
ურთიერთობების ნორმალიზაციას ბევრი წინაღობა 
აქვს, რომლებიც დღევანდელი გადასახედიდან 
გადაულახავი ჩანს. თუმცა არსებობს 
ურთიერთობების გაუმჯობესების რესურსებიც. 
ორი ქვეყნის საზოგადოებებს შორის კონტაქტები 
არ შეწყვეტილა, პოლიტიკური მტრობა არ შეხებია 
ადამიანურ კონტაქტებს. არსებული განხეთქილება 
კავკასიის ქედის ორივე მხარესაღიქმება, 
როგორც არანორმალური მდგომარეობა, რომელიც 
უნდა გამოსწორდეს. მსოფლიო იცვლება, იგი ახალ 
გამოწვევებს და საფრთხეებს შეიცავს, რომელთა 
ფონზე ის საერთო, რაც რუსეთს და საქართველოს 
აახლოებს, უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება 
აღმოჩნდეს, ვიდრე ის, რაც მათ თიშავს. 
2012 წლის შემოდგომაზე, პოლიტიკური 

სიტუაციის შეცვლამ საქართველოში 
ხელისუფლების სათავეში ოპოზიციური კოალიცია 
„ქართული ოცნება“ მოიყვანა. ბ. ივანიშვილის 
მთავრობამ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიზნად 
ქვეყნის წინა ხელისუფლების რუსეთის მიმართ 
გატარებული პოლიტიკის გადახედვა გამოაცხადა. 
ჩვენი დაკვირვებები მოსკოვში რუსულ-
ქართული ურთიერთობების პერსპექტივების 
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შესახებ მსჯელობებზე გვაჩვენებს, რომ აქაც 
მომლოდინე პოზიცია დასასრულს უახლოვდება. 
ორმხრივი ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის 
შესაძლებლობათა სარკმელი იხსნება. იმისთვის, 
რომ ეს პროცესიშეუქცევადი გახდეს, საჭიროა 
მხარეებს შორის არსებული წინააღმდეგობების 
გამოწვლილვით ანალიზი და ინვენტარიზაცია, 
მათ შორის პირველხარისხოვანის გამოყოფა 
და მომავალი ნორმალიზაციის ეტაპების 
დაგეგმვა.

2. საქართველო არჩევნების შემდეგ
2012 წლის 1 ოქტომბერს შემდგარ საპარლამენტო 
არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა ოპოზიციურმა 
კოალიციამ „ქართული ოცნება“, ბიზნესმენ 
ბიძინა ივანიშვილის თაოსნობით. კოალიციამ 
ხმების დაახლოებით 55% აიღო პროპორციული 
სისტემით და თითქმის 15 საპროცენტო პუნქტით 
გაუსწრო „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“, მან 
ასევემაჟორიტარული ოლქების უმრავლესობაში 
გაიმარჯვა. 
პრეზიდენტ სააკაშვილსა და „ქართული 

ოცნების“ ხელმძღვანელობას შორის გამართული 
მოლაპარაკებების შედეგად, პრემიერ-
მინისტრის პოსტზე წარდგენილი იქნა (და 
დამტკიცდა პარლამენტის მიერ) ბ. ივანიშვილი, 
რომელმაც მთავრობის ფორმირებისთვის კარტ-
ბლანში მიიღო. მ. სააკაშვილის საპრეზიდენტო 
უფლებამოსილებების ვადა მალე იწურება, ახალი 
საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალაში 
შედის ცვლილებები კონსტიტუციაში, რომელთა 
თანახმად სახელმწიფოს ფაქტიური მეთაური 
პრემიერ-მინისტრი ხდება (2012 წლის ნოემბრის 
ბოლოს ბ. ივანიშვილმა წინადადება წამოაყენა, 
ეს ნორმა უახლოეს დროში შევიდეს ძალაში). 
საქართველოში 2012 წ. ოქტომბერ-დეკემბრის 

განვითარებული შიდაპოლიტიკური მოვლენები 
ცხადყოფს, რომ ივანიშვილის გუნდს შესწევს 
ძალა, აიღოს არა მხოლოდ ნომინალური, არამედ 
რეალური ძალაუფლება.
ხელისუფლებაში „ქართული ოცნების“ მოსვლა 

ახალ სიტუაციას ქმნის როგორც საქართველოს 
შიდა პოლიტიკაში, ასევე რუსულ-ქართულ 
ურთიერთობებში. ეს ორი სფერო მჭიდრო კავშირშია 
ერთმანეთთან, თუ გავითვალისწინებთ რუსეთთან 
ურთიერთობის საკითხის დიდ მნიშვნელობას 
ქართულ საჯარო პოლიტიკაში არჩევნების წინ და 
მათი მიმდინარეობისას. 
აღვნიშნოთ შექმნილი სიტუაციის ორი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ნიშანი: 
ბ. ივანიშვილმა ქართველი ამომრჩევლის ნდობის 

მნიშვნელოვანი კრედიტი მიიღო. არჩევნებში 
მან მოახერხა მთელი ოპოზიციური ელექტორატის 
კონსოლიდაცია, რასაც ვერ ახერხებდნენ მისი 
წინამორბედები. იგი დიდი პირადი პოპულარობით 
სარგებლობს დასაქართველოს პირობებისთვის 
ამოუწურავ ფინანსურ რესურსებს ფლობს. ეს 
ყველაფერი ივანიშვილს გამარჯვებული კოალიციის 
უპირობო ლიდერად აქცევს. 

ამავე დროს, თვალში საცემია ივანიშვილის 
პირადი გუნდის ერთგვარი სისუსტე. პარლამენტში 
და მთავრობაში მთელი რიგი საკვანძო პოსტები 
დაიკავეს ირაკლი ალასანიას „თავისუფალი 
დემოკრატების“ და „რესპუბლიკელების“ 
წარმომადგენლებმა. ორივე ეს პარტიასაქართველოს 
უსწრაფესი ვესტერნიზაციის და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში გაწევრიანების კურსს ემხრობა. 
არ შეიძლება იმის გამორიცხვა, რომ 

ამომრჩეველთა მოლოდინებსა და ახალი მთავრობის 
რეალურ კურსს შორის გარკვეული სხვაობა 
აღმოჩნდება. შევნიშნავთ, რომ რესპუბლიკური 
პარტია, რომელმაც მნიშვნელოვან წილად მიიღო 
პარლამენტის კონტროლი, არასოდეს ყოფილა 
საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული 
დამოუკიდებლად, კოალიციის გარეშე. 2004 
წელს მისი წარმომადგენლებიპარლამენტში 
მიხეილ სააკაშვილის კოალიციის რიგებში 
შევიდნენ. რესპუბლიკელები მკვეთრად გმობდნენ 
მისი მმართველობის ავტორიტარიზმს, მაგრამ 
ამავე დროს საპრეზიდენტო პარტია „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ სტრატეგიულ 
დებულებებს იზიარებდნენ. რესპუბლიკელები, 
ისევე როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცის ბევრი 
ლიბერალი, ხისტი სეკურალიზმისკენ იხრებიან, 
მათ არც ისე კარგი ურთიერთობა აქვთ ქართულ 
მართლმადიდებელ ეეკლესიასთან, და ამ საკითხში 
მათი პოზიცია პრეზიდენტისას უახლოვდება. ამავე 
დროს „ქართულმა ოცნებამ“ არჩევნები მოიგო 
ეკლესიის მხრიდან არაოფიციალური, მაგრამ 
არც ისე შენიღბული მხარდაჭერით. როგორც 
შეგვიძლია დავაკვირდეთ, ამ გარემოებამ უკვე 
გამოიწვია რესპუბლიკელების სეკულარისტული 
რიტორიკისშერბილება. 
საქართველოში არჩევნების წინ ჩატარებულმა 

გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ ოპოზიციური 
კოალიციის ამომრჩევლები ნატო-ს მიმართ 
სიმპათიებში ერთსულოვანი არ იყვნენ და მხარს 
არ უჭერდნენქართველი ჯარისკაცების გაგზავნას 
ავღანეთში1. კერძოდ, ამომრჩეველთა 32%–მა, 
რომელიც„ქართული ოცნებისთვის“ აპირებდა ხმის 
მიცემას, ნატო შეაფასა, როგორც „აგრესიული 
სამხედრო ბლოკი“. 53%–მა გამოთქვა აზრი, 
რომ საქართველოს და ალიანსის ინტერესები 
ერთმანეთს არ ემთხვევა. 88%-ს მიაჩნდა, 
რომ საქართველომ არ უნდა გაგზავნოს ჯარები 
ავღანეთში. არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, 
რომ ამომრჩეველთა ეს ნაწილი ივანიშვილის 
წინასაარჩევნო რიტორიკას ნატო-თან დაახლოების 
კურსის გაგრძელებაზე აღიქვამდა, როგორც 
იძულებით დიპლომატიურ ჟესტს აშშ-ს მიმართ 
დაარ ელოდა, რომ არჩევნებში გამარჯვების 
შემდეგ ეს კურსი საფუძვლად დაედებოდა 
მთავრობის პრაქტიკულ პოლიტიკას. 
ერთის მხრივ, არსებობს პრობლემა, რომ ქართულ 

1Грузинский опрос: Рейтинги политических партий 
и отношение населения к НАТО. URL: http://geur-
asia.org/rus/1305/qartuli-gamokitxva--politi-
kuri-partiebis-reitingi-da-mosaxleobis-damok-
idebuleba-nato-sadmi.html (25.11.12).
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საჯარო პოლიტიკაში არ არის წარმოდგენილი 
ამომრჩეველთა ის ნაწილი, ვინც ეჭვობს ნატოში 
ინტეგრაციის მიზანშეწონილობას. მეორეს 
მხრივ, ქართული პოლიტიკური ელიტა კვლავაც 
დარწმუნებულია ქვეყნის ევროატლანტიკური 
ინტეგრაციის აუცილებლობაში, აღმოსავლეთ 
ევროპის და ბალტიის ქვეყნების მაგალითზე. 
იმის მიუხედავადაც კი, რომ ამ ქვეყნების 
გამოცდილება დღევანდელ სიტუაციაში - კრიზისი 
ევროკავშირში, აშშ-ს ინტერესის შესუსტება 
აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტსაბჭოთა 
სივრცის მიმართ ახლო აღმოსავლეთში არსებული 
დესტაბილიზაციის გამო - ძნელად თუ შეიძლება 
ტირაჟირებისთვის გამოსადეგად იყოს მიჩნეული. 
საქართველოს უსაფრთხოების უზრუვნელყოფის 
სხვა მექანიზმების და, ზოგადად, საგარეო-
პოლიტიკური სტრატეგიის ალტერნატივის 
შესახებ დისკუსიის ფაქტობრივი ბლოკირება, 
შეიძლება გახდეს კოალიციის დესტაბილიზაციის 
მიზეზი იმ პირობებში, როცა უკვე იგრძნობა 
ერთგვარი ფრუსტრაცია დეკლარირებული მიზნების 
მიუღწევადობის გამო. 
მ. სააკაშვილის „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 

თუმცა კი წააგო არჩევნები, მაგრამ საკმაოდ 
ძლიერი პოზიციები მოიპოვა პარლამენტში. 
მათ მიერ წარდგენილი რამდენიმე დეპუტატი-
მაჟორიტარი საპარლამენტო უმრავლესობის 
მხარეზე გადავიდა, მაგრამ ოპოზიციური 
პარტიის და ფრაქციის დაშლა ჯერ არ მომხდარა. 
ბოლო ორი თვის განმავლობაში, სააკაშვილმა 
რამდენიმე ძლიერი დარტყმა მიიღო მისი 
რამდენიმე თანამებრძოლის თანამდებობებიდან 
გადაყენებისა და დაპატიმრების სახით. როგორც 
ჩანს, არ გამართლდა,მისი გათვლა, რომ აშშ-
ში არჩევნების შედეგად ადმინისტრაცია 
შეიცვლებოდა. თუმცა სააკაშვილის კონტროლის 
ქვეშ რჩებიან მის მიერ დანიშნული რეგიონების 
ხელმძღვანელები. შენარჩუნებულია გავლენა 
მოსამართლეთა კორპუსზე. პრეზიდენტის ხელშია 
მისი ძირითადი მედია-აქტივებიც. მთავრობას და 
„ქართული ოცნების“ საპარლამენტო უმრავლესობას 
მოუწევს იმოქმედოს ოპოზიციის წინააღმდეგობის 
პირობებში, სულ ცოტა, საპრეზიდენტო 
არჩევნებამდე. თავად ეს არჩევნები, თუ 
ვიცე-პრემიერის და თავდაცვის მინისტრის, 
ი. ალასანიას ამბიციებს გავითვალისწინებთ, 
შეიძლება კოალიციის შიგნით უთანხმოების 
წყაროდ იქცეს და არსებული პოლიტიკური 
განლაგების გადაფორმატება გამოიწვიოს. 
ივანიშვილის გამარჯვებამ საზოგადოებაში 

გადაჭარბებული მოლოდინები გააჩინა, რაც 
დაკავშირებულია როგორც ქვეყნის სოციალურ-
ეკონომიკურ სიტუაციასთან, ასევე რუსულ-ქართული 
ურთიერთობების ნორმალიზაციასთანაც. შექმნილ 
სიტუაციაში პრემიერ-მინისტრი იძულებული 
იქნება, ფრთხილად იმოქმედოს, რათა თავიდან 
აიცილოს კოალიციის დაშლა და სააკაშვილისა და 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პოზიციების 
გაძლიერება. საქართველოში არსებული არამყარი 

შიდაპოლიტიკური ვითარება, როგორც ჩანს, 
უახლოეს პერიოდში არ იძლევა გარღვევის 
შესაძლებლობას არც ეკონომიკურ სფეროში და 
არც საგარეო პოლიტიკაში. ახალი მთავრობის და 
საპარლამენტო უმრავლესობის ცაკლე ამოცანაა, 
როგორ მოახერხოს ზედმეტი მოლოდინების 
დაცხრობა ისე, რომ არ წაართვას ამომრჩევლებს 
უკეთესი მომავლის იმედი, არ დაკარგოს მათი 
მხარდაჭერა და ამავე დროს შეინარჩუნოს შიდა 
და საგარეო პოლიტიკური ინიციატივა. 
ახალი მთავრობის მნიშვნელოვან რესურსს 

რუსეთთან ურთიერთობებში წარმოადგენს ამ 
სფეროში ნეგატიური გამოცდილების არქონა. 
სააკაშვილის ფიგურა რუსულ-ქართული 
ნორმალიზაციისთვის წინაღობა იყო, იმის 
გამოისობით, რომ მოსკოვში საქართველოს 
პრეზიდენტმა პირისგამტეხი კაცის სახელი 
დაიმსახურა. გარდა ამისა, რუსეთის 
მიმართულებით პოზიტიური ძვრები მისთვის 
ობიექტურად წამგებიანი იყო: პრეზიდენტს 
კარგად გამოსდიოდა მოსკოვთან შუღლი, 
მაგრამ არ გამოსდიოდა შერიგება, და თუ 
გავითვალისწინებთ ქართულ აუდიტორიისთვის 
რუსული თემის მნიშვნელობას, ამგვარი ძვრები 
წინა პლანზე გამოიყვანდა იმ ფიგურებს, 
რომლებიც უფრო მეტად უპასუხებდნენ შერიგების 
ამოცანებს, ვიდრე სააკაშვილი. თავის მხრივ, 
რუსეთი არ ჩქარობდა საქართველოსთვის 
მიმზიდველი ინიციატივების წამოყენებას 
ორმხრივ ურთიერთობებში, რაკი აცნობიერებდა, 
რომ არჩევნებამდე არსებულ რეალობაში 
ამგვარი ინიციატივები მხოლოდ გააძლიერებდა 
სააკაშვილის შიდაპოლიტიკურ პოზიციებს, 
ხოლო მოლაპარაკებებში მისი უუნარობის 
გათვალისწინებით, ეს ამაო იქნებოდა. 
საქართველოს ახალი მთავრობის მეორე რესურსი 

რუსეთთან ურთიერთობაში შეიძლება დავახასიათოთ, 
როგორც „დაბალი სტარტის“ ეფექტი. ამჟამად 
ორმხრივი უერთიერთობები იმდენად ცუდია, რომ 
ნებისმიერი ძვრა უკეთესობისკენ აღიქმება, 
როგორც მნიშვნელოვანი წარმატება. ამასთან, 
მიუხედავად ქართულ საზოგადოებაში არსებული 
გადაჭარბებული მოლოდინებისა, მთლიანობაში 
არსებობს იმის გაგება, რომ წინააღმდეგობების 
სწრაფი დაძლევა შეუძლებელია. მოსკოვში 
თავშეკავებული ოპტიმიზმით აკვირდებიან ზურაბ 
აბაშიძის საქმიანობას, რომელიც პრემიერ-
მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენლად 
დაინიშნა რუსეთთან ურთიერთობის სფეროში. 
საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიერ 
ანტირუსული რიტორიკის უარყოფასთან ერთად 
ეს ქმნის ახალ შესაძლებლობებს დიალოგისთვის, 
რაც ამ ეტაპზე არ მოითხოვს მხარეებისგან 
მათი საბაზისო პოზიციების გადასინჯვას ან 
დათმობებზე წასვლას, რომლებიც მიუღებელი 
იქნებოდა შიდაპოლიტიკური მიზეზების გამო. 
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არჩევნების 

შედეგად საქართველოში შეიცვალა ატმოსფერო, 
რომელშიც ხდება რუსეთთან ურთიერთობებზე 
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მსჯელობა. პოლიტიკოსები და ექსპერტები, 
„მესამე სექტორის“ წარმომადგენლები, 
რომლებიც იცავენ რუსეთთან ურთიერთობების 
ნორმალიზაციის აუცილებლობას, ახლა აღარ 
არიან პოლიტიკური იზოლაციისა და „რუსეთის 
ჯაშუშებად“ შერაცხვის რისკის ქვეშ. თავად 
რუსულ-ქართული ურთიერთობების პერსპექტივების 
შესახებ მსჯელობა შეიძლება წარიმართოს უფრო 
თავისუფალ და მიუკერძოებელ გარემოში. 
მიუხედავად იმ გასაგები ობიექტური 

სიძნელეებისა, რომელსაც აწყდება და კიდევ 
წააწყდება საქართველოს ახალი მთავრობა, რუსულ-
ქართულ ურთიერთობებში გაჩნდა შესაძლებლობების 
სარკმელი. წინამდებარე მოხსენება ორმხრივი 
ურთიერთობების სხვადასხვა სფეროში ამ 
შესაძლებლობების ანალიზს ეძღვნება. 

3. სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი
როგორც არ უნდა განვსაზღვროთ ქართულ-
აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების 
დარეგულირების საბოლოო მიზნები და როგორც 
არ უნდა შევაფასოთ ამ პროცესის მიმდინარეობა 
1990-იან და 2000-იან წლებში, რუსეთთან 
ამჟამინდელი ურთიერთობები საქართველოსთვის 
უარყოფით დინამიკას შეიცავს ქართული 
პოლიტიკის ამ ცენტრალურ საკითხში. სტატუს-კვო 
აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში არსებობს იმის 
მიუხედავად, აღიარებენ თუ არა მას რეგიონული 
და საერთაშორისო მოთამაშეები, და დროის 
მდინარება კიდევ უფრო ამყარებს მას. აფხაზური 
და სამხრეთოსური საკითხი რუსეთის მონაწილეობის 
გარეშე გადაჭრას არ ექვემდებარება და ამ 
თვალსაზრისით, რუსეთსა და საქართველოს შორის 
დიალოგის არარსებობაკონფლიქტის მოგვარების 
პერსპექტივის არარსებობასაც ნიშნავს. 
რუსეთი არ მიიჩნევს სამხრეთ ოსეთში 2008 

წლის აგვისტოში თავის სამხედრო ჩარევას 
აგრესიად და ამტკიცებს, რომ ქართული 
ხელმძღვანელობის მშვიდობისათვის იძულების 
ოპერაციას ახორციელებდა. ფაქტების დამდგენი 
დამოუკიდებელი საერთაშორისო კომისიის 
მოხსენება (ჰაიდი ტალიავინის კომისია) 
აღიარებს, რომ სამხედრო მოქმედებები დაიწყო 
ცხინვალის საარტილერიო დაბომბვით ქართული 
ძალების მიერ, თუმცა რუსეთის მოქმედებებსაც 
გადაჭარბებულად მიიჩნევს2. 
მოსკოვი ასევე უარყოფს ტერმინ „ოკუპაციის“ 

გამოყენებას აფხაზეთთან და სამხრეთ 
ოსეთთან მიმართებაში, იმ არგუმენტით, 
რომ არ ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ამ 
რესპუბლიკების ტერიტორიებზე. შევნიშნავთ, 
რომ ტერმინი „ოკუპაცია“ არა მხოლოდ 
არაკორექტულია იურიდიული თვალსაზრისით, 
არამედ მისი გამოყენება ემსახურება ქართულ-
აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების თავად 
არსებობის ფაქტის სიმბოლურ „გაუქმებას“: 
2Independent International Fact-Finding 
Missionon the Conflict in Georgia.Report.
Brussels, 30 September 2009. URL:http://www.
ceiig.ch/Report.html (16.11.12).

