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რუსეთის ინტერესები დასავლეთ ბალკანეთში 

 

Tornike ciramua 

 

დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების, ხორვატიისა და ალბანეთის ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციამ, რეგიონის დანარჩენი ქვეყნებისთვის 

ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისთვის პრეცედენტი და სტიმული გააჩინა. სერბეთი, 

მაკედონიის რესპუბლიკა, ბოსნია-ჰერცეგოვინა და მონტენეგრო ევროპულ და 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე რუსეთის გავლენის ქვეშ არიან მოქცეულნი. 

მიუხედავად თვალსაჩინო პროგრესისა, აღნიშული ქვეყნები კვლავ შორს არიან 

ევროკავშირის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიტერიუმებთან თავსებადობისგან. 

რეგიონში კანონის უზენაესობის დაცვა, კორუფცია, ორგანიზებული დანაშაული და სხვა 

პრობლემები ჭარბობს, რაშიც გარკვეულწილად ოფიციალური მოსკოვის ხელი ურევია.1 

რუსულ-ბალკანური ურთიერთობები სათავეს აქ მცხოვრები ერების სლავური და 

მართლამიდებლური წარმომავლობისგან იღებს, რაც მყარ ისტორიულ საფუძვლებზეა 

დაშენებული. რეგიონში მოსკოვის მომძლავრებული ინტერესები სათავეს 2014 წელს, 

ყირიმის ანექსიის შემდგომ იღებს. ჯერ კიდევ 1999 წელს, როდესაც რუსეთისთვის 

კოსოვო ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა, სერბეთში ოპერაციის წარმოებით ნატომ 

უგულებელჰყო მოსკოვის მომძლავრებული რეგიონალური ინტერესები, რომელმაც 

მწვავედ იჩინა თავი 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდგომ.  

ყოველთვის ცხადი იყო, რომ სერბეთისა და რუსეთის ისტორიულ კავშირებს, 

რომლებიც ერთმანეთს „მართლმადიდებელ ძმებს“ უწოდობენ, სლავური და 

რელიგიური ურთიერთობები ამყარებს. ამის დასტურად 2008 წელს, რუსეთის მიერ 

გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებაზე 

                                                           
1 Milan Simurdic, Western Balkans between Geography and Geopolitics, FES (2016) 
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რეზოლუციის ვეტოს დადებაც კი გამოდგება.2 ამიტომაც არის, რომ კოსოვოს სერბული 

ნაწილი დიდი სიმპათიებით არის განწყობილი რუსული პოლიტიკისადმი. ამგვარ 

მოცემულობაში, ვლადიმერ პუტინს არაერთხელ დაუდასტურებია სერბეთის მიმართ 

პოზიტიური განწყობები და მისი ნომერ პირველი მოკავშირეობა. ალექსანდრე ვუჩიჩის 

პროევროპული დამოკიდებულების ფონზე, „ევრაზიის ეკონომიკური გაერთიანებაში“ 

შესვლისთვის სერბეთი რუსეთისგან დიდ ზეწოლას განიცდის. სერბეთი ევროკავშირის 

კანდიდატი ქვეყანაა და მისი მოსახლეობის 40 პროცენტი ევროკავშირში ინტეგრაციას 

უჭერს მხარს. მიუხედავად ამისა კრემლი სამხედრო წვრთნებს ატარებს, რომელიც 

უკანასკნელად 2018 წლის აგვისტოში, რუსეთში გაიმართა.3 

რუსული ინტერესები ბოსნია-ჰერცეგოვინას რესპუბლიკა სრპსკას ნაწილშიც ვრცელდება. 

ოფიციალური სარაევოს ევროპული ინტეგრაციის ერთ-ერთი მთავარ დაბრკოლებას 

მოსკოვის ინტერესები წარმოადგენს. რესპუბლიკა სრპსკას პრეზიდენტი, მილორად 

დოდიკი ავტონომიური ოლქის დამოუკიდებლობის ინიციატივით გამოდის. ამ იდეას, 

მისი მოსკოვში ვიზიტისას, რუსეთის ინსპირაციის გარეშე არ ჩაუვლია. 

