
კომენტარი

საპარლამენტო არჩევნები რუსეთში და მისი 
მნიშვნელობა საქართველოსთვის

რუსეთის სახელმწიფო დუმის 18 სექტემბრის არჩევნები მრავალი 
დამკვირვებლის აზრით წარმოადგენდა არჩევნებს არჩევნებისთვის 
და უპირველეს ყოვლისა ვლიდიმერ პუტინის  და მისი პარტიის 
,,ერთიანი რუსეთის“ ერთპიროვნული მმართველობის ფორმალურ 
ლეგიტიმაციას. სიმართლე ითქვას, არც არსებობდა მოლოდინი, რომ 
2016 წლის არჩევნები რუსულ პოლიტიკაში ცვლილებებს შეიტანდა. 
თუმცა, რამდენიმე საინტერესო ფაქტი მაინც დაფიქსირდა.  მიუხედავად 
ჩვენი საზოგადოების მხრიდან შედარებით ნაკლები ინტერესისა 
რუსეთის არჩევნებისა და წინასაარჩევნო გარემოსადმი, ამ მოვლენის 
შეფასება ქართული პერსპექტივიდან  საინტერესოა, რადგან ამ 
პროცესებში იკვეთება რუსული პოლიტიკის უახლოესი მომავლის 
კონტურები. რუსეთის, როგორც სახელმწიფოს განვითარების 
პროცესი, ასევე მნიშვნელოვანია მისი უშუალო მეზობლებისთვისაც და 
განსაკუთრებით კი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, 
განსაკუთრებით იმ რეგიონში შექმნილი იმ რთული გეოპოლიტიკური 
ლანდშაფტის ფონზე, რომელიც ძირითადად რუსეთის ნეოიმპერიული 
ამბიციებით არის განპირობებული. 

* მიხეილ სარჯველაძე - კიოლნის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

მიხეილ სარჯველაძე

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

კომენტარი / 2016 წლის სექტემბერი
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მისი მნიშვნელობა საქართველოსთვის



2

საპარლამენტო არჩევნები რუსეთში და მისი მნიშვნელობა საქართველოსთვის

შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ 
წინასაარჩევნო პერიოდში განვითარებული 
მოვლენები და არჩევნების შედეგები 
განსაზღვრავს რუსეთის აქტუალური 
პოლიტიკის განგრძობადობას მომავალში, 
ისევე როგორც მის ცვლილებებს. 
არჩევნების შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, 
საქართველოსთვის სასიკეთო 
ცვლილებებს მინიმუმ უახლოესი 8 
წლის მანძილზე არ უნდა ველოდოთ, 
შესაძლოა პირიქით რუსეთში არსებული 
მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდეს. 
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებმაც 
დაადასტურა, რომ მაშინ როცა 
სახელმწიფო ინსტიტუციების მნიშვნელობა 
და პოპულარობა მოსახლეობაში იკლებს, 
ამომრჩეველში პუტინის რეიტინგი 
იზრდება და მისი პარტიის წარმატებაც 
პირდაპირაა პუტინის პოპულარობასთან 
დაკავშირებული. საპარალამენტო 
არჩევნებში წარმატების შედეგად რუსეთის 
პრეზიდენტის პოზიცია კიდევ უფრო 
გაძლიერდა სახელმწიფო სტრუქტურების 
დასუსტების ფონზე და სავარაუდოდ 2018 
წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ 
მის ხელში კიდევ უფრო მეტი ძალაუფლება 
მოიყრის თავს. განხილვა თუ როგორ 
აისახება ეს პროცესი საქართველოსთან 
ურთიერთობაზე, რუსეთის  და დასავლეთის 
ურთიერთობის ჭრილში უნდა მოხდეს. 

ევროპული სახელმწიფოები, მათ 
შორის წარსულში „რუსეთის ადვოკატად“ 
ცნობილი გერმანია უკვე ღიად აფიქსირებს, 
რომ ყირიმის ანექსიით და უკრაინაში 
დაწყებული ომით რუსეთმა თავად 
დაიწყო სტრატეგიული პარტნიორობის 
კატეგორიიდან სტრატეგიული მეტოქეობის 
კატეგორიაში გადასვლაi   რითაც ფაქტიურად 
დაასამარა ევროპელი იდეალისტების 
იმედი რუსეთის დემოკრატიული 
ტრანსფორმაციის შესაძლებლობის 