თითქოსდა არ არსებობს კონფლიქტები, არამედ 
არსებობს მხოლოდ რუსეთსა და საქართველოს 
შორის დაპირისპირება, და რუსეთი საქართველოს 
ტერიტორიების „ოკუპაციას“ ახდენს. 
ამასთან, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური 

უთანხმოების მთავარ პრობლემად რჩება თბილისში 
არსებული მოსაზრება რუსეთის წამყვანი 
როლის შესახებ ამ პროცესებში. მოსკოვის 
გავლენის შეფასებისგან დამოუკიდებლად, უკვე 
ნახსენები ეს მოსაზრება ვითარების სწორად 
გაგებას აბრკოლებს. ფრჩხილებს გარეთ რჩება 
როგორც კონფლიქტის მოგვარების საქართველოს 
ინიციატივიანი პოლიტიკური ხაზის გატარების 
აუცილებლობა, ასევე ოსების და აფხაზების 
ინტერესები, რომლებსაც თბილისი უარს 
ეუბნებოდა საკუთარი მოსაზრების უფლებაზე 
„რუსეთის ოკუპაციის“ საბაბით. 
მ. სააკაშვილის მთავრობის განსაკუთრებული 

უკმაყოფილებას იწვევდა ის, რომ საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების პირობა 
იყო არსებითი დათმობები სოხუმის და ცხინვალის 
მიმართ, რომლებზე წასვლაც ფსიქოლოგიურად 
ისევე რთული იყო, როგორც მათთან მოლაპარაკების 
თანასწორი ფორმატის მიღება. ამ ფონზე 
დარეგულირების პროცესში რუსეთის ნეიტრალური 
პოზიცია თბილისში განიხილებოდა, როგორც 
ანტიქართული. 2004 წლიდან, საერთაშორისო 
ხელშეკრულებების დარღვევით, სააკაშვილის 
მთავრობამ აიღო კურსი რუსეთის გაძევებაზე 
დარეგულირების პროცესიდან და დე-ფაქტო 
რესპუბლიკების ძალისმიერ რეინტეგრაციაზე. 
სააკაშვილის საგარეო-პოლიტიკური სტრატეგია 
იმაში მდგომარეობდა, რომ გადაეყვანა ქართულ-
აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტები რუსულ-
ქართული კონფლიქტის კალაპოტში და შემდეგ ამ 
უკანასკნელის ინტეგრაცია მოეხდინა რუსეთსა 
და აშშ–ს შორის დაპირისპირების კონტექსტში, 
რომელიცჯ. ბუშის მეორე საპრეზიდენტო ვადის 
დროს წარმოიშვა. 2008 წ. აგვისტოს ტრაგიკულმა 
მოვლენებმა დაგვანახა ამგვარი სტრატეგიის 
სიმცდარე და დამანგრევლობა. 
ამის მიუხედავად, მოსკოვი თანმიმდევრულად 

უჭერდა მხარსსაქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობის შენარჩუნების ხაზს და 2008 
წლამდე მონაწილეობდა დსთ-ს მიერ დაწესებულ 
სანქციებში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 
წინააღმდეგ. რუსული პოზიცია კონფლიქტების 
დარეგულირების საქმეში უცვლელი იყო მთელი 
პერიოდის განმავლობაში, დაწყებული 1990-
იანი წლებიდან. იგი ვრცლად წარმოადგინა 
პრეზიდენტმა ვ. პუტინმა 2004 წელს ქართული-
ოსური დაპირისპირების ესკალაციის დროს: 
„რუსეთი, ისევე როგორც დსთ-ს სხვა წევრი 
ქვეყნები, მზადაა თავისი წვლილი შეიტანოს 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის 
აღდგენის საქმეში და კონფლიქტის გადაჭრაში. 
მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ ჩვენს თავზე 
ავიღოთ უჩვეულო ფუნქციები. და არ გვინდა 
რომელიმე ერთ მხარეზე ყოფნა. ჩვენ გვინდა, 
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ეს კონფლიქტები იმგვარად მოგვარდეს, რომ 
ყველა ადამიანმა, ვინც ამ ტერიტორიაზე 
ცხოვრობს, ეს გადაწყვეტილება თავად მიიღოს. 
და ერთმანეთში მოილაპარაკონ. ჩვენ კი 
მზად ვართ, მხოლოდ შუამავლის და მიღწეული 
შეთანხმებების გარანტის როლი შევასრულოთ. 
იმ შეთანხმებების, რომელთა მიღწევა კეთილი 
ნების პირობებში შესაძლებელია3“.
მხარეებს შორის პოზიციების დაახლოების 

სერიოზულ წინაღობას წარმოადგენს ქართულ 
საზოგადოებაში ფესვგადგმული წარმოდგენა, 
რუსეთის ბოროტგანზრახულ ჩარევაზე საქართველოს 
საქმეებში, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 
კონფლიქტების გამოყენებით. ქართველი 
ანალიტიკოსები ფართო ციტირებას უკეთებდნენ 
თითქოსდა რუსეთის სგს-ს დაკვეთით 1997 
წელს პოლიტოლოგების, კ. ზატულინის და ა. 
მიგრანიანის მიერმომზადებულ წინადადებებს 
პოსტსაბჭოთა სივრცის მართვაზე კონფლიქტების 
მანიპულირების საშუალებით4, მაგრამ ვერ 
ამჩნევდნენ 20 წლის განმავლობაში რუსეთის 
ხელმძღვანელობის რეფრენად განმეორებულ 
პოზიციას, რომ ის მხარს უჭერს ტერიტორიული 
მთლიანობის და საერთაშორისოდ აღიარებული 
საზღვრების ურღვევობის პრინციპს დსთ-ს 
სივრცეზე, როგორც უსაფრთხოების და 
თანამშრომლობის მთავარ პირობას. 
ქართულ საზოგადეობაში არსებული 

სტერეოტიპების გამოყენებით მ. სააკაშვილის 
მთავრობა მიზანმიმართულად ნერგავდა 
დამახინჯებულ წარმოდგენებს საქართველოს და 
რუსეთის საერთო ისტორიის შესახებ, თანამედროვე 
ლიბერალური დემოკრატიის მოდელების წარსულზე 
გადატანით. თბილისის პოლიტიკური ხაზი, რომელიც 
„რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის“ 
კონცეფციის შედეგს წარმოადგენდა, არა მხოლოდ 
აღრმავებდა უთანხმოებას მოსკოვთან, არამედ 
სოხუმის და ცხინვალის პოლიტიკის მოტივების 
არასწორ გაგებას წარმოშობდა. გაჰყავდა რა 
ფრჩხილებს გარეთ საქართველოს ხელმძღვანელობის 
დანაშაულის წილი კონფლიქტის გაჩაღებაში 
1990-იანი წლების დასაწყისში, სააკაშვილის 
მთავრობას არ შეეძლო სწორი პასუხი გაეცა 
კითხვაზე, თუ ვინ წარმოადგენს სოხუმის და 
ცხინვალის თვალში მთავარ საფრთხეს და რატომ 
3Путин В.В. Пресс-конференция по итогам встречи 
с Президентом Украины Леонидом Кучмой. Сочи. 18 
августа 2004 года. URL:http://archive.kremlin.
r u / t e x t / a p p e a r s / 2 0 0 4 / 0 8 / 7 5 6 0 3 . s h t m l 
(17.11.12).
4«პრიორიტეტების შეცვლა რუსეთს მისცემს საბაბს, 
მთლიანად გადახედოს სსრ კავშირის დაშლის შემდეგ 
არსებულ ტერიტორიული გამიჯვნის შეთანხმებათა 
სისტემას, მოახდინოს მათ მიმართ ტერიტორიული 
მთლიანობის პრინციპის იგნორირება და დასვას 
საკითხი ამ სივრცისგადანაწილების შესახებ, ერთა 
თვითგამორკვევის საფუძველზე». Затулин К.Ф., 
Мигранян А.М. СНГ: начало или конец истории. К 
смене вех // Независимая газета. Содружество. 
26 марта 1997. URL: http://www.zatulin.ru/
index.php?&section=digest&id=35 (17.08.12).

არ თვლიან ისინი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 
იდეას მიმზიდველად. 
პოლიტიკური პროცესის ტორპედირებას თან ახლდა 

ფართო პროპაგანდისტული კამპანია, რომელიც 
მიმართული იყო დასავლელ მომხმარებელზე. 
ქართული დიპლომატიის ტაქტიკა „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში 
ყოფნისას მდგომარეობდა მოლაპარაკებების 
პროცესში აშშ-სა და ევროკავშირის მხრიდან 
დამკვირვებლების ჩართვაში და მათ მიერ რუსეთზე 
ზეწოლის გამოყენებაში, რათა ამ უკანასკნელს 
მიეღო საქართველოს პირობები. ამასთან, თბილისის 
ყურადღების მიღმა რჩებოდა ის გარემოება, რომ 
სადამკვირვებლო მისია ვერ უზრუნველყოფდა 
დასავლეთის სახელმწიფოების ღრმა ჩართულობას 
მოლაპარაკების პროცესში. აღიარებდნენ 
რა საქართველოს სიმართლეს, ევროკავშირის 
ქვეყნები, ფაქტობრივად, დისტანცირდნენ 
დარეგულირების პრობლემატიკისგან და უარი 
თქვეს მოსკოვისგან დათმობების მოთხოვნაზე. და 
თუმცა მ. სააკაშვილი წარმატებებით ტრაბახობდა, 
სინამდვილეში ეს იყო პოლიტიკური მარცხი, 
რომელიც ამყარებდა არსებულ სტატუს-კვოს. ამ 
შემაშფოთებელმა გარემოებამ აიძულა 2012 წელს 
ხელისუფლებაში მოსული ოპოზიციური ძალები, 
ეცადათ პოლიტიკის გადახედვა აფხაზეთისა და 
სამხრეთ ოსეთის მიმართ.
გაცნობიერებული იქნა, რომ აფხაზეთთან და 

სამხრეთ ოსეთთან მოლაპარაკების პროცესის 2006 
წლიდან დაწყებული ობსტრუქცია გრძელვადიან 
პერსპექტივაში ვნებს თავად საქართველოს 
ინტერესებს. კოალიცია „ქართული ოცნების“ 
წევრებს შორის გავრცელდა მოსაზრება, რომ 
თუკი 10 წლის განმავლობაში თბილისი არ 
შესთავაზებს ცხინვალს და სოხუმს რეინტეგრაციის 
გონივრულ პროექტს, მაშინ შეიძლება, შეიქმნას 
საერთაშორისო საზოგადოების (პირველ 
რიგში ევროკავშირის) მიერ აფხაზეთის 
სტატუსის ლეგალიზაციის პირობები, როგორც 
„შავიზღვისპირეთის რეგიონის“ ნაწილისა. 
ასევე გაიხსენეს, რომ რუსეთის სამხედრო 
ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე, მეტ-
ნაკლებად მტკივნეულად განიცდებოდა ორმხრივი 
ურთიერთობებიდან გამომდინარე. „ოკუპაციის“ 
თემა არ წამოწეულა 2004 წლამდე, როცა რუსეთის 
ჯარები სოხუმში, ცხინვალში, ბათუმსა და 
ახალქალაქში იდგნენ. არაერთმა ანალიტიკოსმა 
პირდაპირ უსაყვედურა „ნაციონალურ მოძრაობას“ 
შერიგების შესაძლებლობების ხელიდან გაშვების 
გამო, რადგამ 2004 წლის ზაფხულის სამხედრო 
ოპერაციამდე ცხინვალი თითქმის მზად იყო 
თბილისის იურისდიქციის ქვეშ დასაბრუნებლად. 
1990-იან წლებში დაგროვილი სტერეოტიპების 

ტვირთმა, სააკაშვილის მთავრობის ანტირუსულ 
პროპაგანდასთან ერთად არსებითი გავლენა 
მოახდინა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების 
შეფასებაზე. „ქართული ოცნების“ ლიდერმა და 
ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ბ. ივანიშვილმა 
რუსეთის მოქმედებები სამხრეთ ოსეთის 
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კონფლიქტში ახსნა მოსკოვის სტრატეგიული 
ამოცანით, „კავკასიის ქედზე გადმოსულიყო“5. 
მიუხედავად კონფლიქტის ინიციატორად 
სააკაშვილის ხელისუფლების აღიარებისა, 
ქართული ისტებლიშმენტის მხოლოდ უმცირესობა 
იყო მზად, გაეგო რუსეთის პოზიცია, რომელიც 
პრეზიდენტმა დ. მედვედევმა ჩამოაყალიბა: 
„ჩვენ იძულებული ვართ, ვაღიაროთ აფხაზეთის 
და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელი სტატუსი, 
რათა დავიცვათ ისინი“6. არ მიმდინარეობდა 
მსჯელობა იმაზე, რომ რუსეთი მხოლოდ მას 
შემდეგ წავიდა რესპუბლიკების აღიარებაზე, 
როცა უარყოფილი იქნა მისი წინადადება, 
საომარი მოქმედებების შეწყვეტის ერთ-
ერთი პირობა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 
უსაფრთხოების გარანტიების საერთაშორისო 
განხილვა ყოფილიყო.
ნიშანდობლივია, რომ პრინციპში, მოსკოვი 

არ გამორიცხავს საქართველოს, აფხაზეთისა და 
სამხრეთ ოსეთის გაერთიანებას (მაგალითად, 
კონფედერაციის ფორმით) იმ პირობით, რომ ეს 
იქნება სამივე სახელმწიფოს მოქალაქეთა ნება. 
იმდროინდელი პრეზიდენტის, დ. მედვედევის 
რიგი გამონათქვამები პირდაპირ მიუთითებდა 
ამაზე7. 2011 წლის აგვისტოში, რამდენიმე 
საინფორმაციო საშუალებისთვის მიცემულ 
ინტერვიუში, მედვედევმა შემდეგნაირად 
მოხაზა მოვლენათა განვითარების ვარიანტი: 
„რაც შეეხება მომავალს..., ის არავინ იცის. 
მე ძალზე მოხარული ვიქნები, თუკი, ვთქვათ, 
საქართველოს ხელმძღვანელობა, აფხაზეთის და 
სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელები დასხდებიან 
მოლაპარაკების მაგიდასთან და იფიქრებენ 
იმაზე, თუ როგორ იცხოვრონ ერთად, როგორ 
შეიძლება რეგიონში უზრუნველყოფილი იყოს 
მშვიდობა და მართლწესრიგი, როგორია 
ახლობელი ხალხების ბედი და რა შეუძლიათ 
მათ პოტენციურად ოდესმე შექმნან. ეს მათი 
საქმეა. და თუკი ოდესმე აქამდე მივა საქმე, 
მე ბედნიერი ვიქნები. რუსეთი არასოდეს 
შეუშლის ამას ხელს“8. 

5Иванишвили: «Действия Саакашвили позволили 
России оккупировать наши территории» // 
CivilGeorgia. 24 Октября 2012 года. URL: 
http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24054 
(15.11.12).
6Медведев Д.А. Интервью телеканалам «RussiaToday», 
«Первый информационный кавказский» и радио-
станции «Эхо Москвы».Сочи 5 августа 2011 года. 
URL: http://kremlin.ru/news/12204 (16.11.12)
7«[საქართველოს სუვერენიტეტის საკითხი] საბოლოო 
ჯამში გაირკვევა მეზობლებთან ურთიერთობების 
მიხედვით». Медведев Д.А. Интервью телекомпании 
Тэ-Эф-1. Сочи. 26 августа 2008 года. URL: http://
archive.kremlin.ru/appears/2008/08/26/2300_
type63379type63380_205786.shtml (16.11.12).
8Медведев Д.А. Интервью телеканалам «RussiaToday», 
«Первый информационный кавказский» и радиостанции 
«Эхо Москвы».Сочи 5 августа 2011 года. URL: 
http://kremlin.ru/news/12204 (16.11.12)

„ქართული ოცნების“ წარმომადგენელთა 
განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, მოძრაობის 
ხელმძღვანელობა აღიარებს იმ გარემოებას, 
რომ ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი პროექტები 
აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთშიაფხაზების და 
ოსების რეალურ მხარდაჭერას ეყრდნობა და არ 
წარმოადგენს წარსული შეცდომებით განპირობებულ 
უბრალო გაუგებრობას, რომლის გამოსწორებაც 
ადვილი იქნება, თუ საქართველო დემოკრატიული 
და მდიდარი გახდება9.
თბილისთან ურთიერთობების მოწესრიგებით 

ასევე დაინტერესებულია აფხაზეთის და სამხრეთ 
ოსეთის ხელმძღვანელობაც. ჯერ ერთი, რუსეთსა 
და საქართველოს, საქართველოს და აფხაზეთს, 
საქართველოსადა სამხრეთ ოსეთს შორის 
ურთიერთობების დღევანდელი მდგომარეობა 
ხელს უშლის მშვიდობის შენარჩუნების მყარი 
სამართლებრივი ბაზის შექმნას. მეორეც, 
აფხაზეთის, და განსაკუთრებით, სამხრეთ 
ოსეთის ქართული მოსახლეობა ზარალდება 
სამართლებრივი სტატუსის გაურკვევლობით 
და საზღვრის გადაკვეთის მკაცრი რეჟიმით. 
მესამეც, პრაქტიკულ ასპექტში ორივე რესპუბლიკა 
ბევრს კარგავს იმის გამო, რომ დაძაბულობა და 
გაურკვევლობა საქართველოსთან ურთიერთობებში 
ხელს უშლის მათი სატრანზიტო პოტენციალის 
გამოყენებას. 
არის საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ „მცირე 

ნაბიჯების“ სტრატეგია განხორციელებადია 
არსებულ რთულ პირობებშიც კი, და მისი 
წარმატებული რეალიზაცია საშუალებას 
მოგვცემს, მოვამზადოთ „მოედანი“ მომავალში 
სტრატეგიული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 
მისაღებად. შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე 
წინადადება, რომლებიც, სავარაუდოდ, ამ 
სტრატეგიას უფრო ფოკუსირებულს გახდის და 
გააადვილებს კონფლიქტის მხარეების მიერ მის 
მიღებას. 
საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებულ 

კონცეფციას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 
„ოკუპაციის“ შესახებ მივყავართ იქამდე, რომ 
თბილისს არ შეუძლია აღიაროს სუბიექტებად 
აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არა მხოლოდ 
სამართლებრივად (რაც მართლაც სადავოა), არამედ 
პოლიტიკური კუთხითაც. 2008 წლამდე თბილისი ამას 
აკეთებდა, რადგან არ გამოდიოდა კონფლიქტების 
მოგვარების შესახებ ხელშეკრულებებიდან. 
ამგვარი პოზიცია სუსტია იმით, რომ თუ 
საქართველომ აიღო მშვიდობიანი მოწესრიგების 
კურსი, იმ ძალებთან ურთიერთქმედება, 
რომლებიც უშუალოდ აკონტროლებენ აფხაზეთის 
და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიას, აუცილებელია 
და გარდაუვალი. შესაბამისად, საჭიროა მათი 
აღიარება პოლიტიკურ სუბიექტად, ამა თუ 

9Иванишвили: «Действия Саакашвили позволили 
России оккупировать наши территории» // 
CivilGeorgia. 24 Октября 2012 года. URL: 
http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24054 
(15.11.12).
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იმ ფორმით10. სამხრეთ კავკასიაში ჟენევის 
უშიშროების მოლაპარაკებების ფორმატი 
ამჟამად არ გულისხმობს საქართველოს მხრიდან 
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთისადმი, როგორც 
სუბიექტებისადმი დამოკიდებულებას; თბილისის 
ინტერპრეტაციით, ორივე რესპუბლიკის 
წარმომადგენლები მოლაპარაკებებში რუსეთის 
დელეგაციის წევრები არიან.
საჭიროა, ჰუმანიტარული საკითხების განხილვა 

(როგორიც არის საზღვრისპირა მოსახლეობის 
მდგომარეობა) დავაშოროთ რეგიონის მომავლის 
შესახებ პოლიტიკურ დისკუსიას. აფხაზეთში და 
სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო ყოფნის 
მოცულობის და ხარისხის საკითხი, რომელიც 
რეგიონში გრძელვადიანი ნორმალიზაციის 
კონტექსტში განხილვას პრინციპში 
ექვემდებარება, ამჟამინდელ პირობებში 
ვერ დაისმება. ამ საკითხის გაერთიანება 
ჰუმანიტარულ საკითხებთან ნიშნავს ამ 
უკანასკნელთა გადაწყვეტისთვის არასაჭირო 
დაბრკოლებების შექმნას. 
ურთიერთობების თანდათანობითი 

„დესეკიურიტიზაცია“ საშუალებას მოგვცემდა, 
დაგვესვა საკითხი მხარეებს შორის ეკონომიკური 
და სოციალური კავშირების აღდგენის შესახებ. 
ოპტიმისტური პერსპექტივა იქნებოდა 
საქართველოს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს 
შორის ადამიანების, საქონლის, კაპიტალის და 
მომსახურების გადაადგილების ერთიანი სივრცის 
შექმნა, რუსეთის უშუალო მონაწილეობით, 
რომელიც უნდა გახდეს ამ სივრცის სტრუქტურული 
ნაწილი. 
ნოემბერში საქართველოს რეინტეგრაციის 

მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი საქართველოსა 
და აფხაზეთს შორის სარკინიგზო მიმოსვლის 
აღდგენის ინიციატივით გამოვიდა. ამ 
ინიციატივას ეჭვები და წინააღმდეგობა მოჰყვა 
როგორც საქართველოში, ისე აფხაზეთში, და, ამის 
შემდეგ, როგორც მინისტრმა განაცხადა, იგი 
„დღის წესრიგიდან მოიხსნა“. აღსანიშნავია, რომ 
მიუხედავად იმ წინააღმდეგობებისა, რომლებსაც 
წააწყდება ამ ჩანაფიქრის განხორციელება, 
სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენას შეუძლია 
ახალი ბიძგი მისცეს დადებით პროცესებს 
მთელი სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით, რაშიც 
რეგიონის მხოლოდ ერთი სახელმწიფო როდია 
დაინტერესებული. საქართველოს და აფხაზეთს 
შორის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენასთან 
დაკავშირებული მოლაპარაკებები შეიძლება 
გახდეს ქართულ-აფხაზური ურთიერთქმედების 
10რუსეთის გამოცდილება ჩეჩნეთში ცხადჰყოფს, რომ 
საკუთარი ტერიტორიის ნაწილზე შეუძლებელია 
ძალისმიერი გზით კონსტიტუციური წესრიგის დამყარება 
მათი გვერდის ავლით, ვინც ახორციელებს ძალაუფლებას 
ადგილზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტერიტორია 
საერთაშორისო დონეზეა აღიარებული რუსეთის 
შემადგენელ ნაწილად. მეტიც, აღნიშნული მაგალითი 
იმასაც ამტკიცებს, რომ აუცილებელი ხდება ამგვარი 
„კონტრაქტის“ წამგებიან ასპექტებთან გრძელვადიანი 
შეგუება.

ახალი ფორმატი, რომელიც არ იქნება 2008 წლის 
მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული, როგორც მას 
ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატი უკავშირდება. 
ამგვარი პოლიტიკური პროცესი არანაკლებ 
მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ვიდრე შედეგი. 
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ 

საქართველოს მიდგომის შეცვლის მნიშვნელოვანი 
მარკერი იქნებოდა „ოკუპირებული ტერიტორიების 
შესახებ კანონში“ ცვლილებების შეტანა. 
ამ კანონის რიგი დებულებები არა მხოლოდ 
დაბრკოლებებს ქმნის აფხაზეთის და ს. 
ოსეთის ეკონომიკურ განვითარებაში, 
არამედ ართულებს რუსეთსა და საქართველოს 
შორის ჰუმანიტარულ თანამშრომლობას.ჩვენი 
აზრით, საქართველოს მოქალაქეებისა და 
ხელისუფლების ურთიერთქმედების სამართლებრივი 
დარეგულირება აფხაზეთისა და სამხრეთ 
ოსეთის მოსახლეობასთანშესაძლებელია სხვა 
სამართლებრივი აქტების ფარგლებში, რომლებიც 
არ ეყრდნობა „ოკუპაციის“ კონტრპროდუქტიულ 
კონცეფციას.