რუსეთთან მიმართებაში ძალიან კომპლექსურია მაკედონიის საკითხი. სკოპიეს ყოფილი 

სამთავრობო ძალა VMRO, რუსული პოლიტიკის გავლენის ქვეშ მოექცა, რის შედეგადაც, 

2016 წლის ზამთარში ჩატარებული არჩევნების შემდეგ, მთავრობის ჩამოყალიბება 

მხოლოდ 2017 წლის მაისში მოხერხდა. რუსული პოლიტიკური გავლენის შედეგი გახდა 

სკოპიეს, როგორც კანდიდატი ქვეყნის მკვეთრი რეგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების 

პროცესში. ყოფილი მმართველი ძალა გრუევსკის მეთაურობით, სწორედ ვლადიმერ 

პუტინის პოლიტიკის აშკარა მხარდამჭერი იყო. პარარელურად, ეუთოში რუსეთის 

მუდმივმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა, რომ დროა 

მაკედონიის საკითხში საერთაშორისო ჩარევა შეწყდეს: „აუცილებელია, რომ მაკედონიის 

საშინაო საქმეებში საერთაშორისო ინტერვენცია შეჩერდეს. yvelas მოვუწდებ, პატივი 

ვცეთ მაკედონიელი ხალხის უფლებებს და ისინი თავად აირჩევენ საკუთარ მომავალს“.4 

                                                           
2 The economist, Russia Appears to cause trouble in the Balkans (2016) 
3 Rs.Info: Joint Russian-Serbian military exercise (2018) 
4 EWB, Russia: Foreign interference into Macedonia must stop (2017) 
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რუსი დიპლომატის ამგვარი განცხადება ღიმილისმომგვრელია მით უფრო, რომ 

ოფიციალური სკოპიე მწვავე პოლიტიკურ კრიზისში სწორედ რუსეთის აქტიური 

ჩარევით  აღმოჩნდა. 28 წევრისგან შემდგარი ევროკავშირის ლიდერებმა უკანასკნელ 

სამიტზე ხაზგასით დასძინეს, რომ ისინი ერთგულნი არიან დაპირებისა, რომ მაკედონია 

და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები გახდებიან.5 

ეს დაპირება მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის გავლენა ბალკანეთის 

რეგიონზე გაზრდილია. 2017 წლის მარტში, ევროკავშირის კომისარმა იოჰანეს ჰანმა 

განაცხადა: „მაკედონიას სჭირდება თავი დააღწიოს პოლიტიკურ კრიზისს და 

ჩამოაყალიბოს მთავრობა“. მართლაც, გასული წლის მაისში ჩამოყალიბებული 

მთავრობის შედეგად, მაკედონიამ  პოლიტიკური კრიზისიდან თავის დაღწევა მოახერხა 

და მეტიც, ოფიციალურმა სკოპიემ საბერძნეთთან სახელწოდებასთან დაკავშირებული 

დავა დაასრულა,6 რომელსაც წინ უძღოდა 30 დეკემბერს, მაკედონიაში ქვეყნის 

სახელწოდების ცვლილებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმი, სადაც კრემლი 

პოლიტიკურად და ფინანსურად ულტრა-მემარჯვენე ჯგუფებსა და ოპოზიციურ 

გაერთიანებას უჭერდა მხარს.  

მონტენეგროს ეკონომიკა მკვეთრად დამოკიდებულია რუსულ ინვესტიციებზე. 2006 

წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, ქვეყანა მნიშვნელოვნად დაეყრდნო 

რუსეთს და დღემდე, მოსკოვი გავლენის გაფართოებას ცდილობს პოლიტიკურ სცენაზე7. 