შესახებ. პუტინმა თავის მხრივ 
რამდენჯერმე აღნიშნა ახლო წარსულში, 
რომ ის ე.წ.  „ახლო საზღვარგარეთს“ii, 
რომელშიც ის საქართველოსაც 
მოაზრებს რუსეთის ზეგავლენის სფეროდ 
მიიჩნევს. შესაბამისად საქართველოს 
ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციის 
ფონზე, რუსეთი ალბათ კიდევ უფრო 
გააძლიერებს ზეწოლას საქართველოზე, 
მითუმეტეს  იმ ფონზე რომ 2016 წლის 
არჩევნების შედეგად, რუსეთში რეალური 
ოპოზიცია და სახელმწიფო განვითარების 
განსხვავებული სტრატეგიული ხედვები არ 
არსებობს. რაც ყველაზე დამაფიქრებელია, 
დაგეგმილია პუტინის ძალაუფლების კიდევ 
უფრო გაზრდა კგბ-ს რეინკარნაციით და 
მის ახალი, სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამინისტროს შექმნით. მნიშვნელოვანია, 
რომ 2016 წლის არჩევნებისთვის მზადება 
რუსეთის მმართველმა ელიტამ 2011 
წლის არჩევნების დასრულებისთანავე 
დაიწყო, რათა არ განმეორებულიყო 
2011 წელს გამოვლენილი დარღვევების 
შედეგად დაწყებული საპროტესტო 
ტალღა. შესაბამისად 2016 წლის არჩევნები 
უნდა ჩატარებულიყო მშვიდ პირობებში, 
საპროტესტო გამოსვლების გარეშე და რაც 
მთავარია არ უნდა ეარსება ოპოზიციას, 
როგორც ანგარიშგასაწევ ძალას. როგორც 
ჩანს ამ ეტაპისთვის პუტინმა ყველა ეს 
მიზანი განახორციელდა.

წინასაარჩევნო გარემო:

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 
ავტორიტარულ სისტემას არჩევნები 
მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლების 
ლეგიტიმაციისთვის ესაჭიროება. 
შესაბამისად, არჩევნებამდე კრემლის 
მთავარი მიზანი იყო ოპოზიციური ძალების 
კიდევ უფრო მეტი მარგინალიზაცია და 
საკუთარი პოზიციების გაძლიერება. მას 
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შემდეგ რაც პუტინი 2012 წელს მესამედ 
გახდა პრეზიდენტი, რუსეთის საშინაო 
პოლიტიკამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
ცვლილება განიცადა, რომლებიც 2016 
წლის საპარლამენტო და 2018 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნების ერთგვარ  
მოსამზადებელ ფაზად შეიძლება 
ჩაითვალოს:

- განხორცილდა 2011 წლის 
არჩევნების უხეშად გაყალბების შედეგად 
წარმოქმნილი საპროტესტო მოძრაობის 
ჩახშობა;

- 2012 წლის ბოლოს კანონმდებლობაში 
შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე 
მოხდა იმ არასამთავრობო 
ორგანიზაციების დისკრედიტაცია, 
რომლებიც დაფინანსებას უცხოეთიდან 
იღებდნენ და მათი გამოცხადება უცხოეთის 
აგენტებად. აღნიშნულ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს შორის იყო ორგანიზაცია 
ГÓЛОС-ი, რომელმაც 2011 წლის არჩევნების 
პერიოდში მნიშვნელოვანი დარღვევები 
გამოავლინა;

- 2014 წლის ცვლილებებით 
შეიზღუდა არჩევნების დამკვირვებელთა 
რაოდენობა და მათი მოქმედების არეალი, 
რადგან ახალი კანონმდებლობით მათ 
აეკრძალათ რამდენიმე საარჩევნო უბანზე 
ერთდროულად დაკვირვება. შესაბამისად 
სახელმწიფო სტრუქტურებს ზუსტი 
ინფორმაცია ჰქონდათ დამკვირვებელთა 
შესახებ;

- შეიზღუდა ჟურნალისტების დასწრება 
საარჩევნო უბნებზე დაკვირვების მიზნით;

- პოლიტიკური პარტიების 
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსების სქემა 
გაძლიერდა და შეიზღუდა პარტიების 