4. საქართველოს ჩრდილოკავკასიური
პოლიტიკა
საქართველოს პოზიტიური იმიჯის შექმნაში 
ჩრდილოეთ კავკასიაში მთავარი როლი ითამაშა არა 
იმდენად საქართველოს ხელისუფლების მედიურმა 
რესურსებმა, რამდენადაც ვიზების გაუქმებამ 
და პირდაპირმა კონტაქტებმა ამ რეგიონის 
ეროვნული ორგანიზაციების ლიდერებთან. 
საქართველოს წარმატებების შესახებ თეზისები 
ამ ლიდერებს მიეწოდებათ მათი თბილისში 
სტუმრობის დროს და შემდეგ ვრცელდება მათ 
მიერ პირადი ნაცნობობის ქსელის გამოყენებით. 
შინაარსობრივად ეს თეზისები არ შეიცავს რაიმე 
სიახლეს. ისინი ტირაჟირებას უკეთებენ იმავე 
ლოზუნგებს, რომლებიც 7-8 წლის წინ აქტუალური 
იყო მოსკოვში: „დავამარცხეთ კორუფცია, 
პოლიცია ქართამს არ იღებს“, „მინისტრები 
ახალგაზრდა ხალხია, ანთებული თვალებით“, 
„დავთრგუნეთ ე.წ. კანონიერი ქურდები“, 
„ქვეყანა უკეთესობისკენ შევცვალეთ სულ 
რაღაც რამდენიმე წელიწადში“ და ა.შ.როგორც 
ადრე მოსკოვში, ეს თეზისები უკრიტიკოდ 
აღიქმება. საქართველოს ხელისუფლებისთვის 
მთავარი შედეგი იმაში მდგომარეობს, რომ 
ჩრდილოეთ კავკასიის ინტელექტუალურ წრეებში 
გადალახულია უწინდელი გულგრილ-ზიზღნარევი 
დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, რომელიც 
ჯერ კიდევ აფხაზეთის 1992-93 წწ. ომის დროს 
ჩამოყალიბდა. 
ვიზების გაუქმება შეეხო ჩრდილოეთ 

კავკასიის მოსახლეობის რამდენიმე 
განსხვავებულ ჯგუფს. ჰაჯის მომლოცველებმა 
მიიღეს შესაძლებლობა, დაზოგონ ფული საგზაო 
ხარჯებზე. მათი გამოჩენა საქართველოში ჯერ 
არ არის დაკავშირებული კონფლიქტებთან, 
მაგრამ, ზოგიერთი ცნობით, მომლოცველების 
მრავალრიცხოვანება და მათი ზოგჯერ 
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გამომწვევი ქცევა გარკვეულ უკმაყოფილებას 
იწვევს საქართველოს მოქალაქეებს შორის. 
ეს ჯგუფი სრულიად გულგრილია საქართველოს 
ხელისუფლების პროპაგანდის მიმართ. წვრილმანმა 
მოვაჭრეებმა მიიღეს იაფი სატრანსპორტო 
დერეფანი თურქეთში მიმოსვლისთვის, ქართულ 
პოლიციასთან მათი ურთიერთობის გამოცდილება 
ერთობ პოზიტიურია. ეროვნული მოძრაობების 
აქტივისტებმა საქართველოს სახით შეიძინეს 
პარტნიორი, რომელთან ურთიერთობა, მათი 
აზრით, საშუალებას მისცემს მათ, აამაღლონ 
საკუთარი სტატუსი ფედერალურ ხელისუფლებასთან 
პოლიტიკური ვაჭრობის პროცესში. 
ჩერქეზული ეროვნული ორგანიზაციების 

აქტივისტები მიესალმნენ საქართველოს მიერ 
კავკასიის ომის დროს „ჩერქეზების გენოციდის“ 
აღიარებას. მათ შორის ისინი, ვინც რუსეთის 
ხელისუფლების ლოიალურია, აცხადებენ, რომ 
საქართველოს ჯერ აფხაზების და ოსების გენოციდი 
უნდა ეღიარებინა, მაგრამ ეს უფრო მოსკოვის 
მიმართ რევერანსად გამოიყურება, ვიდრე 
გულწრფელ პოზიციად. ჩერქეზი აქტივისტების 
რიტორიკა უცნაურად ერწყმის ქართული 
საგარეო-პოლიტიკური პროპაგანდის კლიშეებს: 
„საქართველოს წყალობით საერთაშორისო 
საზოგადოებამ გაიგო ჩვენი ტრაგედიის 
შესახებ“, „გენოციდის საკითხი საერთაშორისო 
დონეზე დაისვა“ და ა.შ. ოპოზიციური და 
ხელისუფლების მიმართ ლოიალური ჩერქეზული 
ორგანიზაციები ქართულ-რუსულ დაპირისპირებას 
განიხილავენ, როგორც შესაძლებლობას, ორ 
მხარეს შორის ლავირების საშუალებით აიმაღლონ 
საკუთარი სტატუსი და გაიმაგრონ პოზიციები 
მასმედიაში: „რაკი რუსეთი არ გველაპარაკება, 
ჩვენ დაველაპარაკებით საქართველოს“, „მოსკოვს 
უფრო ადრე უნდა ეღიარებინა გენოციდი, ვიდრე 
ეს გააკეთა საქართველომ, მოსკოვმა შანსი 
გაუშვა“, „ახლა გენოციდს აღიარებს პოლონეთი 
და ბალტიის ქვეყნები“. რუსეთის ხისტმა, 
მაგრამ ემოციურად თავშეკავებულმა პოზიციამ 
საქართველოს პარლამენტის მიერ „ჩერქეზთა 
გენოციდის“ აღიარების მიმართ და კატეგორიულმა 
უარმა, განიხილოს ეს საკითხი ჩერქეზულ 
ეროვნულ ორგანიზაციებთან, გააუფასურა ამგვარი 
არგუმენტები. 
ჩერქეზი აქტივისტებისთვის 

მეტისმეტადმაღალია საქართველოსთან და 
ამერიკულ Jamestown Foundation-თან 
თანამშრომლობის ფასი, რომელიც დიდწილად 
განსაზღვრავს თბილისის ჩრდლოკავკასიურ 
პოლიტიკას, თუკი ეს თანამშრომლობა გასცდება 
ერთობლივი კონფერენციების და ძეგლების 
გახსნის ფორმატს. უცხოეთიდან დაფინანსების 
მოძიების მცდელობები ხშირად უშედეგოა. 
ჩერქეზული ეროვნული ორგანიზაციები, როგორც 
ლოიალურები, ასევე ოპოზიციურები, ფინანსდებიან 
შიდა წყაროებიდან - ძირითადად რეგიონული 
ხელისულფლების და ჩერქეზი მეწარმეების 
მიერ. „ქართული ფულის“ მნიშვნელოვანი კვალი 

ჩრდილოკავკასიური ეროვნული ორგანიზაციების 
წრეში არ აღინიშნება. 
ჩერქეზი ეთნიკური აქტივისტების წრეში 

უარყოფითად შეფასდა თბილისში არსებული 
ჩერქეზული კულტურის ცენტრის მცდელობა, 
საკუთარი საქმიანობა გაევრცელებინა ასევე 
ჩეჩნებზე და ინგუშებზე. ეს მცდელობები 
აღქმული იქნა, როგორც სეკულარული და 
მშვიდობიანი ჩერქეზული ოპოზიციის გაერთიანება 
ისლამურთან და შეიარაღებულთან. ყაბარდო-
ბალყარეთის ჩერქეზი აქტივისტები (სწორედ 
ისინი გახდნენ საქართველოს ხელისუფლების 
მთავარი კონტრაგენტი ჩრდილოეთ კავკასიაში 
ბოლო დროს) უფრთხილდებიან თავიანთ 
სეკულარულ სტატუსს.ამავე დროს, „ახალი 
ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკის“ პრინციპი - რაც 
შეიძლება მეტი პრობლემები შეუქმნას მოსკოვს 
მისთვის მგრძნობიარე სფეროში - უბიძგებს 
თბილისს ჩრდილოეთ კავკასიის ისლამისტურ 
ჯგუფებთან არასაჯარო ალიანსისკენ. ამგვარი 
ალიანსის არსებობის დამადასტურებელი ფაქტები 
პერიოდულად ჩნდებოდა რუსულ და ქართულ პრესაში, 
მათზე მიანიშნებდნენ რუსული სპეცსამსახურების 
წარმომადგენლებიც. ყველაზე სკანდალური გახდა 
2012 წლის აგვისტოში ისლამისტური საბრძოლო 
ჯგუფის განადგურება ლოპოტას ხეობაში, თანაც 
გაირკვა, რომ მებრძოლთა შორის საქართველოს 
მოქალაქეებიც იყვნენ. 
ამგვარი ალიანსები არ ქმნის 

უსაფრთხოებისთვის კრიტიკულ გამოწვევებს 
ჩრდილოეთ კავკასიაში. „ჩერქეზთა გენოციდის“ 
აღიარება რუსეთში საქართველოს მხრიდან 
ძალიან არამეგობრულ ჟესტად ფასდება. ამავე 
დროს, ამგვარი პოლიტიკა, განსაკუთრებით მის 
მიერ მხარდაჭერილი გაურკვევლობა საქართველოს 
პოზიციაშიტერორისტული იატაკქვეშეთის მიმართ, 
ართულებს რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს. მათ 
შორის იმის გამოც, რომ იძულებულს ხდის 
რუსეთს, დაეჭვდეს ქართული პოლიტიკური ელიტის 
პასუხისმგებლობის გრძნობაში, ისევე როგორც 
მის ევროპულ და ქრისტიანულ იდენტობაში. 
რუსულ-ქართული ურთიერთობების გაუმჯობესება 
ნაკლებად სავარაუდოა ამ საკითხში ოფიციალური 
თბილისის მიდგომების გარკვევამდე, როგორც 
პოლიტიკური რიტორიკის, ისე პრაქტიკული 
ნაბიჯების დონეზე.
შენარჩუნების ჩრდილოეთ კავკასიაში 

სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიმართულებით 
ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის 
დეფიციტიმრავალი წლის განმავლობაში ასრულებს 
ნეგატიური ფაქტორის როლს. საბოლოო ჯამში, 
სწორედ ამ თანამშრომლობის არარსებობამ 
უბიძგა რუსეთს, წამოეწყო კავკასიაში 
საზღვრების გამაგრების ძვირადღირებული 
პროგრამა. ამასთან, ამ პროგრამის რიგი 
ელემენტების რეალიზაცია ქართული მხარისთვის 
გაუმჭვირვალე რეჟიმში, თბილისის ეჭვებს 
იწვევდა მოსკოვის მიმართ. კერძოდ, ზოგიერთი 
ქართველი ექსპერტიამ პროგრამას აფასებდა 
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რუსული საჯარისო შენაერთების კავკასიის 
მთავარი ქედის სამხრეთით შესაძლო გადასროლის 
თვალსაზრისით. 
აღვნიშნოთ კიდევ ერთი, მოსკოვისთვისარცთუ 

უმნიშვნელო გარემოება. რუსეთში აცნობიერებენ, 
რომ სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ 
საქართველოს ტერიტორიის ეფექტური კონტროლი 
(გარდა ყოფილი ავტონომიებისა), თანამედროვე 
საქართველოს რეალურ მიღწევას წარმოადგენს. 
შევარდნაძის მმართველობის ეპოქაში ამგვარი 
კონტროლის არარსებობა დაბრკოლებას 
წარმოადგენდა ორ ქვეყანას შორის ტერორიზმთან 
ბრძოლის და სტაბილურობის შენარჩუნების 
საქმეში თანამშრომლობისთვის. საქართველოში 
მასშტაბური დესტაბილიზაციის შემთხვევაში 
შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როცა ტერორისტული 
ჯგუფები კავკასიის ქედის ჩრდილოეთიდან 
თავისუფლად შეძლებენ საქართველოს ტერიტორიის 
გამოყენებას ბაზის სახით, მიუხედავად ამ 
საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების 
დამოკიდებულებისა. მეორე მხრივ, მოსკოვის 
მიერ ჩრდილოეთ კავკასიაზე კონტროლის დაკარგვა 
და მისი დესტაბილიზაცია მნიშვნელოვნად 
გაზრდის საფრთხეების კომპლექსს, რომელთა 
პირისპირაც დგას საქართველო.აღსანიშნავია, 
რომ დაღესტნის, ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის 
მოსახლეობის ჯამური რაოდენობა უტოლდება 
საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობას და 
საკმაოდ სწრაფი ზრდის დემონსტრირებას 
ახდენს.
როგორც გვესახება, არ არსებობს ბარიერები 

იმისთვის, რომ საქართველოს ახალმა 
ხელისუფლებამ უარი თქვას ჩრდილოეთ კავკასიაში 
მოქმედი ტერორისტული ჯგუფების ყოველგვარ 
მხარდაჭერაზე. არსებობს იმის პირობები, რომ 
მოსკოვმა და თბილისმა ინიცირება გაუკეთონ 
სახელმწიფოთაშორისი საზღვრის აღმოსავლეთ 
მონაკვეთზე არსებული სიტუაციის შესახებ 
ინფორმაციის გაცვლის სისტემის ამუშავებას. ეს 
საშუალებას მოგვცემს, არა მხოლოდ გაიზარდოს 
ორმხრივი უსაფრთხოება ამ საზღვრის გასწვრივ, 
არამედ გახსნის გზას ორი ქვეყნის ძალოვან 
სტრუქტურებს შორის ნდობის თანდათანობით 
აღდგენისკენ. 
რაც შეეხება საქართველოს „ახალი 

ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკის“ საჯარო მხარეს, 
მან, გარკვეულ წარმატებებთან ერთად, როგორც 
ჩანს, თავისი განვითარების ბუნებრივ ზღვარს 
მიაღწია. მის ფარგლებში საზღვრების გამჭოლი 
ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების 
პერსპექტივა არ არსებობს. სტუდენტები და 
ახალგაზრდა მეცნიერები ჩრდილოეთ კავკასიიდან 
სარგებლობდნენ საქართველოს ხელისუფლების 
მიერ მოცემული შესაძლებლობით, სტაჟირება 
გაევლოთ თბილისში, თუმცა თავიანთ კარიერულ 
პერსპექტივებს მაინც მშობლიურ რეგიონებს 
ან მოსკოვს უკავშირებდნენ. ნაკლებად 
სავარაუდოა ჩრდილოკავკასიელი სტუდენტების 
მეტ-ნაკლებად მასიური ნაკადის გაჩენა ქართულ 

უნივერსიტეტებში. ამ რეგიონის ახალგაზრდობა 
უპირატესობას ანიჭებს რუსულ ან დასავლურ 
სასწავლებლებს (თუ არ ჩავთვლით იმ ნაწილს, 
რომელიც არაბულ ქვეყნებში სწავლობს), მით 
უმეტეს, რომ რუსეთში სამუშაოს შოვნის 
პერსპექტივა შეუდარებლად უკეთესია, ვიდრე 
საქართველოში. 
საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის 

რეგიონების ეკონომიკური და ჰუმანიტარული 
კავშირები პოზიტიურ იმპულსს შეიძენს, თუკი 
განხორციელდება არა მოსკოვის ჯიბრზე და მისი 
გვერდის ავლით, არამედ მასთან თანამშრომლობით. 
არსებობს ობიექტური მოთხოვნილება რეგიონული 
თანამშრომლობის იმგვარი ფორმატების შექმნაზე, 
რომლებშიც ჩართული იქნებოდნენ ინტელექტუალები, 
სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები 
მოსკოვიდან, თბილისიდან, ჩრდილოეთ 
კავკასიიდან და რუსეთის სამხრეთიდან. ეს 
შეესაბამება რეგონის ისტორიულ ტრადიციებსაც 
და ერთმანეთის შესახებ ცოდნის მოთხოვნილებას, 
რომელიც კავკასიის ქედის ორივე მხარეს 
იგრძნობა. მომავალში შეიძლება განხილული 
იქნას რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის 
მექანიზმების შექმნის საკითხი ადამიანების 
და საქონლის გადაადგილების, უსაფრთხოების, 
განათლების და კულტურის ერთიანი სივრცის 
შექმნის პერსპექტივით.

5. ნატო და რეგიონული უსაფრთხოება
ხელისუფლებაში ყოფნის 9 წლის განმავლობაში, 
მ. სააკაშვილის მთავრობა ატარებდა რადიკალურ 
მოდერნიზაციულ ექსპერიმენტს ეკონომიკაში 
სახელმწიფოს როლის ლიბერტარიანული გაგების 
საფუძველზე. ამავე დროს, სახელმწიფოს 
მონაწილეობა საზოგადოების ცხოვრების 
ორგანიზაციის საქმეში მრავალჯერადად 
გაიზარდა. სახელმწიფოს და საზოგადოების 
საფუძვლების ღრმა გარდაქმნისკენ სწრაფვისას, 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ცდილობდა 
შეექმნა პირობები, როცა ოპოზიცია მას 
ძალაუფლებას ვერ შეეცილებოდა. ამ ამოცანის 
რელიზაციისთვის ქართულმა ელიტამ აირჩია 
„საბჭოური მემკვიდრეობის უკუგდების“ 
სტრატეგია. ლოზუნგმა „რაც გინდა, რუსეთის 
გარდა“ მსხვილი ქალაქების განათლებული 
მოსახლეობის ფენების მხარდაჭერა მოიპოვა 
და გარკვეული პერიოდის მანძილზესახელმწიფო 
პოლიტიკის სიმბოლოდ იქცა, სოფლის მოსახლეობის 
ნეიტრალური რეაქციის ფონზე. სააკაშვილის 
რეჟიმისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის 
რესურსის ამოწურვამ, მოსახლეობის ფართო 
ფენების უკმაყოფილების ზრდასთან ერთად, რაც 
გამოწვეული იყო შემოსავლების სტაგნაციით, 
სტიმული მისცა ბოლო 8 წლის ქართული პოლიტიკური 
ცხოვრების საკვანძო იდეის გადახედვის 
პროცესს. 
სააკაშვილის მოდერნიზაციული ექსპერიმენტის 

სპეციფიკა მდგომარეობდა პრეზიდენტისადმი 
ხელისუფლების ყველა შტოს დაქვემდებარებაში. 
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ქართველ ანალიტიკოსებში გავრცელებული 
მოსაზრების თანახმად, „ვარდების რევოლუციის“ 
შემდეგ საქართველოში მიმდინარეობდა 
„ავტორიტარული მოდერნიზაცია“. 
სააკაშვილის მმართველობის დროს, 

ლიებერტარიანული მოტივები ეკონომიკურ 
პოლიტიკაში შერწყმული იყო აღმასრულებელი 
ხელსიუფლების მკაცრ კონტროლთან ქვეყნის 
სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაზე. 
სოციოკულტურული ექსპერიმენტი, რომლის 
მიზანი იყო ქართველთა ახალგაზრდა თაობების 
„თავისუფლად“ გაზრდა, ანუ მათი გადაქცევა 
დასავლური ფასეულობების მატარებლებად, რაც 
აიძულებდა მთავრობას, მასშტაბური ანტირუსული 
კამპანია გაეტარებინა. საზოგადოების ნაწილის 
კონსოლიდაციას დასავლური ფასეულობების ირგვლივ 
ხელს უწყობდა დამკვიდრებული შეხედულება 
რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 
კონფლიქტებში ჩარევის ანტიქართულ ხასიათზე. 
ამიტომ „ნაციონალური მოძრაობის“ მომხრეთა 
შორის გავრცელებული იყო მოსაზრება, რომ 
„საქართველოს გაუმართლა გარეშე მტრებში“. 
სოციოკულტურული ექსპერიმენტის პრობლემა 

იყო საქართველოს და თურქეთის გეოგრაფიული 
მეზობლობა. ერთის მხრივ, ორ ქვეყანას 
ჰყოფდა საუკუნოვანი სამხედრო-პოლიტიკური 
და ეთნოკონფესიური დაპირისპირება, რომელიც 
ყოფით დონეზე დღემდე იგრძნობა. ისტორიულად 
ეს დაპირისპირება საქართველოს სასარგებლოდ 
არ მიმდინარეობდა და დროდადრო საფრთხეს 
უქმნიდა ქართველი ხალხის არსებობას. მეორე 
მხრივ, სწორედ თურქეთი იყო ორიენტირებული 
საქართველოსთვის ახლობელ მიზნებზე 
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით და 
1952 წლიდან ნატოს წევრიც არის. სააკაშვილის 
მთავრობა ითვალისწინებდა საზოგადოებაში 
გავრცელებულ ანტითურქულ განწყობებს და 
ცდილობდა, გვერდი აევლო მათთვის.
ამიტომ, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

პროპაგანდის პროცესში, ხდებოდა საფრთხეების 
გეოგრაფიული კონტექსტის შეცვლა - პროპაგანდა 
ხელოვნურად ათავსებდა საქართველოს 
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს 
შორის, რომლებსაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში 
სერთიანებდა საერთო პოლიტიკური ტრაექტორია 
(ვარშავის ხელშეკრულებიდან ნატომდე) და 
რუსეთისგან თითქოსდა მომავალი საფრთხეების 
საერთო განცდა. ფრჩხილებს გარეთ რჩებოდა ის 
გარემოება, რომ ცენტრალური და აღმოსავლეთ 
ევროპის ქვეყნები ნატოში ინტეგრაციას 
გადიოდნენ გერმანიის მფარველობითა და 
დახმარებით, მაშინ როცა საქართველოს 
იგივე გზის გავლა მოუწევდა სამხრეთ 
მეზობლის - თურქეთის შუამავლობით. როგორც 
ჩანს, ამ ხვედრის, როგორც სამოკავშირეო 
ურთიერთობებისთანმხლებიღრმა სოციალურ–
ეკონომიკური ინტეგრაციის აცილებას ცდილობდა 
არა მარტო ქართული საზოგადოება, არამედ 
პოლიტიკური ისტებლიშმენტიც. 

„ნაციონალური მოძრაობის“ მთავრობის 
შესამჩნევი ნიშან-თვისება იყოკავკასიასა და 
საქართველოში მიღებული სახელმწიფო ძალაუფლების 
ტრადიციების შეგნებული უკუგდება. მინისტრთა 
კაბინეტში არ იყო პრეზიდენტ სააკაშვილზე 
უფროსი ასაკის ჩინოვნიკი. მთავრობის წევრთა 
უმრავლესობა სოციალიზებული იყო დასავლური 
ფასეულობების კონტექსტში - მათი სწავლა 
ან პროფესიული ბოიგრაფიის ნაწილი უცხოეთს 
უკავშირდებოდა. ქართულ აუღელვებელ ჭვრეტას 
ისინი უპირისპირებდნენ გამოკვეთილ პრაგმატიზმს 
და შედეგებზე ორიენტირებულობას. სააკაშვილის 
ირგვლივ შეკრებილი ელიტის მაღალი თვითშეფასება 
ეფუძნებოდა იდეოლოგიურ სოლიდარობას და მაღალ 
გუნდურ შემართებას. „ნაციონალური მოძრაობის“ 
მოღვაწენი მოურიდებლად ტრაბახობდნენ, რომ 
მათი მთავრობა „კომპაქტურია, მობილური და 
ცალკეულ საკითხებში ძალზე მოხერებული“. 
„ნაციონალური მოძრაობის“ მთავრობის 

სტრუქტურაში ერთ-ერთ საკვანძო ადგილს 
იკავებდა ევროპული და ევროატლანტიკური 
ინტეგრაციის სამინისტრო. არსებითად, ეს 
უწყება დაკავებული იყო ამერიკული ლიბერალური 
დემოკრატიის თარგზე გამოჭრილი სახელმწიფო 
რეფორმების სტანდარტების ადაპტაციით 
საქართველოსთვის. იგივე სამინისტრო იყო 
პასუხისმგებელი მენტორების მიერ მოცემული 
„საშინაო დავალების“ შესრულებაზე. სწორედ 
ამ უწყებას შეჰყავდა ხშირად დასავლეთი 
შეცდომაში,როდესაც დემოკრატიის გზაზე 
საქართველოს წარმატებების ილუზიას ქმნიდა. 
ამ საქმეში ინსტრუმენტს წარმოადგენდა 

მთავრობის მიერ პოლიტიკური ინიციატივის ფლობა და 
საინფორმაციო სივრცეში დომინირება. სტატისტიკის 
მიხედვით, ქართველების 80% ინფორმაციას იღებდა 
ტელევიზიის საშუალებით, ამასთან, სამივე 
მთავარი არხი მთავრობის მიერ კონტროლდებოდა. 
მასიური პროპაგანდისტული კამპანია, რომელიც 
ეყრდნობოდა ნახევარსიმართლეს, აყალიბებდა 
მოსახლეობაში ნატოში გაწევრიანების მაღალ 
რეიტინგს, მაგრამ არ იძლეოდა ამ პროცესის 
აზრის და მიზნის ნათლად გაგების საშუალებას. 
ოპოზიციური ანალიტიკოსების აზრით, სააკაშვილის 
მთავრობამ მოსახლეობის ცნობიერებაში 
„ვირტუალური საქართველო“ შექმნა. როგორც 2012 
წლის სექტემბრის მოვლენებმა აჩვენა, რეალობის 
ამგვარი არაადეკვატური სურათის შექმნა იწვევს 
გადაჭარბებულ თვითშეფასებას, მოსახლეობის 
გადაჭარბებულ მოლოდინებს ხელისუფლების მიმართ 
და საზოგადო განწყობების ძლიერ რყევებს, 
რაც გამოწვეულიახელისუფლების უუნარობით, 
შეესაბამებოდეს ამ განწყობებს.
საგარეო სიტუაციის და საგარეო-პოლიტიკური 

მიზნების რეალიზაციისთვის ხელმისაწვდომი 
რესურსების არაადეკვატურმა შეფასებამ 
ქართული დიპლომატია ჩიხში შეიყვანა. 
„ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის 
პირობებში საქართველოს ფაქტიურად არ ჰქონდა 
არსებითი საგარეო-პოლიტიკური მიზნები, გარდა 

საქართველო არჩევნების შემდეგ და რუსულ-ქართული ურთიერთობების პერსპექტივები
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ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა. შესამჩნევია, 
რომ ინსტიტუციურად სახელმწიფო სტრუქტურა 
დასავლეთისკენ არის მიმართული: საქართველოს 
საგარეო-პოლიტიკურ სამსახურში არ არსებობს 
რუსეთთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, რომელიც 
გათქვეფილია დსთ-ს ქვეყნების დეპარტამენტში. 
რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების 
აღდგენის სიტყვიერი მზადყოფნის პირობებშიც 
კი, „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელმძღვანელობას 
არ ესმოდა, თუ როგორ უნდა მიეღწია ამისთვის. 
ეყრდნობოდა რა თეზისს, რომ „რუსეთიდან 
წინააღმდეგობრივი სიგნალები მოდის“, მთავრობა 
პარადოქსულ დასკვნამდე მიდიოდა, რომ 
„რუსეთთან ურთიერთობების მოწესრიგებისთვის 
საჭიროა ნატოში გაწევრიანება“.
რუსეთის მიმართულებით წარუმატებლობის 

