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A G N I E S Z K A K . C I A N C I A R A 

Ukraina: wybór euroatlantycki czy euroazjatycki1 

5.1. W P R O W A D Z E N I E 

Jakie są uwarunkowania wyborów dokonywanych przez państwa w poli¬

tyce zagranicznej? Zgodnie z podejściem neorealistycznym przyjąć można, iż 

wybory państwa warunkowane są wzajemnymi oddziaływaniami następują¬

cych czynników: 1) racjonalnej kalkulacji zysków i strat, 2) kalkulacji zysków 

i strat elit znajdujących się u władzy i wewnętrznej walki politycznej, 3) toż¬

samości narodowej (w przypadku Ukrainy mamy do czynienia z głębokimi 

podziałami tożsamościowymi, regionalnymi i kulturowymi oraz różnicami 

między przekonaniami większości Ukraińców i ukraińskich elit intelektual¬

nych) oraz 4) wpływu aktorów zewnętrznych (w danym przypadku zwłaszcza 

Uni i Europejskiej i Rosji) 2. Powyższa klasyfikacja wskazuje na rozróżnienie 

w zakresie kryteriów, na jakich oparta jest kalkulacja zysków i strat: z jed¬

nej strony mamy kryteria obiektywne, odwołujące się do zysków długotermi¬

nowych (jak długofalowa modernizacja gospodarki), z drugiej zaś kryteria 

o charakterze subiektywnym, odwołujące się do krótkoterminowych zysków 

ekonomicznych i politycznych wąskich grup interesu. 

Ukra iń ska polityka zagraniczna po tzw. „pomarańczowej rewolucji" 

nastawiona była na integrację euroatlantycką. Prezydent Wiktor Juszczenko 

(2005—2010) za swój podstawowy cel uznał in tegrac ję Ukrainy zarówno 

z Unią Europejską, jak i z NATO. Jego następca Wiktor Janukowycz, choć 

potwierdził ukraińskie aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej, porzucił 

1 Artykuł powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Poli¬
tycznych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. „Rola euroatlantyckiego sys¬
temu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształ tu jącego się nowego ładu globalnego", 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 

2 Por. E. Kropatcheva, Ukraine'sForeign Policy Choices after the 2010PresidentialElection, „Jour
nal of Communist Studies and Transition Politics", vol. 27, nr 3—4, 2011, s. 521—522. 
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w 2010 roku ambicje związane z akcesją do NATO na rzecz statusu państwa 
„pozablokowego", współpracującego z NATO i jednocześnie wzmacnia jącego 
relacje z największym sąs iadem — Rosją 3 . Mimo długiej historii zinstytucjo¬
nalizowanych relacji między Ukra iną i Unią Europejską faktyczne postępy 
w integracji są ograniczone. Tworzone prawo i retoryka oficjalnych wystąpień 
miała niewiele wspólnego z faktycznymi działaniami ukra ińskich l iderów 4 . 
Swoiście „wirtualna" polityka Ukrainy obejmuje takie sfery jak rządy prawa, 
walka z korupcją czy euroatlantycki kurs w polityce zagranicznej. 

Geopolityczna sytuacja Ukrainy staje się coraz bardziej skomplikowana. 
Z jednej strony, państwo jest poddawane gospodarczym, energetycznym 
i finansowym naciskom ze strony Rosji. Z drugiej zaś , Unia Europejska 
domaga się głębokich reform o charakterze polityczno-gospodarczym, wzbra¬
niając się przed oferowaniem choćby perspektywy członkostwa w unijnym 
klubie. W trudnej sytuacji znajdują się ukra ińskie elity polityczne i gospo¬
darcze, dla których zarówno zbliżenie z UE jak i z Rosją oznacza zagrożenie 
ich wpływów i pozycji w kraju. Dodatkowo, kryzys gospodarczy skomplikował 
tradycyjne balansowanie Ukrainy na granicy imperialnych stref wpływów 
Zachodu i Rosji. 

W artykule dokonano analizy ukra ińsk ich dy lematów w sferze polityki 
wewnętrzne j , gospodarczej, zagranicznej i bezpieczeństwa oraz orientacji 
społecznych. W każdej z nich wybór euroatlantycki lub euroazjatycki jest 
sprawą bardzo skomplikowaną i da leką od jednoznaczności. W procesie przy¬
gotowania niniejszego opracowania korzystano z najnowszych pozycji litera¬
tury anglojęzycznej (publikacje z lat 2010-2012), zarówno autorów z Europy 
Zachodniej jak i z Ukrainy. Ponadto wykorzystano badania własne autorki, 
t j . wywiady przeprowadzone w czerwcu 2012 roku w Brukseli z przedstawi¬
cielami unijnych instytucji oraz ukra ińsk iego przedstawicielstwa dyploma¬
tycznego przy UE. Ramy czasowe analizy obejmują okres od pomarańczowej 
rewolucji do połowy 2012 roku, a więc nie obejmują wyborów parlamentar¬
nych z października 2012 roku. 

