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Stosunki partnerskie Unii Europejskiej i Rosji

Interesy Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej uwarunkowane s¹ w szczególnoœci ambicjami ponadregionalnymi oraz chêci¹ odgrywania decyduj¹cej roli na kontynencie, a tak¿e powi¹zaniami gospodarczymi i zapotrzebowaniem krajów europejskich
na rosyjskie surowce energetyczne. Wspó³zale¿noœci umacnia równie¿ fakt, ¿e Federacja Rosyjska oraz Unia Europejska znalaz³y siê w bezpoœrednim s¹siedztwie. Rosja
pierwszy raz graniczy na zachodzie z du¿ym instytucjonalnym s¹siadem, s¹siaduje te¿
z piêcioma pañstwami cz³onkowskimi Unii, a w dwóch z nich zamieszkuje znaczna
mniejszoœæ rosyjska – Estonii i Litwie.
Celem niniejszego studium jest w³¹czenie siê do nurtu analiz, akcentuj¹cych znaczenie wspó³pracy Federacji Rosyjskiej z Uni¹ Europejsk¹. Autor poprzez wnikliw¹
analizê zamierza dowieœæ jak wa¿nymi partnerami strategicznymi s¹ Unia i Rosja, którzy wspó³pracuj¹c w ró¿norodnych obszarach, tj. politycznym, gospodarczym, handlowym umacniaj¹ pozycjê na scenie miêdzynarodowej.
Hipotez¹ badawcz¹ niniejszego studium jest twierdzenie, ¿e dialog miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹ a Uni¹ Europejsk¹ uwarunkowany jest przede wszystkim interesami gospodarczymi, które wynikaj¹, m.in. z bliskoœci geograficznej, koniecznoœci wzajemnego
uzupe³niania siê w sektorze gospodarczym, infrastruktury oraz potencja³u gospodarczego rynku rosyjskiego i unijnego.
W celu rozwiniêcia hipotezy, postawiono nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie dokumenty reguluj¹ce stosunki miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ przyjêto oraz jak zbie¿ne s¹ interesy stron?
2. Na jakie cele wzajemnej wspó³pracy zwrócono szczególn¹ uwagê oraz jak zamierzano je osi¹gn¹æ?
3. W ramach jakich przestrzeni zamierzano prowadziæ wspólny dialog?
4. Jakie przes³anki doprowadzi³y do podjêcia decyzji o zdynamizowaniu wspó³pracy
oraz jak¹ formê instytucjonalnych spotkañ wybrano?
5. Dlaczego wspó³pracê z Uni¹ Europejsk¹ uznano priorytetem rosyjskiej polityki zagranicznej?
6. Jakie wyobra¿enia relacji Unia Europejska–Federacja Rosyjska w przysz³oœci maj¹
obie strony?
7. Na czym polega szczególny charakter gospodarczego partnerstwa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej?
8. Jak europejski popyt na Ÿród³a energii sprowadzane z Rosji wp³ywa na wzajemne
relacje?
9. Z jakiego powodu Unia Europejska anga¿uje siê w finansowe wspieranie Federacji
Rosyjskiej?
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10. Jak poszerzanie Unii Europejskiej na Wschód oddzia³uje na interesy Federacji Rosyjskiej oraz jak wp³ywa na relacje z Uni¹ Europejsk¹?
11. Jak przedstawiaj¹ siê perspektywy dalszej wspó³pracy?
W analizie wykorzystano metodê politologiczn¹ oraz wspomagano siê metod¹ historyczn¹1.
1. Relacje partnerskie Unii Europejskiej i Rosji – geneza. Po rozpadzie Zwi¹zku
Socjalistycznych Republik Radzieckich2 (ZSRR), z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych,
gdy Unia Europejska (UE) i Rosja rozpozna³y wynikaj¹ce ze wspólnej wspó³pracy potencjalne korzyœci, zarówno gospodarcze, jak i polityczne, zaczêto zastanawiaæ siê nad
bli¿sz¹ kooperacj¹ i pojawi³a siê potrzeba wypracowania porozumienia miêdzy Rosj¹
i Wspólnotami Europejskimi (WE)3. Pierwszym dokumentem okreœlaj¹cym stosunki
miêdzy Rosj¹ i UE by³a Wspólna deklaracja polityczna o partnerstwie i wspó³pracy
miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹ i Uni¹ Europejsk¹, który podpisano 9 grudnia 1993 r.
w Brukseli. W dokumencie podkreœlono mo¿liwoœæ Rosji zadecydowania o wyborze
przysz³oœci pañstwa i podjêcia decyzji w kwestii nowych instytucji demokratycznych.
Wyra¿ono wiarê, ¿e kontynuowanie wspierania demokratycznie wy³onionych organów
przyczyni siê do podniesienia ich skutecznoœci w urzeczywistnianiu zmian, a zarazem
umo¿liwi Rosji przy³¹czenie siê do pañstw europejskich, które podzielaj¹ demokratyczne wartoœci. Podstaw¹ partnerstwa powinno zatem byæ trzymanie siê zasad demokracji oraz praw cz³owieka. W deklaracji podkreœlono tak¿e nasilenie wspó³dzia³ania
politycznego w celu rozstrzygania problemów globalnych oraz poszukiwania odpowiedzi na zagro¿enia i konflikty mog¹ce zaistnieæ w przysz³oœci4. Obie strony zwróci³y
uwagê na koniecznoœæ jakoœciowej zmiany kooperacji w dziedzinie ekonomii oraz
oparcia jej na zasadach gospodarki rynkowej. Zaakcentowano, ¿e rozszerzanie UE bêdzie korzystnie wyp³ywaæ zarówno na Uniê, jak i na Federacjê Rosyjsk¹ (FR). Ponadto
UE zapewni³a o podjêciu dzia³añ, które pozwol¹ na otwarcie swego rynku na eksport
rosyjskich towarów i us³ug oraz objêciu go preferencyjnym systemem.
Poruszone w deklaracji zagadnienia zosta³y nastêpnie rozwiniête w dokumencie obowi¹zuj¹cym do czasów wspó³czesnych pt. Porozumienie o Partnerstwie
i Wspó³pracy zawartym 24 czerwca 1994 r. na greckiej wyspie Korfu5; od tego momen1

A. Chodubski, Wstêp do badañ politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk
1998, s. 75–81.
2
Na temat rosyjskiej transformacji w 90. latach XX wieku: E. Zieliñski, Wspó³czesna Rosja: studium polityczno-ustrojowe, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995.
3
Zwi¹zek Radziecki przez wiele lat nie widzia³ potrzeby nawi¹zania stosunków dyplomatycznych z Europejsk¹ Wspólnot¹ Gospodarcz¹ (EWG). Dopiero pierestrojka doprowadzi³a do zmiany
w rosyjskiej polityce. W rezultacie 18 grudnia 1989 r. zawarto pierwsz¹ dwustronn¹ Umowê o handlu, wspó³pracy handlowej i gospodarczej, która zaczê³a obowi¹zywaæ w lutym 1990 r. i do 1997 r.
stanowi³a podstawê prawn¹ stosunków Rosji z EWG, a od 1993 r. z Uni¹ Europejsk¹, W. Konoñczuk,
Stosunki UE–Rosja przed rozpoczêciem negocjacji w sprawie nowego Uk³adu o partnerstwie
i wspó³pracy, „Wspólnoty Europejskie” 2007, nr 1 (182), s. 9.
4
A. Stêpieñ-Kuczyñska, M. S³owikowski, Unia Europejska a pañstwa Europy Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 46–47.
5
Porozumienie ze wzglêdu na przeci¹gaj¹cy siê tryb ratyfikacyjny oraz ze wzglêdu na wybuch
wojny w Czeczenii oraz krytykê polityki Rosji przez UE, wcielono w ¿ycie dopiero 1 grudnia 1997 r.
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tu Uk³ad jest najwa¿niejsz¹ podstaw¹ prawn¹ stosunków Unii Europejskiej z Federacj¹
Rosyjsk¹.
Uk³ady o partnerstwie i wspó³pracy stoj¹ nisko w hierarchii umów miêdzynarodowych zawieranych przez UE, lecz Uk³ad o Partnerstwie i Wspó³pracy zawarty z Rosj¹
jest porozumieniem wyró¿niaj¹cym siê pod wzglêdem szeroko rozbudowanego dialogu
politycznego. W dokumencie zawarto ogólnikowe cele oraz zasady normuj¹ce relacje
miêdzy stronami, scharakteryzowano ramy instytucjonalne sta³ego dialogu ekonomicznego i politycznego, a ponadto kierunki wspó³pracy w konkretnych dziedzinach.
Po porozumieniu nie oczekiwano jakiegokolwiek planu stowarzyszenia FR z Uni¹ ani
jej przynale¿noœci do UE. Podstawowymi celami partnerstwa by³y: zinstytucjonalizowanie politycznego dialogu miêdzy stronami, wspomaganie wymiany handlowej i inwestycji oraz skoordynowanych relacji ekonomicznych wspieraj¹cych stabilny wzrost
gospodarczy stron, wzmocnienie politycznych i ekonomicznych swobód, ugruntowanie demokracji w FR, rozwój rosyjskiej gospodarki, a tak¿e wolnorynkowych mechanizmów, wspomaganie rosyjsko-unijnej kooperacji w kwestii gospodarki i finansów,
nauki i techniki, spraw spo³ecznych, ekologii i kultury, pog³êbianie wzajemnych relacji
UE i Rosji, w tym u³atwienie budowy miêdzy stronami strefy wolnego handlu6, tworzenie sprzyjaj¹cych warunków dla transferu inwestycji i kapita³u, wyeliminowanie
dyskryminacyjnych praktyk, wspó³praca na rzecz demokratyzacji ¿ycia oraz reform
rynkowych7. Obie strony porozumienia by³y œwiadome, i¿ dokument stanowi jedynie
podstawê do wypracowywania kolejnych porozumieñ, dlatego na jego podstawie zawierano dokumenty szczegó³owe8.
Porozumienie wyznaczy³o tak¿e nastêpuj¹ce ramy instytucjonalne w celu regularnych narad miêdzy UE a FR:
– strategiczny kierunek rozwoju relacji UE–Rosja bêdzie okreœlany podczas szczytów
szefów pañstw i rz¹dów (uczestnicz¹ w nich prezydent Rosji oraz przewodnicz¹cy
Rady UE i Komisji Europejskiej) odbywaj¹cych siê dwa razy w roku;
– omawianie konkretnych problemów bêdzie siê odbywa³o w ramach spotkañ Sta³ej
Rady Partnerstwa9, w których bêd¹ uczestniczyæ odpowiedzialni za dan¹ sferê polityki ministrowie;
– spotkania bêd¹ siê odbywaæ na szczeblu ekspertów oraz wy¿szych urzêdników;
– dialog polityczny dotycz¹cy aktualnych kwestii miêdzynarodowych bêdzie prowadzony podczas regularnych szczytów ministrów spraw zagranicznych, szczytów
wy¿szych urzêdników z ich odpowiednikami rosyjskimi, a tak¿e comiesiêcznych