ფონზე, საქართველოს პოლიტიკის მთავარ 
გაცხადებულ ამოცანად რჩებოდა კავკასიაში და 
დსთ-ში „დემოკრატიული მისიის“ შესრულება. 
მაგალითად, აზერბაიჯანთან სტრატეგიულ 
პარტნიორობას საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო უკავშირებდა იმას, რომ დასავლეთში 
ბაქოს თითქოსდა აღიქვამდნენ თბილისთან „ერთ 
პროექტში“. ამგვარად, ევროატლანტიკური 
პროცესის შედეგები საქართველოსთვის,თბილისის 
აზრით, პერსპექტივაში შესაძლოა გადატანილი 
ყოფილიყო აზერბაიჯანზეც. ეს ხაზი არა მხოლოდ 
არ ითვალისწინებდა აზერბაიჯანის მისწრაფებას 
ნეიტრალიტეტისკენ, არამედ იმ გარემოებასაც, 
რომ თავად საქართველო შეიძლებოდა გამხდარიყო 
„დემოკრატიული მისიის“ ობიექტი თურქეთის 
მხრიდან. როგორც ჩანს, სწორედ თურქეთთან 
„ერთ პაკეტში“ განიხილავდნენ საქართველოს 
ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ბრიუსელში.
არსებითად, „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ მმართველობის პირობებში, 
ქართული დიპლომატია კარგავდა მთავარ უნარ-
ჩვევას - მოლაპარაკების წარმოების უნარს, და 
იფარგლებოდა მთხოვნელის ან დაჩაგრულის როლის 
შესრულებით. ქართული დიპლომატიის შეფასებაში 
დასავლელი პარტნიორების შეხედულებაზე 
დამოკიდებულება მთავრობის პოლიტიკურ ხაზს 
არამდგრადს ხდიდა. „ნაციონალურ მოძრაობაში“ 
უფრო აფასებდნენ ბრიუსელთან წარმოებული 
დოპლომატიური პროცესის სიმსუბუქეს, რაც არ 
მოითხოვდა ქართული მხარისგან დათმობებს, 
ვიდრე რეალური შინაარსით დატვირთულ, მაგრამ 
დაძაბულ ქართულ-რუსულ, ქართულ–აფხაზურ და 
ქართულ-ოსურ მოლაპარაკებებს. 
„ნაციონალური მოძრაობა“ განსაკუთრებით 

მტკივნეულად რეაგირებდა დასავლეთის მხრიდან 
უყურადღებობაზე ან საქართველოს ხელისუფლების 
პირდაპირ კრიტიკაზე. სააკაშვილის მთავრობის 
პოლიტიკური კურსის მიმართ საერთაშორისო 
მხარდაჭერის განუწყვეტელი შესუსტება 
მიმდინარეობდასაერთაშორისო ფინანსური 
დახმარების შემცირების ფონზე. 2008 წლის 
აგვისტოს შემდეგ, 22 თვის განმავლობაში, 
პრეზიდენტ სააკაშვილს არ ღებულობდნენ ევროპის 

სახელმწიფოების ლიდერები. დასავლეთის ბევრმა 
პოლიტიკოსმა გააცნობიერა, რომ „ნაციონალური 
მოძრაობისთვის“ მიცემულმა კარტ-ბლანშმა 
დათვური სამსახური გაუწია საქართველოს11. 
ასევე წარმოიშვა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, 
თუ რამდენად გულწრფელი იყო სააკაშვილის 
ინიციატივები დემოკრატიზაციის, სამხედრო 
მშენებლობის და რეგიონული პოლიტიკის 
ასპექტებში. განსაკუთრებული შეშფოთება 
ბრიუსელში იმან გამოიწვია, რომ სააკაშვილის 
მთავრობის არაშორსმჭვრეტელ ქმედებებს 2008 
წლის აგვისტოში შეეძლო გამოეწვიათ ნატოს 
და რუსეთს შორის სრულმასშტაბიანი სამხედრო 
შეტაკება. მთლიანობაში. ამან ხელი შეუწყო 
„ქართული დოსიეს“ პრიორიტეტულობის შემცირებას 
ბრიუსელის პოლიტიკის განმსაზღვრელ წრეებში. 
ვაღიარებთ რა, რომ წინააღმდეგობები 

აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის და 
საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების ირგვლიც 
ამჟამად გადაუწყვეტელია, მაინც მოვიყვანთ 
რამდენიმე თეზისს, რომლებიც მოწოდებულია 
გააფართოვოს დისკუსიის პერსპექტივა ამ 
საკითხების ირგვლივ.
საქმე იმაში სულაც არ მდგომარეობს, 

რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება საქართველოს 
დაახლოებას ევროკავშირთან. მოსკოვი მართლაც 
გამოთქვამდა გარკვეულ შეშფოთებას ე.წ. 
აღმოსავლური პარტნიორობის პროგრამის 
განხორციელების ირგვლივ, მაგრამ ეს შეშფოთება 
გამოწვეული იყო პროგრამის იმ ელემენტებით, 
რომლებიც ცუდად შეესაბამება აღმოსავლეთ 
ევროპაში და შავიზღვისპირეთის რეგიონში 
საერთაშორისო თანამშრომლობის უკვე არსებულ 
ფორმატებს რუსეთის მონაწილეობით (შავი ზღვის 
ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია, 
რუსეთისა და ბელარუსის კავშირი). რუსეთის 
თავდაპირველად დადარაჯებული რეაქცია 
აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივაზე 
მალევე შეიცვალა ნეიტრალურით. 
„გეოპოლიტიკური პლურალიზმი“ პოსტსაბჭოთა 

სივრცეში, მათ შორის ამიერკავკასიაშიც, 
რეალობა გახდა, რაც განპირობებულია ყოფილი 
საბჭოთა რესპუბლიკების დამოუკიდებლობით. 
საქართველო, ისევე როგორც ამ სივრცის 
ბევრი სხვა ქვეყანა, დასავლეთს განიხილავს, 
როგორც მოდერნიზაციული ტენდენციების, 
ინვესტიციების და ტექნოლოგიების წყაროს. 
ამგვარადვე უყურებს დასავლეთს თავად რუსეთი, 
იმ განსხვავებით, რომმას არა აქვს ილუზია, 
თითქოს საგარეო ფაქტორები რამდენამდე 
მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენს მისი 
სოციალურ-პოლიტიკური მოდერნიზაციის 
პროცესზე - უბრალოდ, რუსეთის მასშტაბებიდან, 
მისი სამხედრო სიძლიერიდან და ისტორიული 
ტრადიციებიდან გამომდინარე. აქვე უნდა 
გავიხსენოთ, რომ საქართველოს სოციალიზაცია 
11Вигнанский М. Тедо Джапаридзе: Грузия не 
должна быть яблоком раздора между Западом и 
Россией // Известия. 26 сентября 2012. URL: 
http://izvestia.ru/news/536213 (26.09.12).
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თანამედროვე ევროპულ კონტექსტში ისტორიულად 
რუსეთის გავლით ხდებოდა. 
მოსკოვისთვის მნიშვნელოვანია ერთმანეთთან 

დაკავშირებული ორი პრინციპი. ჯერ ერთი, ის, 
რომ საქართველოს „ევროპული“ ანუ „დასავლური“ 
არჩევანი არ იქცეოდეს ავტომატურად ანტირუსულ 
არჩევანად. ანუ, გეოპოლიტიკური პლურალიზმის 
პრინციპი რუსეთზეც რომ გავრცელდეს. ამასთან, 
დაწყებული 1980-იანი წლებიდან, ქართული 
საგარეო პოლიტიკა კონცეპტუალურად იგება 
ოპოზიციაზე „დასავლეთი-რუსეთი“. მეორეც, 
„დასავლური“ არჩევანი არ უნდა გულისხმობდეს 
ავტომატურ არჩევანს იმის სასარგებლოდ, რომ 
ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა რუსეთის 
საზღვრებამდე გავრცელდეს. 
„დასავლური“ არჩევანის გაიგივება 

ანტირუსულთან აიძულებდა საქართველოს წინა 
მმართველ ელიტას, თავისი სტრატეგია აეგო იმ 
სცენარზე, რომლის თანახმად რუსეთის საგარეო 
პოლიტიკური გავლენა, როგორც მინიმუმ, 
არ გაიზრდება, ხოლო უკეთეს შემთხვევაში 
შესუსტდება. ნათელია, რომ ეს სცენარი არ 
ხორციელდება. 
რუსეთის დასუსტებაზე ფსონის დადებით 

ქართული სტრატეგიის წარმატება ისეთ 
ფაქტორებზე ხდება კრიტიკულად დამოკიდებული, 
რომლებზეც ზეგავლენა თბილისს არ ძალუძს. გარდა 
ამისა, ეს გათვლა ხელს უშლის საქართველოს 
გამოიყენოს უპირატესობანი, რომლებსაც რუსეთის 
ეკონომიკის ზრდა მეზობლებს აძლევს და რითაც 
სარგებლობენსომხეთის, აზერბაიჯანისა და 
ყაზახეთის ბიზნეს-ჯგუფები. 
„ნაციონალური მოძრაობის“ რადიკალურმა 

ექსპერიმენტებმა „ევროპეიზაციის“ 
მიმართულებით ობიექტურად შეასუსტა 
ქართველებში რეგიონული იდენტობისა და 
კავკასიური ერთობის შეგრძნება, გააუცხოვა 
საქართველო კავკასიაში. ამას განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ჰქონდა ქართულ–აფხაზური და 
ქართულ–ოსური ურთიერთობებისთვის. თბილისის 
„ატლანტიკური“ რიტორიკის შედეგი გახდა 
სოხუმის და ცხინვალის მტკიცე რწმენა იმაში, 
რომ ევროკავშირი და ნატო მფარველობდა 
სააკაშვილის მთავრობის აგრესიულ გეგმებს. 
ამან ბევრად გაართულა საქართველოს ნატოში 
შესვლის ამოცანა ომამდელი საზღვრებით, იმ 
მოსახლეობის თანხმობით, რომელსაც თბილისი 
თავისიანად მიიჩნევს. 
ამ ფონზე თავად ნატოში ჯერ სერიოზულად არ 

განიხილავენ საკითხს, თუ როგორ გააწევრიანონ 
მასში საქართველო. ბლოკი შიდა კრიზისს განიცდის, 
რაც უკავშირდება წევრი სახელმწიფოების 
მიზნების შეფასებებში უთანხმოებას. რუსეთის 
წინააღმდეგ ნატოს წესდების მე-5 პუნქტის 
ამოქმედების პერსპექტივა გამორიცხავს 
საქართველოს შესვლას ბლოკში არსებული 
სტატუს-კვოს პირობებში. ჯერჯერობით კი 
თბილისს სთავაზობენ განავითაროს ოპერატიული 
თანამშრომლობა ნატოს რეგიონულ წევრებთან, 

პირველ რიგში, თურქეთთან, რომელიც უკანასკნელ 
წლებში ცდილობს თავისი გავლენის განმტკიცებას 
რეგიონში. 
ამ პირობებში, სახელმწიფოს ბედის მინდობა 

მხოლოდ და მხოლოდ ნატოსთან ურთიერთობის 
პერსპექტივებზე არაგონივრული იქნებოდა 
თბილისისთვის. ამ ფონზე, ერთადერთი 
სახელმწიფო, რომელსაც ადეკვატური პასუხების 
გაცემა შეუძლია საქართველოს უსაფრთხოების 
გრძელვადიან გამოწვევებზე და ამით ჩაახშოს 
თბილისში დღემდე არსებული „მიუსაფარობის“ 
გრძნობა მეზობელი ისლამური ქვეყნების 
გარემოცვაში, ობიექტურად რჩება რუსეთი. 
ვითვალისწინებთ რა, რომ არსებულ 

სიტუაციაში რუსეთის და საქართველოს 
დაახლოება საერთო მიდგომების ნიადაგზე 
რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემებთან 
ნაკლებად სავარაუდოა, ჩვენ მაინც მოვუწოდებთ 
ამ პრობლემის განხილვის გააქტიურებისკენ 
საექსპერტო დონეზე. პოზიტიური როლი 
შეეძლო შეესრულებინა მუდმივმოქმედ რუსულ-
ქართულ სემინარს, რომელიც მიეძღვნებოდა 
იმ გამოწვევების და საფრთხეების ერთობლიც 
ანალიზს, რომლებიც წარმოიქმნება ჩრდილოეთ 
და სამხრეთ კავკასიაში, ცენტრალურ აზიასა და 
ახლო აღმოსავლეთში. 

6. სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა
სააკაშვილის მიერ შექმნილი ეკონომიკური მოდელი 
არ იძლეოდა სიღარიბის დაძლევის საშუალებას, 
თუმცა გარკვეული მდგრადობა გააჩნდა. დიდი 
საგარეო ვალი არ უქმნის საფრთხეს ქვეყნის 
სტაბილურობას, რადგან შესაძლებელია მისი 
რესტრუქტურიზაცია პოლიტიკური მოსაზრებებით. 
საქართველოს დონორებისთვის ამგვარი 
რესტრუქტურიზაცია თითქმის შეუმჩნეველი იქნება 
საბერძნეთში და სხვა ქვეყნებში შექმნილი 
პრობლემების ფონზე. სავაჭრო ბალანსის 
მრავალწლიანი უარყოფით სალდო კომპენსირდება 
ქვეყნის გარედან ქართველი მიგრანტების ფულადი 
გადმორიცხვებით. სახელმწიფო აპარატის და 
საზღვრების მკაცრი კონტროლი ქართულ ელიტას 
აძლევს სტაბილურ შემოსავლებს საიმპორტო 
ოპერაციებიდან. იმპორტული საქონლის ბაზრის 
მონოპოლიზაცია ამ ოპერაციების მაღალ 
შემოსავლიანობას უზრუნველყოფს12. ფაქტობრივად, 

122009 წელს, როდესაც საქართველოს მიერ 
იმპორტირებული საქონლის სხვადასხვა დასახელებებზე 
ფასები მსოფლიო მასშტაბით დაეცა, საცალო ფასები 
საქართველოს შიგნით გაიზარდა. ეს მიუთითებს 
იმპორტის მონოპოლიზებაზე. ამასთან მოგების 
გადასახადიდან ამოღებული შემოსავლები არ გაზრდილა, 
როგორც ეს წესით უნდა გვევარაუდა; პირიქით, 
ადგილი ჰქონდა კლებას. შედარებისთვის См. 
Джавахишвили Н. Парадоксы роста грузинской 
экономики // Грузинская экономика после войны 
и экономического кризиса. Материалы семинара. 
Тбилиси, 2011. URL: http://georgiamonitor.org/
upload/medialibrary/183/1833886d459325fd5ac6e7
3015e005ee.pdf(дата обращения: 10.12.12).
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ქართული მმართველი ელიტა იღებდა რენტას 
„სუვერენული შუამავლის“ როლში მიგრანტებსა 
და საიმპორტო საქონლის მომხმარებლებს შორის. 
ელიტის არსებობის ეკონომიკური მექანიზმები 
მცირედ უკავშირდებოდა საშინაო წარმოების 
არსებობას. 
მაგრამ საქართველოს ეკონომიკა, მიუხედავად 

ზრდის ტემპების მაღალი ფორმალური 
მაჩვენებლებისა, არსებითად სტაგნაციაში 
იმყოფება. უმუშევრობის დონე უფრო მაღალია, 
ვიდრე რეგინულ მეზობლებთან - სომხეთსა 
და აზერბაიჯანში. საქართველო რეგიონში 
მე-3 ადგილზეა ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს 
მაჩვენებლით და 2011 წელს სომხეთსმხოლოდ 
სავალუტო კურსების დინამიკის გამო გაუსწრო. 
შიდა წარმოება სუსტდება ინვესტიციების 
ნაკლებობისდა იმპორტიორთა ინტერესების 
დომინირების გამო. 
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული 

მოსახლეობის 55% ვერ იღებს სიკეთეებს 
მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკისგან. 
ეკონომიკური რეფორმების ბენეფიციარები 
გახდნენ ვაჭრობის, ფინანსების და უფრო 
მცირე მასშტაბით, მომსახურების სფეროები. 
გამოცოცხლება იგრძნობა ტურისტულ სექტორში, 
მაგრამ საქართველოში ტურისტების ძირითადი 
ნაკადი მოდის შედარებით ღარიბი ქვეყნებიდან, 
როგორებიცაა სომხეთი, აზერბაიჯანი და ირანი; 
ნაკლებ სავარაუდოა, რომ მხოლოდ ტურიზმის 
საშუალებით მოხერხდება 4.5 მილიონის 
მცხოვრების დასაქმება და უზრუნველყოფა.
უმუშევრობის და სიღატაკის პრობლემები, 

მედიცინის ხელმისაწვდომობის შემცირებისა 
და ტარიფების ზრდის ფონზე, „ნაციონალური 
მოძრაობის“ დამარცხების ერთ-ერთ ძირითად 
მიზეზად იქცა. ახალი მთავრობისთვის კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანი იქნება ეკონომიკური სიძნელეების 
გადალახვა. სტაგნაციის გაგრძელება საფრთხეს 
შეუქმნის „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში 
ყოფნას.
მაგრამ მომავალი ეკონომიკური გარღვევის 

წყაროები ნათელი არაა. ბრიუსელის კონფერენციის 
მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი 4.5 
მილიარდი დოლარი დახარჯულია. ინვესტიციების 
მოდინება უცხოეთიდან მცირეა. საქართველოს 
ეკონომიკის მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, 
მოხერხდება თუ არა გასაღების ახალი ბაზრების 
და ინვესტიციების ახალი წყაროების აღმოჩენა 
ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. 
რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების 

გაფართოება სამმაგად მომგებიანი იქნებოდა 
„ქართული ოცნებისთვის“. ჯერ ერთი, ეს 
მოიტანს ქართული პროდუქციის ტრადიციულ 
ბაზარზე დაბრუნების საშუალებას, გააძლიერებს 
სოფლის მეურნეობას და კვების მრეწველობის 
რიგ დარგებს. მეორეც, რუსეთი შეიძლება 
გახდეს ქართული ეკონიმიკის ტრადიციულ 
სექტორებში ინვესტიციების წყარო, ამასთან, 
ეს ინვესტიციები შეხამებული იქნება რუსეთის 

ბაზრების ხელმისაწვდომობის გარანტიებთან 
მომავალში - რუსეთში შეიქმნება სავაჭრო-
ეკონომიკური თანამშრომლობის შენარჩუნებისკენ 
მიმართული ინტერესთა ჯგუფები. მესამეც, 
ქართულ ბიზნეს-ელიტაში გაძლიერდება ჯგუფები, 
რომლებსაც რუსეთთან თანამშრომლობის 
დაინტერესება აქვთ. 
წარსულში ამგვარი ჯგუფების სისუსტე რუსულ-

ქართული ურთიერთობების არასტაბილურობის 
ერთ-ერთი ფაქტორი იყო. შიდა პოლიტიკაში ეს 
ჯგუფები ორიენტირებული იქნებიან „ქართულ 
ოცნებაზე“, როგორც ძალაზე, რომელსაც 
ძალუძს, როგორც მინიმუმ, არ გააუარესოს 
თბილისსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობები. 
აქვე აღვნიშნავთ, რომ საქართველოსთან 
სავიზო რეჟიმის შემსუბუქება საქართველოს 
მოქალაქეებს გაუხსნის რუსეთის შრომის 
ბაზარს. მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს 
მოხსნის დასაქმების პრობლემას ქვეყანაში. 
თუ ვიმსჯელებთ რუსეთის ოფიციალური 

წარმომადგენლების განცხადებებით, მოსკოვი 
მზადაა განიხილოს ამგვარი გადაწყვეტილებები. 
ამავე დროს, რუსეთში აცნობიერებენ, 
რომ ქართველი პოლიტიკოსი, რომლის 
სახელს დაუკავშირდება ქართული საქონლის 
დაბრუნება რუსეთის ბაზარზე, შეიძენს 
დიდ შიდაპოლიტიკურ კაპიტალს, ამიტომ იქ 
ამჯობინებდნენ, რომ ეს კაპიტალი ჩადებული 
ყოფილიყო რუსულ-ქართული ურთიერთობების 
შემდგომ განვითარებაში. მოსკოვს ასევე 
სურს, რომ მისმა გადაწყვეტილებებმა 
ირიბად არ შეუწყოს ხელი ქართული ბიზნესის 
იმ ჯგუფების ეკონომიკური პოზიციების 
გამაგრებას, რომლებიც წინა ხელმძღვანელობაზე 
არიან ორიენტირებული. ამასთან, იგი 
ელის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან 
ორმხრივი ურთიერთობების დალაგებისაკენ 
გადადგმულ პრაქტიკულ ნაბიჯებს, რომლებიც 
ბაზრის გახსნასთან ერთად, სინქრონულად 
გადაიდგმება. 
სავარაუდოდ, უახლოეს თვეებში ჩვენ შეგვიძლია 

ველოდოთ რუსეთის ბაზრის დოზირებულ გახსნას 
ქართული კომპანიებისთვის. ამ პროცესის 
დასაჩქარებლად ქართული მხრიდან საჭიროა 
უფლებამოსილი სუბიექტის არსებობა, რომელსაც 
შეუძლია თავის თავზე აიღოს მოლაპარაკებათა 
წარმოების ყველა სტადია, როგორც პოლიტიკური, 
ასევე ტექნიკური. 
გარდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 

სპეციალური წარმომადგენლისა, შეიძლება საჭირო 
გახდეს ძალისხმევა ორი ქვეყნის სავაჭრო-
სამრეწველო პალატების მხრიდან, ან ქართველი 
ექსპორტიორების სპეციალური ორგანიზაციის 
შექმნა.
შევნიშნავთ, რომ „სავაჭრო-სამრეწველო“ 

დიპლომატია მომავალში შეიძლება გახდეს 
ორ ქვეყანას შორის ნახევრად ოფიციალური 
პოლიტიკური დიალოგის არხი, ოფიციალურ არხთან 
ერთად, რომელსაც შვეიცარია იძლევა. 
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7.ჰუმანიტარული თანამშრომლობა 
პოლიტიკური კონფლიქტი ხელს უშლის ორ ქვეყანას 
შორის არსებული ადამიანური კავშირების 
განვითარებას. საქართველოს მოსახლეობის 
მეოთხედს ნათესავები ჰყავს რუსეთში. 
ქართველების 78% ფლობს რუსულ ენას და 97%-ს 
სურს, რომ მათმა შვილებმა თავისუფლად ისაუბრონ 
ამ ენაზე13. რუსებთან შერეულ ქორწინებას 
მხარს უჭერს ქართველთა 41%, რაც ორჯერ 
მეტია თურქებთან და ამერიკელებთან შერეული 
ქორწინებების მხარდაჭერის მაჩვენებლებზე14. 
ქართველების 80% გამოდის რუსეთთან 
ურთიერთობების გაუმჯობესების მოთხოვნით და 
დაახლოებით ამგვარივე პროცენტი რუსეთში - 
საქართველოსთან კავშირების ნორმალიზაციის 
მხარდაჭერით. 
იმ პირობებში, როცა პირადი კონტაქტები 

შეზღუდულია, გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
აქვს მასმედიის საინფორმაციო პოლიტიკას. 
რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა არაერთხელ 
გამოთქვეს უარყოფითი დამოკიდებულება 
მ.სააკაშვილის მიმართ, მაგრამ თავს 
იკავებდნენ გამონათქვამებისგან, რომელთა 
ინტერპრეტირებაც შესაძლებელი იქნებოდა, 
როგორც ანტიქართული გამონათქვამებისა. 
რუსეთში ბოლო ორი წლის განმავლობაში 
შესამჩნევია ანტიქართული პროპაგანდის 
მოცულობის შემცირება სახელმწიფო და 
სახელმწიფოსთან აფილირებულ მედია-
საშუალებებში. საქართველოს ხელისუფლების 
წარმომადგენლებმა მიიღეს თავიანთი 
პოზიციების გამოხატვის საშუალება წამყვან 
რუსულ გამოცემებში. რუსეთის საექსპერტო 
და მედია-საზოგადოების ლიბერალური ნაწილი 
სიმპატიით უყურებს ქართულ ეკონომიკურ 
რეფორმებს და ღიად გამოხატავს ამ 
სიმპათიებს. პარადოქსულია, მაგრამ რუსეთის 
წამყვან გამოცემებში საქართველოზე წერენ 
„კარგად ან არაფერს“. საჯარო სივრციდან 
თითქმის გაქრა პუბლიკაციები საქართველოში 
ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობაზე, 
ასევე ამ ქვეყანაში სიტუაციის ხელოვნური 
დესტაბილიზაციისკენ მოწოდებები, რომლებიც, 
უნდა ითქვას, ისედაც მხოლოდ მარგინალური 
პოლიტიკური ძალების მხრიდან ისმოდა, 2008 
წლის შემოდგომაზეც კი. 
მაგრამ ანალოგიური ძვრა ქართულ საინფორმაციო 

სივრცეში ბოლო დრომდე არ მომხდარა. ორი 
ქვეყნის საექსპერტო და მედია-საზოგადოებას 
შორის დიალოგიის ორგანიზაციისკენ მიმართული 
ძალისხმევა ხშირად ბლოკირებული იყო ქართული 
13Гуманитарное сотрудничество государств-
участников СНГ и Грузии. Социологический 
портрет. 2011. РОМИР, Georgian Opinion Research 
Business International (GORBI). URL: http://
w w w . m f g s - s n g . o r g / a c t i v i t y / s n g / 9 0 9 .
html(16.11.12).
14The Caucasus Research Resource Centers (CRRC). 
February, 2011. URL: http://crrc.ge/oda ( 
17.11.12).