დაფინანსება კერძო წყაროებიდან

- მოხდა საარჩევნო უბნების დაყოფის 
პრინციპის შეცვლა, რაც გამოიხატა 
ქალაქების და სოფლების მასობრივად 
ერთ საარჩევნო სივრცეში მოთავსებით. 
ეს ნაბიჯი გადაიდგა პუტინის პარტიის 
- ერთიანი რუსეთის სასარგებლოდ, 
რომელსაც ტრადიციულად რეგიონებში 
უფრო მეტი მხარდამჭერი ჰყავს;

- ნასამართლევ პიროვნებებს 
გაუუქმდათ პასიური საარჩევნო უფლება, 
რაც პირველ რიგში პოპულარულ 
ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს ალექსეი 
ნავალნის და მიხაილ ხოდარკოვსკის 
ეხებოდაiii;

საარჩევნო პროცესი, 
ოპოზიციური ძალები და შედეგები

2016 წლის არჩევნების სკანდალების 
და საპროტესტო გამოსვლების გარეშე 
ჩატარება პუტინისთვის მნიშვნელოვანია 
ორი ფაქტორის გათვალისწინებით: ა) 
დაარწმუნოს თავად ამომრჩეველი, რომ 
არ ხდება მათი ისე აშკარად გაცურება, 
როგორც 2011 წელს ბ) დაანახოს 
დასავლეთს, რომ ის ერთპიროვნული 
მმართველია და ქვეყანაში რეალურად 
მისი პარტიის გარდა არ არსებობს ძალა, 
რომელსაც აქვს მოსახლეობის ფართო 
მხარდაჭერა.

რაც  შეეხება პირველ მიზანს, სწორედ ის 
გახდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარედ ადამიანის უფლებათა 
საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის ელა 
პამფილოვას დანიშვნის საბაბი.  გარდა 
ამისა, საარჩევნო ზღვარი 7%-დან 5%-
მდე შემცირდა და პარტიების არჩევნებზე 
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რეგისტრაციაც გაადვილდა. შესაბამისად, 
არჩევნებში 2011 წლისგან განსხვავებით 
თითქმის ორჯერ მეტი, 14 პარტია იღებდა 
მონაწილეობას.  თუმცა, რეალურად 
ეს ცვლილებები ფასადურია, რადგან 
პარტიების ნაწილი  წინასაარჩევნოდ 
შეიქმნა ოპოზიციური პარტიებისთვის ხმების 
წართმევის მიზნით. გარდა ამისა, ხდებოდა 
ე.წ. ტყუპების პრინიციპის გამოყენება, 
როცა ცალკეულ საარჩევნო უბნებში 
ოპოზიციური ძალების კანდიდატების 
სახელების და გვარების მქონე იდენტური 
კანდიდატების რეგისტრაცია მოხდა პრო-
სახელისუფლებო ძალების მიერ.  მასიურად 

მოხდა ასევე ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ 
მიმდინარე მონაცემებით დაახლოებით 
5000 საჩივარი შევიდა ცენტრალურ 
საარჩევნო კომისიაში, მათგან არც ერთი 
არ ყოფილა ჩეჩნეთიდანiv. 

აღსანიშნავია რომ არჩევნებში 
მონაწილე პარტიებიდან მხოლოდ ოთხმა 
პარტიამ, პუტინის „ერთიანმა რუსეთმა“, 
კომუნისტურმა პარტია, ჟირინოვსკის 
ლიბერალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ 
და „სამართლიანმა რუსეთმა“ მოახერხა 
5%-იანი ზღვარის გადალახვა:

რეალურ ოპოზიციას (პარნასი, 
იაბლოკო) ძალიან მცირე შანსი დარჩა 
განხორციელებული ცვლილებების 
შედეგად წარმატების მისაღწევად. 
გარდა იმისა, რომ უშუალოდ კრემლთან 
ახლოს მოკლეს ოპოზიციონერი 
პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი, მოხდა 
პუტინის მეორე, მნიშვნელოვანი 
მოწინააღმდეგის, ყოფილი პრემიერ-
მინისტრის კასიანოვის ჩამოშორება. 