po ratyfikacji przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie UE. Porozumienie zawarto na 10 lat z szans¹ na
coroczne przed³u¿anie.
6
Agreement on Partnership and Cooperation, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_russia.pdf [dostêp: 9.12.2008]; M. Raœ, Perspektywy dialogu Rosja – Unia Europejska,
w: A. Stêpieñ-Kuczyñska, T. Ja³mu¿na (red.), Dialog europejski Zachód–Wschód. Polityka – gospodarka – spo³eczeñstwo, Adam Marsza³ek, Toruñ 2006, s. 278.
7
£. Bartkowiak, Stosunki zewnêtrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ
2008, s. 105.
8
A. Stêpieñ-Kuczyñska, M. S³owikowski, op. cit., s. 52.
9
Ze Sta³¹ Rad¹ Partnerstwa mamy do czynienia od 2003 r., wczeœniej istnia³a jako Rada
Wspó³pracy, W. Konoñczuk, op. cit., s. 9.
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szczytów ambasadora FR przy UE z Trójk¹ Komitetu Politycznego i Bezpieczeñstwa10, a ponadto w ramach zespo³ów eksperckich;
– konsultacje w sprawie praw cz³owieka bêd¹ siê odbywaæ regularnie;
– wspó³praca Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Rosyjskiego bêdzie siê odbywaæ w zakresie Parlamentarnego Komitetu Wspó³pracy.
W za³o¿eniu Uk³ad mia³ pe³niæ wa¿n¹ rolê w integracji FR z gospodark¹ europejsk¹
oraz potwierdziæ i umocniæ szczególn¹ wartoœæ relacji Rosji z UE. Mimo ¿e przewidywano w nim doœæ obszerne regulacje w handlu miêdzy stronami (zbli¿enie rosyjskiego
ustawodawstwa do prawa wspólnotowego)11, okaza³o siê, ¿e pog³êbienie stosunków gospodarczych jest trudniejsze ni¿ siê spodziewano, m.in. nigdy nie rozpoczêto debaty
o stworzeniu strefy wolnego handlu – jeden z g³ównych celów uk³adu. Jest to po czêœci
wywo³ane niektórymi postanowieniami Uk³adu zak³adaj¹cymi, ¿e Rosja w najbli¿szym
czasie przyst¹pi do Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO), czego jeszcze nie osi¹gnê³a12.
Wœród priorytetowych porozumieñ przyjêtych z koñcem lat dziewiêædziesi¹tych
miêdzy FR i UE wyszczególniæ nale¿y Wspóln¹ Strategiê UE wobec Rosji13 przyjêt¹
na spotkaniu 3–4 czerwca z 1999 r. w Kolonii, a tak¿e Strategiê Rozwoju Stosunków
FR z UE w Perspektywie Œrednioterminowej tj. na lata 2000–201014, przedstawion¹
22 paŸdziernika 1999 r. w Helsinkach, a zatwierdzon¹ 3 czerwca 2000 r. dekretem prezydenta Rosji. Dokument przedstawia rosyjsk¹ wizjê partnerstwa z Uni¹.
Pierwsza Strategia wynik³a z koniecznoœci znalezienia nowych rozstrzygniêæ we
wzajemnych relacjach, które by³y wynikiem kryzysu rosyjskiego 1998 r. oraz oczekiwanego poszerzenia NATO na wschód, a wynikaj¹ce z tego negatywne odczucia
spo³eczne mia³y w pewnym stopniu zostaæ dziêki Strategii zniwelowane15. W Strategii
wskazano ogólne ramy politycznego dialogu z FR, a wed³ug ekspertów europejskich
Strategia stanowi³a unikaln¹ szansê dla rozwoju pañstwa rosyjskiego, której wykorzystanie by³o zale¿ne wy³¹cznie od Rosjan. Podkreœlono, i¿ najwiêksz¹ odpowiedzialnoœæ w tworzeniu strategicznej wspó³pracy ponosi Rosja16.
We wstêpie do dokumentu stwierdzono, ¿e odpowiedzi dotycz¹ce wyzwañ przed jakimi staje kontynent europejski mog¹ zostaæ odnalezione jedynie dziêki coraz bardziej
zacieœniaj¹cym siê kontaktom pomiêdzy UE a Rosj¹. Rosyjska przysz³oœæ jest zasadniczym elementem przysz³oœci Europy i stanowi priorytetowy interes dla Unii. Szczegól10

Trójka Komitetu Politycznego i Bezpieczeñstwa sk³ada siê z przedstawicieli pañstwa cz³onkowskiego UE, które akurat przewodniczy Unii, przedstawicieli pañstwa cz³onkowskiego, które
bêdzie przewodniczyæ Unii w kolejnej kadencji, a tak¿e Komisji Europejskiej i Sekretariatu Generalnego Rady UE, http://ec.europa.eu/external_relations/library/publications/russia_brochure07_pl.pdf
[dostêp: 9.11.2008].
11
Agreement on Partnership and Cooperation, art. 55, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_russia.pdf [dostêp: 12.12.2008].
12
W. Konoñczuk, op. cit., s. 10.
13
Common Strategy of the European Union on Russia, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ceeca/com_strat/russia_99.pdf, [dostêp: 12.12.2008].
14
Stratiegija razwitija otnoszienij Rossijskoj Fiedieracii s Jewropiejskim sojuzom na sriedniesrocznuju
pierspiektiwu (2000–2010 gody), http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_320.htm [dostêp: 12.12.2008].
15
A. Stêpieñ-Kuczyñska, M. S³owikowski, op. cit., s. 53–54.
16
Por. W. Pozdniakow, Obszczaja stratiegija Jewropiejskogo Sojuza w Otnoszenii k Rossii,
„Mie¿dunarodnaja ¯izñ” 1999, nr 8, s. 13.
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nie istotne s¹ pierwsze s³owa dokumentu: „Stabilna, demokratyczna, rozkwitaj¹ca
Rosja jako integralna czêœæ zjednoczonej Europy, wolnej od nowych, rozdzielaj¹cych
j¹ podzia³ów, gwarancj¹ trwa³ego pokoju na kontynencie. Problemy ca³ego kontynentu
mog¹ byæ rozwi¹zane tylko na drodze jeszcze œciœlejszej wspó³pracy miêdzy Rosj¹
a Uni¹ Europejsk¹”17.
Ponadto UE wychodz¹c z przeœwiadczenia, ¿e w Rosji nale¿y dokonaæ reform, zobowi¹zuje siê do udzielenia Rosji pomocy tak w kwestii stworzenia instytucji pañstwa,
jak zarówno instytucji funkcjonuj¹cych w sferze gospodarki. UE popiera integracjê
Rosji w zakresie ogólnoeuropejskiej problematyki ekonomicznej i spo³ecznej, a powodem zaabsorbowania w t¹ przestrzeñ jest zainteresowanie zwiêkszeniem wydajnoœci
tego procesu ze wzglêdu na relacje handlowe z FR oraz inwestycje Unii w Rosji. Z tego
powodu za konieczne uwa¿a siê powstanie w FR gospodarki rynkowej, dla której niezbêdnym wymogiem jest zaprowadzenie zasad charakteryzuj¹cych pañstwo prawa
(demokracja, instytucja pañstwa, spo³eczeñstwo obywatelskie)18. G³ównym celem
Unii w kontaktach z FR sta³o siê zagwarantowanie bezpieczeñstwa i stabilnoœci w Europie oraz na œwiecie dziêki dynamicznej wspó³pracy z Rosj¹. Przyjêcie Strategii oraz sprecyzowanie dialogu miêdzy stronami stworzy³o swojego rodzaju kodeks okreœlaj¹cy
dzia³alnoœæ podmiotów miêdzynarodowych w stosunku do gospodarki oraz polityki.
W drugim wymienionym dokumencie, tj. Strategii Rozwoju Stosunków FR z UE
wyra¿ono ogólnie identyczny kierunek i sformu³owano zbli¿one zadania do strategii
unijnej, pominiêto jedynie zagadnienia dotycz¹cego rozwoju demokracji w FR. W dokumencie przestawiono rozwiniêcie koncepcji polityki zagranicznej FR nastawionej na
wspó³pracê z pañstwami zachodnimi, wyra¿ono potrzebê wzajemnej wspó³pracy gospodarek w celu dope³niania siê oraz wskazano na odpowiedzialnoœæ krajów europejskich za przysz³e losy kontynentu. Do priorytetowych zadañ wspó³pracy Rosja–UE
wyznaczonych w Strategii nale¿y umacnianie strategicznego partnerstwa Rosji z Uni¹,
zwiêkszanie znaczenia i efektywnoœci politycznego dialogu, rozwój inwestycji i handlowej wymiany, wspó³praca w sferze finansowej, ochrona rosyjskich interesów przy
rozszerzeniu Unii, rozwój infrastruktury integruj¹cej kontynent, wspó³praca w dziedzinie nauki, techniki i ochrony intelektualnej w³asnoœci, rozwój przygranicznej
wspó³pracy, ujednolicanie prawodawstwa w sferze gospodarki i technicznych standardów, kooperacja w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci19.
Zasadniczym za³o¿eniem Strategii jest zabezpieczenie spraw pañstwowych, a tak¿e
podwy¿szenie wp³ywu oraz autorytetu FR w Europie, jak równie¿ na œwiecie, co umo¿liwia efektywny, ogólnoeuropejski system solidarnego bezpieczeñstwa oraz gospodarczy potencja³ UE. Strategia zorientowana jest na rozwijanie oraz wzmacnianie
partnerstwa FR z UE zarówno w sprawach ogólnoeuropejskich, jak i œwiatowych oraz
na zgodne powstrzymywanie i rozwi¹zywanie œrodkami pokojowymi lokalnych sporów w Europie, z przestrzeganiem regu³ prawa miêdzynarodowego20. Nastêpne etapy