ხელისუფლების მიერ15. ტელეარხ „პირველი 
კავკასიურის“ (პიკ) მაუწყებლობა რუსეთში 
განიხილება, როგორც ჩრდილოეთ კავკასიაში 
სიტუაციის დესტაბლიზაციის მცდელობა. 
აღვნიშნავთ, რომ პიკ-ის დახურვა, მიუხედავად 
მისი გამომწვევი მიზეზებისა, რუსეთში 
კმაყოფილებით აღიქვეს. 
რუსეთის მთავრობის მიერ გატარებული 

შემზღუდავი ღონისძიებები საქართველოს 
მოსახლეობის ფართო ფენებს შეეხო (რუსეთის 
შრომის და სასაქონლო ბაზრების დახურვა, 
სავიზო რეჟიმის შემოღება). არსებულ ეტაპზე 
ანტირუსული განწყობები საქართველოში 
არ გადასულა შეუქცევად სტადიაში, თვით 
ლიბერალურად განწყობილ ფენებს შორისაც კი, 
მაგრამ ამ პროცესის შეუფასებლობა სწორი არ 
იქნებოდა. 
ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებაში 

დიდ პოტენციალს ფლობენ რუსული და ქართული 
მართლმადიდებელი ეკლესიები. პატრიარქები 
კირილე და ილია II გამოდიან შერიგების 
თანმიმდევრულ მომხრეებად. და თუმცა 
ორი ქვეყნის საზოგადეობებში ეკლესიების 
მაღალი ავტორიტეტის ტრანსლირება სოციალურ 
დინამიკაში არ ხდება, ამ მიმართულებით 
სიმბოლური ჟესტებიც კი (მაგალითად, ქართული 
საეკლესიო გუნდის მონაწილეობა სააღდგომო 
წირვაზე ქრისტე მაცხოვრის ტაძარში) დადებითი 
შეფასებების ტალღას იწვევს. 
საქართველოს მოქალაქეები დიდ წინააღმდეგობას 

აწყდებიან რუსეთის ვიზების მიღებისას. 
თბილისში შვეიცარიის საელჩოში რუსეთის 
ინტერესების სექცია, მცირე ფართის გამო, 
ვერ უზრუნველყოფს ამ პროცესის ნორმალურ 
მიმდინარეობას. ვიზის ღირებულება მაღალია, 
საჭიროა მოწვევა რუსეთის მოქალაქისგან ან 
ორგანიზაციისგან. ეს შეზღუდვები აშკარად 
ზედმეტია, ხოლო რუსეთისთვის საფრთხეების 
აცილების თვალსაზრისით, როგორც ჩანს, დიდი 
ეფექტურობით არ გამოირჩევა. მაგრამ ისინი 
გაღიზიანებას იწვევენ საქართველოში და ხელს 
უშლიან ადამიანური და კულტურული კავშირების 
გაღრმავებას. 
ვიზის მიღება გადაულახავი დაბრკოლებაა 

რუსეთში ტურისტული მოგზაურობის 
მსურველთათვის. ჩვენი დაკვირვებით, 
თბილისური ახალგაზრდობა 6-ჯერ უფრო ხშირად 
მოგზაურობს ევროპასა და აშშ-ში, ვიდრე 
რუსეთში. ქვეყნებს შორის სავიზო რეჟიმი 
არსებითად უნდა შემსუბუქდეს სტუდენტებისთვის, 
ინტელიგენციის, სასულიერო წრეების 
წარმომადგენლებისთვის, ტურისტებისთვის, 
ოჯახის წევრებისთვის. 
ამასთან, ორივე მხარემ უნდა გააცნობიეროს, 

რომ საერთაშორისო ურთიერთობების პრაქტიკა 
უმეტესწილად არ გულისხმობს უვიზო რეჟიმს 
15Российских экспертов не впустили в Грузию // 
Росбалт. 1 декабря 2009 года. URL: http://www.
rosbalt.ru/exussr/2009/12/01/693374.html 
(17.11.12).
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დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის 
პირობებში.
რუსეთში განათლების მიღება კვლავ უნდა 

გახდეს ქართველი აბიტურიენტებისთვის ერთ-
ერთი რეალური შესაძლებლობა. ქართველი 
ახალგაზრდები სასწავლებლად მიდიან ევროპაში 
და აშშ-ში და ხშირად არ გააჩნიათ რუსული 
ალტერნატივა. ამასთან, განათლების რუსული 
ბაზარი მოთხოვნადი რჩება ქართველებისთვის. 
გასატარებელ ღონისძიებათა პროგრამა 

შეიძლება შეიცავდეს სავიზო რეჟიმის 
გამარტივებას სტუდენტებისთვის, თბილისში 
საგანმანათლებლო გამოფენის ჩატარებას, 
მსხვილ ქალაქებში რუსული კულტურის ცენტრების 
გახსნას, ასევე მოსკოვში და რუსეთის სხვა 
ქალაქებში ქართული კულტურის ცენტრების 
სიმეტრიულ გახსნას16
სერიოზულ პრობლემად რჩება საქართველოში 

რუსეთის შესახებ და რუსეთში საქართველოს 
შესახებ კვლევების სისუსტე. საჭიროა არა 
მხოლოდ მნიშვნელოვნად გაფართოვდეს ორ 
ქვეყანას შორის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო 
კონტაქტები, არამედ მიეცეს მათ იმპულსი 
საკვლევი გრანტების განაწილების საშუალებით, 
გამჭვირვალე პროცედურის დაცვით. საქართველოში 
ჩასვლის შეუძლებლობა გადაულახავი ბარიერი 
იყო ამ პროფესიის ადამიანებისთვის. ამგვარი 
გრანტების საფუძველზე აგებული კვლევათა 
პროგრამა მოიტანს თანმდევ ეფექტსაც 
საქართველოში და რუსეთში არსებული სიტუაციის 
შესახებ ცოდნის გაფართოების თვალსაზრისით, 
რაც მნიშვნელოვანია საგარეო პოლიტიკის 
დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის.

8. რეკომენდაციები
რუსეთი და საქართველო არ არიან განწირული 
დაპირისპირების გაგრძელებისთვის. არსებული 
განხეთქილება კავკასიის ქედის ორივე 
მხარეს აღიქმება, როგორც არანორმალური 
მდგომარეობა, რომელიც გამოსწორებას 
მოითხოვს. ხელისუფლებაში მოსულმა მთავრობამ 
ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, ერთ-ერთ 
პრიორიტეტად გამოაცხადა ძველი მთავრობის 
რუსული პოლიტიკის რევიზია. რუსეთ-საქართველოს 
ურთიერთობების პერსპექტივის შესახებ 
მოსკოვში მიმდინარე მსჯელობაზე დაკვირვება 
აჩვენებს, რომ მომლოდინე პოზიცია აქაც მალე 
შეიცვლება. იხსნება ორმხრივი ურთიერთობების 
ნორმალიზაციის სარკმელი.

აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მთავრობებთან 

მოლაპარაკებათა პროცესის ობსტრუქცია, 
რომელიც 2006 წლიდან დაიწყო, გრძელვადიან 
16„ორივე დედაქალაქში სრულყოფილი კულტურულ-
საინფორმაციო ცენტრების გაცვლის“ ინიციატივა 
„როსსოტრუდნიჩესტვოს“ ხელმძღვანელმა კონსტანტინე 
კოსაჩოვმა წამოაყენა. იხ.: Косачев К. Ретрансляция 
ценностей // Россия в глобальной политике. №5. 
Сентябрь-октябрь 2012.

პერსპექტივაში ვნებს საქართველოს 
ინტერესებს. ორი კონფლიქტის მშვიდობიანი 
დარეგულირებისკენ მიმავალი კურსი მოითხოვს 
თბილისისგან ორი რესპუბლიკის აღიარებას 
დიალოგში დამოუკიდებელ პარტნიორებად, 
როგორადაც მათ საქართველო აღიარებდა კიდეც 
2008 წლის აგვისტომდე. 
ურთიერთობათა ნორმალიზაციის პირველ 

ეტაპზე მიზანშეწონილია გაიმიჯნოს 
ჰუმანიტარული საკითხები პოლიტიკური 
დისკუსიისგან სტატუსის შესახებ. აფხაზეთში 
და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო 
ყოფნის მოცულობის და ხარისხის საკითხი, 
რომელიც პრინციპში განხილვას ექვემდებარება 
რეგიონში გრძელვადიანი ნორმალიზაციის 
კონტექსტში, ამჟამინდელ პირობებში ვერ 
დაისმება.
მხარეებს შორის სოციალურ-ეკონომიკური 

კავშირების აღდგენა შეიძლება გამოიხატოს 
საქართველოს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს 
შორის ადამიანების, საქონლის, კაპიტალის და 
მომსახურების გადაადგილების ერთიანი სივრცის 
შექმნაში, რუსეთის უშუალო მონაწილეობით, 
რომელიც უნდა გახდეს ამ სივრცის სტრუქტურული 
ნაწილი. 
საქართველოსა და აფხაზეთს შორის 

სარკინიგზო კავშირის აღდგენის ინიციატივა 
წინააღმდეგობას წააწყდა თბილისსა და 
სოხუმში და ამიტომ დღის წესრიგიდან მოიხსნა. 
მიუხედავად ამისა, სარკინიგზო კომუნიკაციის 
აღდგენას შეუძლია იმპულსი მისცეს მთელს 
ამიერკავკასიაში დადებით პროცესებს, 
რაშიც რეგიონის სახელმწიფოები არიან 
დაინტერესებულნი. ჩვენი აზრით, რკინიგზის 
თემა პოლიტიკურ დონეზე თუ არა, საექსპერტო 
დონეზე მაინც უნდა იქნას განხილული.
საქართველოს მიდგომის შეცვლის 

მნიშვნელოვანი მარკერი იქნებოდა 
ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის 
გაუქმება. ამ კანონის მთელი რიგი დებულებები 
არა მარტო წინაღობას უქმნის აფხაზეთის და 
სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკურ განვითარებას, 
არამედ აძნელებს რუსეთსა და საქართველოს 
შორის ჰუმანიტარულ თანამშრომლობას.
საქართველოს მოქალაქეების, ხელისუფლების 
ქმედებების გადაყვანა სამართლებრივ 
სიბრტყეზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 
მოსახლეობასთან ურთიერთობებში, ჩვენი 
აზრით, შესაძლებელია სხვა სამართლებრივი 
აქტების ჩარჩოებში, რომლებიც არ 
ემყარებიან „ოკუპაციის“ კონტრპროდუქტიულ 
კონცეფციას.

საქართველოს ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკა
საქართველოს მიერ „ჩერქეზების გენოციდის“ 

აღიარება და ჩერქეზულ ნაციონალურ 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ვერ 
არყევს ჩრდილო კავკასიის მცხოვრებთა 
ლოიალობას რუსეთის მიმართ. ამავე დროს, 
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ამგვარი პოლიტიკა ართულებს რუსულ-ქართულ 
ურთიერთობებს.
„ჩერქეზთა გენოციდის“ აღიარება საქართველოს 

პარლამენტის მიერ რუსეთში საქართველოს 
მხრიდან არამეგობრულ ჟესტად ფასდება. ამავე 
დროს, ამგვარი პოლიტიკა, განსაკუთრებით მისი 
ის ნაწილი, რომელიც ხელს უწყობს ტერორისტული 
იატაკქვეშეთის მიმართ საქართველოს პოზიციის 
გაურკვევლობის გაზრდას, ართულებს რუსულ-
ქართულ ურთიერთობებს. 
არ არსებობს წინააღმდეგობები იმისთვის, 

რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება გაემიჯნოს 
ჩრდილო კავკასიაში ტერორისტული ჯგუფების 
მხარდაჭერას. არსებობს პირობები, რომ 
მოსკოვმა და თბილისმა ინიცირება გაუკეთონ 
სახელმწიფოთაშორისი საზღვრის აღმოსავლეთ 
მონაკვეთზე ინფორმაციის გაცვლის სისტემის 
ამოქმედებას. 
საქართველოს და ჩრდილო კავკასიის 

რეგიონების ეკონომიკური და ჰუმანიტარული 
კავშირები პოზიტიურ იმპულსს შეიძენს, თუკი 
განხორციელდება არა მოსკოვის ჯიბრზე და მისი 
გვერდის ავლით, არამედ მასთან თანამშრომლობით. 
არსებობს ობიექტური მოთხოვნილება რეგიონული 
თანამშრომლობის იმგვარი ფორმატების 
შექმნაში, რომლებშიც ჩართული იქნებოდნენ 
ინტელექტუალები, სამოქალაქო აქტივისტები, 
ჟურნალისტები მოსკოვიდან, თბილისიდან, ჩრდილო 
კავკასიიდან და რუსეთის სამხრეთიდან. 

ნატო და რეგიონული უსაფრთხოება
საქმე ის არ არის, რომ რუსეთი 

ეწინააღმდეგება საქართველოს დაახლოებას 
ევროკავშირთან. მოსკოვისთვის მნიშვნელოვანია, 
რომ საქართველოს „ევროპული“ ან „დასავლური“ 
არჩევანი ავტომატურად არ გახდეს ანტირუსული 
და არ გულისხმობდეს ნატოს სამხედრო 
ინფრასტრუქტურის გავრცელებას რუსეთის 
საზღვრებამდე. 
რუსეთის დასუსტებაზე გათვლა ქართულ 

სტრატეგიას ხდის იმგვარ ფაქტორებზე 
კრიტიკულად დამოკიდებულს, რომლებზეც ზეგავლენა 
თბილისს არ ძალუძს. გარდა ამისა, ეს გათვლა 
ხელს უშლის საქართველოს, გამოიყენოს ის 
უპირატესობანი, რომლებსაც მეზობლებს აძლევს 
რუსეთის ეკონომიკის ზრდა და რითაცსომხეთის, 
აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის ბიზნეს-ჯგუფები 
სარგებლობენ. 
მოსკოვი მოუწოდებს ოფიციალურ თბილისს, არ 

დაბლოკოს დისკუსია საქართველოს უსაფრთხოების 
მექანიზმების შესახებ ნატო-ს გარდა და 
მთლიანობაში, საგარეო-პოლიტიკური სტრატეგიის 
ალტერნატივების შესახებ. პოზიტიური როლის 
შესრულება შეუძლია მუდმივმოქმედ რუსულ-ქართულ 
საექსპერტო სემინარს, რომელიც მიეძღვნებოდა 
ჩრდილო და სამხრეთ კავკასიაში, ცენტრალურ 
აზიაში და ახლო აღმოსავლეთში არსებული 
გამოწვევების და საფრთხეების ერთობლივ 
ანალიზს. 

სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა
უახლოეს თვეებში მოსალოდნელია რუსეთის 

ბაზრის თანდათანობითი გახსნა ქართული 
კომპანიების პროდუქციისთვის. ამ პროცესის 
დასაჩქარებლად ქართული მხრიდან საჭიროა 
უფლებამოსილი სუბიექტის არსებობა, რომელსაც 
შეუძლია თავის თავზე აიღოს მოლაპარაკებათა 
წარმოების ყველა სტადია, როგორც პოლიტიკური, 
ასევე ტექნიკური. 
გარდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 

სპეციალური წარმომადგენლისა, შეიძლება საჭირო 
გახდეს ძალისხმევა ორი ქვეყნის სავაჭრო-
სამრეწველო პალატების მხრიდან, ან ქართველი 
ექსპორტიორების სპეციალური ასოციაციის 
შექმნა. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია 
2014 წლის სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში 
საქართველოს მონაწილეობის ფარგლებში და 
მასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ და ტურისტულ 
პროექტებში. 

ჰუმანიტარული თანამშრომლობა
კარგი იქნებოდა მტრული რიტორიკის 

ნაკადის შეზღუდვა, რომლითაც ორი ქვეყნის 
პრესა არის დაკავებული. რუსეთმა ეს ნაბიჯი 
მნიშვნელოვანწილად უკვე განახორციელა და 
ელის სიმეტრიულ ნაბიჯებს ქართული მხრიდან. 
მიზანშეწონილია, გადაიდგას ნაბიჯები 

საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო 
რეჟიმის შესამსუბუქებლად, პირველ 
რიგში სტუდენტებისთვის, შემოქმედებითი 
ინტელიგენციისთვის, სასულიერო პირებისთვის, 
ტურისტებისთვის, ოჯახის წევრებისთვის. 
რუსეთში განათლების მიღება კვლავ უნდა 

გახდეს ქართველი აბიტურიენტებისთვის ერთ-
ერთი რეალური შესაძლებლობა. გასატარებელ 
ღონისძიებათა პროგრამა შეიძლება 
შეიცავდეს სავიზო რეჟიმის გამარტივებას 
სტუდენტებისთვის, თბილისში საგანმანათლებლო 
გამოფენების ჩატარებას, მსხვილ ქალაქებში 
რუსული კულტურის ცენტრების გახსნას, ასევე 
მოსკოვში და რუსეთის სხვა ქალაქებში ქართული 
კულტურის ცენტრების სიმეტრიულ გახსნას. 
სერიოზულ პრობლემად რჩება საქართველოში 

რუსეთის შესახებ და რუსეთში საქართველოს 
შესახებ კვლევების სისუსტე. საჭიროა არა 
მხოლოდ მნიშვნელოვნად გაფართოვდეს ორ 
ქვეყანას შორის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო 
კონტაქტები, არამედ მათ იმპულსი მიეცეს 
საკვლევი გრანტების განაწილების საშუალებით, 
გამჭვირვალე პროცედურის დაცვით. 

ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებაში 
დიდ პოტენციალს ფლობენ რუსული და ქართული 
მართლმადიდებელი ეკლესიები. დიდი ხანია, 
მომწიფდა კულტურული დიალოგის პროგრამის და 
საერთო ისტორიის მსხვილი მოვლენების ხსოვნის 
დღეების ამოქმედება (რუსული კინოს ფესტივალი 
თბილისში და ილია ჭავჭავაძის დღეები სანკტ-
პეტერბურგში ამის მაგალითებია).

საქართველო არჩევნების შემდეგ და რუსულ-ქართული ურთიერთობების პერსპექტივები
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No alternative to reconciliation
With no other former Soviet Union partner Russia’s 
relations did not develop as dramatically as with Georgia. 
Indeed Moscow and Tbilisi have been at some point at war. 
But besides that, atmosphere of bilateral relations between 
Russia and Georgia is astounding. It is almost always 
full of strong emotions, full of inadequate expectations, 
followed by unfounded disappointment, replete with 
erroneous assessments that lead to irrational actions or, 
on the contrary, failure to act in critical moments when 
things can be fixed.

Sober and truly objective analysis of the 2008 war—
when all the problems detonated—is the inheritance 
of future generations of historians who can distance 
themselves from the passions of eyewitnesses and 
participants. The task of political analysts and policy 
makers today—if not to turn the tragic page (the wounds 
of war will not heal quickly)—than to dream what they 
can write further in the folio called “Russian-Georgian 
relations”. Political changes in Georgia in autumn 2012 
have spurred interest in this among many professionals, 
including MGIMO (University) of the MFA of Russia 
researchers Nikolai Silaev and Andrei Sushentsov. 
Preparation of this report began long before Georgian 
“political earthquake” on October 1, at a time when almost 
no one in Russia believed that as a result of the will of the 
citizens power in Georgia can be transferred quickly and 
peacefully. The facts, that authors were not focused on 
the current political fluctuation, and worked on an “over-
the-horizon” view of Russian-Georgian relations, adds to 
the value of the report.

With all scientific integrity possible Silaev and 
Sushentsov tried to assess what one can do to bring 

relations between the Russia and Georgia out of a complete 
deadlock. Despite a very difficult history of interaction, 
even in the most difficult times these relations were 
affected by an affinity for each other. Gloomy period of 
the mid-2000s—early 2010s has once again demonstrated 
that, even in hopeless political situation, sometimes to the 
point of mutual hysteria, the desire for good neighborly 
coexistence did not disappear, and it carves its way, as 
soon as the political sky appeared a glimmer changes. If 
one can speak on the benefits of the previous period, it 
is in this—the lowest point (and one can hardly imagine 
anything worse than war) has passed, and even then 
there are possibilities to revive normal ties between two 
nations.

The normalization of bilateral relations will be long and 
difficult—the authors understand this and offer their view 
only on the first steps on a long journey. The two countries 
have objective contradictions; prejudices and resentment 
are still in place. An important factor is the asymmetry of 
approaches—by definition Russia cannot put Georgia to 
the same high priority place that Russia takes in a palette 
of Georgia’s interests. This is not good and not bad, one 
just has to take this situation for granted. Finally, there 
is a question that can be politically discussed only in the 
end of a very long process of normalization—the status of 
the territories that Russia recognizes as sovereign states, 
and Georgia considers its provinces (Abkhazia and South 
Ossetia). The problem of sovereignty is a central question 
of modern international relations; it is the subject of entire 
libraries of theoretical work and an equal number of 
practical case studies. As soon as the political situation 
between sides has reached such a desolate stage, we 
cannot foresee a quick resolution. On the other hand, 
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history teaches us—there are no conflict situations, 
which sooner or later would not change, opening up new 
opportunities.  

We should not forget that in the modern world one cannot 
ignore peoples craving to have the right to determine their 
own political destiny. This trend is seen everywhere, and 
it has to be considered by all governments. Therefore, 
whatever the game politicians and great powers play, 
the will of the peoples to a joint or separate existence 
is a decisive argument. It must be remembered by both 
Moscow and Tbilisi—in the XXI century no one can impose 
anything upon another. Instead you can make intellectual 
efforts, convince and inspire by example.

In part Russian-Georgian relations have been a victim 
of general deterioration in the world structure, when the 
old rules and regulations rapidly eroded, and new ones 
have not appeared yet. Reliance on force, the desire to 
expand its sphere of influence by means of “hard power” 
—is a product of the international atmosphere of the 
end of XX—beginning of XXI century. Erosion of all 
ideological and legal guidelines resulted from the fact 
that the balance disappeared from the post-Cold War 
world politics, and the attempt to establish a vertical 
hierarchy, led by the sole superpower quickly failed. 
Both Russia and Georgia—in their own ways, and each 
with a lot of mistakes and errors—tried to find a place 
for themselves in the new system. They did it until it 
became clear that there is no system, and the world still 

is in a state of transition—a stable model of the global 
structure is long gone, and nations still do not understand 
what to look for next. Institutions, which even 10 years 
ago stood as the world pillars—NATO or EU—are now 
in crisis. And for countries that planned their future 
basing on the need to become an indispensable part of 
these institutions comes a time of re-evaluation of their 
perspectives.

In a recent interview famous sociologist Zygmunt 
Bauman described the modern world as an environment 
where change is the only constant, and the unknown—the 
only certainty. In this fluid and unpredictable environment 
the only rational choice of a state is to strengthen its 
capacity (political, economic, cultural, military) and try 
to minimize the number of problems. Russia and Georgia 
have close cultural and historical relations and must do 
everything to get rid of the barriers that separate them—at 
least in the name of joint survival. And for the vast Russia 
it is, in fact, no less important than for a small Georgia, 
with all the differences in the caliber and status of the two 
countries. Nikolai Silaev’ and Andrey Sushentsov’ paper 
presented to your attention is a step in that direction.

Fyodor Lukyanov, the chairman of the Council on Foreign 
and Defense Policy, the chief editor of the magazine “Russia in 

Global Affairs”.
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Abstract
This paper aims to compensate the lack of reliable infor-
mation about the political situation in Georgia since the 
2012 parliamentary elections and Russia’s position on the 
normalization of Russo-Georgian relations. 

Throughout 2012, Nikolai Silaev and Andrei Sush-
entsov, researchers at MGIMO University, conducted field 
research in Georgia and the regions of the Russian North 
Caucasus. They sought information on the attitude of the 
Georgian government and civil society towards Georgian 
domestic issues and on Tbilisi’s view of a bilateral rela-
tionship with Russia within the context of Georgia’s 2012 
election cycle. 