კასიანოვის დისკრედიტაცია, რომელიც 
გაერთიანებული ოპოზიციის ერთობლივი 
კანდიდატი უნდა ყოფილიყო, ბრიტანელ 
აქტივისტთან სექსის ამსახველი ვიდეოს 
გამოქვეყნების შედეგად გარდაუვალი იყო. 
აღსანიშნავია, რომ ვიდეო კრემლის ერთ-
ერთმა პროპაგანდისტულმა არხმა NTV-მ 
გამოაქვეყნა. გარდა იმისა, რომ ოპოზიციურ 
ძალებს შეეზღუდათ სამოქმედო არეალი, 
მათ ვერ მოახერხეს კონსოლიდაცია 
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და დიდი ქალაქებისგან განსხვავებით, 
რეგიონებში ამომრჩევლების მობილიზება. 
თუ არსებულ შედეგებს გადავხედავთ 
და ერთმანეთს შევადარებთ 2016 წლის 
და 2011 წლის არჩევნების შედეგებს 

„ერთიანი რუსეთის“ მხარდამჭერ 
ამომრჩეველთა რაოდენობა 5 %-ით 
გაიზარდა. ასევე დაახლოებით 1,7 %-ით 
გაიზარდა ჟირინოვსკის „ლიბერალურ-
დემოკრატიული პარტიის“ მხარდაჭერა:

ამავდროულად თითქმის 1,5%-ით 
შემცირდა იაბლოკოს ამომრჩეველთა 
რაოდენობა. პარნასი კი 2011 წლის 
საპარლამენტო არჩევნებზე ცენტრალურმა 
საარჩევნო კომისიამ არ დაუშვა. 

პარლამენტში „ერთიანი რუსეთის“ 
გარდა წარმოდგენილი იქნება ე.წ. 
სისტემური ოპოზიცია კომუნისტური 
პარტიის, კრემლის პროექტის -  
„სამართლიანი რუსეთის“ და ჟირინოვსკის 
ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიების 
სახით, რომლებიც დიდწილად ჰარმონიაში 
არიან სამთავრობო პარტიის - „ერთიანი 
რუსეთის პოლიტიკასთან“ და არ 
წარმოადგენენ  რეალურ ოპოზიციას. 

რუსეთის შერეული საარჩევნო სისტემიდან 
გამომდინარე, რომლის მიხედვით 
პარლამენტის წევრთა ნახევრის (225 
მანდატი) არჩევა მაჟორიტარული წესით 
ხდება, „ერთიანი რუსეთის“ კანდიდატებმა 
ერთმანდატიანი ოლქების აბსოლუტურ 
უმრავლესობაში გაიმარჯვეს. საბოლოოდ, 
რუსეთის სახელმწიფო დუმაში „ერთიანმა 
რუსეთმა“ მანდატების 76% მიიღო, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ პარტიამ გადალახა 
2/3-ისთვის საჭირო 300-მანდატიანი ზღვარი 
და ფლობს აბსოლუტურ უმრავლესობას. 
ეს ფაქტი კი პუტინს საშუალებას აძლევს 
შეცვალოს კონსტიტუცია, ისე რომ არ 
დაჭირდეს თუნდაც სისტემური ოპოზიციის 
დახმარება:
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რას ნიშნავს რუსეთში მიმდინარე 
პროცესები საქართველოსთვის?

საქართველოსთვის 2016 წლის 
რუსეთის არჩევნები მნიშვნელოვანია, 
იმ მხრივ, რომ მიმდინარე პროცესების 
გათვალისწინებით რუსეთის პოლიტიკა 
საქართველოსთან მიმართებაში დიდი 
ალბათობით უფრო ხისტი გახდება. 
ამაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ პუტინი 
განაგრძობს საკუთარი ძალაუფლების 
განმტკიცების პროექტს. 2018 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნებამდე  დაგეგმილია 
სუპერ-სამინისტროს შექმნა სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამინისტროს სახით. 
აღნიშნული სამინისტრო გააერთიანებს 
ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურს 
(ФСБ), საგარეო დაზვერვის უწყებას (СВР) 
და პრეზიდენტის/მთავრობის დაცვის 
სამსახურსvii.  სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამინისტროს შექმნით პუტინი რეალურად 
აღადგენს კგბ-ს, რომელმაც განსაზღვრა 
მისი პოლიტიკური მრწამსი. საპრეზიდენტო 
არჩევნებამდე მსგავსი მონსტრი 

სამინისტროს შექმნით, კიდევ უფრო 
იზრდება შანსი, რომ მინიმუმ 2024 წლამდე, 
უკვე მეოთხე ვადით რუსეთის პრეზიდენტი 
პუტინი იქნება. 