17

W. Konoñczuk, op. cit., s. 54.
Por. ibidem, s. 55–58.
19
Dialog europejski…, s. 297.
20
Stratiegija razwitija otnoszienij Rossijskoj Fiedieracii s Jewropiejskim sojuzom na sriedniesrocznuju
pierspiektiwu (2000–2010 gody), http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_320.htm [dostêp: 12.12.2008].
18
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rozwoju kooperacji z UE powinny byæ realizowane w bezpoœredniej koordynacji
z ewolucj¹ wst¹pienia Rosji do WTO.
Œrednioterminowa strategia by³a prób¹ zdefiniowania jednolitej polityki Rosji
w stosunkach ze Wspólnot¹ Europejsk¹, jednak mimo uznania wspó³pracy z Europ¹ za
g³ówny kierunek polityki zagranicznej, utrzymywa³a kontakty dwustronne z pañstwami cz³onkowskimi Unii, co odbierano jako ignorowanie Wspólnoty jako ca³oœci. Sytuacjê tê t³umaczono nieumiejêtnoœci¹ rosyjskiej dyplomacji, która nie potrafi³a siê
odnaleŸæ w nowej teraŸniejszoœci miêdzynarodowej po upadku ZSRR, czego skutkiem
by³o kierowanie siê przestarza³ymi zasadami dyplomatycznymi. Swoistym fenomenem by³o umieszczenie na liœcie wœród najwa¿niejszych zadañ kooperacji z UE na
przedostatnim miejscu. Nale¿y dodaæ, i¿ poza Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego
i Handlu, inne ministerstwa nie posiada³y wyspecjalizowanych instytucji odpowiedzialnych za kwestie unijne, a posiedzenia miêdzyresortowej komisji do spraw stosunków z UE, utworzonej przy Rz¹dzie FR, by³y rzadko organizowanie, a rezultaty jej
dzia³alnoœci nie by³y efektywne21. Œrednioterminowa Strategia by³a wiêc prób¹ ponownego okreœlenia rosyjskiej polityki wzglêdem UE.
2. Wspólne przestrzenie. W kolejnych latach FR i UE w du¿ym stopniu poszerzy³y
sfery wspó³pracy. Na szczycie w paŸdzierniku 2000 r. w Pary¿u podjêto decyzjê o rozpoczêciu dialogu energetycznego oraz dialogu o bezpieczeñstwie; na kolejnym szczycie, który siê odby³ w maju 2001 r. w Moskwie zdecydowano o rozpoczêciu prac nad
powo³aniem wspólnej przestrzeni gospodarczej. Natomiast decyzja o zintensyfikowaniu wzajemnej wspó³pracy unijno-rosyjskiej zapad³a na szczycie w maju 2003 r.
w Sankt Petersburgu. Pojawi³ siê wówczas pomys³, aby w ramach umowy o partnerstwie i wspó³pracy stworzyæ cztery d³ugoterminowe, oparte na zgodnych wartoœciach
oraz interesach wspólne przestrzenie. Nale¿¹ do nich:
– wspólna przestrzeñ gospodarcza – dotyczy kwestii gospodarczych, a tak¿e ochrony
œrodowiska;
– wspólna przestrzeñ wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci;
– wspólna przestrzeñ wspó³pracy w dziedzinie bezpieczeñstwa miêdzynarodowego
(zewnêtrznego) – ³¹cznie z zarz¹dzaniem kryzysowym i nierozprzestrzenianiem broni j¹drowej;
– wspólna przestrzeñ badañ i edukacji, obejmuj¹ca aspekty kulturowe22.
Jednoczeœnie z decyzj¹ dotycz¹c¹ opracowania czterech Planów Dzia³ania, osobno dla
ka¿dej z przestrzeni, postanowiono powo³aæ wyspecjalizowanych koordynatorów ka¿dej z nich23.

21
M. Bodio, Stosunki miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ (stan i perspektywy rozwoju), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 40–41.
22
Unia Europejska i Rosja: bliscy s¹siedzi, wa¿ni gracze na arenie miêdzynarodowej, partnerzy
strategiczni, http://ec.europa.eu/external_relations/library/publications/russia_brochure07_pl.pdf [dostêp: 12.11.2008].
23
Remarks by President of Russia Vladimir Putin At the Russia – EU Summit The Kremlin, Moscov May 21, 2004, http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/37c1d223d059e448c3256ec9001a9583/e27493f19b1a1a32c3256ec9001c93ba?OpenDocument [dostêp: 10.12.2008].
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W tym samym czasie, podczas wizyty W³adimira Putina w Kijowie w maju 2003 r.
stwierdzono, ¿e UE i FR powinny skoncentrowaæ siê na budowie wspólnej przestrzeni ekonomicznej24. Wizyta dowiod³a ewolucji stanowiska Rosji w kwestii stworzenia wspólnych
przestrzeni, gdy¿ ponad rok wczeœniej minister G. Gref na Œwiatowym Forum w Davos powiadomi³, ¿e oczekuje a¿ Bruksela zdecyduje w sprawie powstania wspólnej przestrzeni
ekonomicznej25 oraz intensyfikacji dialogu, aby przyniós³ jak najszybsze efekty.
Nastêpnie na szczycie w listopadzie 2003 r. w Rzymie zaakceptowano koncepcjê
Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (WEPG), która do dzisiaj jest uznawana za najbardziej ambitny i najdalej perspektywiczny projekt w relacjach UE–FR.
Definiowana jest jako „otwarty i zintegrowany rynek, bazuj¹cy na wspólnych lub
uzupe³niaj¹cych siê zasadach i regulacjach”26. Celem WEPG jest skupianie siê na
znoszeniu przeszkód oraz tworzeniu nowych mo¿liwoœci w zasadniczych dziedzinach
aktywnoœci gospodarczej, a w szczególnoœci: w swobodnym przep³ywie kapita³u, ludzi, towarów i us³ug; w perspektywie koncepcja WEPG zak³ada szerok¹ integracjê UE
z FR, która jest traktowana jako wstêpny projekt wspólnej przestrzeni gospodarczej.
Niewielkim doprecyzowaniem s¹ mapy drogowe27 dla czterech przestrzeni, które przyjêto w maju 2005 r. na szczycie w Moskwie.
3. Intensyfikacja dialogu Federacji Rosyjskiej z Uni¹ Europejsk¹. UE i FR
s¹dzi³y, ¿e na podstawie Porozumienia o Partnerstwie i Wspó³pracy, a tak¿e obu Strategii
bêd¹ potrafi³y prowadziæ skuteczny dialog gospodarczy i polityczny. Jednak¿e okaza³o
siê, ¿e mimo regularnych zgromadzeñ Komisji Parlamentarnej b¹dŸ Rady Wspó³pracy,
wa¿niejsze s¹ decyzje podejmowane na szczytach UE i FR, gdy¿ to one daj¹ inspiracjê
dla rozwoju wzajemnej wspó³pracy. Szczyty sta³y siê instytucjonaln¹ podstaw¹ debat
prowadzonych pomiêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹, których efektywnoœæ istotnie siê zwiêkszy³a po tragedii z 11 wrzeœnia 2001 r., kiedy walka z terroryzmem oraz miêdzynarodow¹ przestêpczoœci¹ nabra³y priorytetowego znaczenia
w stosunku do zagadnieñ wspó³pracy politycznej i gospodarczej28.
Dialog unijno-rosyjski zacz¹³ przynosiæ widoczne korzyœci, czego dowodem by³y
postanowienia szczytu UE–FR z 21 maja 2004 r., kiedy Unia zgodzi³a siê na przyst¹pienie FR do WTO, a w³adze rosyjskie zagwarantowa³y intensyfikacjê reform w sek24