In January and July 2012, Andrei Sushentsov took 
part in two meetings of Russian and Georgian politi-
cal scientists in Tbilisi, Georgia. As a part of the NGO 
Caucasian House initiative, a Russo-Georgian group of 
experts took part in meetings with Georgia’s political 
leadership and also with opposition politicians. During 
these research trips, Sushentsov conducted interviews 
and had conversations with independent experts, human 
rights activists, academics, and members of Georgia’s 
press and nonprofit sector.

In April and May 2012, Nikolai Silaev conducted 
a research project titled “The Circassian Question: a 
national movement in contemporary Russia” as part 
of a grant from the Institute for Public Planning. The 
fieldwork was completed in the North Caucasus, in 
Kabardino-Balkariya and Adygea, where the author 
completed a series of in-depth interviews with Circas-
sian national organizations.  The Russia and Geor-
gia Expert Dialog website (www.georgiamonitor.org) 
played a large role in facilitating understanding of cur-
rent economic and political processes in Georgia. The 
network of experts that emerged around this website 
and the nonprofit organization Caucasian Cooperation 
(in Russian Kavskazskoe Sotrudnichestvo) also played 
significant supporting roles.

Silaev’s and Sushentsov’s research made possible an 
analysis of the following key issues in Russia and Geor-
gia’s relations: 

— how the changing domestic political situation 
in Georgia is affecting the normalization of bilateral 
relations

— the potential for cooperation among Moscow, Tbi-
lisi, Sukhumi (Abkhazia), and Tskhinvali (South Ossetia) 
on current economic, transportation, and humanitarian 
issues 

— the results of and the prospects for a new North 
Caucasus policy for Georgia 

— the potential for Georgia’s Euro-Atlantic integration 
and its effect on regional security

— the prospects for trade, economic, and humanitarian 
cooperation between Russia and Georgia.

In the fall of 2012, the paper’s conclusions were pre-
sented to expert community and representatives of poli-
cymaking circles in Russia. In October and November, 
experts from think tanks, research NGOs, and specialists 
from Russia’s Ministry of Foreign Affairs (MFA) and other 
foreign policy-making institutes took part in a discussion 
of this paper. 

The authors wish to acknowledge MGIMO University 
Rector Anatoliy Torkunov for supporting the research 
projects that made this report possible.  We wish to thank 
our friends and colleagues, the staff of the Center for 
Caucasian Studies and Regional Security and MGIMO 
University’s Department of Applied Analysis of Interna-
tional Problems. We are deeply grateful to fellow experts 
in the government, think tanks, and NGOs who took part 
in discussing the results of our research and offered valu-
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1. A deferred normalization
It has taken more than four years for conditions to ripen 
enough politically to finally raise the question of possible 
normalization of Russo-Georgian relations damaged by 
the August 2008 conflict between Georgia and South Os-
setia. On August 8, in violation of international treaties, 
Georgian leader M. Saakashvili launched an artillery 
and ground assault on the breakaway region of Tskh-
invali near the Russian border. Under its peacekeeping 
mandate, Moscow responded with a military campaign 
to coerce Georgia into ceasing its operations. After five 
days of hostilities Russian forces expelled Georgian from 
South Ossetia. To prevent further attempts by Tbilisi to 
capture Tskhinvali by force, Russia decided to recognize 
South Ossetia as an independent state and to provide it 
with military deterrence capabilities.      

Even during the conflict both Russia and Georgia ac-
knowledged the need to make peace. We speculate that 
what prevented the sides from reconciling was a direct 
consequence of several interrelated factors.

First, for Russia this inactivity was simply an issue of 
resources: developing a modus operandi with a Geor-
gian government run by the United National Movement 
(the ruling party headed by Saakashvili, famous for his 
anti-Russian stance) required, among other things, over-
coming the cumulative inertia that had arisen from the 
November 2003 Rose Revolution in Georgia. It required 
finding diplomatic language, interaction channels, 
and the means of coming to agreements to which both 
sides would adhere. Russia’s experience with Mikheil 
Saakashvili’s government demonstrated that this gov-
ernment had contact with Moscow only in the context of 
relations with the US and the EU. What, then, could be 
the “carrot” to encourage Russia to invest energy in the 

relationship? The first and most obvious choice would 
have been to find a way to limit the hostile rhetoric in 
the media of both countries—and that was the course 
that Russia chose. Approximately two years on, in 2010, 
Moscow placed both positive and negative stories on 
Georgia in the media. The Georgian leadership received 
an opportunity to express its views via Moscow’s larg-
est newspapers, and Russian television remained silent 
on Georgia, a behavior that at that time was a positive 
indicator. We emphasize that both in Russia and Georgia 
reducing media criticism toward one another was not 
a matter of limiting the freedom of press but an end to 
targeted state propaganda.

Second, Moscow believes that coming to agreement 
about anything with Mikheil Saakashvili is impossible. 
He has earned a solid reputation in Moscow as someone 
who does not keep his word. The best—but not the only 
example of this—was the shelling of Tskhinvali on Au-
gust 8, 2008, several hours after he had announced a 
unilateral ceasefire on Georgian television. Was there 
any guarantee that if Moscow were to start rebuilding 
relations with Georgia from a clean slate that Russia 
would not see such actions again? Georgia was also giv-
ing contradictory signals, so that discerning the overall 
direction of its policy was impossible. Saaskashvili made 
a few pronouncements that could be considered encour-
aging. He spoke in favor of dialog with Russia, and from 
the podium of the European Parliament he promised 
not to use force against Abkhazia or South Ossetia. But 
in the overall context of Georgian government policies, 
these speeches were hardly convincing, because shortly 
after the call for dialog, Saaskashvili declared that Rus-
sia’s sole goal was to “swallow Georgia.” While Georgian 
government “State Strategy Relative to the Occupied 
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Territories” was intended to expand contacts with the 
people of Abkhazia and South Ossetia, the adoption 
of this strategy was followed by the creation of practi-
cal limitations on interaction between civil societies 
in Tbilisi, Tskhinvali and Sukhumi and on activities of 
NGOs operating in the two republics. 

Third, in this climate of uncertainty relative to Geor-
gia, Russia did not want to be the one summoning the 
ghosts of the issues on the agenda from before the August 
conflict within the context of the international politics 
of Europe and within the post-Soviet space. Why, after 
all, did Moscow react so sharply to the scheduled NATO 
training exercises in Georgia in May 2009? Russia cat-
egorically opposed a Georgia—NATO interaction, as if 
there had been neither a war in August 2008 nor the 
tragic lead-up to the conflict. For almost two years, the 
Georgian president was not welcomed in either European 
capitals or in Washington. This snub was an obvious sign 
of isolation-not of Georgia, but its leader. Would it have 
been wise on Russia’s part to act to end this leader’s isola-
tion? This international political circumstances pushed 
Moscow to bide its time.

It would be wrong to see Russia’s approach vis-a-vis 
Georgia’s leadership as the primary and only block to nor-
malizing relations between the two countries. Georgia’s 
politics were such that there were systemic limitations 
on reducing tensions. Saakashvili and his entourage re-
main an influential political force. Enmity with Russia is 
Saakashvili’s focus; it is an arena in which he feels confi-
dent. At home, the UNM successfully used anti-Russian 
sentiments in the Georgian media to mobilize domestic 
support and oppress political opposition as “traitors.” 
Abroad, Saakashvili used the widespread (in the West) 
stereotype of “Russian imperialism” that prevents small 
neighbors from deciding their own political fates. Thus 
Saakashvili finds himself in a leading position just by 
being against Russia. Mending relations with Moscow is 
something fundamentally different, something he does 
poorly. The situation is complicated because Russo-Geor-
gian relations are a hot topic in Georgian public affairs, 
and public affairs is where he can provide support for his 
often extreme initiatives.

Since 2008 much has changed in the world and in 
the post-Soviet space in particular. First, the common 
opinion of a pugnacious Russia ostensibly incapable 
of building respectful partnership-based relationships 
with its neighbors was disproven. Russia improved its 
relationships with most of its neighbors on its western 
borders. These changes include a border agreement with 
Norway, an agreement with Sweden and Finland to build 
the Nord Stream Natural Gas Pipeline, and reconciliation 
with Poland, now seen as a key EU partner on par with 
Germany, France, and Italy.  Other improvements are the 
renewal of the Sebastopol Naval Base Agreement with 
Ukraine, prospects for increased economic cooperation 
with Kiev, and Ukraine’s cancellation of its NATO acces-
sion plans. In addition, the elevation of relations with 
Azerbaijan to a strategic partnership allows Moscow to 
provide balance relative to Baku and Yerevan. It also 

allows Moscow to promote negotiations between the 
sides at least on humanitarian aspects of the Karabakh 
conflict. Moreover, some important positive shifts have 
taken place in Russia’s relations with the Baltic states, 
usually a challenging area. 

This discussion suggests no predetermined outcome in 
the further development of Russo-Georgian relations. The 
two countries are not doomed to continue the confronta-
tion. It took many years to reach military conflict and 
breakdown of diplomatic relations between two countries 
and many obstacles remain to normalizing relations that 
today appear insurmountable. Yet resources for improv-
ing relations are available. Contacts between the societies 
of the two countries continue; and the political enmity 
has not affected the relations between their peoples. The 
view from both sides of the Caucasus Mountains is that 
this ongoing estrangement is abnormal. The changing 
world presents many challenges that make the common 
interests of Russia and Georgia more significant than what 
separates them.

The changing political situation in Georgia in fall 
2012 brought the Georgian Dream opposition coalition 
to power. The new government of Bidzina Ivanishvili has 
announced that one of its priorities is revising the Russia 
policy of the country’s previous leadership. Our observa-
tions of the conversation in Moscow about the prospects 
for Russo-Georgian relations tell us that the period of 
temporizing policy is ending. Despite understandable dif-
ficulties that the new Georgian government faces and will 
continue to face, a window of opportunity now exists for 
normalizing relations with Russia. To make this process 
irreversible, both sides must painstakingly analyze and 
take stock of the conflicts. In this report, we highlight 
the primary issues and consider the steps necessary for 
normalization.

This paper analyzes the prospects for improved Russo-
Georgian relations by considering five aspects of this bilat-
eral relationship. These factors include (1) the creation of 
common economic space between Russia, Georgia, South 
Ossetia and Abkhazia, (2) the reorientation of Georgia’s 
North Caucasus Policy towards cooperation with Mos-
cow, (3) implications for regional security of Georgia’s 
Euro-Atlantic integration, (4) the opening of trade and 
economic cooperation between Russia and Georgia, and 
(5) the deepening of humanitarian cooperation between 
two countries. 

2. Georgia after the elections
The opposition coalition Georgian Dream, headed by en-
trepreneur and philanthropist Bidzina Ivanishvili, was 
victorious in the October 1, 2012, parliamentary elections. 
The coalition won 55% of the popular vote, 15% greater 
than the vote for Saaskashvili’s United National Movement 
(UNM) party. Moreover, the opposition party was victori-
ous in most of the majority constituencies.

As a result of negotiations between the leadership of 
the Georgian Dream and Georgia’s president Saaskashvili, 
Bidzina Ivanishvili was offered the post of prime minister 
and confirmed by parliament—and received carte blanche 
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to create a new government. Furthermore, Saakashvili’s 
term as president is due to end in January 2014.  In late 
October 2012, Ivanishvili proposed that constitutional 
amendments that will make the prime minister the actual 
head of government take effect, as soon as possible but 
later abandoned his proposal.  

Domestic political events in October and November 
2012 in Georgia have shown that Ivanishvili’s team is 
ready to assume power. The arrival of Georgian Dream 
creates a new situation both for Georgian domestic poli-
tics and for Russo-Georgian relations. Considering the 
importance of relations with Russia in Georgian public 
affairs before and after the elections calls for viewing the 
domestic and the international as interconnected.

Following are some of the most important characteris-
tics of the current situation in Georgia:

Bidzina Ivanishvili is coming to power with significant 
goodwill from Georgian voters. He was able to bring to-
gether all of the opposition, as none of his predecessors 
had been able to do. He is personally very popular and 
has boundless (for Georgia) financial resources. All these 
features make Ivanishvili the obvious leader of the win-
ning coalition.

At the same time, a certain weakness is apparent in 
Ivanishvili’s team. A number of key posts in government 
and in parliament were taken by the Free Democrats par-
ty, led by Irakli Alasania, and the Republican Party. Both 
these parties support the course of accelerated Western-
ization and Euro-Atlantic integration for Georgia.

We cannot disregard the diverging expectations of 
voters and the actual course set by the new govern-
ment. The Republican Party, which now largely controls 
parliament, has never before been independently suc-
cessful at the polls. In 2004 its members were elected 
to parliament through forming a coalition with the 
UNM. Although the Republicans were harsh in criticiz-
ing Saakashvili’s authoritarian rule, they supported the 
strategic orientation the UNM. Like many liberals in the 
post-Soviet space, the Republicans lean strongly toward 
secularism and do not have a good relationship with 
the Georgian Orthodox Church. In this respect, their 
position was similar to that of the president. Georgian 
Dream, by contrast, won at the polls with the unof-
ficial but poorly camouflaged support of the Church. 
This circumstance appears to have led to a softening of 
secularist Republican rhetoric. 

 Pre-election polls showed that voters favoring the 
opposition coalition are hardly unanimous in support 
for NATO and that they oppose sending Georgian sol-
diers to Afghanistan1. Moreover, 32% of Georgians vot-
ers favoring Georgian Dream saw NATO as “an aggres-
sive military bloc,” 53% agreed with the statement that 
Georgia’s interest and those of NATO do not match, and 
88% said that Georgia should not be sending soldiers 
to Afghanistan. Thus these voters saw Ivanishvili’s 

1Georgian poll: The Popularity of Political Parties and The People’s 
Attitude Toward NATO.  URL://geurasia.org/rus/1305/qartuli-
gamokitxva--politikuri-partiebis-reitingi-da-mosaxleobis-
damokidebuleba-nato-sadmi.html accessed November 25, 2012. 

campaign rhetoric merely as an obligatory friendly 
diplomatic gesture to the US’ they did not expect a 
pro-NATO course to be central to the government’s 
actual post-election policy.

While voters who doubt the wisdom of seeking the 
country’s integration with NATO are underrepresent-
ed in the public discourse, the Georgian political elite 
continue to believe in the possibility of their country’s 
Euro-Atlantic integration, on the model of Central and 
Eastern European countries, including the Baltic states. 
They maintain this belief even though these countries 
now have to deal with the EU crisis, decreasing US in-
terest in Central Eastern Europe and post-Soviet affairs 
(because of the instability in the Middle East). These 
factors almost do not bear repeating. The new Georgian 
governing coalition can lose its stability because it is not 
considering any discussion of other means of providing 
for Georgia’s security and overall is making no move to 
look at an alternative course for foreign policy. The lack 
of discussion on Georgia’s security is accompanied by 
palpable frustration about the unattainability of EU and 
NATO integration goals. 

Although Saakashvili’s UNM may have lost the elec-
tion, it has a relatively strong position in the parliament. 
A number of majoritarian MPs on the UNM slate joined 
the majority in the parliament on October 2012, with 
no signs yet of fissures in the opposition party.  Since 
October 2012, Saaskashvili suffered a number of politi-
cal setbacks. Some of his associates were removed from 
power and arrested. His hope for a changing of the guard 
in the US presidential elections did not come to fruition. 
Nevertheless, he retains the power to appoint regional 
governors, maintains his grip on the judiciary, and con-
tinues to control his main media assets. The government 
and the parliamentary majority will have to operate in an 
antagonistic climate with the opposition, at least until the 
October 2013 presidential elections. This election—given 
the presidential ambitions of Vice Premier and Defense 
Minister Irakli Alasania—can become a source of tensions 
within the coalition and lead to a reordering of the politi-
cal forces that are now in parliament.

Ivanishvili’s victory spawned inflated expectations 
connected to both the country’s socio-economic devel-
opment and the normalization of Russo-Georgian rela-
tions. In these circumstances, the prime minister will 
have to act carefully to try to avoid the collapse of the 
coalition. He will also want to see that the position of 
Saakashvili and UNM is not strengthened. The unstable 
domestic situation in Georgia apparently will not make 
possible a breakthrough in either the economy or foreign 
affairs in the foreseeable future. Thus a separate task of 
the new government is to cool the overheated expecta-
tions of voters while not taking away their sense of hope. 
At the same time this government will also have to keep 
the support of these voters and maintain its political 
initiative in opposing the UNM in both domestic and 
foreign affairs.

An important resource of the new government in its 
relations with Russia is that the two do not share any neg-
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ative prior history. Mikheil Saakashvili as a personality 
was an obstacle to the normalization of Russo-Georgian 
relations in that he has earned himself a reputation in 
Moscow as someone who does not keep his word. More-
over, any positive changes relative to Russia were of no 
benefit to him. He is good at quarreling with Moscow 
and thus a poor peacemaker. Considering the importance 
of the “Russian question” to a Georgian audience, rap-
prochement with Russia would highlight those individu-
als on the domestic political scene in Georgia who would 
have been more capable at reconciling with Moscow than 
Saakashvili. For its part, Russia was in no rush to make 
any friendly overtures to Georgia, as Russia knew that in 
the reality that existed before the election such gestures 
would only strengthen Saakashvili domestically. Given 
his inability to come to agreement, any such efforts would 
have been wasted. 

Another resource of the new government relative 
to Russia is what we call the low expectations effect. 
Bilateral relations are currently so troubled that any 
improvement will be seen as a huge success. Thus de-
spite inflated expectations in Georgian society, there 
is a general understanding that no quick resolution of 
the conflict can occur. Moscow is guardedly optimistic 
about the actions of Zurab Abashidze, appointed as Spe-
cial Representative of the Prime Minister on Relations 
with Russia. All in all, with the new Georgian govern-
ment’s refraining from anti-Russian rhetoric, new pos-
sibilities for dialog have opened up. These possibilities 
do not require the countries to reconsider their basic 
values or to make concessions unacceptable in their 
respective domestic political arenas.

It is of no small importance that, as a result of the 
elections, the atmosphere in which relations with Russia 
are discussed has changed in Georgia. Politicians and 
nonprofit sector activists and experts who have been 
pushing for the normalization of relations with Russia 
no longer risk being politically isolated or labeled “Rus-
sian spies.” The very discussion of prospects for Russo-
Georgian relations can now take place more freely and 
impartially.

3. South Ossetia and Abkhazia
However one might frame the end goals for resolution 
of the Georgian-Abkhaz and the Georgian-Ossetian con-
flicts, and however one might see the peace process in 
the 1990s and 2000s, the current state of Russo-Georgian 
relations can only have a negative effect on this key aspect 
of Georgian politics. The status quo in Abkhazia and South 
Ossetia exists irrespective of whether players—both re-
gional and extra-regional—recognize these regions or 
not. As more time passes, this situation becomes more 
permanent. The Abkhaz and South Ossetian issues cannot 
be resolved without Russia’s participation. Without dialog 
on this issue between Russia and Georgia, there are no 
prospects for resolution. 

Moscow responded with a military campaign to coerce 
Georgia into ceasing its operations. After five days of 
hostilities, Russian forces expelled Georgian from South 

Ossetia. To prevent further attempts by Tbilisi to capture 
Tskhinvali by force, Russia decided to recognize South 
Ossetia as an independent state and to provide it with 
military deterrence capabilities.      

Russia does not see its military intervention in South 
Ossetia in August 2008 as an invasion. Instead, it insists 
that it carried out an operation to coerce Georgian lead-
ership into ceasing its assault against South Ossetia. The 
independent international fact-finding mission paper on 
the conflict in Georgia (the mission of Heidi Tagliavini) 
recognizes that armed hostilities began with Georgian 
shelling of Tskhinvali. However, the mission views Rus-
sia’s response as an overreaction2.

Moscow also rejects the term “occupation” relative to 
the status quo in Abkhazia and South Ossetia, arguing 
that it does not apply any effective controls on these two 
republics. We note here that the term “occupation” is 
inaccurate from more than a legal point of view. Its use 
cancels out the very fact of the Georgian-Abkhaz and 
Georgian-Ossetian conflicts, as if these conflicts do not 
exist but that the only thing happening is the confronta-
tion between Russia and Georgia—and that Russia is 
“occupying” territories belonging to Georgia. 

The main problem for the Georgian-Ossetian and Geor-
gian-Abkhaz rifts is the opinion in Tbilisi that Russia is 
playing the lead role in these processes. However much 
weight is ascribed to Moscow’s influence, this perception 
distracts from a true understanding of the situation. Left 
out of the equation is the necessity of any peacemaking 
initiative originating from Georgia. Also left out are the 
interests of the Ossetians and Abkhazians, whom Tbilisi 
has denied the right of having an opinion by labeling the 
entire situation a “Russian occupation.”

Saakashvili’s government was considerably dissatis-
fied when the condition for strengthening the territo-
rial integrity of Georgia was significant concessions to 
Sukhumi and Tskhinvali. Accepting these concessions 
was hard for them to stomach. It was also very difficult 
for Georgia to engage with the two regions as equal 
partners in negotiations. Against this background, Rus-
sia’s neutral position in the peace process was seen by 
Tbilisi—which was relying on distortions of the truth—
as anti-Georgian. In 2004, in violation of international 
agreements, Saakashvili chose to squeeze Russia out of 
the peace process and by shifting to “reintegration” of 
these republics through the use of force. Saakashvili’s 
foreign policy was to reframe the Georgian-Ossetian 
and Georgian-Abkhaz conflicts as a Russo-Georgian 
one, and then to place the country within the context 
of a confrontation between Russia and the US (during 
the second term of George W. Bush). The tragic August 
2008 events demonstrated the error and destructiveness 
of such a strategy.

Despite Saakashvili’s actions, Moscow consistently sup-
ported a policy in favor of Georgia’s territorial integrity 
and up to 2008 took part in CIS sanctions against Abkhazia 

2Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in 
Georgia. Report. Brussels, 30 September 2009. URL:www.ceiig.ch/
Report.html accessed November 16, 2012.
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and South Ossetia. Russia’s position on the peace process 
remained unchanged for this entire period, starting from 
the early 1990s. President Vladimir Putin elaborated this 
position during the escalation of the Georgian-Ossetian 
confrontation in 2004. “Russia, like other CIS states, is 
ready to do what it can to bring peace and restore the 
territorial integrity of Georgia. But we do not intend to 
take on a role that is uncharacteristic for us. We do not 
intend to speak for one side. We want these conflicts to be 
resolved in such a way that the people living in these lands 
came to a decision themselves. We would like to see them 
come to agreement among themselves. We are ready to 
act as mediators and a guarantor of any agreements that 
have been arrived at freely.3”

A significant obstacle to rapprochement is the image of 
a malevolent Russia interfering in Georgia’s affairs. This 
view took root in Georgian society in the early 1990s. It 
sees Russia as using the conflicts in South Ossetia and 
Abkhazia to its advantage. Georgian analysts have widely 
quoted suggestions made by political scientists Konstantin 
Zatulin and Andranik Migranyan. In a paper ostensibly 
commissioned by Russia’s Ministry of Foreign Affairs in 
1997, these political scientists suggest that Russia seek to 
control the post-Soviet space by manipulating conflicts in 
the CIS4. Somehow the Georgians have not noticed the re-
frain of Russia’s leadership about adhering to principles of 
territorial integrity and the inviolability of internationally 
recognized borders as the main condition for international 
security and cooperation.

Using Georgian social stereotypes, Saakashvili’s gov-
ernment intentionally planted a distorted version of Rus-
sia and Georgia’s shared history by applying models of 
contemporary liberal democracy to the past. Tbilisi’s po-
litical line—a result of viewing Russia as the “occupier”—
not only sharpened differences with Moscow but also 
engendered an inaccurate understanding of the moti-
vations of Sukhumi and Tskhinvali. If we set aside the 
question of how much the Georgian leadership in the 
early 1990s was responsible for the South Ossetian and 
Abkhazian conflicts, it is clear that Saakashvili’s govern-
ment could not provide an adequate answer to the ques-
tion of whom Sukhumi and Tskhinvali see as the primary 
security threat. Nor was Saakashvili willing to give a good 
answer to why those two capitals would not find the idea 
of Euro-Atlantic integration appealing.

The torpedoing of the peace process was accompa-
nied by a propaganda campaign aimed at Westerners. 
3Putin, V. V. Conference at the Conclusion of a Meeting with the 
President of Ukraine, Leonid Kuchma. August 18, 2004 accessed 
November 17, 2012.
4 “This change in priorities will give Russia reason to revise its entire 
system of border agreements for post-Soviet republics and to ignore 
the applicable principle of territorial integrity. The process of 
repartitioning of lands is based on the rights of an ethnic people to 
self-determination.” Zatulin, K. and Migranian A. SNG: nachalo ili 
konets istorii. K smene vekh.[The CIS: the beginning or end of 
history. To a change of landmarks.] Nezavisimaya Gazeta. 
Sodruzhestvo. [Russia]. March 26, 1997.  URL: http://www.
zatulin.ru/index.php?&section=digest&id=35 accessed August 17, 
2012.