ამასთანავე, ქართული ტერიტორიების 
ფორმალური ანექსიის მიმართულებით 
რუსეთმა საპარლამენტო არჩევნების 
ფარგლებში გადადგა საქართველოსთვის 
ძალზე მტკივნეული ნაბიჯები. რაც გამოისახა 
აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში 
რუსეთის დუმის საარჩევნო უბნების 
გახსნით.viii  საქართველოს ყველაფერი 
ეს ხდება საერთაშორისო მონიტორინგის 
მექანიზმის არარსებობის პირობებში, 
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის 
შეზღუდული საქმიანობის ჩათვლით, 
რომელსაც უარი ეთქვა ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე შესვლაზე, საგარეო 
საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 
რომელმაც დაგმო ეს ფაქტი და მოუწოდა 
საერთაშორისო თანამეგობრობას 
რეაგირება მოახდინოს რუსეთის 
უკანონო ქმედებაზე, ორივე რეგიონში 
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მცხოვრები 114 ათასზე მეტი ადამიანის 
დარეგისტრირება მოხდა ამომრჩევლის 
სტატუსით.ix  აფხაზების და ოსების 
რუსული პასპორტებით „შეიარაღების“ 
მეშვეობით, რუსეთმა ხელოვნურად შექმნა 
ინსტრუმენტი, რომლითაც ის ყოველთვის 
შეეცდება გაამართლოს ინტერვენცია 
საქართველოს ტერიტორიაზე. რუსეთის 
საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, ასევე 
კრემლის მიერ ანექსირებულ ყირიმის 
ნახევარკუნძულზე, რის გამოც უკრაინის 
მთავრობამ მსოფლიო თანამეგობრობას 
მოუწოდა არ აღიაროს არჩევნები, როგორც 
საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. 

იმისთვის რომ შეინარჩუნოს 
ძალაუფლება, კრემლი სამომავლოდ 
საგარეო პოლიტიკას ისევ აქტიურად 
გამოიყენებს მოსახლეობის იმპერიული 
ვნებების დასაკმაყოფილებლად. 
აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი 
ფინანსურად რუსეთისთვის მხოლოდ 
ტვირთია, რომლის საფასურის გადახდა 
კრემლს ორივე რეგიონის რუსეთის 
საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტად 
გამოყენების სანაცვლოდ უღირს. სწორედ 
იმიტომ, რომ თვალი აუხვიოს საკუთარ 
მოსახლეობას სოციალურ თუ ეკონომიკურ 
პრობლემებთან მიმართებაში, პუტინი 
ცდილობს ძლიერი პროპაგანდისტული 
მანქანის მეშვეობით (ტელევიზიები, 
ტროლების სისტემა) გააძლიეროს 
იმპერიალისტური მისწრაფებები რუსეთის 
მოსახლეობაში და დასავლეთის ქვეყნებში 
ანტი-ამერიკანიზმის ხარჯზე მოიპოვოს 
მხარდამჭერები. ამ მიზნით აქტიურად 
ხდება ევროპაში მემარჯვენე და მემარცხენე 
პოპულისტურ პარტიებთან კომუნიკაცია 
(მაგ. ლე პენის პარტია, გერმანული 
„ალტერნატივა გერმანიისთვის“, 
გერმანიის მემარცხენე პარტია, და ა.შ.) 

და ლტოლვილების თემით სპეკულირება. 
შესაბამისად გრძელვადიან პერსპექტივაში 
მოსალოდნელია, რომ რუსეთი კიდევ 
უფრო ინტენსიურად შეეცდება ხელი 
შეუშალოს საქართველოს დასავლეთთან 
ინტეგრაციას და ძირი გამოუთხაროს 
მოსახლეობაში არსებულ დადებით 
განწყობას ინტეგრაციის პროცესთან 
მიმართებაში. ე.წ. რბილი ძალის 
გამოყენებით ეს პროცესი დიდი ხანია 
მიმდინარეობს. მაგალითისთვის პრო-
რუსული და ანტი-დასავლური პროპაგანდის 
გავრცელება მედიასაშუალებებით, უკვე 
აკრძალული პოლიტიკური დაჯგუფებების 
მოთხოვნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
ეთერში საქართველოში რუსეთის ბაზების 
დაბრუნების თაობაზე და ასევე ცალკეული 
განცხადებები უტოპიურ უბლოკო 
სტატუსთან მიმართებაშიც საკმარისია. 