Por. T. Vickery, Putin to Back Common Economic Space, Bellevile News Democrat,
www.aberdeennews.com/mld/newsdemocrat157857.htm [dostêp: 12.12.2008].
25
D. Johnson, Russia waits for EU’s signal to from common economic space – Gref, Johnson’s
Russia List, www.cdi.org/russia/johnson/7035.cfm [dostêp: 12.12.2008].
26
The Common European Economic Space. Concept Paper, 06.11.2003, Rzym, http://www.ln.
mid.ru/ns-dos.nsf/162979df2beb9880432569e70041fd1e/4f74ca1b4b22afec43256de1003966e0?OpenDocument [dostêp: 12.11.2008].
27
Por. EU – Russia Summit, Moscow, 10 May 2005, http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=635&lang=PL&mode=g [dostêp: 10.12.2008].
28
Spotkanie na szczycie UE–FR w Brukseli (1.10.2001 r.). Najwa¿niejszymi decyzjami by³a
intensyfikacja kooperacji w nastêpuj¹cych dziedzinach: walka z terroryzmem miêdzynarodowym,
polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa, dialog energetyczny oraz Wspólna Europejska Przestrzeñ Gospodarcza. Zgodnie z decyzj¹ zapowiedziano regularne narady Komitetu Politycznego Bezpieczeñstwa UE z przedstawicielami FR, a tak¿e w³¹czenie Rosji do przeprowadzanych w ramach WPZiB
misji antykryzysowych.
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torze gospodarczym. Na szczycie przyjêto tak¿e dokumenty, w których potwierdzono
rozszerzenie UE o now¹ dziesi¹tkê oraz objêcie nowych cz³onków porozumieniem
o partnerstwie i wspó³pracy. Strony deklarowa³y determinacjê w urzeczywistnianiu
Strategii oraz wolê kreowania warunków zacieœniaj¹cych wzajemn¹ wspó³pracê29.
4. Przes³anki wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹. W polityce zagranicznej Rosji na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych œciera³y siê dwa odmienne kierunki – prozachodni
oraz euroazjatycki, ostatecznie wybrano obszar prozachodni – europejski. Wi¹za³o siê
to z dojœciem do w³adzy W³adimira Putina, który o¿ywi³ dzia³alnoœæ dyplomacji rosyjskiej w Europie. Czynnikiem, który definitywnie doprowadzi³ do zmian w rosyjskiej
polityce zagranicznej, by³ konflikt cz³onków NATO z Federacyjn¹ Republik¹ Jugos³awii (marzec 1999 r.).
Innymi przes³ankami by³y przeobra¿enia instytucjonalne w stosunkach miêdzynarodowych – os³abienie ONZ-tu, w którym Rosja jest wa¿nym cz³onkiem, biernoœæ
OBWE w sprawach dotycz¹cych regulacji kryzysów, a tak¿e ujawnienie siê d¹¿enia
Waszyngtonu do autonomicznego przywództwa – pragnienia USA do hegemonicznej
roli w systemie miêdzynarodowym30. Rosja, aby zapobiec marginalizacji swej pozycji
na arenie miêdzynarodowej, by³a zmuszona do wspó³pracy z UE. W przeciwnym razie
poszerzenie siê UE na wschód doprowadzi³oby do stopniowego wypychania FR z Europy. Rosja poczu³a siê dotkniêta jawnym ignorowaniem jej interesów, co by³o widoczne podczas interwencji NATO w 1999 r. na Ba³kanach. Dodatkowo odnowiony spór
w Czeczenii odizolowa³ Rosjê – mia³a nie tylko zawieszone prawo g³osu w Radzie Europy (RE), ale UE zastosowa³a te¿ wobec niej sankcje.
Nowy przywódca Rosji zdecydowa³ siê na odbudowanie autorytetu pañstwa; podstaw¹ reform by³y wnioski wyci¹gniête z utraty wp³ywów na kszta³t stosunków
miêdzynarodowych. Putin zrozumia³, ¿e jedynie przez stanowcze sprzeciwianie siê
dalszemu rozpadowi ³adu miêdzynarodowego, opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych, mo¿liwe jest ograniczenie dominacji USA oraz wzmocnienie rosyjskiej pozycji. Wówczas dyplomacja rosyjska za prymat polityki zagranicznej uzna³a kierowanie
siê interesem narodowym, przesta³a w ten sposób byæ prozachodnia b¹dŸ euroazjatycka, a sta³a siê prorosyjska. Na kontynencie europejskim nowe myœlenie uwidacznia³o
siê w wiêkszym zaanga¿owaniu Rosji zarówno w relacje dwustronne z pañstwami Europy Zachodniej oraz kontakty z partnerami takimi jak np. Unia Europejska, z któr¹
stosunki sta³y siê priorytetem polityki zagranicznej Rosji. Wynika³o to z uzmys³owienia sobie przez Rosjê rosn¹cej roli UE, nie tylko na kontynencie europejskim, lecz tak¿e
jako ewentualnej przeciwwagi dla hegemonii USA w œrodowisku miêdzynarodowym31. Kooperacjê wzmacnia fakt, ¿e po rozszerzeniu Unii Rosja s¹siaduje z jej piêcioma pañstwami cz³onkowskimi, a zatem jest w bezpoœrednim s¹siedztwie UE.
Stosunki z UE nale¿y postrzegaæ w œwietle zadañ wymienionych w Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Wœród ogólnych celów wyszczególniono:
stworzenie sprzyjaj¹cych warunków zewnêtrznych dla rozwoju Rosji, zagwarantowa29
30
31

M. Bodio, op. cit., s. 45.
A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 94.
Ibidem, s. 95–96.
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nie jej bezpieczeñstwa oraz czo³owej pozycji na scenie miêdzynarodowej, odpowiadaj¹cej potrzebom FR jako jednego z g³ównych oœrodków politycznych œwiata. Spoœród
szczegó³owych celów za najwa¿niejsze uznano zwiêkszenie wp³ywu FR na formowanie siê nowego porz¹dku na œwiecie32.
Z koñcem 2000 roku wzros³o znaczenie UE jako najwa¿niejszego partnera handlowego oraz g³ównego inwestora w FR. Rosja jest równie¿ zainteresowana pog³êbianiem
kooperacji z UE w sferze gospodarki, a szczególn¹ rolê odgrywa realizacja tzw. partnerstwa energetycznego, które umo¿liwi³oby pozyskaæ inwestycje konieczne dla unowoczeœnienia sektora paliwowo-energetycznego33.
5. Kszta³t relacji dwustronnych. O rozwoju dalszej wspó³pracy UE–FR decyduj¹
pogl¹dy obu pomiotów na temat jej kszta³tu oraz celów. Ka¿da strona ma inne wyobra¿enia wzajemnych stosunków w przysz³oœci. Wspólnota zak³ada ograniczon¹ integracjê
Unii z Rosj¹, której g³ównym celem by³oby stworzenie wspólnej przestrzeni europejskiej, z WEPG na najwa¿niejszym miejscu. Obligatoryjne w tym wypadku by³oby przyjêcie przez Rosjan norm oraz regulacji unijnych, czyli „zbli¿enie ustawodawstwa”.
Wi¹¿e siê z tym zaakceptowanie przez Rosjê norm, w kszta³towaniu których nie bra³a
udzia³u oraz stosowania siê do nich przy jakichkolwiek formach wspó³pracy dwustronnej, które wychodz¹ poza ramy stosunków handlowych oraz przewiduj¹ integracjê34.
Rosja natomiast przysz³e stosunki z UE postrzega w sposób ca³kiem odmienny, których najwa¿niejszym za³o¿eniem jest równoprawnoœæ obu stron. FR d¹¿y do wypracowania takich relacji z Uni¹, które umo¿liwi³aby osi¹gniêcie maksymalnych korzyœci
z ograniczonej integracji dotycz¹cej kooperacji w dziedzinach, które s¹ najkorzystniejsze dla Rosji, co skutkowa³oby odrzucaniem ograniczaj¹cych i niekorzystnych regu³
oraz norm. Zgodnie z rosyjskimi pogl¹dami proces zbli¿ania z UE nie wymaga³by akceptowania ustawodawstwa europejskiego, a tak¿e by³by procesem dwustronnym, poniewa¿
i UE musia³aby pójœæ na kompromis odnoœnie uczestnictwa Rosji w europejskim rynku,
u³atwiaj¹c jej jednoczeœnie mo¿liwoœæ zg³aszania i wprowadzania zastrze¿eñ do poszczególnych obszarów regulowanych przez Wspólnoty. Wtedy wspó³praca z UE
s³u¿y³aby podkreœleniu szczególnej roli FR na arenie miêdzynarodowej i umocni³aby
rosyjsk¹ mocarstwowoœæ35.
Dzia³ania prowadzone przez FR wobec UE, je¿eli maj¹ doprowadziæ do zacieœnienia wspó³pracy, musz¹ zmierzaæ do zbli¿enia norm rosyjskich z unijnymi. Kraje europejskie, jak Szwajcaria czy Norwegia, które nie nale¿¹ do UE, dostosowuj¹ swe normy
ustawodawcze do przepisów Unii, dlatego dalsza wspó³praca Rosji i UE jest uzale¿niona od zbli¿enia w tym zakresie36. W konsekwencji wspó³praca unijno-rosyjska nabiera
32

Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, http://www.pism.pl/biuletyny/files/092.pdf [dostêp: 12.11.2008].
33
A. Bryc, op. cit., s. 96.
34
M. Menkiszak, Rosja wobec Unii Europejskiej: kryzys „strategicznego partnerstwa”, „Prace
OSW” 2006, nr 22, s. 18.
35
Ibidem, s. 6.
36
J. Borko, Tiernistyj put’k partniorstwu: Rossija i Jewropiejskij sojusz, „Swobodnaja mysl XXI
w.” 2001, nr 3, s. 55–67; H. Timmerman, Stratiegiczeskoje partniorstwo: szto die³at jewrosojuzu dla
ustanowlenija tiesnoj swiazii s Rossijej?, „Politieja” 2002, nr 2, s. 85–96.
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wirtualnej postaci. Rosja maj¹c w³asne wyobra¿enie o relacjach z Uni¹ nie akceptuje
propozycji wysuwanych przez UE i odwrotnie – Unia nie chce przyj¹æ propozycji rosyjskich.
6. Unia Europejska jako partner gospodarczy. Wspó³praca ekonomiczna Rosji
i Unii Europejskiej opiera siê na Uk³adzie o Partnerstwie i Wspó³pracy, w którym zosta³y uœciœlone kwestie dotycz¹ce zagadnieñ gospodarczych. Strony zobowi¹za³y siê
do œciœlejszej kooperacji w sektorze przemys³u oraz transportu, a tak¿e do poszukiwania rynków zbytu, jak równie¿ promowania regionalnej wspó³pracy. W sprawie postanowieñ handlowych ustalono, ¿e z chwil¹ wejœcia Uk³adu w ¿ycie, strony zobowi¹zuj¹
siê do przyznania sobie nawzajem klauzuli najwy¿szego uprzywilejowania. Ponadto
w Uk³adzie wskazano na mo¿liwoœæ tworzenia stref wolnego handlu, unii celnych,
a tak¿e porozumieñ w kwestii handlu przygranicznego. Strony zadeklarowa³y, ¿e nie
bêd¹ wprowadzaæ ograniczeñ iloœciowych we wspólnym handlu artyku³ami przemys³owymi – ograniczenia zachowano jedynie na tekstylia oraz produkty rolne37.
Unia Europejska jest dla Federacji Rosyjskiej szczególnym partnerem w wymianie
handlowej38, co dostrzeg³ W³adimir Putin i po objêciu w³adzy najwiêkszy nacisk w stosunkach z Europ¹ Zachodni¹ po³o¿y³ na problematykê gospodarcz¹. Federacja Rosyjska
w pañstwach europejskich dostrzega³a najwiêkszego gwaranta rozwoju gospodarczego
swojego pañstwa, a w celu maksymalizacji dochodów wzmog³a dzia³ania w handlu surowcami naturalnymi oraz przyci¹ganiu zachodnich inwestycji. W³adze upatrywa³y we
wspó³pracy z Uni¹ tak¿e element integruj¹cy gospodarki Rosji, Europy oraz œwiata,
a ponadto wymiana handlowa pomiêdzy Rosj¹ i Uni¹ okaza³a siê korzystna i wykazywa³a tendencjê wzrostow¹.
Uwidoczni³a siê jednoczeœnie asymetria w obustronnych interesach handlowych
– rynek UE jest wa¿niejszy dla FR ni¿ rynek Rosji dla Unii. Wa¿ne jest jednak, ¿e rosyjski rynek przedstawia siê perspektywicznie – jest rynkiem wschodz¹cym, a UE inwestuj¹c na nim wyrównuje dysproporcje39.
Przed rozszerzeniem udzia³y krajów Unii w handlu z FR wynosi³y oko³o 40%, natomiast 1/3 inwestycji zagranicznych stanowi³y inwestycje unijne, tymczasem po
przy³¹czeniu nowych cz³onków w 2004 r. wzros³y odpowiednio do 52% i 40%. Umo¿liwi³o to UE przejêcie w rosyjskim handlu zagranicznym tzw. pakietu kontrolnego.
Dla porównania mo¿na dodaæ, ¿e udzia³ np. Chin czy USA w handlu zagranicznym
FR wynosi³ 7% i 5%40. Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e pañstwa europejskie nale¿¹ do najwiêkszych kredytodawców FR. Najwa¿niejszymi partnerami Rosji w Europie s¹
37
Agreement on partnership and cooperation establishing a partnership between the European
Communities and their Member States, of one part, and the Russian Federation, of the other part,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21997A1128 (01): PL: HTML [dostêp: 14.11.2008].
38
The EU’s Relations with Russia: EU – Russian Trade (May 2002), www.europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/trade.htm [dostêp: 9.12.2008].
39
M. Kaczmarski, E. Smolar, Unia Europejska wobec Rosi 2004–2007, http://www.csm.org.pl/images/rte/File/Raporty%20i%20publikacje/Inne/policy_paper_kaczmarski_smolar_POL.pdf [dostêp:
10.11.2008].
40
A. Bryc, op. cit., s. 99.
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wspó³czeœnie Niemcy, Wielka Brytania, W³ochy, Holandia, Finlandia, Szwajcaria,
a tak¿e Polska.
Jednym z zasadniczych problemów we wzajemnych relacjach handlowo-gospodarczych jest surowcowy charakter struktury rosyjskiego eksportu41, postrzegany jako
przestarza³y element – wiêkszoœæ wydobywanych w Rosji surowców jest eksportowana. Jednym ze sposobów zmiany obecnej sytuacji jest zdobywanie w wiêkszej skali ni¿
do tej pory nowych inwestycji unijnych, które wykorzystywa³yby nowoczesne technologie oraz doprowadzi³yby do wzrostu jakoœci rosyjskiego eksportu42.
7. Dialog energetyczny. Najwa¿niejsz¹ sfer¹ wspó³pracy gospodarczej Unii i Rosji
jest obszar energii, st¹d jednym z zasadniczych celów polityki UE wobec FR by³o
przy³¹czenie FR do wspólnej przestrzeni gospodarczej oraz spo³ecznej. Dialog odnosz¹cy siê do relacji gospodarczo-handlowych realizowany jest w zakresie Wspólnej
Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, którego szczególnym elementem jest dialog
energetyczny uchwalony na szczycie UE–FR 30 paŸdziernika 2000 r. w Pary¿u43. Inicjatorem szczytu by³ ówczesny przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej – Romano Prodi, który stwierdzi³, ¿e dialog jest niezbêdny, gdy¿ z czasem nale¿y siê spodziewaæ
podwojenia dostaw rosyjskich surowców energetycznych do Europy44.
Skutkiem wyst¹pienia by³a decyzja o utworzeniu Grupy Wysokiego Szczebla
maj¹cej opracowaæ koncepcjê Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, a tak¿e ustaleniu wspó³pracy energetycznej. Pomys³ utworzenia Przestrzeni Gospodarczej
zrodzi³ siê na poprzednim szczycie UE–FR, który nast¹pi³ 17 maja 2001 r. w Moskwie.
W konsekwencji 21 paŸdziernika 2001 r. w Brukseli na kolejnym szczycie UE–FR
przyjêto dokument, w którym okreœlono przysz³y kierunek dialogu energetycznego pomiêdzy UE a FR. Zawarto w nim propozycje dotycz¹ce zbli¿enia regulacji prawnych
w kwestii handlu oraz transportu surowcami, ochrony d³ugoterminowych umów, bezpieczeñstwa szlaków przesy³owych, racjonalnego po¿ytkowania energii, a tak¿e nadania szczególnego znaczenia sieciom przesy³owym45. W zamiarze urzeczywistnienia
powy¿szych postanowieñ utworzono Komitet Wspó³pracy ds. Energii, a ponadto
powo³ano Unijno-Rosyjskie Centrum ds. Technologii Energetycznych z siedzib¹
w Moskwie46.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e Rosja posiada znaczny potencja³ energetycznych zasobów
surowcowych oraz jest jednym z najwa¿niejszych dystrybutorów energii do krajów
UE, wzajemny dialog UE i FR jest szczególnie wa¿ny. W 2001 r. (luty–wrzesieñ) przygotowywano raport dotycz¹cy wzajemnych interesów energetycznych, który obejmo41
A. Chromowa, Targowo – ekonomiczeskije otnoszenija Rossii i Jewropiejskogo Sojuza triebujut optimalizacyi?, „Analiticzeskij almanach” 2003, nr 15, s. 6.
42
A. Stêpieñ-Kuczyñska, M. S³owikowski, op. cit., s. 65.
43
R. Ziêba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2007, s. 166.
44
M. Bodio, op. cit., s. 106.
45
Ibidem, s. 107.
46
Centrum otwarto 5 listopada 2002 r. i ma za zadanie promocjê rozwiniêtej technologicznie
energii oraz u³atwienie pozyskiwania inwestycji dla nowych projektów, http://www.technologycentre.org [dostêp: 11.11.2008].
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wa³ inwestycje, transfer technologii, infrastrukturê i wydajnoœæ energetyczn¹ oraz
ochronê œrodowiska. W pierwszym zaakceptowanym unijno-rosyjskim sprawozdaniu,
które przestawiono 3 paŸdziernika 2001 r. w Brukseli na ósmym ju¿ szczycie UE–FR
zaznaczono, ¿e od tego momentu wspó³praca UE i Rosji w sektorze energetyki bêdzie
bardziej praktyczna47. Do zaktywizowania wspó³pracy przyczyni³o siê wiele czynników, m.in. wzrost cen na œwiatowych rynkach, niestabilna sytuacja w pañstwach arabskich oraz rosn¹cy import surowców energetycznych z Rosji do Unii. Nasilenie
rozmów dotycz¹cych dialogu energetycznego doprowadzi³o do zaakceptowania na
szczycie UE–FR 6 listopada 2003 r. w Rzymie Strategii Rozwoju Sektora Energetyki
i Transportu do 2030 r., w czasie którego Rosja zatwierdzi³a Strategiê Energetyczn¹ do
roku 202048.
Wa¿nym problemem we wzajemnych relacjach handlowych UE z FR jest du¿a dysproporcja jakoœciowa i iloœciowa. Pierwsza przejawia siê w nieprzychylnej strukturze
wspólnego handlu, bowiem eksport rosyjski do krajów Unii bazuje g³ównie na surowcach energetycznych oraz produktach ropopochodnych, natomiast import opiera siê na
towarach przetworzonych49. Dysproporcja iloœciowa uwidacznia siê natomiast w udziale
Wspólnot w rosyjskim handlu zagranicznym – na UE przypada ponad 50% rosyjskiego
handlu zagranicznego, podczas gdy udzia³ Rosji w obrotach handlowych Unii wynosi
nieca³e 5%50. G³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest znacz¹cy popyt w UE na rosyjskie Ÿród³a energii, które stanowi¹ prawie po³owê wartoœci importu krajów UE z Rosji, która w 20% zaspokaja unijny popyt na gaz ziemny oraz w 16% zapotrzebowanie
na ropê naftow¹, zatem jest g³ównym dostawc¹ surowców dla Europy51.
Eksport surowców energetycznych jest wa¿ny pod k¹tem strategicznym dla dalszego postêpu gospodarczego Rosji, tworzy bowiem podstawowe Ÿród³o dochodów bud¿etu, a jednoczeœnie dochody z handlu surowcami pe³ni¹ szczególn¹ rolê w ³agodzeniu
rosyjskiego bilansu handlowego. W prognozach gospodarczych przewiduje siê, ¿e zapotrzebowanie na wymienione surowce bêdzie wzrasta³o, zatem do 2020 r. mo¿e zgodnie z przewidywaniami wzrosn¹æ odpowiednio dla gazu ziemnego – do 70%, wêgla
– do 80%, ropy naftowej – do 90% – wynika z tego, ¿e uzale¿nienie Unii od rosyjskich
surowców bêdzie rosn¹æ52. Dla FR eksport ropy naftowej oraz gazu ziemnego stanowi
podstawowe Ÿród³o dochodu, Rosja jest bowiem drugim na œwiecie, po Arabii Saudyjskiej, krajem eksportuj¹cym ropê naftow¹, któr¹ mo¿na stosunkowo ³atwo zast¹piæ surowcem z innych pañstw. Odmiennie przedstawia siê sytuacja z gazem, w którego
przypadku problemy z dostawami doprowadzi³yby do za³amania europejskiego rynku.

47

European Union – Russia Energy Dialogue, http://ec.europa.eu/energy/russia/overview/issues_en.htm [dostêp: 11.11.2008].
48
Czwarte wspólne sprawozdanie z postêpu prac, http://ec.europa.eu/energy/russia/overview/index_en.htm, [dostêp: 11.11.2008]; Eniergieticzeskaja stratiegija Rossii na period do 2020 goda,
http://www.mte.gov.ru/files/103/1354.strategy.pdf [dostêp: 12.12.2008].
49
M. Dobraczyñski, Stulecie przyspieszeñ: œwiat a Rosja, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 1999, s. 109–114.
50
A. Bryc, op. cit., s. 99.
51
Por. http://europa.eu.int/comm/energy/russia/overview/index_en.htm [dostêp: 12.12.2008].
52
P. Seklecki, Dialog energetyczny Unia Europejska – Rosja, http://www.ure.gov.pl/palm/pl/85/286/Dialog_energetyczny_Unia_EuropejskaRosja.html [dostêp: 10.11.2008].