The negotiating tactic used by the Georgian diplomats 
under the leadership of the UNM was to embed US and 
EU observers in the peace process as a way of compel-
ling Russian acceptance of Georgia’s terms. Meanwhile, 
Georgia failed to notice that the observer mission did not 
guarantee significant engagement of Western states in the 
negotiating process. By seeing Georgia as “right” in its 
conflict with Russia, EU countries essentially distanced 
themselves from the practical matter of peacemaking: 
They refused to get involved more deeply or push for 
concessions from Moscow. While Saakashvili boasted of 
success, in reality he suffered a political loss that strength-
ened the status quo. This troubling circumstance moved 
the opposition parties who came to power in Georgia in 
2012 to reconsider Tbilisi’s policy toward South Ossetia 
and Abkhazia.

With Georgian Dream in power, Tbilisi recognized 
that the obstruction of the peace process with the gov-
ernments of South Ossetia and Abkhazia would be 
deleterious to Georgia’s long-term interests. Members 
of the Georgian Dream coalition believe that if in the 
next 10 years Tbilisi does not offer a reasonable rein-
tegration proposal, then the conditions will be in place 
for the international community (primarily the EU) to 
formalize Abkhazia’s status as a part of the Black Sea 
Region. We must keep in mind that Russia’s military 
presence in Georgia has been a sore point depending 
on the quality of bilateral relations between the two 
states. The occupation issue was not raised until 2004 
when Russian forces were stationed in Sukhumi, Tskh-
invali, Batumi, and Akhalkalaki. A number of analysts 
began reproaching the UNM leadership for having lost 
an opportunity for reconciliation. After all, on the eve 
of Georgia’s military action against South Ossetia in 
the summer of 2004, Tskhinvali was essentially ready 
to become part of Georgia again.

The weight of stereotypes from the 1990s and the effec-
tive anti-Russian propaganda of the Saaskashvili govern-
ment had a considerable effect on how Georgians viewed 
the events of August 2008. The leader of Georgian Dream, 
new Prime Minister Bidzina Ivanishvili, described Rus-
sia’s actions in the Georgian-South Ossetian conflict as 
Moscow’s aim to “cross the Caucasus.5” While recognizing 
Saakashvili’s government as the initiator of the conflict, 
only a minority in Georgia’s political establishment was 
willing to hear Russia’s point of view, expressed by Dmitri 
Medvedev: “We are forced...to recognize the international 
legal existence of [Abkhazia and South Ossetia] in order to 
protect them.6” We should mention here that Russia took 
the path of recognition only after Saakashvili rejected 
Moscow’s ceasefire offer, which included a condition of 
providing international guarantees for the security of 
Abkhazia and South Ossetia.
5Ivanishvili: “Saakashvili’s actions allowed Russia to occupy our 
territories”. CivilGeorgia. 24 October 2012. URL: http://www.civil.
ge/rus/article.php?id=24054 accessed November 15, 2012.
6Medvedev, D. A. Interview given to Russia Today, PIK and Ekho 
Moskvy Radio Station. Sochi. August 5, 2011. URL: http://kremlin.
ru/news/12204 accessed November 16, 2012.
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In principle, Moscow does not exclude consideration 
of the question of political union between Georgia, Ab-
khazia and South Ossetia (e.g., as a confederation) that 
could only happen, however, if all the three nations 
would agree. A number of statements during Medvedev’s 
presidential term can be interpreted as supporting for 
this observation7. In interviews with Russia Today, PIK 
TV, and Ekho Moskvy Radio Station in August 2011, 
Medvedev shared how matters could further develop. 
“As for the future, no one can foretell it.... I would be 
very happy if, say, the leadership of Georgia, Abkhazia, 
and South Ossetia were to sit at the negotiating table 
and think about how they were going to continue living 
together, how to create peace and the rule of law, what 
will be the fate of peoples who are very close to one 
another, and what they can create. That’s up to them. 
If things ever reach that point, I will be happy. Russia 
will never be an obstacle to this.8” 

Statements from Georgian Dream leadership indicate 
that any national or state initiatives for Abkhazia and 
South Ossetia will require the actual support of Abkhaz-
ians and Ossetians. For Georgia to become democratic 
and thrive, these proposals cannot treat the past as a 
simple misunderstanding triggered by history mistakes 
that can be easily rectified9. This understanding motivates 
the Ivanishvili government to seriously work towards 
restarting direct dialog with the government’s of these 
de facto republics. 

The Abkhazian and South Ossetian leadership are also 
interested in normalizing relations with Tbilisi. First, the 
current state of relations between Russia and Georgia, 
Georgia and Abkhazia, and Georgia and South Ossetia 
hinders the creation of a solid legal foundation for peace. 
Second, the Georgian population of Abkhazia—and es-
pecially that of South Ossetia—suffers because of the 
uncertainty of their legal status and the tough border-
crossing regime. This regime is one of the reasons why 
integrating the societies of two new independent states 
and creating stable democratic political regimes there is 
difficult. Third, in practice both republics lose much as 
a result of the tension and uncertainty in their relations 
7“[The matter of Georgia’s sovereignty] will ultimately be determined 
by its relations with its neighbors”. Dmitri Medvedev Interview with 
TF-1 TV. Sochi. August 26, 2008.  URL: http://archive.kremlin.ru/
appears/2008/08/26/2300_type63379type63380_205786.shtml 
accessed November 16, 2012.
«Unfortunately, after all that has happened, it is unlikely that 
Ossetians and Abkhazians will be able to live in one state with 
Georgians. Otherwise, a gargantuan effort must be undertaken to 
resolve this conflict.... Russia as a guarantor of security in the 
Caucasus will take action that will unequivocally reflect the will of 
these two Caucasian peoples.” Dmitri Medvedev. Joint press 
conference with German Chancellor Angela Merkel. Sochi, Bocharov 
Ruchei’ Presidential Residence. August 15, 2008.
8Medvedev, D. Interview given to Russia Today, First Caucasian TV 
Stations and to Ekho Moskvy Radio Station.  Sochi. August 5, 2011  
URL: http://kremlin.ru/news/12204 accessed November 16, 
2012.
9Ivanishvili: “Saakashvili’s actions allowed Russia to occupy our 
territories”. CivilGeorgia. 24 October 2012. URL: http://www.civil.
ge/rus/article.php?id=24054 accessed November 15, 2012.

with Georgia. Specifically, tensions with Georgia hinder 
full use of the transit routes that unite Russia, Georgia, 
South Ossetia, and Abkhazia.

We have reason to believe that a “baby steps strategy” 
remains possible. The successful implementation of such a 
strategy can prepare the ground for a discussion of strate-
gic political solutions, including a few proposals that could 
possibly be the focus of such a strategy and that would be 
easier for all the sides in this conflict to accept.

The Georgian government’s notion of Abkhazia and 
South Ossetia being “occupied” leads to Tbilisi’s being 
unable to accept their (disputably) legal and political 
standing as territorial entities. The Georgian government 
had recognized them as political entities until August 
2008, as Tbilisi, Tskhinvali, and Sukhumi remained sig-
natories of the cease-fire agreements. Georgia’s current 
position is weak: If Georgia takes the course of peaceful 
resolution of these two conflicts, it will have to engage 
directly with the leadership of Abkhazia and South Os-
setia. It follows that recognizing the legal and political 
being of these two territories in some shape or form is 
inevitable10. Existing Geneva negotiations process does 
not oblige Georgia to recognize Sukhumi and Tskhinvali 
as parties in the talks—in Georgia’s view they are part of 
Russian delegation. 

Separating the discussion of humanitarian issues (e.g., 
the status of peoples in the border region) from political 
considerations about the future of the region is necessary. 
The question of the quality and level of Russia’s military 
presence in Abkhazia and South Ossetia—which in prin-
ciple could be discussed in the context of long-term nor-
malization of the situation in the region—can hardly be 
raised in the current circumstances. To connect political 
and military with humanitarian ones is to erect an un-
necessary diplomatic obstacle to solving humanitarian 
issues.

The gradual “de-securitization” of relations would 
make possible consideration of renewing social and eco-
nomic connections between the sides. An optimistic pos-
sibility would be the creation of a common space for the 
movement of people, goods, capital, and services between 
Georgia, Abkhazia, and South Ossetia—with the direct 
participation of Russia. Russia, too, would be one of the 
structural elements of this space. 

In November, a new Georgian Minister for Reinte-
gration Paata Zakareishvili proposed the resumption of 
railway communication between Georgia and Abkhazia. 
This initiative was met with opposotion both in Georgia 
and Abkhazia, and after that, Zakareishvili withdrew his 
proposal. In spite of the obstacles that face the practical 
implementation of this plan, the resumption of rail link 
could provide a new impetus for positive economic and 
political processes in South Caucasus, which comprise a 
common interest for neighboring countries. Renewing rail 

10Russia’s experience in Chechnya demonstrates that even when 
force is used to re-establish constitutional order in a portion of its 
own internationally recognized lands, it cannot escape dealing 
with those who exert power in these lands. Russia also has to accept 
the long-term costs of such a “contract.”
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and other transport links in the region would not only be 
a symbol of normalization of relations but would also al-
low the renewal of social connections between the sides. 
Negotiations on restarting rail links between Georgia 
and Abkhazia would make up the new form of Georgian-
Abkhazian engagement. A new railroad negotiation pro-
cess would be disconnected from the legacy of the 2008 
conflict (even though existing Geneva negotiations are 
deeply connected with the war). This kind of political 
process would be no less important than its result.

An important marker of change in Georgia’s approach 
to Abkhazia and South Ossetia would be a repeal of the 
Law on the Occupied Territories. A number of sections of 
that law not only hinder economic development for Abk-
hazia and Ossetia but also make humanitarian coopera-
tion between Russia and Georgia difficult. In our opinion, 
legal regulation of interaction between Georgian citizens 
and residents of Abkhazia and South Ossetia, can be bet-
ter executed under other legal acts that are not based on 
counter-productive concept of “occupation”.

4. Georgia’s north caucasus policy
What has promoted a positive image for Georgia in the 
North Caucasus is not so much the media holdings in the 
hands of Georgia’s leadership, but rather the ending of 
the visa regime and direct contacts with the leaders of 
North Caucasus national organizations. The message of 
Georgia’s success reaches these leaders during their trips 
to Tbilisi. This information is then disseminated through 
the personal networks of these leaders upon their return. 
The message they take home does not carry any new 
information. They say the same thing that was relevant 
7-8 years ago in Moscow: “They defeated corruption, the 
police don’t take bribes, the ministers are youth with fiery 
eyes, they crushed the mafia bosses, they changed their 
country for the better in a matter of years,” etc. Moscow 
takes this message uncritically, as it has in the past. The 
main result of this policy for the Georgian government 
is that North Caucasus intellectuals no longer harbor the 
indifference towards and disdain for Georgia resulting 
from the 1992-1993 war with Abkhazia.

The ending of Georgia’s visa regime for Russian citi-
zens had a positive impact for different North Caucasus 
groups, which vary in both number and social character-
istics. Pilgrims going on the haj could now save on travel 
expenses. Their appearance in Georgia has not yet led 
to clashes. However, by some accounts, the number of 
pilgrims and their occasional provocative behavior has 
led to dissatisfaction among some Georgians. Compared 
to other North Caucasians visiting Georgia,  pilgrims are 
indifferent to the propaganda of the Georgian govern-
ment. Small-scale wholesale traders now have a transport 
corridor to Turkey. Their experience with the Georgian 
police is positive. Activists from ethnic movements now 
have—thanks to Georgia—a partner who can help them 
raise the stakes in dealings with Russia’s federal center.

Activists from Circassian ethnic organizations are de-
lighted by Georgia’s recognition of the “Genocide against 
Circassians” during the Caucasian War. However, those 

who support the Russian government qualify this stance 
by saying that Georgia must first recognize the genocide 
against the Abkhazians and Ossetians. But this position 
appears to be more obeisance to Moscow than a sincere 
one. The rhetoric of Circassian activists mixes curiously 
with Georgia’s foreign propaganda: “Thanks to Georgia, 
the international community has learned of our tragedy”; 
“the issue of our genocide has now been raised interna-
tionally,” etc. Both opposition and pro-government ethnic 
Circassian organizations see the Russo-Georgian antago-
nism as a way of maneuvering between the two sides, 
improving their own political status, and strengthening 
their image in the media: “Since Russia won’t talk to us, 
we’ll talk with Georgia,” “Moscow should have recog-
nized the genocide earlier than Georgia,” and “Poland 
and the Baltic states now recognize the genocide we have 
suffered.” Russia has reacted firmly and with emotional 
restraint to the recognition of the “Circassian Genocide” 
by the Georgian Parliament. The Russian government’s 
unwillingness to discuss this issue with Circassian ethnic 
organizations weakens the latter’s position.

If the cost of cooperation with Georgia (and also with 
the American Jamestown Foundation) extends beyond 
joint conferences and the erection of monuments, it 
could be prohibitively expensive for the Circassian ac-
tivists. This cooperation has been the main driver of 
Tbilisi’s North Caucasus policy. The activists’ attempts 
at securing foreign financing for their efforts have been 
unsuccessful. Circassian ethnic organizations— both 
pro- and anti-Russian—are financed domestically  by 
regional governments and Circassian businessmen, with 
no traces of Georgian financing for North Caucasus eth-
nic organizations.

Circassian ethnic activists have expressed dissatis-
faction at the Tbilisi Center for Circassian Culture’s at-
tempts to expand its activity to the Chechen and Ingush 
peoples. These attempts were seen as a bid to combine 
the peaceful and secular Circassian opposition with the 
armed and Islamic opposition. Circassian activists of 
Kabardina-Balkariya—who, together with the Center for 
Circassian Culture, have been Georgia’s primary North 
Caucasus partner in the campaign for the recognition of 
the Circassian Genocide”—treasure their secular status. 
At the same time, the principles of a “New North Caucasus 
Policy” (to be a major irritant for Moscow in a sensitive 
area) are pushing the Georgian government to a quiet 
alliance with Islamist groups in the North Caucasus. 
Proof of such an alliance has appeared in the Russian 
and Georgian press, and the Russian intelligence services 
have also pointed to this alliance in their statements. 
The most demonstrative incident was Georgia’s neutral-
izing of an armed Islamist group in the Lopota Gorge in 
August 2012, where Georgian citizens turned out to be 
among the rebels.

This kind of alliance is not a critical threat to the 
security of the North Caucasus. Georgia’s parliament 
recognition of the “Circassian Genocide” is perceived 
in Russia as an extremely unfriendly move. Sustaining 
such a policy— especially in light of Georgia’s unclear 
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relationship with the North Caucasus terrorist under-
ground—only complicates Russo-Georgian relations. 
Georgia’s actions force one to doubt how responsible 
Georgia’s political elite are and call into question that 
country’s European and Christian identity. Improvement 
of Russian-Georgian relations is unlikely without clarify-
ing Tbilisi’s approaches in this matter—both in political 
rhetoric and practical steps.

The lack of cooperation between the two countries 
towards increased regional stability—which has lasted 
many years—is a negative factor. Ultimately, the lack 
of such cooperation has pushed Russia to strengthen its 
Caucasian borders. Moreover, the opaque manner—from 
Georgia’s perspective—in which some elements of Rus-
sia’s new regional security project have been implemented 
has led Tbilisi to doubt Moscow. A number of Georgian 
experts have seen Russia’s program to strengthen its 
Caucasian borders as leading to the possible transfer of 
Russian armed forces to the southern side of the Greater 
Caucasus Mountain Range.

Another matter is of great importance for Moscow: Rus-
sia recognizes that the Georgian state’s effective control 
over all of Georgia—except the ex-autonomous republics 
of Abkhazia and South Ossetia— is a true achievement 
for contemporary Georgia. During the Shevardnadze era 
(1992-2003), the absence of such control hindered coop-
eration between the two countries in the fight against ter-
rorism in the North Caucasus. The large-scale destabiliza-
tion of Georgia can lead to a situation in which terrorist 
groups from the north side of the Caucasus Mountains 
would freely use Georgia as a base of operations, despite 
the opinion of the Georgian authorities on the matter. Yet 
Moscow’s loss of control over the North Caucasus and 
its destabilization can significantly increase the range 
of threats with which Georgia has to deal today. The 
overall population of Dagestan, Chechnya and Ingushetia 
is equal to the population of Georgia and demonstrates 
rapid growth.

There apparently are no obstacles to the new Georgian 
government’s renouncing support of terrorist groups in 
the North Caucasus, and conditions are ripe for Mos-
cow and Tbilisi to start the creation of an information 
exchange system on the eastern international border 
between them. Such cooperation will not only strengthen 
mutual security along this border but could also consti-
tute the path to sowing the first seeds of trust between 
the security agencies of these two countries.

As for the public face of Georgia’s “New North Caucasus 
Policy,” it has reached the natural limits of its success: No 
prospects for increasing cross-border economic coopera-
tion within the framework of that policy. Students and 
young scholars from the North Caucasus used the oppor-
tunity provided by the Georgian government to complete 
internships in Tbilisi. However, they link their career 
prospects  either with their own region or Moscow. That 
we will see an influx of students from the North Caucasus 
into Georgian universities is unlikely. The youth of the 
North Caucasus prefer to study in Russian or Western 
universities (not counting those who choose Arab uni-

versities), because their chances of employment in Russia 
are incomparably greater than in Georgia.

Georgia’s economic and humanitarian connections 
with the regions of the North Caucasus can find new (and 
positive) life if Tbilisi chooses not to annoy or bypass Mos-
cow but to cooperate with it. An objective need exists for 
creating those forms of regional engagement that would 
engage intellectuals, civil society activists, and journal-
ists from Moscow, Tbilisi, and the regions of the North 
Caucasus and Southern Russia. Such cooperation would 
reflect the historical traditions of the region and the need 
for more information about one another—a need felt on 
both sides of the Main Caucasus Range. Discussions of 
means of regional economic integration could follow. The 
prospects here would be for creating a common space for 
the movement of people and goods, security, education, 
and culture.

5. NATO and regional security
Over the nine years of its rule, Saaskashvili’s government 
conducted a radical modernization experiment based 
on a libertarian understanding of the state’s role in a 
country’s economy. Meanwhile, the state’s involvement 
in civil society life increased many times over. In seeking 
profound transformation of the basis of the Georgian 
state and society, UNM sought to create conditions in 
which the government would not have to contest with 
an opposition. The Georgian elite thus chose a strategy 
called “Casting Off the Shackles of the Soviet Legacy.” 
Their slogan, “Anything but Russia,” was supported by 
the educated populace and was for a time a symbol of 
the state’s policies. The rural response to this new course 
was neutral. With international support for the Saakash-
vili regime now exhausted—together with increasing 
mass dissatisfaction with stagnating wages—there is 
now interest in reconsidering the anti-Russian bias in 
Georgia’s political life.

A peculiarity of Saakashvili’s modernization experi-
ment was that all branches of government submitted to 
the president. A common opinion of Georgian analysts 
was that the Rose Revolution (2003) was followed by an 
“authoritarian modernization.” 

Under Saakashvili’s rule, libertarian thinking in eco-
nomic policy mixed with the executive’s tight control 
of social and cultural initiatives in Georgia’s life. The 
sociocultural experiment in raising a generation of “free” 
Georgians (i.e., with Western values and anti-Russian 
sentiments) led the government to roll out a massive 
anti-Russian campaign. The gathering of a part of soci-
ety around Western values helped entrench the view of 
Russia’s involvement in the conflicts in South Ossetia 
and Abkhazia as anti-Georgian. Thus UNM supporters 
shared the belief that “Georgia was fortunate to have the 
external enemies that it has.”

The problem with the sociocultural experiment was 
that Georgia’s neighbor was Turkey. On the one hand, 
the two countries share a long history of military and 
political and religious and ethnic antagonism that lives 
on today. Historically, this adversarial situation never 
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was of benefit to Georgia and at times even threatened 
the Georgian people. On the other hand, Turkey, a mem-
ber of NATO since 1952, is oriented to the same goal as 
Tbilisi: Euro-Atlantic integration. Taking into account 
common anti-Turkish sentiment, the UNM government 
decided to skirt the issue. Thus a substitution of the 
geographic context of security threats took place in the 
Euro-Atlantic reintegration propaganda: This propa-
ganda artificially placed Georgia among the Central and 
East European states that had been united in the past 20 
years by a shared political trajectory (from the Warsaw 
Pact to NATO) and a shared perception that an ostensible 
Russian threat to their security. Left out was that the CEE 
states were drawn into Atlantic integration by Germany 
and that Georgia followed this path with the intercession 
of its southern neighbor, Turkey. Not so with Georgia, 
whose civil society and political establishment wanted 
to avoid an alliance with Turkey, with concomitant deep 
social and economic integration. 

A striking quality of the UNM government was its 
intentional breaking with the tradition of state power 
in Georgia in particular and in the Caucasus in general. 
Given that everyone in the cabinet was younger than 
Saakashvili, most members of the government had been 
socialized with Western values, and their education or a 
significant portion of their professional biography had 
taken place outside of Georgia. The deep pragmatism 
and results-orientation of the UNM government lay in 
stark contrast with traditional Georgian contemplation. 
The high level of confidence of the elite surrounding 
Saakashvili was based on ideological solidarity and great 
team spirit. UNM officials would unabashedly boast 
that their government was “compact, mobile, and highly 
skilled in handling certain issues.” 

The Ministry for European and Euro-Atlantic Integra-
tion was one of the key elements in the UNM govern-
ment. This ministry essentially adapted state reform 
standards using the American model of liberal democ-
racy for Georgia. It was also responsible for completing 
“homework” from its mentors.  This government body 
often misled the West, creating the appearance of a Geor-
gia successfully moving towards democracy. 

It was able to do so as the government had the politi-
cal initiative in domestic policy and dominated the air-
waves. Statistically, almost 80% of Georgians received 
news via television, with the three main TV channels 
government-controlled. A massive propaganda cam-
paign based on half-truths led to significant support from 
the public for seeking NATO membership. This campaign 
did not convey the rationale and goals of such a process. 
Opposition politicians believed that the Saakashvili gov-
ernment created a virtual Georgia in the consciousness 
of its citizens. As the September 2012 events connected 
with the Gldan Prison demonstrated, such a delusional 
picture of reality can lead to inflated self-confidence, the 
public’s overblown expectations of the government, and 
the consequent wild fluctuations in the general societal 
mood when the government proved incapable of meeting 
those expectations. 

This misreading of the external environment and 
overestimating what resources were available for achiev-
ing foreign policy goals led Georgian diplomacy to a 
dead end. Essentially, the UNM leadership appeared to 
have no distinguishable goals other than European and 
Euro-Atlantic integration. Notably, Georgia’s institu-
tional state structure has evolved towards the West: the 
Georgian Ministry of Foreign Affairs has no department 
for relations with Russia, instead, subsuming Russia into 
its department for CIS affairs. While the UNM would 
say it was ready to reestablish diplomatic relations with 
Russia, the UNM did not know how to bring it about. 
Using the argument that “Russia is giving contradictory 
signals,” the government came to the paradoxical con-
clusion that “to create order in its relations with Russia, 
Georgia must join NATO.”

In the face of its failures vis-a-vis Russia, UNM-led 
Georgia’s main declared policy goal was the “democratic 
mission” in the Caucasus—and the CIS overall. Thus 
the strategic partnership with Azerbaijan was linked 
by Georgia’s Ministry of Foreign Affairs with the as-
sertion that the West saw Baku and Tbilisi as part of 
the same initiative. So, reasoned Tbilisi, the results of 
the Euro-Atlantic process for Georgia would over time 
be carried over to Azerbaijan. This line took into con-
sideration neither Azerbaijan’s wish to be neutral nor 
the possibility of Georgia’s becoming the target for a 
“democratic mission” from Turkey. In Brussels, Tbilisi’s 
Euro-Atlantic integration was apparently taken as “one 
package” with Turkey. 

Essentially, with Georgian diplomacy being led by the 
UNM, the government lost its main skill, negotiating 
ability. So, it was limited to two roles: the supplicant or 
the victim. With Georgian diplomacy very dependent on 
the opinion of its Western partners, the government’s 
political line became very unsteady. The UNM preferred 
the ease of the diplomatic process with Brussels—which 
did not force Tbilisi into concessions—to meaty, if tense, 
Russo-Georgian, Georgian-Abkhazian, and Georgian-
South Ossetian negotiations.

