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Polityka zagraniczna Gruzi skiego Marzenia 
(2012-2016). 

Relacje Gruzji z UE, NATO i Rosj  w cieniu 
wewn trzgruzi skiego konß iktu politycznego

Konrad Zasztowt, Ma gorzata Zawadzka

 Celem artyku u jest ocena czterech lat rz dów koalicji Gruzi skiego Marzenia (GM). 
Szczególny nacisk po o ony jest na polityk  zagraniczn  i zwi zane z ni  aspekty polityki 
wewn trznej. Motorem reform koalicji GM by y zach ty ze strony UE i NATO, m.in. 
podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE, obietnica wprowadzenia ruchu bezwizowe-
go dla Gruzinów podró uj cych do Unii oraz dalsze wsparcie modernizacji armii gru-
zi skiej przez Sojusz Pó nocnoatlantycki. Jednocze nie jednak na relacje Gruzji z UE 
i NATO negatywny wp yw mia  wewn trzny konß ikt polityczny mi dzy rz dem GM 
a opozycj . Pomimo pojednawczej polityki w adz w Tbilisi, nie zdo ano naprawi  relacji 
z Rosj .  Ich poprawa uzale niana jest przez Kreml od bezwarunkowego przywrócenia 
rosyjsko-gruzi skich stosunków dyplomatycznych zerwanych po wojnie pi ciodniowej 
w 2008 roku. By o to warunkiem nie do przyj cia dla Gruzji, gdy  oznacza oby akcepta-
cj  rosyjskiej okupacji i pe zaj cej aneksji regionów Abchazji i Cchinwali.
 
Stosunki Gruzji z UE w latach 2012 – 2016
 Szereg dzia a  maj cych na celu integracj  Gruzji z Uni  Europejsk  podj y jesz-
cze rz dy Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN). Integracja z UE sta a si  dla 
rz du w Tbilisi priorytetem po kryzysowym roku 2008, gdy wojna pi ciodniowa zna-
cz co zmniejszy a szanse Gruzji na cz onkostwo w NATO. Rezultaty kilkuletnich 
wysi ków sta y si  jednak widoczne ju  w okresie rz dów koalicji Gruzi skiego Ma-
rzenia (GM). Podpisanie umowy stowarzyszeniowej, w tym jej gospodarczego kom-
ponentu – umowy o pog bionej streÞ e wolnego handlu (Deep and Comprehensive Free 
Trade Agreement - DCFTA) by o w latach 2012 – 2014 priorytetem dla rz du GM. 
Ostatecznie umowa zosta a parafowana na szczycie Partnerstwa Wschodniego (PW) 
w Wilnie 29 listopada 2013 roku i podpisana w czerwcu 2014 roku. Od 1 lipca 2014 
roku Gruzja pozostaje stowarzyszona z Uni  Europejsk . Od sierpnia 2014 roku 
umowa o pog bionej streÞ e wolnego handlu z UE zosta a wprowadzona tymczaso-
wo, a nast pnie po ratyÞ kacji przez parlamenty wszystkich pa stw cz onkowskich UE 
i Parlament Europejski wesz a w ycie 1 lipca 2016 roku1.

WSPÓ CZESNO

1 http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agre-
ement/?aid=2014007
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 Po wyborach parlamentarnych w pa dzierniku 2012 roku relacje instytucji unij-
nych z rz dem koalicyjnym GM rozwija y si  dobrze, co nie znaczy, e bezproble-
mowo. Ze wzgl du na rosyjskie kontakty biznesowe i polityczne Bidziny Iwaniszwi-
lego, biznesmena, za o yciela i sponsora koalicji GM, pojawi y si  obawy, czy jako 
premier nie wp ynie on na zmian  kursu polityki zagranicznej Gruzji w kierunku 
zbli enia z Rosj  w miejsce wcze niejszej integracji z UE i NATO. Mimo dwuznacz-
nych wypowiedzi samego Iwaniszwilego, rz d GM kontynuowa  proeuropejsk  
i euroatlantyck  polityk  ZRN2. Kwesti  budz c  zaniepokojenie polityków w Unii 
Europejskiej sta y si  te  areszty liderów poprzednio rz dz cego w Gruzji ZRN.
 GM dosz o do w adzy na fali zm czenia spo ecze stwa autorytarnymi prakty-
kami ZRN. O ostatecznej pora ce tej ostatniej partii w wyborach parlamentarnych 
w 2012 roku zadecydowa o ujawnienie Þ lmów z torturami wi niów. Samowola 
w resortach si owych by a tajemnic  poliszynela dla wi kszo ci Gruzinów, ale upu-
blicznienie nagra  ostatecznie skompromitowa o ZRN3. Po wyborach dosz o do 
aresztowa , procesów i wydania d ugoletnich wyroków wi zienia w przypadku kil-
ku wa nych polityków tej partii. Rozliczenie przest pstw dokonanych przez w adze 
w okresie rz dów ZRN pozostawa o w latach 2012 – 2016 jednym z g ównych ele-
mentów programu i doktryny GM.
 Os dzono m.in. by ego premiera i d ugoletniego ministra spraw wewn trznych 
Wano Merabiszwilego (skazany na 5 lat za przekupstwo wyborców i nadu ycie 
w adzy), by ego ministra sprawiedliwo ci, obrony i spraw wewn trznych, Baczo 
Achalai  (skazany na 7,5 roku za torturowanie wi niów) oraz by ego mera Tbilisi 
Gigiego Ugulaw . Ten ostatni zosta  aresztowany i oskar ony o bezprawne wyda-
nie rodków publicznych oraz pranie brudnych pieni dzy w czerwcu 2014 roku 
tu  przed wyborami municypalnymi. Uderzy o to w wizerunek ZRN i wp yn o 
na pora k  w walce wyborczej o stanowisko mera stolicy innego polityka tej partii 
– Niki Melii4.
 W sierpniu 2014 roku s d zadecydowa  o zatrzymaniu in absentia by ego prezy-
denta Micheila Saakaszwilego, polityka b d cego mentorem i nieformalnym liderem 
ZRN. Postawiono mu zarzuty dotycz ce przekroczenia uprawnie  prezydenckich 
w listopadzie 2007 roku, gdy podj  decyzj  o pacyÞ kacji protestów ulicznych 
w stolicy oraz si owym przej ciu siedziby prywatnej telewizji Imedi. Gruzi ska pro-
kuratura zarzuci a by emu prezydentowi tak e zlecenie pobicia jednego z jego prze-
ciwników politycznych (w 2005 roku) oraz wykorzystanie rodków Þ nansowych 
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2 K. Zasztowt, Polityka zagraniczna koalicji Gruzi skie Marzenie, „Sprawy Mi dzynarodowe”, nr I/2013, 
Warszawa 2013, s. 52 – 56.
3 K. Zasztowt, Wybory parlamentarne w Gruzji w cieniu skandalu wi ziennego, Biuletyn PISM, nr 86 (951), 
27. 09. 2012, http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-86-951
4 Georgia’s ruling party sweeps to victory in local election runoffs, 13. 04. 2014, 
http://www.reuters.com/article/us-georgia-election-idUSKBN0FI0ST20140713
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z bud etu S u b Specjalnych Ochrony Pa stwa na luksusowe prywatne wydatki w a-
sne i innych urz dników administracji5.
 Sam Saakaszwili wyjecha  z Gruzji wkrótce po zako czeniu swej prezydentu-
ry w listopadzie 2013 roku do USA, a nast pnie na Ukrain . 29 maja 2015 roku 
Saakaszwili zosta  mianowany gubernatorem obwodu odesskiego przez prezydenta 
Petro Poroszenk , gdzie mia  w skali regionalnej wprowadza  model antykorupcyj-
nych reform wcze niej przeprowadzonych przez rz dy ZRN w Gruzji w latach 2004 
- 20126. By y gruzi ski prezydent stawiane mu i jego partyjnym kolegom zarzuty 
okre la  jako polityczne, wynikaj ce z podleg o ci prokuratury rz dowi GM.
 Wymienione wy ej dzia ania prokuratury i wyroki s dów w Gruzji budzi y zanie-
pokojenie czo owych polityków UE7. Dzia acze ZRN, posiadaj c bliskie kontakty 
z przedstawicielami elity politycznej krajów UE, wp ywali dodatkowo na wzrost 
krytycyzmu wobec przejawów „selektywnej sprawiedliwo ci” gruzi skich prokura-
torów i s dziów. Faktem jest, e wymiar sprawiedliwo ci w Gruzji, podobnie, jak 
w innych krajach by ego ZSRR, pozostawa  niezreformowany i wysoce zale ny od 
w adzy wykonawczej8. Dlatego te  jednym z priorytetów UE w relacjach z rz dem 
w Tbilisi by o w a nie wsparcie merytoryczne i Þ nansowe zmian w prokuraturze 
i s downictwie Gruzji9.
 Innym problemem w relacjach Gruzji z UE by  wzrost nastrojów antyeuropej-
skich podgrzewany przez konserwatywne, nacjonalistyczne partie, w tym cz on-
ków koalicji GM. W ród koalicjantów znalaz y si  partie takie jak Forum Narodowe 
Kachy Szartawy, Partia Konserwatywna Zwiada Dzidzigurego i Partia Ludu Koby 
Dawitaszwilego. Ugrupowania te propagowa y szowinistyczne pogl dy, a ich krytyka 
ZRN cz sto opiera a si  na tego typu has ach. I tak np. Saakaszwilego krytykowano 
za ormia skie pochodzenie, a Merabiszwilego za jego katolickie wyznanie. Przed-
miotem oburzenia polityków wspomnianych partii by y tak e projekt przyznania 
statusu prawnego Ko cio owi Ormia skiemu, czy te  budowa meczetów w regio-