RIE 2’08

Stosunki partnerskie Unii Europejskiej i Rosji

159

W warunkach kooperacji energetycznej oraz wymiany handlowej pomiêdzy UE a FR,
wzajemne relacje maj¹ priorytetowy charakter.
Kooperacja w kwestii dialogu energetycznego jest wynikiem przyjêcia przez
Wspólnotê Zielonej Karty, a przez Rosjê Strategii Energetycznej do 2020 r. Rosja jest
przede wszystkim zainteresowana kontraktami d³ugoterminowymi, a tak¿e pomoc¹ finansow¹ oraz inwestycyjn¹ w modernizacjê i restrukturyzacjê przemys³u energetycznego, nie chce ograniczeñ limitów na dostawy do Unii. Dla Unii priorytetem s¹ kwestie
zwi¹zane z bezpieczeñstwem energetycznym, liberalizacj¹ rynku energii oraz ochron¹
œrodowiska naturalnego. W tej sytuacji, wobec rosyjskiego uzale¿nienia œwiatowych
gospodarek zarówno od ropy, jak i od gazu ziemnego, konieczne jest przyjêcie obopólnie korzystnych rozstrzygniêæ. Obecnie zaniepokojenie wœród polityków UE budzi
fakt aktywizacji Rosji na rynkach energetycznych na œwiecie, który mo¿e doprowadziæ
do dyktatu przez Moskwê cen surowców oraz pomijania niektórych krajów podczas
budowy dróg tranzytowych53.
Wspó³praca w sektorze surowcowo-energetycznym odbywa siê w ramach, zainicjowanego na szczycie UE i Rosji 30 paŸdziernika 2000 r. w Pary¿u dialogu energetycznego, na którym zadeklarowano, ¿e wspólna dzia³alnoœæ w tej sferze bêdzie
jednym z filarów powstaj¹cego strategicznego partnerstwa. Natomiast podczas spotkania na najwy¿szym szczeblu 17 maja 2001 r. w Moskwie podpisano umowê, w której
wstêpnie zdecydowano o zwiêkszeniu eksportu rosyjskich surowców energetycznych
do krajów unijnych. Wspólny dialog jest warunkowany interesami ekonomicznymi
obu stron, wynikaj¹cymi ze wzajemnej zale¿noœci podmiotów – Rosja posiada surowce, a Unia jest w stanie stworzyæ nale¿yte warunki do realizacji wspó³pracy energetycznej – nowoczesne technologie54.
Zapotrzebowanie na inwestycje jest w Rosji widoczne na ka¿dym kroku, tote¿ zgodnie
z za³o¿eniami Strategii FR na lata 2000–2020 – potrzebne jest blisko 450–600 mld euro,
je¿eli Rosjanie chc¹ zabezpieczyæ planowany roczny wzrost gospodarczy, kszta³tuj¹cy
siê w granicach 4–5%55. Du¿e znaczenie posiada fakt, ¿e kraje UE konsumuj¹ ponad
50% eksportu rosyjskiej ropy naftowej, która pozwala na zaspokojenie oko³o 16% europejskiego popytu, a tak¿e ponad 60% eksportu rosyjskiego gazu ziemnego, którym
zaspokoj¹ 20% unijnych potrzeb56.
Istotnym zagadnieniem w relacjach unijno-rosyjskich jest kwestia inwestycji, poniewa¿ praktycznie od pierwszych etapów transformacji Rosja boryka siê z problemem
zwiêkszenia inwestycji zagranicznych na swoim terytorium. Pañstwa Unii s¹ najwa¿niejszymi inwestorami w FR, jednak wysokoœæ ich inwestycji jest ma³o zadowalaj¹ca
dla obu stron. Widoczna jest wyraŸna dysproporcja, inwestycje rosyjskie w Unii stanowi¹ zaledwie 0,3% zaœ unijne 1/3 wszystkich zagranicznych inwestycji w Rosji, a po
53

A. Stêpieñ-Kuczyñska, M. S³owikowski, op. cit., s. 73–75.
Por. M. Wróblewski, Polityka gospodarcza, w: B. J. Albin, W. Baluk (red.), Rosja, Arboretum,
Instytut Studiów Miêdzynarodowych, Wydzia³ Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Wroc³aw 2003, s. 238–242.
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M. Bodio, op. cit., s. 109.
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A. Bryc, Stosunki Federacji Rosyjskiej z Uni¹ Europejsk¹, w: A. Czarnocki, I. Topolski (red.),
Federacja Rosyjska w stosunkach miêdzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2006, s. 199–200.
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rozszerzeniu UE zajmuj¹ blisko 40%57. W czasie transformacji gospodarczej do pañstwa rosyjskiego nap³ywa³ kapita³ z przesz³o 100 pañstw, lecz jedynie kilka z nich by³o
najbardziej licz¹cymi siê partnerami – m.in. Francja, Niemcy oraz USA i Wielka Brytania, z czego najwiêkszy udzia³ maj¹ Niemcy – oko³o 20%. Nale¿y dodaæ, ¿e inwestycje Rosji za granic¹ s¹ niewspó³mierne do rosyjskiego potencja³u i w 2006 r. wynios³y
jedynie 20 mld USD, a inwestycje zagraniczne w Rosji by³y o 10 mld USD wy¿sze58.
Reprezentanci w³adz rosyjskich uwa¿aj¹, ¿e szczególnie perspektywiczn¹ mo¿e siê
okazaæ d³ugofalowa wspó³praca w zakresie inwestycji w obszarze energetyki. Dostawy
rosyjskich noœników energii mo¿na by³oby rekompensowaæ inwestycjami z pañstw
Unii. Wspó³praca taka doprowadzi³aby do wzrostu eksportu rosyjskich paliw do UE
i oznacza³oby to wzmocnienie bezpieczeñstwa energetycznego na kontynencie oraz zabezpieczenie interesów gospodarczych Rosji59.
Kooperacjê z UE Rosja pragnie wykorzystaæ do unowoczeœnienia infrastruktury
transportowej gazu ziemnego i ropy naftowej, jednak utrudnienie rozbudowy wi¹¿e siê
z pañstwami tranzytowymi – Europa Œrodkowa i Wschodnia, przez które przechodzi
41% rosyjskich dostaw gazu oraz 31% ropy naftowej eksportowanych do Europy Zachodniej, w tym 13–15% jest transportowanych przez kraje ba³tyckie60. Przyci¹ganie
inwestorów z zagranicy stanowi istotne wsparcie finansowe rosyjskiego bud¿etu, a jednoczeœnie jest jednym z warunków zwiêkszenia si³y gospodarczej kraju.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zarówno Unia, jak i Rosja s¹ zainteresowane œciœlejsz¹
wspó³prac¹ w sektorze energetycznym, w znacznym stopniu wp³ywaj¹c¹ na obecny
wzrost gospodarczy Rosji oraz na poprawê warunków ¿ycia spo³eczeñstwa rosyjskiego. Ci¹g³oœæ dostaw rosyjskiej energii pobudza tak¿e wzrost gospodarczy w Europie,
ale mimo tego Europa zdaje sobie sprawê z rosyjskich ograniczeñ (zagro¿enie deficytem gazu, szanta¿em surowcowym, dywersyfikacj¹ rynków zbytu surowca) i coraz
czêœciej poszukuje alternatyw wobec Ÿróde³ rosyjskiego surowca energetycznego.
8. Wspó³praca oraz wsparcie. Poziom rosyjskich dostaw, a tak¿e ich zwiêkszenie,
jest mo¿liwe w sytuacji, gdy wzroœnie zaanga¿owanie pañstw europejskich w inwestycje w sektorze energetycznym oraz w sektorze infrastruktury przemys³owej. Politycy
unijni œwiadomi profitów przyjêli w 1994 r. Program Pomocy Technicznej dla Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw (TACIS), w ramach którego UE m.in. dofinansowuje projekty naukowo-techniczne w FR. TACIS jest wa¿nym instrumentem wspieraj¹cym
realizacjê Uk³adu o Partnerstwie i Wspó³pracy. Najwa¿niejszy cel programu dotyczy³
pocz¹tkowo wspierania demokracji oraz reform gospodarczych realizowanych przez
57
Inwestycje unijne stanowi¹ zaledwie 35 mld USD, w tym 11,8 mld USD przeznaczone jest na
inwestycje bezpoœrednie, przewa¿nie w sektor finansowy, a tak¿e dzia³alnoœæ kredytow¹ i ubezpieczeniow¹ oraz sektor spo¿ywczy, paliwa, transport, lotnictwo, przemys³ obronny, wydobywanie kamieni szlachetnych. J. Safonow, Wniesznieekonomiczeskije swiazi Rossii so stranami Jewropy
w kontiekstie rozszirienija JeS, „Ekonomika” 2003, s. 68.
58
Bilans p³atniczy 2000–2006, Centralny Bank Rosji, http://www.teberia.pl/news.php?id=5762
[dostêp: 11.11.2008].
59
I. S. Iwanow, Rossija – Jewropiejskij Sojusz: pierspiektiwy stratiegiczieskowo partniorstwa,
„Jewropa. ¯urnal Jewropiejskowo sojuza” 2001, nr 5, s. 21.
60
A. Bryc, op. cit., s. 201.
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rz¹d ówczesnego ZSRR, pomagaj¹cych w zachowaniu pokoju oraz stabilnoœci w Europie. Za³o¿eniem TACIS by³o tak¿e wspieranie inwestycji, rozbudowy wiêzi gospodarczych oraz dialogu spo³ecznego pomiêdzy pañstwami póŸniejszej WNP61.
W chwili obecnej g³ównymi sektorami wspieranymi finansowo przez UE s¹: modernizacja pañstwowych przedsiêbiorstw, rozbudowa sektora prywatnych firm, wypracowanie wydajnego systemu produkcji oraz przetwarzania ¿ywnoœci, polepszenie
dzia³alnoœci opieki spo³ecznej, rozwój edukacji, poprawienie infrastruktury w telekomunikacji, transporcie i energetyce, przeprowadzenie reformy administracyjnej. W latach 1991–1999 Unia Europejska na program TACIS poœwiêci³a 4 220,9 mln euro,
w tym 1 301,5 mln euro zosta³o wydane na rosyjsk¹ czêœæ programu. Najwiêcej kapita³u poch³onê³y projekty z obszaru bezpieczeñstwa nuklearnego, umacniania przedsiêbiorczoœci w³¹cznie z ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami, jak te¿ rozwoju zasobów
ludzkich oraz bezpieczeñstwa socjalnego. Obecnie generalne za³o¿enia programu zosta³y nakierowane na umacnianie rozwoju wspó³pracy transgranicznej, regionalnej
i miêdzypañstwowej krajów korzystaj¹cych z TACIS oraz miêdzy nimi a Uni¹ ³¹cznie
z pañstwami Europy Œrodkowej i Wschodniej62.
Wspó³praca UE z FR dotyczy równie¿ szeregu inicjatyw odnosz¹cych siê do wybranych zagadnieñ, które charakteryzuj¹ siê wzajemnym zainteresowaniem stron.
W celu wspierania rosyjskiego sektora energetycznego powsta³ w 1995 r. program
INOGATE Miêdzypañstwowy transport naftowy i gazowy dla Europy obejmuj¹cy kraje
by³ego ZSRR, a tak¿e Europy Œrodkowej i Wschodniej. Zasadniczym celem INOGATE,
w którego ramach zaczêto mobilizacjê kapita³u niezbêdnego dla restrukturyzacji oraz
usprawnienia wykorzystania infrastruktury, jest wspomaganie modernizacji systemu
wydobycia oraz transportu zarówno gazu, jak i ropy naftowej. Na realizacjê za³o¿eñ
programu w 2000 r. przeznaczono 11 mln euro63.
Istotn¹ sferê wspó³pracy miêdzy UE a Rosj¹ stanowi inicjatywa Wymiaru Pó³nocnego obejmuj¹ca kraje regionu Morza Ba³tyckiego, Morza Arktycznego, a tak¿e
pó³nocno-zachodniej Rosji. Inspiratorem koncepcji kooperacji w obszarze Wymiaru
Pó³nocnego by³a Finlandia, a ramy wymiaru zosta³y ustalone w Komunikacie Komisji
Europejskiej pt. Wymiar Pó³nocny w Politykach Unii Europejskiej, przyjêtym na
szczycie Rady Europejskiej w grudniu 1998 r. w Wiedniu. W czerwcu 2000 r. w Feira
Rada Europejska zaaprobowa³a Plan Dzia³ania w ramach Wymiaru Pó³nocnego w polityce zewnêtrznej oraz wspó³pracy transgranicznej UE w latach 2000–200364. W dokumencie znajduj¹ siê szczegó³owe cele oraz priorytety Unii w sektorze wymiaru
pó³nocnego na okres 2000–2003. Rosyjscy specjaliœci twierdz¹, ¿e rozszerzenie UE
powinno korzystnie wp³yn¹æ na rozwój Wymiaru Pó³nocnego, a tak¿e na rozwój gospodarczych kontaktów FR z krajami nowoprzyjêtymi. Uwa¿aj¹, ¿e Litwa, £otwa,
Estonia i Polska posiadaj¹ du¿y potencja³, który warto wykorzystaæ dla rozwoju pro61