მონტენეგროში ეთნიკურად სერბი მოსახლეობა რუსეთთან მოკავშირეობის, ხოლო 

მონტენეგროს მოსახლეობის უმრავლესობა კი დასავლეთთან მეტი ინტეგრაციის 

მომხრეა. მეტიც, მონტენეგროს მთავრობის მიერ, უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით, 

სანქციების მხარდაჭერა აშკარა სიგნალი იყო რუსეთისთვის, რომ პოდგორიცას 

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ურყევია და არ აპირებს საკუთარი 

                                                           
5 EWB, Russian goal in the region is to weaken EU and NATO (2017) 
6 საბერძნეთსა და FYROM-ს (საერთაშორისო არენაზე 1993 წლიდან  დროებით სახელწოდებას – ყოფილი იუგოსლავიის 

რესპუბლიკა მაკედონიას იყენებს) შორის მაკედონიის სახელწოდებასთან დაკავშირებული დავა 1991 წლიდან იღებს სათავეს, 

როდესაც იუგოსლავიის სოციალისტური ფედერაციული რესპუბლიკის ერთ-ერთმა სუბიექტმა „მაკედონიის რესპუბლიკის“ 

სახელით დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ახალი სახელმწიფოს დროშაზე უძველესი მაკედონიის სამეფოსა და მმართველი 

დინასტიის – არგეადების სიმბოლო – ვერგინას მზე გამოსახა. 

7 Christian Nunlist, The western Balkans between Europe and Russia, CSS analyses (2015) 
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სახელმწიფო პოლიტიკიდან გადახვევას. რუსული გავლენა იმდენად დიდია, რომ მისი 

სპეცსამსახურები მონტენეგროში 2016 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების 

დროს, გადატრიალებაში ამხილეს.8 ასეთი ვითარების ფონზე, სლოვაკეთის პრემიერ-

მინისტრი რობერტ ფიცო მონტენეგროს ევროკავშირში დაჩქარებული წესით მიღების 

ინიციატივით გამოვიდა.9 გარდა ამისა, მონტენეგრო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 

29-ე წევრი-სახელმწიფო გახდა და რაც უფრო შორდება რუსეთს, მით უფრო სუსტდება 

მოსკოვის გავლენა.  

 

ილუსტრაცია 1: რუსეთის გავლენის დონეები დასავლეთ ბალკანეთში10 

დასავლეთ ბალკანეთში მოსკოვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი ე.წ. 

საინფორმაციო კამპანიაა. მეტიც, მისი მასობრივი საშუალებების როლი საგანგაშოდ 

დიდია. რუსეთი რეგიონის სხვადასხვა ქვეყანაში, RT-სა და სერბულენოვან Sputnik-ს 

                                                           
8 EuropeanWesternBalkans, Attempted coup in Montenegro put a spin US-Russia relations (2017) 
9 EWB, Montenegro to join EU through urgent procedure? (2017) 
10 Francisco Lasheras, Return to Instability: How migration and great power politics threaten western Balkans, European council on foreign 

relations (2016) 
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ფლობს. მკვეთრად გაზრდილია რუსული ფსევდოსაინფორმაციო მედია-საშუალებებისა 

და ტაბლოიდების რიცხვი, რომელიც ანტიდასავლური პროპაგანდისტული ნარატივითაა 

გაჯერებული. მონტენეგროს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების ფონზე, 

კვლავ გრძელდება ოფიციალურ პოდგორიცასა და პრორუსულად განწყობილ 

ოპოზიციურ პარტიათა დაპირისპირება, ხოლო რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი 

ნიკოლაი პატრუშევი დასავლეთს მაკედონიის, მონტენეგროსა და ბოსნიის ევროკავშირსა 

და ნატოში ძალისმიერი გზებით გაწევრიანებაში ადანაშაულებს.11 

აღსანიშნავია, რომ რუსეთს გავლენის ერთ-ერთი საფუძველი დასავლეთ ბალკანეთის 

ენერგოდამოკიდებულებაა. სერბეთი, ბოსნია და მაკედონია რუსული ბუნებრივი აირის 

იმპორტზე არიან დამოკიდებულნი, ხოლო სერბეთი - 75 პროცენტით. გარდა ამისა, 

სერბული და ბოსნიური ენერგო კომპანიები კრემლის მიერ კონტროლდება, რომელთა 

რუსი აქციონერები გაზისა და ნავთობის წარმოებაში მსხვილ ექსკლუზიურ უფლებებს 

ფლობენ.12 

 

ქვეყანა რუსეთის გავლენა 
გავლენის 

დონე 

სერბეთი 

მართლმადიდებლური და რელიგიური კავშირები 

უნიკალურს ხდის მათ ურთიერთობას. რუსეთი გაეროს 

უშიშროების საბჭოში სერბეთის სასარგებლოდ ვეტოს 

იყენებს.   