5 M. Radziejowska, K. Zasztowt, Gruzi ski dylemat: polityka „grubej kreski” czy rozliczenie win poprzedniej 
w adzy, Biuletyn PISM, nr 101 (1213),  1. 09. 2014, 
http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-101-1213
6 P. Ko ci ski, K. Zasztowt, Foreigners in the Ukrainian Government: A Unique Solution for Challenging 
Times, PISM Policy Paper, nr 28 (130), 1. 09. 2015, 
http://www.pism.pl/Publikacje/PISM-Policy-Paper-no-130
7 J. Popjanevski, Retribution and the Rule of  Law: The Politics of  Justice in Georgia, 12. 06. 2015, 
http://silkroadstudies.org/publications/silkroad-papers-and-monographs/item/13155-retribution
-and-the-rule-of-law-the-politics-of-justice-in-georgia.html
8 Ibidem, s. 45-46.
9 E. Kaca, A. Sobjak, K. Zasztowt, Learning From Past Experiences: Ways to Improve EU Aid on Reforms 
in the Eastern Partnership, Warsaw, April 2014, T. Turashvili, K. Zasztowt, Georgia after the Riga Eastern 
Partnership Summit, PISM Policy Paper, nr 17 (119), 21. 05. 2017, 
http://www.pism.pl/Publications/PISM-Policy-Paper-no-119
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nach zamieszka ych przez muzu manów. Ugrupowania te, wbrew programowi GM, 
odrzuca y zdecydowanie ide  integracji z UE, a tak e z NATO. W przypadku Unii 
podkre lano zgubny wp ywy unijnej legislacji dotycz cej praw mniejszo ci seksual-
nych na moralno  i obyczajowo  Gruzinów10. Ponadto, gruzi scy eurosceptycy 
wyra ali obawy o to, e zbli enie z UE doprowadzi do dalszego pogorszenia relacji 
z Rosj , w tym do utraty szans rozwoju handlu z pó nocnym s siadem11.
 Równocze nie z narastaj cym eurosceptycyzmem spo ecze stwa gruzi skiego 
mala  tak e entuzjazm elit politycznych w UE do idei pog biania integracji z pa -
stwami Europy Wschodniej.  Przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze 
21-22 maja 2015 roku zacz y si  pojawia  pytania o przysz o  programu PW, który 
od 2009 roku by  motorem zbli enia UE z sze cioma pa stwami Europy Wschod-
niej. Kluczow  nierozstrzygni t  kwesti  pozostawa o, czy ci spo ród cz onków PW, 
którzy sÞ nalizuj  proces stowarzyszenia z UE b d  mogli ubiega  si  o pe ne cz on-
kostwo w Unii. Sceptycyzm w odniesieniu do korzy ci p yn cych z umowy stowa-
rzyszeniowej, a w szczególno ci z DCFTA, przynios y jej s abe rezultaty gospodar-
cze. Po roku funkcjonowania wspólnej strefy wolnego handlu, mimo zniesienia taryf  
przez UE, gruzi ski eksport do krajów unijnych spad  o 7%12.  
 Kolejnym po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej „kamieniem milowym” 
na drodze do integracji z UE mia o by  przyznanie Gruzinom prawa do bezwizowe-
go wjazdu do pa stw Unii. Termin wprowadzenia ruchu bezwizowego pocz tkowo 
planowano na 2016 roku, zosta o jednak prze o one na 201713. Przesuni cie to nie 
by o podyktowane opó nieniami w spe nianiu niezb dnych kryteriów przez Gruzj . 
G ówn  rol  odegra  tu wzrost sceptycyzmu w krajach UE wobec idei zniesienia 
wiz dla kolejnych pa stw, zwi zany z kryzysem migracyjnym w latach 2015-201614.  