დასკვნა

პუტინის რუსეთს არ შეუძლია 
თანამედროვე, ევროპული 
სახელმწიფოების მსგავსად აწარმოოს 
საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც 
დიდწილად ეკონომიკური ინტერესები 
განსაზღვრავს. არ შეუძლია იმიტომ, რომ 
პეტრე I-ის მიერ 1721 წელს დაწყებული 
იმპერიული ისტორია 1917 წლის თებერვლის 
რევოლუციით არ დასრულებულა. 
პირიქით ბოლშევიკებმა გააგრძელეს 
იმპერიული ხაზი და არც საბჭოთა კავშირის 
დაშლის შემდეგ მომხდარა რუსული  
საზოგადოების თუ პოლიტიკური ელიტების 
რეალური ტრანსფორმაცია. სტალინის, 
როგორც ისტორიული პიროვნების 
პოპულარობა, ქვეყნის სათავეში კგბ-ს 
თანამშრომლის ყოფნა და პუტინის მიერ  
კგბ-ს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამინისტროდ რეანკარნაცია, ამის 
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საუკეთესო მაგალითია. გარდა ამისა, 
მოსახლეობის დიდი ნაწილი მხარს უჭერს 
პუტინის საგარეო პოლიტიკას, რასაც მისი 
პოპულარობის ზრდის გარდა, პოპულისტი 
ჟირინოვსკის პარტიის და „ერთიანი 
რუსეთის“ მხარდამჭერების რაოდენობის 
ზრდაც ადასტურებს. მიუხედავად იმისა, 
რომ ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურების 
მიმართ მოსახლეობის ნდობა გამომდინარე 
ავტორიტარიზმიდან და კორუფციის მაღალი 
დონიდის არსებობიდან გამომდინარე 
საკმაოდ დაბალია, თუმცა პუტინი მაღალ 
რეიტინგს მაინც ინარჩუნებს. სწორედ ეს 
არის დიდი ალბათობით პუტინის მიზანი. 
მაშინ როცა სახელმწიფო ინსტიტუციების 
მიმართ მოსახლეობა ნდობას კარგავს 
და პრეზიდენტის მიმართ ნდობა პირიქით 
იზრდება, ეს მას სამოქმედო არეალის 
განვრცობის და ავტორიტარიზმის ხარისხის 
გაზრდის საშუალებას აძლევს.

თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ 
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების 
შედეგად განმტკიცებული პოზიციით, 
კონსტიტუციის შეცვლის შესაძლებლობით, 
უსაფრთხოების სამსახურების 
სახელმწიფოს ხელში უფრო მძლავრ 
ინსტრუმენტად გადაქცევით, 2018 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის პუტინს 
მეოთხე ვადით პრეზიდენტად არჩევა 
გარანტირებული აქვს. შესაბამისად 
რუსეთის საგარეო პოლიტიკური აქტივობები 
რუსეთის სამეზობლოში მჭიდროდაა 
დაკავშირებული რუსეთის საშინაო 
პოლიტიკასთან, რომლის ფარგლებში 
არსებული დეფიციტის კომპენსირებას 
პუტინი სწორედ აგრესიული საგარეო 
პოლიტიკის მეშვეობით ახდენს. მართალია, 
პუტინის პოპულარობა იზრდება, რაც 
პარადოქსია იმ ფაქტთან მიმართებაში, რომ 
პარალელურად იზრდება უკმაყოფილება 
სისტემის მიმართ. უკმაყოფილების მიზეზი 

არა იმდენად დემოკრატიის დეფიციტი, 
არამედ ეკონომიკური სტაგნაციაა. 
ეკონომიკური სანქციებმა, ინფლაციამ, 
ნავთობის და გაზის დაბალმა ფასმა აუძულა 
პუტინი მაისში, ეკონომიკური საბჭოს 
შეკრებაზე ეთქვა შემდეგი წინადადება: „თუ 
ეკონომიკური ზრდისთვის არ აღმოვაჩენთ 
ახალ წყაროებს, ეკონომიკური 
განვითარების დინამიკა ისევ ნულოვანი 
იქნება“.X  პრემიერმინისტრის მედვედევის 
ყირიმის ნახევარკუნძულზე სტუმრობისას, 
პენსიონერის შეკითხვაზე, თუ როგორ 
იარსებოს არსებული პენსიით, მედვედევმა 
უპასუხა, რომ მთავრობას არ აქვს ფული 
და მოსახლეობამ უნდა გაუძლოს კრიზისს. 