რბილი ძალა: რუსეთი და პუტინი სერბულ 

ნაციონალისტურ და პარამილიტარისტურ ჯგუფებს უჭერენ 

მხარს.  

პროპაგანდა: რუსეთი აქტიურად იყენებს RT, Sputnik-სა და 

და სხვა მედია საშუალებებს პროპაგანდისთვის.  

მაღალი 

                                                           
11 Realcleardefense, Russian information operations in the western Balkans (2017) 
12 Francisco Lasheras, Return to instability, EC on foreign relations (2016) 
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ეკონომიკა: ბელგრადი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

რუსეთის ენერგო რესურსებზე. მოსკოვი დამატებით 

ფინანსურ მხარდაჭერას გასცემს.  

უსაფრთხოება: სერბეთი და რუსეთი საერთო სამხედრო 

წვრთნებს ატარებენ.  

სანქციები: სერბეთი, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის 

სანქციებს არ უერთდება. 

ბოსნია-

ჰერცეგოვინა 

რუსეთი სერბული რეგიონის რეპუბლიკა სრპსკას 

მხარდამჭერია და ხელს უშლის დეიტონის შეთანხმების 

აღსრულებას.13 რუსეთმა დეიტონის შეთანხმებისა და 

სრებრენიცას გენოციდის შესახებ რეზოლუციებს ვეტო 

დაადო. 

რბილი ძალა: რუსეთის მხარდაჭერა რეპუბლიკა სრპსკაზე, 

ხელს უწყობს პროსერბული და პროდასავლური 

ღირებულებების გაძლიერებას.  

ეკონომიკა: რუსული კომპანიები ბოსნიის ენერგო კომპანიებს 

აკონტროლებენ.  

უსაფრთხოება: რუსეთმა და რეპუბლიკა სრპსკამ ახლახანს 

უსაფრთხოების თანამშრომლობა აამოქმედეს. 

სანქციები: ბოსნია რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის 

სანქციებს არ უერთდება. 

მაღალი 

მაკედონია 

რუსეთი მაკედონიის პოლიტიკაში მწვავედ ერევა. სკოპიესა 

და ათენს შორის სახელწოდებასთან დაკავშირებით 

მიღწეული შეთანხმების თაობაზე მაკედონიაში გამართულ 

რეფერენდუმში კრემლის ჩარევა 

რბილი ძალა: რუსეთი მაკედონიის ყოფილ მმართველ 

პარტიას (VMRO-DPMNE) ახალისებს.  

საშუალო 

                                                           
13 დეიტონის შეთანხმებას ხელი მოეწერა 1995 წლის 14 დეკემბერს. შედეგად, დასრულდა იუგოსლავიის ომი და ბოსნია-

ჰერცეგოვინა დაიყო ორ სუბიექტად - ბოსნიის კონფედერაცია (ბოსნიელი მუსლიმები და ხორვატები) და სრსპკას 

რესპუბლიკა (სერბები)  
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პროპაგანდა: რუსეთი პრორუსულ ძალებს ახალისებს  

ეკონომიკა: რუსეთ, მაკედონიაში მცირე ეკონომიკური 

გავლენები აქვს  

სანქციები: მაკედონია მოსკოვის წინააღმდეგ ევროკავშირის 

მიერ დაწესებულ სანქციებს არ უერთდება 

მონტენეგრო 

რუსეთი, მონტენეგროს პროდასავლურ ხელისუფლებასთან 

წინააღმდეგობაშია. რუსეთის დაზვერვა მონტენეგროში 

გადატრიალების მცდელობაში არის მხილებული.  