Stosunki Gruzji z NATO w latach 2012 – 2016
 Stosunki Gruzji z Sojuszem Pó nocnoatlantyckim podobnie jak w przypadku re-
lacji z UE ulega y w okresie rz dów koalicji GM dalszemu zacie nieniu. Wprawdzie 
na kolejnych szczytach NATO pa stwa cz onkowskie nie zdecydowa y si  na przy-
znanie Gruzji Membership Action Plan (MAP),  dokumentu wyznaczaj cego ostatni 
etap przygotowa  do pe nego cz onkostwa w organizacji, powtarzano jednak de-

10 S. Cornell, Getting Georgia Right, Centre for European Studies, Brussels 2013, s. 42.
11 T. Turashvili, K. Zasztowt, op.cit., s. 2.
12 T. Braun-Dorrell, DCFTA Slow to Show BeneÞ ts, 3. 10. 2016, 
http://new.civil.ge/clarion/news/2/1331/eng
13 Visa free regime for Ukraine, Georgia may be postponed to summer, 24. 11. 2016, 
http://uatoday.tv/news/visa-free-regime-for-ukraine-georgia-may-be-posponed-to-summer
-rfe-rl-812423.html
14 J. Devdariani, Germany Undercuts Georgia’s European Optimism, 10. 06. 2016, 
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63783
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klaracje ze szczytu w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku, zgodnie z któr  Gruzja 
w przysz o ci, po spe nieniu wymaganych kryteriów, zostanie cz onkiem Sojuszu. 
Mimo braku fundamentalnej decyzji o wyznaczeniu konkretnego terminu przyj -
cia Gruzji do NATO, pa stwa cz onkowskie oferowa y rz dowi w Tbilisi kolej-
ne elementy pog biaj ce wzajemn  wspó prac . Na szczycie NATO w  Newport 
w Walii 4-5 wrze nia 2014 roku przyznano Gruzji tzw. substantial package, plan dal-
szego wsparcia gruzi skiego potencja u obronnego, szkole , wicze , wzmocnie-
nia czno ci i interoperacyjno ci mi dzy Sojuszem a armi  gruzi sk 15. Gruzja ze 
swej strony kontynuowa a udzia  w misji w Afganistanie tak e po zako czeniu misji 
ISAF w 2014 roku w liczbie 750 o nierzy16.  27 sierpnia 2015 roku podczas wizy-
ty Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga w Tbilisi dosz o do otwarcia 
w Krcanisi na przedmie ciach gruzi skiej stolicy natowskiego centrum szkoleniowe-
go (Joint Training and Evaluation Center - JTEC)17.
 Podobnie jak w przypadku relacji Gruzji z UE formalnie bezproblemowe stosun-
ki rz du w Tbilisi z Sojuszem Pó nocnoatlantyckim nie odzwierciedla y zaniepoko-
jenia cz ci polityków pa stw cz onkowskich NATO, co do przysz o ci procesów 
demokratyzacyjnych w Gruzji. Oprócz obaw zwi zanych ze stosowaniem „selektyw-
nej sprawiedliwo ci” w odniesieniu do przedstawicieli opozycji z ZRN18, w tpliwo-
ci, co do stanu gruzi skiej demokracji i dalszej integracji euroatlantyckiej Gruzji wy-

wo a  kryzys zwi zany z oskar eniem o korupcj  urz dników ministerstwa obrony 
i zwi zan  z tym dymisj  szefa tego resortu Iraklego Alasanii jesieni  2014 roku19.
 Polityk ten postrzegany by  jako najbardziej konsekwentny or downik cz onko-
stwa Gruzji w NATO w rz dzie koalicyjnym GM. Jego partia Wolni Demokraci, 
obok innego koalicjanta - Partii Republika skiej, traktowane by y przez zachodnich 
partnerów jako gwaranci euroatlantyckiego kursu polityki zagranicznej Tbilisi. Ala-
sania odszed  z koalicji w atmosferze skandalu zarzucaj c ówczesnemu premiero-
wi Iraklemu Garibaszwilemu, e chce zahamowa  integracj  Gruzji z NATO. Szef  
Wolnych Demokratów sugerowa  tak e, e zarzuty korupcyjne wobec cz onków 
jego resortu by y bezpodstawne i motywowane politycznie. Mia y one, jego zda-
niem, uderzy  w „atlantyck ” frakcj  w koalicji GM. Rz d koalicyjny w ge cie soli-
darno ci z Alasani  opu cili w listopadzie 2014 roku tak e jego bliscy wspó pracow-

15 Wales Summit Declaration, 5. 09. 2014, http://www.nato.int/cps/en/natohq/ofÞ cial_texts_112964.htm
16 Georgia to Contribute 750 Troops to Post-2014 Afghan Mission, 25. 07. 2014, 
http://civil.ge/eng/article.php?id=27519
17 NATO, Georgia Open Joint Training Center, 27. 08. 2015, http://civil.ge/eng/article.php?id=28528
18 Concern about selective justice in Georgia has not gone away - James Appathurai,  
http://www.interpressnews.ge/en/politicss/63878-concern-about-selective-justice-in-georgia-has
-not-gone-away-james-appathurai.html?ar=A
19 K. Zasztowt, Gruzi skie Marzenie w kryzysie: Wolni Demokraci przechodz  do opozycji, Biuletyn PISM, 
Nr 119 (1231), 14. 11. 2014, http://www.pism.pl/Þ les/?id_plik=18677
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nicy: minister do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej Aleksi Petriaszwili 
oraz minister spraw zagranicznych Maia Pand ikidze. Po kilku miesi cach Alasania 
ujawni , e Garibaszwili chcia  zapobiec zawarciu kontraktu na zakup francuskich 
systemów obrony przeciwrakietowej przez gruzi ski resort obrony20. W zwi zku 
z tym, e mia yby one broni  Gruzji przed potencjalnym rosyjskim atakiem, w me-
diach opozycyjnych i rodowisku eksperckim informacja ta wywo a a podejrzenia 
o uleg o  Garibaszwilego wobec Rosji21. Sam premier by  te  postrzegany jako oso-
ba kontrolowana przez Iwaniszwilego, który w listopadzie 2013 roku zrezygnowa  
z funkcji premiera, pozosta  jednak nieformalnym liderem GM.
 Mimo kontrowersji dotycz cych odej cia Alasanii z rz du, nowe kierownictwo 
resortu obrony, na czele którego stan a w maju 2015 roku Tina Chidaszeli z Par-
tii Republika skiej, nie zmieni o pro-natowskiej retoryki. Co wi cej, nowa minister 
obrony kontynuowa a rozmowy z Francj  dotycz ce zakupu elementów systemów 
obrony przeciwrakietowej od ameryka sko-francuskiego koncernu ThalesRaythe-
onSystems oraz w osko-francusko-brytyjskiego MBDA. W czerwcu i lipcu 2015 
roku gruzi ski resort obrony poinformowa  o zawarciu kontraktów z tymi produ-
centami nie ujawniaj c jednak szczegó ów dotycz cych nabytego uzbrojenia22.
 Chidaszeli przywróci a do pracy urz dników oskar onych o korupcj , mimo e 
trwa o nadal przeciwko nim post powanie. W maju 2016 roku S d Miejski w Tbili-
si skaza  pi ciu pracowników resortu obrony na siedem lat za defraudacj  rodków 
ministerialnych przy przetargu na us ugi informatyczne. Wyrok wywo a  protesty 
opozycji i przedstawicieli organizacji pozarz dowych. Wymiarowi sprawiedliwo ci 
zarzucano polityczn  motywacj , wskazuj c na nieprzekonywuj cy materia  dowo-
dowy, w tym brak dowodów osobistej korzy ci oskar onych urz dników23.