R. Dziewulski, Stosunki pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Rosj¹ w kontekœcie rozszerzenia UE,
„Biuletyn Analiz Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej” 2002, nr 9, s. 72.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Action Plan for the Northern Dimension with external and cross-border policies of the European Union 2000–2003, http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim/ndap/06_00_en.pdf [dostêp:
14.11.2008].
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gramu. Wymiar Pó³nocny jest obszarem, w którym wspólnotowe interesy s¹ najbardziej zbli¿one z narodowymi pañstw UE65.
Inicjatywa dotyczy wspó³pracy w sektorze energetycznym, ochrony œrodowiska,
infrastruktury transportowej, bezpieczeñstwa nuklearnego, a tak¿e wymiaru sprawiedliwoœci, spraw wewnêtrznych i wspó³pracy z Obwodem Kaliningradzkim. Koncepcja
Wymiaru pó³nocnego opiera siê na powsta³ych wczeœniej ramach prawnych, tj. Uk³ad
o Partnerstwie i Wspó³pracy, Uk³ady miêdzy UE a pañstwami nadba³tyckimi – Litwa,
£otwa, Estonia, Polska, Porozumienie w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia i Norwegia, a tak¿e w ramach instrumentów bud¿etowych, m.in.
TACIS66.
9. Wp³yw rozszerzenia UE na stosunki z Rosj¹. Jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ przedstawionych w Strategii rozwoju stosunków FR z UE by³o zapewnienie
interesów Rosji w sytuacji rozszerzenia UE. Pocz¹tkowo zamiary rozszerzenia UE
o pañstwa by³ego bloku wschodniego nie budzi³y obaw strony rosyjskiej, która nie dostrzega³a w nich zagro¿enia dla w³asnych interesów, a w okolicznoœciach rozszerzenia
NATO sta³y siê sprzyjaj¹c¹ dla Rosji alternatyw¹. Dopiero z koñcem lat dziewiêædziesi¹tych zaczêto obawiaæ siê, ¿e rozszerzenie UE mo¿e staæ siê Ÿród³em problemów67,
Rosja obawia³a siê m.in. o status Obwodu Kaliningradzkiego po wst¹pieniu do UE Polski i Litwy. Obawiano siê powstania utrudnieñ w tranzycie rosyjskich towarów z Kaliningradu, pogorszenia warunków mniejszoœci rosyjskiej w Estonii i na £otwie, a tak¿e
negatywnych sytuacji w stosunkach gospodarczych oraz handlu z pañstwami Europy
Œrodkowej i Wschodniej, w konsekwencji ich akcesji do Unii68.
Po 1 maja 2004 r., kiedy dziesiêæ pañstw Europy Œrodkowej i Wschodniej sta³o siê
cz³onkami UE dostrze¿ono, jak wa¿ny wp³yw na rosyjskie stosunki handlowe z zagranic¹ maj¹ relacje z nowymi pañstwami cz³onkowskimi UE. Rozszerzenie Unii o kraje
Europy Œrodkowej i Wschodniej istotnie wp³ynê³o na Rosjê, ze wzglêdu na strategiczne znaczenie regionu, który jest wa¿nym rynkiem zbytu oraz istotnym korytarzem
transportowym. Przez kraje z tego obszaru p³ynie do Europy Zachodniej ponad 40%
zaopatrzenia gazu, a tak¿e ponad 31% zaopatrzenia ropy naftowej, w tym 15% jest
transportowane przez kraje ba³tyckie69.
Jurij Borko – dyrektor Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk oraz doradca
rz¹du rosyjskiego ds. Unii Europejskiej rozró¿ni³ krótkoterminowe skutki poszerzenia
– maj¹ce charakter jednorazowy oraz d³ugoterminowe – ujawniaj¹ce siê stopniowo. Do