პროპაგანდა: რუსეთი მონტენეგროში, ანტისერბულ და 

ანტიდასავლური ღირებულებების მხარდამჭერია  

უსაფრთხოება: რუსეთი მონტენეგროს ნატო-ში შესვლის 

წინააღმდეგია  

ეკონომიკა: რუსეთი, მონტენეგროში მსხვილ ინვესტიას 

ახორციელებს, ტურიზმსა და კერძო სექტორში.  

სანქციები: მონტენეგრო, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის 

სანქციებს უერთდება 

საშუალო 

კოსოვო 

რუსეთი, კოსოვოს პრო-სერბული მხარის მხარდამჭერია. იგი 

კოსოვოს დამოუკიდებლობას არ აღიარებს.  

პროპაგანდა: მოსკოვი კოსოვოს სერბულ მხარეში 

ანტიდასავლაური ნარატივის გავრცელებას უწყობს ხელს 

ეკონომიკა: განსაკუთრებული კავშირები ამ მიმართულებით 

არ შეინიშნება  

დაბალი 

ილუსტრაცია 2: რუსეთის გავლენების მოკლე ანალიზი14 

 

 

                                                           
14 Francisco Lasheras, Return to Instability: How migration and great power politics threaten western Balkans, European council on foreign 

relations (2016) 
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დასკვნა: 

ამრიგად, რუსეთის გავლენა დასავლეთ ბალკანეთში დიდია. რუსეთი დასავლეთ 

ბალკანეთის სახით ევროპაში დასაყრდენ იარაღს ხედავს, რომლის მეშვეობითაც, 

საკუთარი გავლენის განვრცობას მოახერხებს. მაგრამ მრავალი მკვლევარის 

თვალთახედვით, მიუხედავად რუსეთის ასეთი მკვეთრი ჩარევისა დასავლურ ბალკანურ 

პოლიტიკურ სამზარეულოში, მისთვის რეგიონის ევროკავშირში ინტეგრაცია არ არის 

იმდენად შემაშფოთებელი, რამდენადაც ნატოში. უკანასკნელ პერიოდში, სერბეთის 

პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადებების თანახმად  სერბეთი აღარ აპირებს 

ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციას და ის სამხედრო ნეიტრალიტეტს 

ინარჩუნებს, ეს კი ნაწილობრივ მოსკოვის წისქვილზე ასხამს წყალს.15 გარდა ამისა, 

ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უსაფრთხოებისა და საგარეო 

პოლიტიკის საკითხებში, ფედერიკა მოგერინიმ დასძინა: „ევროკავშირი სანდოობის 

გაზრდის მიზნით დასავლეთ ბალკანეთში იბრძვის“.16 განსაკუთრებით სერბეთში 

ჭარბობს ანტიდასავლური განცხადებები, რაც ევროკავშირში მიგრაციული კრიზისითა 

და დიდი ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვებით შეიძლება აიხსნას. მეორე 

მხრივ, რუსეთისთვის ყველაფერი არც ისე ნათელ ფერებშია. მიუხედავად სერბულ-

რუსული მჭიდრო ურთიერთობებისა, სერბეთის საზოგადოების უმრავლესობა მხარს 

უჭერს ევროკავშირში ინტეგრაციას, ისევე როგორც რეგიონის დანარჩენ ქვეყანაში. 

სერბეთის საგარეო ვაჭრობა, ევროკავშირთან 62 პროცენტს შეადგენს, მაშინ როდესაც 

რუსეთთან მხოლოდ 9 პროცენტია.17 სერბეთის რუსეთისადმი სიმპათიების მიუხედავად, 

ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყანაში დაახლოებით 48 პროცენტი ევროკავშირის მომხრეა; 

შესაბამისად, რაც უფრო მყარი იქნება დასავლეთ ბალკანეთის ევროპული და 

ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ხოლ ო დასავლეთი კონსოლიდირებული რეგიონის 

ევროპული იდეის კუთხით, მით უფრო დასუსტდება კრემლის გავლენა რეგიონში.  

                                                           
15 Maja Zivanovic, Neighbours moves towards NATO test Serbia’s neutrality, Balkaninsightt (2017) 
16 FinancialTimes. EU struggles to regain credibility in western Balkans (2017) 
17 Christian Nunlist, The western Balkans between Europe and Russia, CSS analyses (2015) 
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