Stosunki Gruzji z Rosj  w latach 2012 – 2016.
 Polityk  rz du koalicyjnego Gruzi skiego Marzenia wobec Rosji mo na opisa  
jako ostro ne próby pojednania. Mia y one zreszt  miejsce jeszcze za rz dów ZRN 
i prezydentury Saakaszwilego. Ju  wówczas widoczne by y starania gruzi skich 
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20 G. Menabde, Was France Preparing to Supply the Latest Anti-Aircraft and Anti-Missile Systems to Georgia?,  
Eurasia Daily Monitor, Vol. 12, issue 66, 12. 04. 2015, 
https://jamestown.org/program/was-france-preparing-to-supply-the-latest-anti-aircraft-and
-anti-missile-systems-to-georgia/#sthash.m4800H6Z.dpuf
21 Ibidem.
22 Georgia Says Signed Deal in France to Buy ‘Air Defense System’, 16. 06. 2015, 
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28358, Georgia Signs Defense Contract with MBDA, 10. 07. 2015, 
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28422
23 Patrz min. o wiadczenie Georgian Young Lawyers’ Association: GYLA – The Court Has Delivered an 
Unlawful, Unfair and Unsubstantiated Verdict in the So-Called “Cable Case”, 16. 05. 2016, 
https://www.gyla.ge/en/post/saia-ets-kabelebis-saqmeze-sasamartlom-ukanono-usamartlo-da
-dausabutebeli-ganacheni-gamoitana
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w adz o popraw  relacji na poziomie kontaktów mi dzyludzkich oraz bizneso-
wych. W 2010 roku otwarto gruzi sko-rosyjskie przej cie graniczne w Zemo Larsi. 
W 2011 roku rz d w Tbilisi zgodzi  si  na cz onkostwo Rosji w WTO, a w 2012 roku 
Gruzja znios a wizy dla obywateli Federacji Rosyjskiej24.
 Zwyci stwo koalicji Gruzi skiego Marzenia w wyborach parlamentarnych 
w 2012 roku wywo a o fal  spekulacji dotycz cych mo liwej rezygnacji Gruzji ze 
cie ki integracji z UE i NATO na rzecz akcesji do budowanej przez Rosj  Eura-

zjatyckiej Unii Gospodarczej. ród em tych podejrze  by y rosyjskie kontakty Iwa-
niszwilego. Zdoby  on swój maj tek mieszkaj c od rozpadu ZSRR do powrotu do 
Gruzji w 2002 roku w Moskwie, a z obywatelstwa rosyjskiego zrezygnowa  dopiero 
w 2011 roku. Bez w tpienia przynajmniej do momentu sprzeda y swoich przedsi -
biorstw w Rosji (jesieni  2012 roku), jak wszyscy przedstawiciele rosyjskiego du ego 
biznesu, musia  by  uwik any w bliskie kontakty z Kremlem.
 Zmiany w polityce Gruzji za rz dów GM wobec Rosji okaza y si  jednak nie tak 
fundamentalne, jak przewidywano, bior c pod uwag  rosyjskie powi zania Iwanisz-
wilego. Najwa niejsz  z nowych inicjatyw GM w odniesieniu do pó nocnego s siada 
by o stworzenie ju  w listopadzie 2012 roku stanowiska specjalnego reprezentanta 
do spraw kontaktów z Rosj , które obj  do wiadczony dyplomata, by y gruzi ski 
ambasador w Moskwie Zurab Abaszidze. Wkrótce te  rozpocz y si  jego regularne 
spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Grigorijem Ka-
rasinem. Rozmowy w tym formacie trwa y przez ca y okres rz dów koalicji GM. Ich 
tematyka ograniczona by a do kwestii gospodarczych, kontaktów mi dzyludzkich 
i spraw wizowych25. Rezultaty czteroletnich negocjacji mo na okre li  jako nieznacz-
ne. Mimo rosyjskich obietnic zniesienia wiz dla „niektórych kategorii” obywateli 
Gruzji, nie dosz o do post pu w tej dziedzinie. Strona rosyjska wi e kwestie ruchu 
bezwizowego z przywróceniem przez rz d w Tbilisi stosunków dyplomatycznych 
z Rosj , zerwanych po rosyjskim ataku na Gruzj  w 2008 roku. Jesieni  2013 roku 
Federacja Rosyjska znios a embargo na import gruzi skiego wina i wód mineral-
nych, co by o jedynym, jak dot d, istotnym rezultatem rozmów Abaszidze – Kara-
sin.
 Napi cia mi dzy Gruzj  i Rosj  zwi zane z regionami Abchazji i Cchinwali (Ose-
tii Po udniowej) nie dobieg y jednak ko ca wraz z ko cem rz dów ZRN i prezyden-
tury Saakaszwilego. Zmiana retoryki rz du w Tbilisi w kwestii stosunków z Moskw  
z asertywnej, cechuj cej polityków ZRN na koncyliacyjn  i ugodow  w przypadku 
cz ci polityków GM, nie wp yn a na realn  popraw  relacji gruzi sko-rosyjskich. 
Co wi cej, Rosja – przy u yciu kontrolowanych przez ni  regionów Abchazji i Cchin-
wali destabilizowa a sytuacj  na administracyjnych liniach granicznych z obszarem 
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24 K. Zasztowt, Polityka zagraniczna koalicji…, op. cit., s. 56.
25 Ibidem, s. 57.
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pod kontrol  rz du w Tbilisi. S u y a temu m.in. polityka „borderyzacji” – budowa-
nia p otu z drutu kolczastego wokó  regionu Cchinwali. W efekcie cz  obszarów 
rolnych dotychczas w posiadaniu gruzi skich rolników znalaz a si  za zbudowanym 
przez Rosjan ogrodzeniem.
 Do najbardziej prowokacyjnego epizodu „borderyzacji” dosz o w lipcu 2015 
roku. Wówczas rosyjscy pogranicznicy zainstalowali p ot z drutu kolczastego i usta-
wili „znaki graniczne” na terenie, przez który przebiega ropoci g Baku-Supsa, po o-
onym nieca e pó  kilometra od strategicznie wa nej, g ównej trasy cz cej wschod-

ni  i zachodni  Gruzj . Mimo rosn cej skali zagro e  zwi zanych z „borderyzacj ”, 
rz d GM zareagowa  spokojnie, deklaruj c, e w razie konieczno ci przeniesie ro-
poci g w g b gruzi skiego terytorium. Z kolei w maju 2016 roku abchaski pogra-
nicznik zastrzeli  Gruzina na przej ciu Churcza – Nabakewi na administracyjnej linii 
granicznej (ABL27) z Abchazj . Do incydentu dosz o w obecno ci rosyjskiego FSB, 
które nie stara o si  te  zatrzyma  sprawcy28.   
 Zarówno „borderyzacja”, jak te  i inne dzia ania s u b rosyjskich na obszarze 
„pogranicza” (np. „aresztowania” Gruzinów w pobli u ABL), s u y y destabilizacji 
sytuacji, stworzeniu wra enia bezsilno ci rz du w Tbilisi i w efekcie zniech caniu za-
chodnich partnerów do wspó pracy z Gruzj  jako pa stwem niestabilnym i pogr -
onym w wewn trznym konß ikcie. Za rosyjsk  presj  na w adze gruzi skie sta a za  