The UNM reacted especially sensitively to either the 
West’s inattention or the latter’s direct criticism of the 
Georgian government. The steady decline in interna-
tional support for the political course of Saakashvili’s 
government took place against decreasing levels of in-
ternational financial assistance. For 22 months after the 
Georgian-South Ossetian Conflict, President Saakashvili 
was not hosted by any of the leaders of European states. 
Many Western politicians had realized that the carte 
blanche that the UNM had for the regime was doing 
Georgia a disservice11. Doubts began developing about 
the sincerity of Saakashvili’s democratization, military 
capacity building, and regional policy initiatives. Brus-
sels was especially concerned that the Saakashvili gov-

11Vignanskii’, М. Tedo Dzhaparidze: Gruziya ne dolzhna byt’ 
yablokom razdora mezhdu Zapadom i Rossiei’.[Georgia should not 
become a bone of contention between the West and Russia] 
Izvestiya. [Russia]. September 26, 2012. URL: http://izvestia.ru/
news/536213 accessed September 26, 2012.
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ernment’s foolish actions in August 2008 could lead to 
a full-blown confrontation between NATO and Russia. 
Taken together, these concerns led to reducing the pri-
ority of the Georgian dossier in policy-making circles 
in Brussels.

Recognizing that the challenges connected with Abk-
hazia’s and South Ossetia’s status and Georgia’s member-
ship in NATO cannot currently be resolved, we expand 
the range of possibilities for the discussion of these issues 
by making the following points: 

The point is not that Russia opposes Georgia’s rap-
prochement with the European Union. Moscow indeed 
expressed some concern about the implementation of 
the Eastern  Partnership. These concerns, however, were 
connected to elements of the program that do not fit in 
well with existing international cooperation agreements 
in East Europe, the Black Sea Region BSEC (Black Sea 
Economic Cooperation) to which Russia is a party, and 
the Russia-Belarus Union. Russia’s initial apprehension 
about the Eastern Partnership shifted to a neutral stance 
in 2010. 

The geopolitical pluralism in the post-Soviet space, 
including in the Transcaucasus, is now a reality as a 
result of the independence of the ex-Soviet republics. 
Like many other post-Soviet countries, Georgia sees the 
West as a source of modernizing influences, investments, 
and technologies. Russia also views the West in this 
respect with the one difference: that Russia harbors no 
illusions about the ability of external factors to exert any 
significant influence on its own process of socio-political 
modernization. Western influence does not work with 
Russia because of its physical size, its military and politi-
cal power, and its historical traditions. That Georgia’s 
socialization in the context of contemporary Europe has 
historically taken place through cultural borrowing from 
Russia is worth remembering. 

Two interconnected principles are important for Mos-
cow. First, Georgia’s “European” or “Western” choice should 
not automatically become an anti-Russian one. In other 
words, the principle of geopolitical pluralism should 
be applied to Russia as well. Yet, since the late 1980s, 
Georgia’s foreign policy has been based on opposing the 
West and Russia. Second, this “European” or “Western” 
choice should not automatically assume a move to expand 
NATO’s military infrastructure to Russia’s borders.

Identifying the “Western” choice with being anti-Rus-
sian led Georgia’s former ruling elite to operate under 
the assumption that Russia’s foreign influence will at 
the very least not grow and may possible fade. Clearly, 
however, Russia is not in a decline. To bet on a weaken-
ing Russia makes the success of a Georgian strategy 
dependent on factors that are not in Tbilisi’s control. 
Finally, this hope gets in the way of Georgia’s taking 
advantage of the benefits of Russia’s economic growth. 
These are benefits that Russia’s neighbors take advan-
tage of, as do business groups in Azerbaijan, Armenia, 
and Kazakhstan.

The radicalism of the UNM’s state experiment in 
Europeanization has weakened the sense of regional 

identity among Georgians and alienated Georgia from 
its Caucasian neighbors. This alienation has been espe-
cially significant in Georgian-Abkhazian and Georgian-
Ossetian relations. A result of Tbilisi’s Atlantic rhetoric 
was the firm belief of Tskhinvali and Sukhumi that the 
EU and NATO were indulging the aggressive plans of the 
Saaskashvili government. This situation heavily compli-
cated Georgia’s NATO accession efforts. Georgia wanted 
to join the organization with its pre-war borders, because 
it still considers Abkhazia and South Ossetia its own 
lands. Joining NATO would have required the assent of 
all of the people of Georgia.  

Meanwhile, NATO is not seriously considering the 
question of how to integrate Georgia into its organiza-
tion, because—given differing views of the goals for 
of its member states—it is experiencing its own inter-
nal crisis . The possibility of having to apply Article 5 
of the NATO Charter (on collective defense) against 
Russia eliminates the likelihood of Georgia’s joining 
the organization under the current status quo. While 
Brussels does not reject the possibility of Georgian 
integration, it is taking no noticeable action to create 
the conditions for bringing it about. Instead, NATO 
appears to expect that these conditions will be created 
later. In the meantime, NATO has suggested to Tbilisi 
that it continue its operational cooperation with re-
gional NATO members—and first with Turkey, which 
in the past few years has been seeking to strengthen its 
military and political influence in the region, especially 
along its borders.

Under these conditions, tying its future to exclusive 
engagement with NATO would be unwise for Tbilisi. 
Thus the only state that can respond meaningfully to the 
long-running threats to Georgia’s security and dampen 
Tbilisi’s ongoing sense of homelessness relative to its 
Muslim neighbors is still, ironically, Russia. 

In the current situation, the lack of diplomatic rela-
tions, issues with the status of Abkhazia and South Osse-
tia, and the current level of mutual distrust, a rapproche-
ment between Russia and Georgia based on a common 
approach to regional security is unlikely. Nevertheless, 
we call for energizing the discussion of this issue among 
experts. An ongoing Russo-Georgian seminar of experts 
dedicated to joint analysis of the challenges and threats 
in the North and South Caucasus, Central Asia, and the 
Middle East could play a positive role in discussions on 
regional security arrangement. 

6. Trade and economic cooperation
Although Saakashvili’s economic model did not end 
poverty in Georgia, the model was still rather sound. 
As Georgia’s sizeable foreign debt can be restructured 
for political reasons, it does not threaten the country’s 
stability. A loan restructuring for Georgia’s donors 
would go unnoticed in comparison with the difficul-
ties of Greece and other problem states in the Euro 
zone. Money transfers sent home by Georgian mi-
grant workers compensate for Georgia’s longstand-
ing negative balance of trade. The strict policing of 
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the state and the country’s borders should assure the 
Georgian elite of a constant revenue stream, because 
the monopolization of the market for imported goods 
ensures that import-related operations remain lucra-
tive12. Essentially, Georgia’s ruling elite has acquired 
regular unearned revenue as a “sovereign middleman” 
between migrant laborers and Georgian consumers of 
imported goods. 

While on paper Georgia has relatively high levels 
of economic growth, the country is stagnating. Unem-
ployment levels are higher than among its regional 
neighbors, Armenia and Azerbaijan. Georgia’s per 
capita GDP is in third place for the region. It overtook 
Armenia last year only because of the changing ex-
change rate for currencies. Domestic production lags 
because of both underinvestment and the predomina-
tion of the interests of importers.

The value gap between the elite and broad strata 
of the urban and rural population has exacerbated 
the conf lict with the urban elites. The 55% of the 
population engaged in agriculture do not benefit from 
the government’s economic policy. Instead, the trade, 
finance, and (to a lesser degree) service sectors have 
been the beneficiaries. The tourism sector picked up 
after massive state investment in infrastructure. The 
main flow of tourists, however, is from Azerbaijan, Ar-
menia, and Iran, where people have relatively modest 
incomes. That tourism alone will ensure the prosperity 
for Georgia’s 4.5 million inhabitants is unlikely. 

The increasing inaccessibility of healthcare and 
utility rate hikes in a climate of unemployment and 
poverty were among the reasons for the UNM’s losing 
the elections. If the new government does not meet 
these economic challenges, its chances of staying in 
power will be slim.

However, where an economic breakthrough could 
come from is unclear. The 4.5 billion dollars that the 
Brussels Donor Conference gave the country have 
been spent, and the f low of foreign investments is 
modest. Thus the future of Georgia’s economy depends 
on whether it can find new market channels and new 
sources of foreign investment.  

The growth of trade and economic relations with 
Russia would be a triple win for Georgian Dream. First, 
it would allow Georgian products to return to their 
traditional market. Activities on the Russian market 
would support agriculture and a number of sectors in 
the food processing industry. Consequently, renewed 
trade with Russia would lead to an overall improve-
ment in the country’s economic situation. Second, 
Russia could be a source of funding for those sectors of 
the Georgian economy that traditionally have suffered 
12In 2009, while world wholesale prices for goods imported by 
Georgia went down, retail prices for these very goods went up, 
thereby pointing to the high level of monopolization of the imported 
goods market. Meanwhile, revenue from a tax on profits  (expected 
to increase) actually decreased. See Dzhavakhishvili, N. “Paradoksy 
rosta gruzinskoi’ ekonomiki”. [The paradoxes in Georgia’s economic 
growth]. The Georgian Economy After War and Economic Crises. 
Seminar materials. Tbilisi, 2011.

from underinvestment. Russian investments could be 
accompanied by guarantees that these goods could be 
brought to Russian markets. Moreover, following such 
investments, one would anticipate the rise in Rus-
sia of interest groups wanting to maintain and grow 
trade economic cooperation with Georgia. Third, the 
position of groups within the Georgian business elite, 
which is interested in cooperation with Russia, would 
be strengthened. In the past, the weakness of such 
groups was one of the factors contributing to unstable 
Russo-Georgian relations. In domestic politics, these 
groups will be oriented to Georgian Dream as a force 
that, at the very least, will not ruin relations between 
Tbilisi and Moscow. In addition, easing Russia’s visa 
regime with Georgia will create access to Russia’s 
labor market. In the short term, accession to Russia’s 
labor market will partly alleviate Georgia’s employ-
ment challenges.

If statements from Russia’s officialdom, i.e., the peo-
ple who have the power to open the Russian market to 
Georgia goods, are any indicator, Moscow is willing to 
take the steps to make this access possible. At the same 
time, the political posturing connected with this pro-
cess is understandable. Russia realizes that any Geor-
gian politician associated with the return of Georgian 
goods to the Russian market will acquire significant 
internal political capital. Russians would prefer that 
this capital were invested into further development of 
Russo-Georgian relations. Moscow would also like to 
avoid seeing its actions indirectly strengthening the 
financial state of those groups (in Georgian business 
circles) connected with the country’s previous leader-
ship. However, Russia expects practical steps from the 
Georgian authorities to establish bilateral economic 
relations, which should be taken simultaneously as 
the market opens.

Over the coming months we can likely expect a 
gradual opening of Russian markets for Georgian 
products. To accelerate such a process, the Georgians 
would have to provide an authorized representative 
to take on both the political and technical stages of 
negotiations.  In addition to a Special Representative 
of the Prime Minister of Georgia, either action from 
the trade and industry associations of both countries 
or the creation of a special organization of exporters in 
Georgia would likely be necessary. Trade and industri-
al diplomacy could become a channel for semi-official 
political dialog between the two countries, alongside 
the official channel offered by Switzerland.

7. Humanitarian cooperation
The protracted political conflict between these neigh-
boring countries hinders the maintenance of personal 
connections between people on both sides of the Main 
Caucasus Range. The current situation is harmful for 
cooperation between Russia and Georgia, whose soci-
eties continued to be deeply interconnected. Almost a 
quarter of Georgia’s inhabitants have relatives in Rus-
sia, 78% of Georgians speak Russian, and 97% of them 
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want their children to speak it f luently13. Moreover, 
41% of Georgians support mixed marriages with Rus-
sians, a percentage two times higher than support for 
mixed marriages with Turks or Americans14. Opinion 
polls in the past few years show that almost 80% of 
Georgians seek improved relations with Russia, and 
a similar proportion of Russians seek normalization 
with Georgia.

In a situation where personal contacts between citi-
zens have been limited, the media’s information policy 
in shaping perceptions of the other side plays a key 
role. Russian leadership has repeatedly stated negative 
on M. Saakashvili personally, but refrained from state-
ments that could be interpreted as anti-Georgian. In 
the past two years, Russian media has stopped issuing 
sharp statements on Georgia. Georgian government 
officials now have the opportunity of expressing their 
views in leading Russian newspapers. Russia’s liberal 
expert and media communities have an affinity with 
Georgia’s economic reforms and openly express their 
support, an affinity that has become a sign of political 
opposition to the Russian government. Paradoxically, 
despite the troubling state of relations between the 
two countries, most influential Russian media outlets 
write either good things about Georgia or nothing 
at all. Publications about the condition of ethnic mi-
norities in Georgia has virtually disappeared from the 
public discourse in Russia, as have calls for artificially 
destabilizing the situation in the country—and even 
in the fall of 2008, such public calls for destabilization 
came only from fringe political groups.

However, we see no similar shift in the Georgian 
media space. Efforts to organize dialogs between mem-
bers of the media and expert communities of the two 
countries have all too often been blocked by the Geor-
gian government15. The Russian government sees the 
broadcasting of First Caucasus Television in Russia as a 
Georgian move to destabilize the situation in the North 
Caucasus. The combination of this kind of information 
and the public climate does not facilitate prospects for 
normalizing bilateral relations. Moreover, a decision 
to shut down First Caucasus TV, whatever the reason, 
would be viewed with delight in Russia.

Several restrictions instituted by the Russian Federa-
tion have affected many strata of Georgian society (e.g. 
closing off the Russian labor market and agricultural 
markets to Georgia and introducing the restrictive visa 
13ROMIR, Georgian Opinion Research Business International 
(GORBI). Gumanitarnoe sotrudnichestvo gosudarstv-uchastnikov 
SNG I Gruzii. Sotsiologicheskii’ portret. [Humanitarian Cooperation 
between member states of the CIS and Georgia: a sociological 
portrait.] ROMIR, Georgian Opinion Research Business 
International (GORBI). 2011. URL: http://www.mfgs-sng.org/
activity/sng/909.html accessed November 16, 2012. 
14The Caucasus Research Resource Centers (CRRC). February, 
2011. URL: http://crrc.ge/oda accessed November 17, 2012.
15Rosbalt. «Rossii’skikh ekspertov ne vpustili v Gruziiu.» [«Russian 
Experts Were Not Allowed Into Georgia.»]. Rosbalt [Russia]. 
December 1, 2009. URL: http://www.rosbalt.ru/
exussr/2009/12/01/693374.html accessed November 17, 2012.

regime). Although at this stage anti-Russian sentiment 
in Georgia has not become permanent within the lib-
eral portion of society, we should not underestimate 
the likelihood of such feelings becoming permanent.  

Great potential exists for improving bilateral rela-
tions through engagement between the Russian and 
Georgian Orthodox Churches. Patriarch Kirill and 
Catholicos and Patriarch Iliya II have presented them-
selves as the most consistent supporters of reconcili-
ation. And while the church has significant weight, 
even symbolic gestures (e.g., the participation of a 
Georgian church choir in the Church of Christ Savior 
Easter service) that do not necessarily translate into 
significant social shifts engender waves of public ap-
proval in Georgia.

Georgian citizens have much difficulty in securing 
Russian visas. First, as the Russia Interests Section of the 
Swiss Embassy in Tbilisi has limited capacity, obtaining 
a Russian visa is very difficult. Second, visas are expen-
sive, and, third, an invitation from a Russian citizen or 
organization is required. These restrictions are not only 
excessive but also apparently useless in preventing po-
tential security threats to Russia. These restrictions are 
an irritant in Georgia and hinder the maintenance and 
growth of personal and business connections between 
the inhabitants of the two countries. 

For Georgians, receiving a Russian tourist visa has 
become an insurmountable obstacle. We observe that 
Tbilisi youth who travel visit Europe and the USA six 
times more often than they do Russia. These youth can-
not make their own observations of Russia and there-
fore are defenseless against the official propaganda of 
the UNM government, which has intentionally been 
distorting the picture about the situation in the Russian 
Federation. The Russian government should signifi-
cantly ease the visa regime for all students, the creative 
intelligentsia, clergymen and tourists in Georgia. 

At the same time, both parties should be aware 
that the practice of international relations in most 
cases does not mean visa-free travel in the absence of 
diplomatic relations.

Furthermore, receiving an education in Russia 
should again become a real possibility for Georgian 
students. Absent the alternative of studying in Rus-
sia, Georgian youth study in Europe and USA, even 
though the Russian education market is still in demand 
by Georgians. Easing the visa regime for students 
and holding education fairs in Tbilisi could prevent 
the sharp drop in interest in Russia among Georgian 
youth.  An ideal scenario would be to open Russian 
cultural centers in Tbilisi, Kutaisi, and other Georgian 
cities, as well as opening Georgian culture centers in 
Moscow and other major Russian cities16.
16Rossotrudnichestvo (the Russian federal agency for CIS affairs, for 
diaspora Russians, and for international humanitarian 
cooperation) Chief Konstantin Kosachev proposed the creationof 
full-fledged cultural centers in both capitals. See Kosachev, K. 
“Retransliatsiia tsennostei’”.  [Transmitting Values.] Rossiia v 
global’noi’ politike. [Russia in Global Politics (journal)]. #5. 
September-October 2012.
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The limited level of research conducted in Russia 
about Georgia and in Georgia about Russia is also a 
significant problem. The lack of research prevents 
production of a high quality analysis of the neighbor’s 
policies and facilitates the dissemination of disinfor-
mation about the other country. The infeasibility of 
Georgian researchers’ visiting Russia creates a pro-
hibitive barrier to entering their profession. To facilitate 
professional and educational contacts between the two 
countries, Russia should not only make travel much 
easier facilitate mutual visits by making research grants 
available in a transparent manner through the relevant 
organizations. Rolling out a research program using 
such grants would generate a positive secondary ben-
efit: increased practical knowledge about the economic 
and political situation in Georgia and Russia. Such a 
program would be important for both the planning and 
conducting of foreign policy.

8. Recommendations 
Russia and Georgia are not doomed to continue this 
antagonism. This long-time rift is seen by both sides 
of the Main Caucasus Range as an abnormal situation 
that needs correcting. The Ivanishvili government has 
proclaimed revising the Russia policy of its predecessor 
as a top priority. Moreover, observing conversations in 
Moscow about the prospects for Russo-Georgian rela-
tions suggests that the waiting period is coming to an 
end. A window of possibility definitely exists for normal-
izing bilateral relations.

 South Ossetia and Abkhazia
The obstructions to the peace process with the gov-

ernments of South Ossetia and Abkhazia, obstructions 
that have lasted since 2006,are in the long term harmful 
for Georgian interests. The course of a peaceful resolu-
tion of the two conflicts requires that Tbilisi recognize 
Sukhumi and Tskhinvali as independent dialogue part-
ners, as Georgia recognized them until August 2008.

At the first stage of normalizing relations, separating 
the discussion of humanitarian issues from political 
issues about the region’s future is sensible. Under the 
current circumstances, however, the issue of the level 
and quality of the Russian military presence in Abkhazia 
and South Ossetia—an issue that could be discussed in 
principle in the context of long-term normalization in 
the region—can hardly come up for consideration. 

Renewing social and economic connections between 
the sides could occur through the creation of a com-
mon space for the movement of people, goods, capital, 
and services between Georgia, Abkhazia, and South 
Ossetia with the direct participation of Russia. Russia 
would have to be one of the structural elements of this 
common space.

Initiative for renewal of railway communication be-
tween Georgia and Abkhazia met objections in Tbilisi 
and Sukhumi and was removed from the agenda. How-
ever, in spite of the obstacles that face the practical 
implementation of this plan, the resumption of rail link 

could provide a new impetus for positive economic and 
political processes in South Caucasus, which comprise a 
common interest for neighboring countries. We believe 
that this issue needs to be discussed if not politically, 
then at the expert level.

An important marker of change in Georgia’s approach 
to Abkhazia and South Ossetia would be a repeal of the 
Law on the Occupied Territories. A number of sections of 
that law not only hinder economic development for Abk-
hazia and Ossetia but also make humanitarian coopera-
tion between Russia and Georgia difficult. In our opinion, 
legal regulation of interaction between Georgian citizens 
and residents of Abkhazia and South Ossetia, can be bet-
ter executed under other legal acts that are not based on 
counter-productive concept of “occupation”.

 Georgia’s North Caucasus Policy
Georgia’s parliament recognition of the “Circassian 

Genocide” is perceived in Russia as an exteremely un-
friendly move. Sustaining such a policy— especially in 
light of Georgia’s unclear relationship with the North 
Caucasus terrorist underground—only complicates 
Russo-Georgian relations.

No obstacles exist for the Georgian government to dis-
associate itself from supporting terrorist groups in the 
North Caucasus. Moreover, conditions exist for Moscow 
and Tbilisi to create an information exchange system to 
monitor the eastern portion of the international border 
between the two countries. 

Economic and humanitarian connections between 
Georgia and the regions of the North Caucasus can move 
in a positive direction if the steps taken neither irritate 
Moscow nor bypass Russia’s capital but are implemented 
through cooperation with the Russians. There is a clear 
need for creating forms of regional engagement involv-
ing intellectuals, civil society activists, and journalists 
from Moscow, Tbilisi, and regions of the North Caucasus 
and Southern Russia. 

NATO and Regional Security
The point is not that Russia does not oppose Geor-

gia’s rapprochement with the European Union. What is 
important for Moscow is that any pro-European or pro-
Western Georgian stance of Georgia not automatically 
mean an anti-Russian course and that it not take the 
form of the deployment of NATO’s military infrastruc-
ture on Russia’s borders.

Betting on a weakening Russia makes the success of 
a Georgian strategy critically dependent on factors out-
side of Tbilisi’s control. Such hopes also prevent Georgia 
from deriving the same advantages that neighbors such 
as Azerbaijan, Armenia, and Kazakhstan (and business 
groups from these countries) receive as a consequence 
of Russia’s economic growth. 

Moscow asks that the Georgian government not block 
discussion of other means than NATO for assuring Geor-
gia’s security; it also asks that Georgia consider overall 
alternative foreign policy strategies. An ongoing Russo-
Georgian expert seminar devoted to the joint analysis 
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of challenges and threats arising in the North Caucasus 
and South Caucasus, Central Asia, and the Middle East 
could thus play a positive role in normalizing relations 
between the two countries.

 
 Trade and Economic Cooperation
In the long term we can expect the gradual opening 

of the Russian market to Georgian products. Russia 
expects practical steps from the Georgian authorities 
to establish bilateral economic relations, which should 
be taken simultaneously with the market opening. 
For the Georgians to accelerate this process, having 
an authorized agent of their government is necessary. 
This entity would need to be able to handle all stages 
of the negotiations and have the competence to deal 
with both the political and the technical aspects of 
this process. 

In addition to a Georgian Special Representative of the 
Prime Minister, the efforts of the chambers of commerce 
of both countries—or the creation of a special associa-
tion of exporters in Georgia—will be necessary. Having 
one or the other is especially important for Georgia’s 
participation in the 2014 Sochi Winter Olympics and the 
economic and tourism projects connected to it. 

Humanitarian Cooperation
Limiting the torrent of hostile rhetoric exchanged in 

the press of the two countries would benefit both. Rus-

sia, for its part, has significantly reduced this kind of 
talk, and it seeks reciprocal action from Georgia.

It is advisable for Russia to take steps toward easing 
its visa regime for Georgian citizens—first for students, 
the intelligentsia, clergy, and tourists.  

Obtaining an education in Russia needs to again be-
come a real possibility for Georgian students. Measures 
could include easing the visa regime for students, orga-
nizing educational fairs in Tbilisi, and opening Russian 
cultural centers in large Georgian cities. Georgia, for its 
part, could open Georgian cultural centers in Moscow 
and other cities in Russia. 

The anemic nature of Russian research in Georgia and 
Georgian research in Russia is a significant problem. 
While scientific, professional, and academic contacts 
between the two countries must be significantly im-
proved, they also need to be stimulated by awards of 
research grants through authorized organizations using 
transparent procedures. 

Great potential also exists for improving bilateral 
relations through the engagement of the Russian and 
Georgian Orthodox Churches. The launch of cultural 
dialogs and memorial days for important events from 
shared historical events (e.g., the Russian Film Festival 
in Tbilisi or the Days of Ilya Chavchavadze in St. Peters-
burg) is long overdue.
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