65

Por. Ch. Patten, The Northen Dimension of EU foregin Policy: from words to action,
http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim/doc/index.htm [dostêp: 10.12.2008].
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R. Dziewulski, op. cit., s. 73.
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krótkoterminowych zalicza, m.in. obni¿enie taryfy celnej (œrednio c³o obni¿ono z 9%
do 4% wartoœci towarów), wprowadzenie wiz, które utrudniaj¹ wzajemne kontakty nie
tylko Rosjanom, ale tak¿e innym narodom (Polacy, Czesi), u³atwienie handlu poprzez
wprowadzenie jednej procedury granicznej, poza tym Rosja ma obecnie dostêp do du¿ego i jednolitego rynku 27 pañstw stanowi¹cych jedyny stabilny region, z którym graniczy Rosja70.
Rosjanie byli zaniepokojeni ewentualnymi utrudnieniami w handlu oraz zmniejszeniem przychodów z eksportu surowców, gdy¿ dotychczas Rosja mia³a podpisane umowy bilateralne z poszczególnymi pañstwami regionu Europy Œrodkowej i Wschodniej
zapewniaj¹ce sta³e sumy importu surowców. Z chwil¹ wejœcia tych pañstw do UE wiêkszoœæ problemów jest rozstrzygana g³ównie przez ca³¹ Wspólnotê. Rosjanie zdali
sobie sprawê ze zwiêkszaj¹cej siê asymetrycznoœci w ich relacjach z pañstwami cz³onkowskimi – wyra¿aj¹cej siê w poziomie rozwoju gospodarczego oraz poziomie ¿ycia
obywateli. Aby zmniejszyæ powsta³¹ asymetriê postanowiono zaktywizowaæ politykê
wobec WNP oraz zwiêkszyæ mo¿liwoœci przetargowe w relacjach z Uni¹71.
W rezultacie mo¿na wyró¿niæ pozytywne oraz negatywne skutki poszerzenia Unii
dla Rosji. Pozytywnym nastêpstwem jest fakt, i¿ w krajach przyjêtych do UE 1 maja
2004 r. istnieje sta³e zapotrzebowanie na rosyjskie towary, a w szczególnoœci na œrodki
transportu oraz noœniki energii. W krótszej perspektywie Rosja poniesie na rynku energetycznym straty wynikaj¹ce z prowadzonej przez Uniê polityki – limity na import noœników energii, jednak¿e w d³u¿szej perspektywie nast¹pi zwiêkszenie dostaw gazu
oraz ropy naftowej na rynek UE. Innym pozytywnym skutkiem jest utworzenie w Europie wspólnego rynku bez barier celnych, co usprawni wymianê handlow¹. Negatywn¹ stron¹ jest natomiast pozbawienie Rosji mo¿liwoœci zawierania bilateralnych
umów, czego skutkiem bêd¹ straty gospodarcze72.
Obecnie dyplomacja rosyjska, niezale¿nie od okolicznoœci, rozszerzenie UE traktuje jako zjawisko dokonane i koncentruje uwagê na profitach, jakie mo¿e dziêki niemu
osi¹gn¹æ zarówno Rosja, jak i UE. Zatem mimo obaw zwi¹zanych z rozszerzeniem UE
Rosja wynios³a wiêcej korzyœci ni¿ strat. Proces rozszerzeniowy, dziêki w³¹czeniu do
dotychczasowej wymiany wspó³pracy Rosji z pañstwami regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej umocni³ strategiczne partnerstwo Unii z Rosj¹73.
10. Perspektywy partnerstwa. W najbli¿szej przysz³oœci mo¿na siê spodziewaæ
dalszego o¿ywienia wspó³pracy UE z FR, zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej. Do najwa¿niejszych czynników warunkuj¹cych rozwój kooperacji bêd¹ nale¿eæ:
coraz wiêkszy udzia³ Rosji w dzia³aniach antyterrorystycznych, ewoluuj¹ca integracja
70
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gospodarcza FR z UE, a w ramach œwiatowego handlu – przysz³e cz³onkostwo w Œwiatowej Organizacji Handlu. Istotnym czynnikiem, który wp³ywa na pog³êbienie wspó³pracy
gospodarczej i handlowej UE i FR jest rozszerzanie UE o kraje Europy Œrodkowej
i Wschodniej. Wspó³praca handlowa wp³ywa jednoczeœnie na ujednolicenie oraz rozszerzenie wspó³pracy na kontynencie74.
Rosja jest œwiadoma, ¿e poprzez kontakty z UE umacnia swój potencja³ – mowa
przede wszystkim o nap³ywaj¹cych z Unii inwestycjach, dlatego priorytetem rosyjskiej
polityki zagranicznej jest czynne uczestnictwo w europejskich procesach integracyjnych. Strategiczne partnerstwo FR i UE wp³ywa tak¿e na usprawnienie rosyjskiej polityki zagranicznej w sferze globalnej – widoczne w stopniowym uzale¿nianiu ca³ej
Europy od dostaw rosyjskich surowców energetycznych75.
Rosja upatruj¹c w Europie najatrakcyjniejszego partnera wyró¿nia kilka mo¿liwych
wariantów zbli¿enia z UE. Pierwszy scenariusz zak³ada szansê œciœlejszej wspó³pracy
– integracja oznacza³aby wówczas przyjêcie przez Rosjê identycznej drogi, jak¹ obra³y
kraje Europy Œrodkowej i Wschodniej76. Natomiast w planie drugim przewiduje siê
wynegocjowanie z UE nowych form wspó³pracy, dla których podstaw¹ by³yby porozumienia prawne. W obu przypadkach integracja Rosji z UE oraz bliski sojusz nie wydaj¹
siê raczej realne, a przyczyn¹ zaistnia³ej sytuacji jest znaczna asymetria gospodarcza,
polityczna oraz kulturowa. Za³o¿enie sojuszu nie odpowiada ponadto wytycznym rosyjskiej polityki zagranicznej, ukierunkowanej na WNP oraz Daleki Wschód. Wzajemna
wspó³praca mo¿e opieraæ siê tak¿e na perspektywicznym partnerstwie, które uznawane
jest obecnie za najbardziej realne. Bazuje ono na kooperacji opartej na pokrewnych celach strategicznych, zaufaniu, zrozumieniu oraz wspólnych wartoœciach gospodarczych i politycznych77.
W chwili obecnej Kreml nie zak³ada wst¹pienia do UE, model integracji bez cz³onkostwa okazuje siê wystarczaj¹cy, jednak w strategii d³ugofalowej twierdzi siê, ¿e FR
powinna zmieniæ swe podejœcie. Problem Rosji polega na tym, i¿ œwiadoma swej pozycji uwa¿a siê za nazbyt siln¹, by zrównaæ siê jakimkolwiek pañstwem cz³onkowskim
UE, dlatego wspó³pracuje z Uni¹ jako samodzielnym aktorem miêdzynarodowym,
a jednoczeœnie obawiaj¹c siê Unii jako jednorodnego aktora politycznego, prowadzi
politykê podzia³u Europy78. Uzasadnienia tej polityki mo¿na dopatrywaæ siê w obawie
przed trudnoœciami w negocjacjach Rosji z UE.
Wspó³czeœnie wiele kwestii wskazuje na odmienne interesy zarówno UE, jak i FR79,
które s¹ widoczne zw³aszcza w sprawie dalszego rozszerzenia Wspólnoty. Projekty na-
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stêpnych rozszerzeñ UE nie s¹ jeszcze ustalone, a spór toczy siê o kraje ba³kañskie. Nie
jest jasne czy po wejœciu pañstw ba³kañskich do UE proces rozszerzeniowy powinien
ostatecznie siê zakoñczyæ80.
Bruksela, dostrzegaj¹c nieefektywnoœæ dotychczasowej polityki unijnej na kierunku rosyjskim, zmierzaæ bêdzie do wzmocnienia koordynacji stosunków UE i FR.
W tym celu Komisja Europejska przedstawi³a Radzie Unii Europejskiej nastêpuj¹ce rekomendacje:
– strategiczne partnerstwo opieraæ siê bêdzie na specjalnie opracowanej strategii
wspó³pracy zawieraj¹cej konkretne zadania do spe³nienia;
– byæ przygotowanym do dyskusji z FR oraz stanowczej obrony interesów Wspólnoty;
– budowaæ partnerstwo na zgodnych wartoœciach i interesach, a tak¿e wymagaæ od FR
faktycznej implementacji europejskich wartoœci, tj. demokracji, respektowania praw
cz³owieka w Czeczenii;
– propagowaæ spójn¹ politykê kooperacji z Rosj¹ z jasno sprecyzowanymi celami oraz
jednolitym stanowiskiem;
– podwy¿szyæ skutecznoœæ dzia³ania wspólnych, unijno-rosyjskich instytucji.
Podobne cele wyznaczaj¹ tak¿e przedstawiciele w³adz rosyjskich, którzy uznali za
priorytet umocnienie strategicznego partnerstwa81.
Szczególnie perspektywiczna zdaje siê byæ d³ugofalowa wspó³praca w dziedzinie
energetyki. Dostawy rosyjskich noœników energii by³yby rekompensowane inwestycjami, transferem technologii – urzeczywistnianymi przez pañstwa cz³onkowskie UE
w sektorze paliwowo-energetycznym. Owa wspó³praca przyczyni³aby siê do wzrostu
eksportu rosyjskich paliw do UE82.
Wnioski. Na podstawie analizy zagadnienia stosunków Unia Europejska–Federacja Rosyjska mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce uogólnienia:
1. Najwa¿niejszym celem rozwoju kooperacji Federacji Rosyjskiej z Uni¹ Europejsk¹
jest budowanie partnerstwa opieraj¹cego siê na równorzêdnej pozycji obydwu
stron. Strategiczne partnerstwo Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej powinno
siê kszta³towaæ na podstawie umów o wspó³pracy, ale bez koniecznoœci ubiegania
siê FR o cz³onkostwo w UE.
2. Federacja Rosyjska za kadencji W³adimira Putina rozpoczê³a wspó³pracê z Uni¹
Europejsk¹ na wszystkich p³aszczyznach – politycznej, bezpieczeñstwa oraz ekonomicznej. W najbli¿szej przysz³oœci mo¿na spodziewaæ siê dalszego poszerzania
kooperacji UE i FR, a do najwa¿niejszych czynników determinuj¹cych pog³êbianie
wspó³pracy nale¿eæ bêdzie, m.in. postêpuj¹ca integracja gospodarcza obu partnerów, na któr¹ istotnie wp³ynê³o rozszerzenie Unii o kraje Europy Œrodkowej
i Wschodniej.
3. Najwiêkszym atutem Federacji Rosyjskiej w relacjach z pañstwami cz³onkowskimi
Unii Europejskiej jest pozycja najwa¿niejszego dostawcy surowców energetycznych, a z drugiej strony UE posiada pakiet kontrolny w rosyjskim handlu zagranicz80
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nym oraz jest znacz¹cym inwestorem w rosyjskiej gospodarce. Surowcowa struktura
unijnego importu z Rosji oraz konsumpcyjna eksportu niekorzystnie oddzia³uje na
dynamikê wspólnej wymiany handlowej, a jeszcze bardziej niekorzystnie na mo¿liwoœci rozwoju Rosji.
Federacja Rosyjska dziêki wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ zwiêksza krajowy potencja³, który ujawnia siê w nap³ywaj¹cych œrodkach finansowych oraz technologii.
Aspekt ekonomiczny stosunków z UE ma du¿e znaczenie dla rosyjskiej gospodarki.
W³adze Rosji postrzegaj¹ wzajemn¹ wspó³pracê jako narzêdzie integruj¹ce gospodarki Europy, Rosji i œwiata.
Federacjê Rosyjsk¹ i Uniê Europejsk¹ we wzajemnych stosunkach charakteryzuje
du¿a asymetrycznoœæ, a poszerzenie obszaru Unii w 2004 roku i zwiêkszenie potencja³u ludzkiego oraz ekonomicznego zwiêkszy³o nie tylko wspó³zale¿noœæ, ale tak¿e asymetrycznoœæ. Perspektywy wzajemnej wspó³pracy Federacji Rosyjskiej i Unii
Europejskiej zale¿¹ zarówno od wyznaczonych kierunków dzia³añ, a tak¿e od zdolnoœci do ich realizacji.
Wspó³praca gospodarcza Rosji i UE jest wa¿na poniewa¿ UE jest importerem
najwiêkszej czêœci transakcji handlowych FR z zagranic¹, a Unia jest dla Rosji
g³ównym Ÿród³em technologii i inwestycji. Unia wspar³a tak¿e starania Rosji
o przyst¹pienie do WTO i wysi³ki zmierzaj¹ce do urynkowienia gospodarki. Federacja Rosyjska ze swojej strony oferuje Unii surowce mineralne, g³ównie bêd¹ce
noœnikami energii.
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód doprowadzi³o do poszerzenia obszarów
dialogu rosyjsko-europejskiego i wspó³pracy; umo¿liwi³o œciœlejsz¹ integracjê FR
z przestrzeni¹ gospodarcz¹ Europy, zw³aszcza ze wzglêdu na geograficzn¹ bliskoœæ
i u³atwione w³¹czenie do komunikacyjnej infrastruktury unijnej. Rozszerzenie wewnêtrznego rynku Unii doprowadzi³o do powstania najwiêkszego i najbardziej zespolonego rynku energii;
W hierarchii rosyjskich interesów Unia jest wa¿nym czynnikiem rewitalizuj¹cym
gospodarkê FR. Oœrodek w³adzy w Rosji jest zdecydowanie zorientowany na
kooperacjê z UE i jest to szansa dla Unii, gdy¿ Rosja stanowi wa¿ne zaplecze energetyczne. Rosja dostrzega niezale¿noœæ UE i jej wysok¹ rangê w stosunkach miêdzynarodowych, które stwarzaj¹ mo¿liwoœæ równowa¿enia amerykañskiej potêgi.