ch  zmuszenia ich do rezygnacji z europejskich i euroatlantyckich aspiracji. W opty-
ce Kremla rz d GM, niezale nie od ugodowej retoryki Iwaniszwilego i innych poli-
tyków jego partii, pozostawa  ideologicznie wrogi tak d ugo dopóki Gruzja d y a 
do cz onkostwa w NATO i UE. Proeuropejska polityka zagraniczna koalicji GM 
stanowi a za  przyk ad „zachodniej ekspansji” na obszarze poradzieckim, a wi c 
„w streÞ e interesów” Rosji29.
 Biegunowo odmienn  percepcj  polityki zagranicznej GM prezentowa a gruzi -
ska opozycja. Zdaniem ZRN areszty i procesy polityków tej partii mia y u pod o-
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26 J. Rathke, D. Szeligowski, K. Zasztowt, How Can NATO Contribute to Ukraine and Georgia’s Border 
Security?, PISM Policy Paper, nr 12 (153), lipiec 2016, s. 5.
27 Administrative Boundary Line (ABL) jest terminem stosowanym m.in. przez European Union Mo-
nitoring Mission na oznaczenie linii rozgraniczaj cej terytorium kontrolowane przez rz d w Tbilisi od 
okupowanych przez wojska rosyjskie regionów Abchazji i Cchinwali.  
28 Ibidem, s. 5.
29 Doktryn  promowan  przez w adze rosyjskie jest d enie do „wielobiegunowo ci” wiata i prze-
ciwstawianie si  „jednobiegunowo ci” z USA jako centrum. W prze o eniu na realia poradzieckie 
oznacza to, e by e republiki ZSRR, w tym Gruzja, powinny ci y  do rosyjskiego bieguna, a nie ulega  
wp ywom ameryka skim. Po 2013 roku proces podpisywania umów stowarzyszeniowych z UE zacz  
by  traktowany przez Rosj  tak e jako element ekspansji Zachodu, a wi c budowy „jednobiegunowe-
go” wiata. Unia, w takim uj ciu, mia a by  wy cznie narz dziem administracji ameryka skiej. Patrz 
m.in.  J. Birjukow,    .         

 , 31. 05. 2016, https://riss.ru/analitycs/30931/
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a nie tylko ch  wyeliminowania politycznej konkurencji przez GM, ale by y tak e 
realizacj  planu Kremla. Zgodnie z tak  narracj , rz dz ca koalicja mia a by  jego 
narz dziem, a skompromitowanie, czy te  uwi zienie liderów ZRN mia o s u y  re-
orientacji polityki Gruzji w stron  wspó pracy z Rosj . I tak np. zdaniem Saakasz-
wilego, przyczyn  wysuni cia mu zarzutów przez prokuratur  w 2014 roku by a nie 
tylko polityczna decyzja Iwaniszwilego, ale te  wykonywany przez niego plan rosyj-
skich mocodawców. Kreml ze wzgl dów propagandowych mia by by  zaintereso-
wany skazaniem by ego prezydenta Gruzji, swojego g ównego adwersarza w wojnie 
w 2008 roku30.
 Z kolei dla „eurazjatyckiej” cz ci opozycji ust pstwa GM wobec Rosji by y nie-
dostateczne. Wspierane przez Kreml organizacje takie jak Instytut Eurazji oraz inne 
NGO, m.in. Þ nansowane przez fundacj  Russkij mir, promowa y cz onkostwo Gru-
zji w budowanej przez Rosj  Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W wypowiedziach 
polityków tego nurtu, m.in. szefowej Demokratycznego Ruchu Nino Burd anadze, 
pojawia a si  coraz cz ciej otwarta krytyka integracji z UE i NATO. Prezentowaniu 
tych organizacji jako obcych Gruzji i szkodliwych dla tradycyjnej kultury i to samo-
ci gruzi skiej, towarzyszy y tak e prorosyjskie deklaracje polityczne. I tak np. pod-

czas wizyty w Moskwie 2 lipca 2015 roku Burd anadze stwierdzi a m.in., e Krym 
nigdy nie powróci w sk ad Ukrainy, a jego aneksja by a demokratycznym wyborem 
mieszka ców31.

Wybory parlamentarne w 2016 roku: dominacja GM i dezintegracja proza-
chodniej opozycji
 Przesuni cie wprowadzenia re imu bezwizowego dla Gruzinów przez UE na ko-
lejny rok oraz brak konkretnej deklaracji w sprawie cz onkostwa Gruzji w NATO na 
szczycie w Warszawie  8-9 lipca 2016 roku zbieg y si  z pocz tkiem kampanii wybor-
czej. Wp yn y te  na nastroje elektoratu. Parti , która zacz a zdobywa  popular-
no , sta  si  Alians Patriotów (AP), odwo uj cy si  do rozczarowanego zbli eniem 
z Zachodem i sympatyzuj cego z Rosj  elektoratu. Przywódcami partii s  Dawit Tar-
chan-Mourawi oraz Irma Inaszwili. Pogl dy eurosceptyczne i prorosyjskie reprezen-
towa  tak e Ruch Demokratyczny Nino Burd anadze oraz Przemys  Zbawi Gruzj  
Gogiego Topadzego. Wiosn  2016 roku liderzy partii Gruzi skie Marzenie og osili, e 
w wyborach b d  startowa  bez wi kszo ci dotychczasowych koalicjantów: Wolnych 
Demokratów, Partii Republika skiej, Forum Narodowego i Przemys  Zbawi Gru-
zj . Po dwóch turach wyborów, 8 i 30 pa dziernika32 GM zdoby o 115 ze 150 miejsc 