პუტინის მიერ რუსული პოლიტიკის 
ერთი ადამიანის შოუდ ქცევა, სტალინის 
სტილში პიროვნების კულტის განვითარება 
და ერთპიროვნული მმართველობის 
სტილი, პუტინისთვის ძალაუფლების 
შენარჩუნების პარალელურად 
საფრთხესაც წარმოადგენს. რადგან ყველა 
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მასზეა 
დამოკიდებული, მოსახლეობას აქვს 
მოლოდინი, რომ პუტინი ერთადერთია 
ვისაც შეუძლია არსებული პრობლემების 
გადაჭრა. შესაბამისად დიდია მინიმუმ 2018 
წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ 
ცვლილებების მოლოდინი. თუმცა ცხადია, 
რომ პუტინი და მის ირგვლივ არსებული 
ადამიანთა მცირე წრე, რომელიც 
რეალურად მართავს ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესებს, ვერ თავაზობს მოსახლეობას 
ეკონომიკის განვითარების მდგრად 
პროექტს. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი 
მთავარი მიზეზი, თუ რატომ გეგმავს პუტინი 
უსაფრთხოების სამსახურის გაძლიერებას. 

პუტინის ფიგურის ირგვლივ 
ძალაუფლების კიდევ უფრო პოლარიზაციის, 
ავტორიტარიზმის ზრდის  და ეკონომიკური 
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სტაგნაციის ფონზე, პუტინის ხელში 
აგრესიული საგარეო პოლიტიკა 
რეალურად ერთადერთ ინსტრუმენტად 
რჩება, შეინარჩუნოს ძალაუფლება. 
მიუხედავად იმისა, რომ ანექსირებული, 
თუ ოკუპირებული ტერიტორიების 
შენახვა, ასევე სამხედრო ოპერაციების 
დაფინანსება კიდევ უფრო რთული გახდა 
სუსტი რუსული ეკონომიკისთვის კრიზისის 
პირობებში, წარმოუდგენელია პუტინმა 

აღნიშნული ხაზის გაგრძელებაზე საკუთარი 
ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით 
უარი თქვას. მაშინ, როცა რუსეთი ნატოს 
მიერ რუსეთისთვის ალყის შემორტყმაზე 
და აგრესიულ პოლიტიკაზე საუბრობს, 
რუსეთის სამხედრო შენართები იმყოფება 
მოლდვეთში, უკრაინაში და საქართველოში 
აღნიშნული სახელმწიფოების სურვილის 
წინააღმდეგ.

შესაბამისად მომავალში 
მოსალოდნელია, რომ რუსეთი 
საქართველოს დასავლეთთან ინტეგრაციის 
პარალელურად საქართველოში 
სიტუაციის დესტბილიზაციას კიდევ უფრო 
აქტიურად შეეცდება რამდენიმე ფაქტორის 
გათვალისიწინებით:

• რუსული მმართველი ელიტების 
პერსპექტივიდან საქართველო საფრთხეს 
წარმოადგენს, როგორც რეგიონში 
დემოკრატიული განვითარების მაგალითი, 

რომელმაც შესაძლოა „უარყოფითი“ 
ზეგავლენა მოახდინოს რუსეთის 
მოსახლეობაზე;

• საქართველოს ევროკავშირთან  
და ნატოსთან სწრაფი ტემპებით და 
რაც მთავარია წარმატებით ინტეგრაცია 
წინააღმდეგობაში მოდის პუტინის 
მიერ ისტორიული ელემენტებით 
ინსტრუმენტალიზებულ საგარეო 
პოლიტიკასთან, რომელიც მის საშინაო 
პოპულარობას განაპირობებს;
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• რუსეთში არსებულ ეკონომიკურ 
გამოწვევებთან დაკავშირებით პუტინის 
მიერ ახალი გზების ძიების საკითხი 
შესაძლოა უფრო მჭიდროდ დაუკავშირდეს 
საგარეო პოლიტიკას. საქართველოს, 
როგორც სატრანსპორტო დერეფნის 
ფუნქციის ზრდა (აბრეშუმის გზის თემის 
განახლება, ტრანსადრიატიკული 
გაზსადენი) რუსეთის გვერდის ავლით, 
ეკონომიკური კრიზისის გამწვავების 
პარალელურად შესაძლოა აგრესიული 
საგარეო პოლიტიკის კიდევ ერთი საბაბი 
გახდეს ახლო მომავალში.
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