30 M. Radziejowska, K. Zasztowt, op. cit., s. 1.
31 K. Zasztowt, Rosja na Kaukazie Po udniowym: zarz dzanie konß iktem i biznes z oligarchami, Biuletyn 
PISM, Nr 73 (1310), 24. 08. 2015, http://www.pism.pl/Þ les/?id_plik=20215
32 W Gruzji obowi zuje mieszany system wyborczy. Cz  pos ów wybierana jest z list partyjnych, 
a cz  w okr gach jednomandatowych. II tura dotyczy a 51 z 73 okr gów jednomandatowych.
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w parlamencie i osi gn o wi kszo  konstytucyjn . Nowy rz d GM powsta  ju  bez 
koalicjantów z poprzedniej kadencji – prozachodnich ugrupowa , Wolnych Demo-
kratów Iraklego Alasanii i Partii Republika skiej Dawita Usupaszwilego. Równie  
opozycja w postaci ZRN okaza a si  znacznie s absza ni  poprzednio. Partia uzy-
ska a zaledwie 27,11% g osów (27 miejsc), co w porównaniu z wynikiem 40,34% 
w wyborach parlamentarnych w 2012 roku (65 mandatów) stanowi znacz cy spadek. 
Oprócz ZRN mandaty deputowanych uzyska o sze ciu polityków eurosceptyczne-
go AP Tarchana-Mourawiego i Inaszwili oraz przewodnicz cy prorosyjskiego stron-
nictwa Przemys  Zbawi Gruzj  Gogi Topadze.
 Po przegranych wyborach Irakli Alasania, Dawit Usupaszwili oraz kilku innych 
czo owych dzia aczy Wolnych Demokratów i Partii Republikanów og osi o swoje 
odej cie z polityki. Nieobecno  tych partii w parlamencie oznacza znaczne os a-
bienie prozachodniego kursu Gruzji, poniewa  to w a nie ich przedstawiciele, obok 
ZRN, najbardziej zabiegali o obecno  Gruzji w strukturach europejskich i natow-
skich.
 ZRN boryka  si  natomiast z wewn trznymi problemami dotycz cymi przy-
wództwa. Spory  mi dzy cz onkami partii pojawi y po wyborach parlamentarnych 
w 2016 r. Saakaszwili nawo ywa  cz onków ZRN do uznania wyborów za sfa szo-
wane oraz do odmowy przyj cia mandatów. Cz  liderów ZRN uwa a o jednak, e 
sfa szowane zosta o nie wi cej ni  3-5% g osów, w zwi zku z czym na posiedzeniu 
partii zadecydowano o wej ciu do parlamentu oraz wzi ciu udzia u w II turze33. Bez 
konsultacji z przewodnicz cymi partii, kandyduj ca w wyborach ona Saakaszwile-
go, Sandra Roelofs, zrezygnowa a ze startu w II turze.
 By y prezydent uzna  postanowienia biura politycznego ZRN za prób  we-
wn trznego puczu i os abienia jego pozycji. Opowiedzia  si  tak e za radykalizacj  
dzia a  po II turze, w tym za nieuznaniem wyników wyborów34. Biuro polityczne 
partii ponownie podj o decyzj  wbrew stanowisku Saakaszwilego, uznaj c, e de-
stabilizacja sytuacji w Gruzji przyniesie raczej wi ksze straty wizerunkowe ni  uzna-
nie wygranej GM.
 W grudniu 2016 roku w ZRN wyklarowa y si  dwa obozy: skupieni wokó  Niki 
Melii zwolennicy by ego prezydenta oraz jego przeciwnicy z Gig  Bokeri  i Dawitem 
Bakradze na czele. Skrzyd o Bokeria-Bakradze uwa a o, e przyczyn  tak niskiego 
wyniku ZRN na wyborach jest w a nie Saakaszwili35. W styczniu 2017 roku do frak-

33 -        

 , 1tv, 12.10.2016, http://1tv.ge/ge/news/view/138193.html
34 .  ,  :    -  

   , 
Netgazeti, 20.10.2016, http://netgazeti.ge/news/149094/
35 Tu  po I turze wyborów, gdy wygrana GM by a ju  pewna, jeden z liderów ZRN, Szota Utiaszwili, 
zamie ci  na Facebooku wpis, w którym wskaza  Saakaszwilego jako przyczyn  pora ki partii na wybo-
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cji d cej do ograniczenia roli Saakaszwilego w partii i wybrania nowego przewod-
nicz cego do czy  Gigi Ugulawa, nieoczekiwanie zwolniony z wi zienia by y mer 
Tbilisi.
 12 stycznia skrzyd o Bakradze-Bokeria-Ugulawa og osi o odej cie z ZRN i utwo-
rzenie partii Europejska Gruzja36. Nowa partia stworzy a jednocze nie oddzieln  
frakcj  w parlamencie, poniewa  20 z 27 pos ów opowiedzia o si  za roz amowcami. 
Do Europejskiej Gruzji przeszli najbardziej do wiadczeni politycy, stanowi cy tak e 
najwa niejszy zasób intelektualny partii. Roz am w ZRN wiadczy przede wszystkim 
o malej cej roli Saakaszwilego zarówno jako przywódcy partii, lecz tak e jako lidera 
prozachodniej opozycji. Europejska Gruzja ma szans  przyci gn  elektorat, kry-
tyczny zarówno wobec GM, jak i osoby by ego prezydenta.

Marginalizacja roli politycznej prezydenta
 Wkrótce po  wygranych przez GM wyborach dosz o te  do pog bienia si , wi-
docznego ju  od trzech lat, konß iktu mi dzy prezydentem Giorgim Margwelaszwi-
lim a rz dem. GM og osi o zamiar zmiany ordynacji wyborczej tak, by prezydent 
wybierany by  przez parlament, nie za  w wyborach powszechnych. Gdy w 2013 
roku Margwelaszwili zosta  wybrany na prezydenta z ramienia GM, oczekiwano, e 
b dzie on pos usznie realizowa  polityk  partii i wytyczne jej nieformalnego lidera 
Iwaniszwilego. Prezydent zdo a  jednak zachowa  niezale no . Prowadzi  samo-
dzieln  polityk  wspieraj c integracj  Gruzji z NATO i UE, a tak e budow  silnych 
instytucji demokratycznych, nie unikaj c opinii krytycznych wobec polityki GM.
 Margwelaszwili czterokrotnie próbowa  wstrzyma  kontrowersyjne inicjatywy usta-
wodawcze. I tak m.in. w 2015 roku zawetowa  ustaw  o Narodowym Banku Gruzji37. 
Rok pó niej zablokowa  inicjatyw  przeprowadzenia referendum w sprawie wpisania 
do konstytucji deÞ nicji ma e stwa jako zwi zku kobiety i m czyzny38. Prezydent za-
wetowa  tak e ustaw  o s dach powszechnych, w której niepokoi a go cz  zapisów 
mog cych ogranicza  niezale no  s dziów39. Gdy zorganizowa  konsultacje na temat 

rach. Zdaniem Utiaszwilego kampania przebiega a dobrze do momentu o wiadczenia Saakaszwilego 
o posiadanym przeze  poparciu wojska i policji, a tak e obietnicy powrotu do kraju w czasie kampanii 
wyborczej.
36 .  ,     59-   , 
Netgazeti, (12.01.2017); http://netgazeti.ge/news/166873/ [dost p 13.01.2017].
37       , Tabula, 
31.07.2015, 
http://www.tabula.ge/ge/story/98561-prezidentma-erovnuli-bankis-shesaxeb-kanonproeqts-veto-daado
38 W gruzi skim kodeksie cywilinym jest ju  taka deÞ nicja.
39      

   , oÞ cjalny serwis Prezydenta Gruzji, 24.01.2017, 
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidentma-
sasamartlo-reformastan-dak.aspx
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spornej ustawy, przedstawiciele wi kszo ci parlamentarnej nie pojawili si , t umacz c 
to tym, e by y one potrzebne przed wetem40. Wstrzymywanie niektórych ustaw przez 
Margwelaszwilego postrzegane jako „nielojalno ” wobec GM sta o si  g ówn  przy-
czyn  zapowiadanych przez parti  rz dz c  zmian w ordynacji wyborczej.

Polityka zagraniczna i sytuacja mi dzynarodowa Gruzji po wyborach parla-
mentarnych
 Jak dot d najwi kszym sukcesem nowego rz du GM by a akceptacja przez Parla-
ment Europejski 2 lutego 2017 roku wprowadzenia re imu bezwizowego dla Gruzi-
nów41. Do wprowadzenia w ycie zniesienia wiz dla obywateli gruzi skich ma doj  
po stworzeniu przez UE mechanizmu czasowego zawieszania ruchu bezwizowego 
w razie kryzysów migracyjnych i innych zagro e  dla bezpiecze stwa publicznego. 
Niezale nie od tych zastrze e  i d ugiego okresu oczekiwania przez Gruzj  na decy-
zj  o zniesieniu wiz, w adze w Tbilisi stara y si  zdyskontowa  ten sukces, wykorzy-
stuj c go tak e jako narz dzie dyplomacji publicznej w odniesieniu do mieszka ców 
separatystycznych regionów Abchazji i Cchinwali. Premier Giorgi Kwirikaszwili i 
minister spraw zagranicznych Micheil D anelidze zach cali do korzystania z re imu 
bezwizowego mieszka ców okupowanych terytoriów, których Gruzja traktuje jako 
swoich obywateli42. Abchascy i osetyjscy przywódcy skrytykowali jednak t  propo-
zycj  jako „skazan  na pora k ” prób  ingerencji w ich sprawy wewn trzne43.
 O ile integracja z Uni  Europejsk  cieszy si  sta ym poparciem spo ecze stwa na 
poziomie oko o 73%, to w listopadzie zanotowano najni sze od 2012 roku poparcie 
dla NATO44, co prawdopodobnie jest pok osiem kolejnego odsuni cia przyznania 
MAP na szczycie NATO w Warszawie. Przedwyborcza wspó praca Tbilisi z Soju-
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, Radio Tavisupleba, 3.02.2017, 
http://www.radiotavisupleba.ge/a/sasamartlo-reformis-problemebi/28277084.html
41 Georgia visa waiver approved by Parliament, OÞ cjalny serwis Parlamentu Europejskiego, 2.02.2017 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170131IPR60306/georgia-visa-waiver
-approved-by-parliament
42  ,  ,      

   , Netgazeti, 2.02.2017, 
http://netgazeti.ge/news/171146/
43           ,  

 , 3.02.2017, 
http://south-ossetia.info/razvitie-otnoshenij-evrosoyuza-s-gruziej-ne-rasprostranyaetsya-na-
grazhdan-yuzhnoj-osetii/; :          

  , , 3.02.2017, http://www.apsnypress.info/news/mid-novaya-popytka
-tbilisi-vtyanut-grazhdan-abkhazii-v-gruziyu-zavedomo-obrechena-na-proval/
44 Public attitudes in Georgia Results of  a November 2016 survey carried out for NDI by CRRC Georgia, NDI, 
11.2016, 
https://www.ndi.org/sites/default/Þ les/NDI_November%202016%20poll_Issues_ENG_vf.pdf
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szem by a jednak dalej kontynuowana. W pa dzierniku45 i listopadzie46 2016 roku w 
Gruzji odby y si  kolejne wspólne wiczenia.  
 Kluczowe znaczenie dla bezpiecze stwa Gruzji b d  mia y jej relacje ze Stanami 
Zjednoczonymi. Administracja prezydenta Donalda Trumpa raczej nie jest zaintere-
sowana sprawami Kaukazu, kontynuuj c zreszt  w tej kwestii lini  polityki Baracka 
Obamy. Trumpa czy wieloletnia znajomo  i projekty biznesowe z Micheilem Sa-
akaszwilim, co jednak raczej nie wp ynie znacz co na stosunki nowej administracji 
ameryka skiej z rz dem GM47. Pozytywnym sygna em mo e by  przyjazd do Tbi-
lisi 2 stycznia 2017 roku grupy ameryka skich senatorów, którzy deklarowali swoje 
poparcie dla Gruzji oraz Ukrainy w konß ikcie z Rosj 48. W dniach 9-10 lutego 2017 
roku minister spraw zagranicznych D anelidze odwiedzi  Waszyngton, gdzie spotka  
si  m.in. z doradc  Trumpa do spraw bezpiecze stwa genera em Michaelem Flyn-
nem oraz sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Rozmowy dotyczy y m.in. konß ik-
tu rosyjsko-gruzi skiego, a wed ug s ów D anelidzego, ameryka scy politycy mieli 
zadeklarowa  ca kowite poparcie dla integralno ci terytorialnej Gruzji49.
 Po wyborach rz d Gruzi skiego Marzenia – ju  bez prozachodnich koalicjan-
tów – kontynuowa  negocjacje tandemu Karasin-Abaszidze. Kolejne spotkanie obu 
dyplomatów, podczas którego ustalono m.in. zwrot z Rosji archiwum gruzi skich 
Þ lmów, odby o si  w Pradze 19 pa dziernika 2016 roku50. Na nast pnym spotkaniu 
7 lutego 2017 roku podj to rozmowy dotycz ce wprowadzenia w ycie przez Rosj  
podpisanej jeszcze w 2011 roku umowy o mechanizmie monitoringu administracji 
celnej i handlu towarami na granicy mi dzy terytorium Federacji Rosyjskiej a niekon-
trolowanymi przez Tbilisi regionami Abchazji i Cchinwali51.  
 Jeszcze za rz dów ZRN strona rosyjska – w zamian za zgod  rz du w Tbilisi na 
cz onkostwo Rosji w WTO – zgodzi a si  na taki monitoring granicy. Wprawdzie 
mia by on by  dokonywany przez prywatn  Þ rm  szwajcarsk  a nie przez gruzi ski 
urz d celny, dawa by jednak Gruzji przynajmniej minimum kontroli nad tymi od-
cinkami granic. Fakt, e Rosja deklaruje powrót do kwestii monitoringu, po sze ciu 
latach ignorowania swoich zobowi za , nale y odczytywa  jako pozytywny gest. Nie 

45 G. Kalatozishvili, NATO Navy grapples with Georgia, Vestnik Kavkaza, 19.10.2016, 
http://vestnikkavkaza.net/analysis/NATO-Navy-grapples-with-Georgia.html
46 Relations with Georgia, OÞ cjalny serwis NATO, 26.11.2016, http://www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_38988.htm
47         ,   , 9.11.2016, 
http://www.vz.ru/news/2016/11/9/842728.html
48 U.S. Senators Visit Georgia, Civil Georgia, 2.01.2017, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=29741
49 Georgian FM: Tillerson Offered ‚Full Support’ Of  U.S. In Standoff  Over Breakaway Regions, 10. 02. 2017, 
http://www.rferl.org/a/georgia-us-support-russia-standoff-south-ossetia-abkhazia/28302833.html
50   -   , Radio Tavisupleba, 19.10.2016, 
http://www.radiotavisupleba.ge/a/28063523.html
51 Georgian, Russian Diplomats Meet in Prague, 8. 02. 2017, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=29843

POLITYKA ZAGRANICZNA GRUZI SKIEGO MARZENIA (2012-2016)



24

rozwiewa to w tpliwo ci, co do perspektyw rzeczywistego wprowadzenia uzgodnio-
nego systemu monitorowania granicy.
 Do pozytywnych, cho  na razie ma o znacz cych, gestów mo na doda  te  de-
klaracj  prezydenta Rosji W adimira Putina, który podczas dorocznej telewizyjnej 
sesji pyta  od dziennikarzy wspomnia  o mo liwo ci przywrócenia ruchu bezwizo-
wego dla Gruzji. Podkre li , e istniej  ku temu podstawy ze wzgl du na sygna y od 
„niektórych struktur rz dowych” w Tbilisi. Doda  te , e istnieje potrzeba nawi za-
nia relacji mi dzy rosyjskimi i gruzi skimi instytucjami sektora bezpiecze stwa „z 
punktu widzenia walki z terroryzmem”52.
 Kontrowersyjn  spraw  w relacjach rosyjsko-gruzi skich na pocz tku 2017 roku 
sta o si  podpisanie 11 stycznia nowej umowy z Gazpromem przez ministra energe-
tyki, Kach  Kaladzego.  Dotychczas Gruzja otrzymywa a 10% gazu przesy anego z 
Rosji do Armenii jako zap at  za tranzyt. Nowe ustalenia zak adaj , e w 2017 roku 
Gruzja otrzyma zap at  za tranzyt w postaci pieni nej i oko o 35-40% dotychcza-
sowej ilo ci pobieranego gazu, za  w 2018 roku ju  w ca o ci przejdzie na rozlicze-
nie Þ nansowe transakcji. Tbilisi otrzyma tak e ni sz  cen  na gaz (185 dolarów USA 
zamiast dotychczasowych 215). Opozycja, grupa organizacji pozarz dowych, a tak-
e prezydent Margwelaszwili skrytykowali warunki nowej umowy, które ich zdaniem 

pogarszaj  sytuacj  sektora energetycznego w Gruzji53.
 Rozmowy tandemu Karasin-Abaszidze, czy te  wspó praca energetyczna, nie 
wp yn y na rezygnacj  Kremla z dalszych wrogich dzia a  dotycz ce regionów Ab-
chazji i Cchinwali. W listopadzie 2016 roku W adimir Putin podpisa  czekaj cy od 
roku na ratyÞ kacj  dokument O wspólnych zgrupowaniach wojskowych, przekazuj cy de 
facto w adz  nad abchaskimi wojskowymi Rosji54. W sierpniu 2016 roku w separa-
tystycznej republice Osetii Po udniowej odby y si  uroczyste manewry, zwi zane 
z rocznic  uznania niepodleg o ci tego regionu przez Rosj 55. Kolejne manewry na 
poligonie Dzarcem odby y si  w styczniu 2017 roku, dwa dni po og oszeniu pod-
pisania umowy z Gazpromem56. W Abchazji w dniach 14-16 wrze nia 2016 roku 

52      . ,  , 23.12.2016, https://
www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/23/71007-vladimir-putin-otvechaet-na-voprosy-zhurnalistov
53  ,    “ ”, Netgazeti, 
17.01.2017, http://netgazeti.ge/news/167442/
54             , 
OÞ cjalny serwis Prezydenta Rosji, 22.11.2016, http://kremlin.ru/acts/news/53291
55  ,     , Voice of  America, 
26.08.2016, http://www.amerikiskhma.com/a/russian-drills-in-the-caucasus/3482276.html
56        , Sputnik Ossetia, 3.02.2017, 
http://sputnik-ossetia.ru/video/20170203/3671720.html
57      , InterPressNews, 
14.09.2016, http://www.interpressnews.ge/ge/konß iqtebi/396941-afkhazethshi-rusma-artileristebma
-samkhedro-tsvrthnebi-chaatares.html?ar=A
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odby y si  wiczenia artylerzystów57, a w Suchumi 20 stycznia 2017 roku wspólne 
wiczenia rosyjskich i abchaskich antyterrorystów58.

  Bior c pod uwag  rosyjskie powi zania biznesowe elity GM, w tym nieformal-
nego lidera partii, Iwaniszwilego, mo na przewidywa  zahamowanie tempa zbli e-
nia Gruzji z UE  i NATO, a tak e wzmocnienie wysi ków rz du w Tbilisi w celu 
poprawy stosunków z Rosj . B dzie to równie  wp ywa  na spowolnienie tempa 
zmian systemowych w Gruzji. Pojawienie si  po wyborach 2016 roku w parlamencie 
otwarcie prorosyjskich partii, pora ka prozachodnich Wolnych Demokratów i Partii 
Republika skiej oraz s aby wynik ZRN, pokazuj  zniech cenie cz ci spo ecze stwa 
prozachodni  polityk  i realizowanymi przy udziale UE reformami, które jak dot d 
nie doprowadzi y do poprawy sytuacji gospodarczej i poziomu ycia obywateli Gru-
zji.
 Nie nale y jednak oczekiwa  radykalnej zmiany kursu polityki zagranicznej rz du 
GM.  Przywrócenie stosunków dyplomatycznych z Rosj  bez ust pstw tej ostatniej 
w kwestii regionów Abchazji i Cchinwali zosta oby skrajnie negatywnie odebrane 
przez spo ecze stwo gruzi skie. Natomiast Rosja, która rozbudowuje swoje struk-
tury wojenne na tych terytoriach, nie wydaje si  sk onna do jakiegokolwiek kompro-
misu.   

Dr Konrad Zasztowt – adiunkt na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jego zainteresowania naukowe obejmuj  stosunki mi dzynarodowe i bezpiecze stwo w basenie 
Morza Czarnego, w regionie Azji rodkowej i Kaukazu, jak równie  problematyk  mniejszo ci 
wyznaniowych i islamu na obszarze postradzieckim.

Ma gorzata Zawadzka – absolwentka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Zajmuje si  badaniem wspó czesnych procesów spo eczno-politycznych na Kaukazie 
Po udniowym.

58        , , 20.01.2017, 
http://www.apsnypress.info/news/voennosluzhashchie-yuvo-v-abkhazii-proveli-trenirovku-po
-antiterroru/
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Georgian Dream 
Coalition’s Foreign 
Policy (2012-2016). 
Georgia’s Relations 
with the EU, NATO 

and Russia in the 
Background of  

Internal Political 
Conß ict

Konrad Zasztowt, Ma gorzata Zawadzka

 The goal of  the article is to evalu-
ate the four year rule of  Georgian 
Dream coalition (GD). The main em-
phasis is placed on foreign policy and 
some aspects of  internal policy of  the 
government. The main drive of  the 
GD’s reforms were encouragements 
from the EU and NATO, such as the 
association agreement and a promise 
of  a visa-free regime with the EU for 
Georgia’s citizens as well as further 
NATO’s support for the moderniza-
tion of  the Georgian army. 
 Simultaneously Georgia’s relations 
with the EU and NATO have been in-
ß uenced in a negative way by internal 
political conß ict between the GM gov-
ernment and the opposition. Regard-
less of  the Tbilisi’s conciliatory atti-
tude, relations with Moscow remained 
difÞ cult and cold. The Kremlin made 
their improvement conditional on the 
restoration of  diplomatic relation be-
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tween Georgia and Russia, which were 
breached after the so called “Þ ve-day 
war” in 2008. This condition was un-
acceptable for the Georgian govern-
ment, because it would mean the ap-
proval for the Russian occupation and 
creeping annexation of  Abkhazia and 
Tskhinvali regions. 
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