3 D . Sanders, Transatlantic Relations: a View from Ukraine, w: A . M . Dorman, J.P. Kaufman, 
(red.), The Future of Transatlantic Relations: Perceptions, Policy and Practice, Stanford University 
Press, Stanford 2011, s. 191. 

4 Por. O. Stegniy, Ukraine and the Eastern Partnership: Lost in Translation'?, „Journal of Com
munist Studies and Transition Politics", vol. 27, nr 1, 2011, s. 51—52; T. Kuzio, Ukraine's Rela-
tions with the West since the Orange Revolution, „European Security", vol. 21, nr 3, 2012, s. 395. 
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5.2. PRZEGLĄD R E L A C J I U K R A I N A - U E 

I U K R A I N A - ROSJA W L A T A C H 2004-2012 

W kontekście rozwoju wydarzeń politycznych na Ukrainie relacje ukraiń-

sko-unijne można chronologicznie podzielić na trzy okresy: 1) okres deklara¬

tywnej europeizacji za prezydentury Leonida Kuczmy (1994—2004), 2) okres 

stagnacji europeizacji w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki (2005—2010) 

oraz 3) okres tak zwanej pragmatycznej europeizacji po dojściu do władzy 

w 2010 roku Wiktora Janukowycza. Ten nowy, pragmatyczny i „real istyczny" 

kurs w polityce zagranicznej miał w założeniu polegać na zrównoważeniu 

w kierunku partnerstwa relacji z Unią i z Rosją. Jednak w praktyce stanowi 

on raczej obronę status quo, niż jakiekolwiek wysiłki na rzecz reform i faktycz¬

nego zaangażowania w kierunku pro-unijnym bądź pro-rosyjskim5. Realne 

stosunki pomiędzy UE — Ukraina dalekie są od partnerstwa, zaś obie strony 

charakteryzuje deklaratywność zaangażowania. Ukraina wypomina Unii brak 

adekwatnej oferty wzajemnych stosunków (tj . perspektywy członkostwa), zaś 

w odpowiedzi UE wskazuje na brak postępów (a nawet regres) w ramach 

uzgodnionej agendy reform. 

Z kolei z perspektywy Zachodu stosunki Uni i Europejskiej i USA z Ukra¬

iną można sklasyfikować w ramach powracających cykli obojętności, partner¬

stwa i rozczarowania6. Pierwszy cykl obejmuje lata 1991—2004 kiedy to na 

prezydenturę Leonida Krawczuka przypadł okres obojętności (1991—1994), 

na pierwszą kadencję Kuczmy (1994—1999) — okres partnerstwa, zaś na jego 

drugą kadencję — okres rozczarowania. Entuzjazm i partnerstwo w począt¬

kach prezydentury Juszczenki (2005—2006) szybko ustąpiły miejsca rozcza¬

rowaniu (2007—2009), zaś w przypadku USA rosnącej obojętności, związanej 

z resetem w stosunkach z Rosją oraz globalną reorientacją priorytetów Sta¬

nów Zjednoczonych i zwrotu amerykańsk ie j strategii w kierunku Pacyfiku. 

W przypadku Janukowycza niezwykle krótki okres pragmatycznego partner¬

stwa już w drugiej połowie 2010 roku ustąpił rozczarowaniu, wzmocnionemu 

skazaniem w 2011 roku byłej premier J . Tymoszenko na karę 7 lat pozbawie¬

nia wolności. 

Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy (ang. Partnership and Coopera-

tion Agreement — PCA) zostało podpisane między Ukra iną i Unią Europejską 

w 1994 roku. W 1996 roku, zgodnie z treścią prezydenckiego dekretu, człon¬

kostwo w Uni i Europejskiej stało się strategicznym celem Ukrainy. Jednak 

5 E. Korosteleva, The European Union and its Eastern Neighbours: towards a more ambitious part-
nership?, Routledge, New York, 2012, s. 82. 

6 T. Kuzio, Ukraine's Relations. , op. cit., s. 396. 
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postulat integracji z UE podnoszony był głównie przez administrac ję prezy¬
dencką i nie cieszył się szerszym poparciem, ani w parlamencie, ani wśród 
opinii publicznej. Nadzieje ukraińskich liderów na uznanie przez Unię per¬
spektywy członkostwa dla Ukrainy nie spełniły się ani na szczycie w Helsin¬
kach w 1999 roku, ani w związku z tworzeniem nowej polityki rozszerzonej 
Uni i względem wschodnich sąsiadów w latach 2002—2003, ani też po wyda¬
rzeniach pomarańczowej rewolucji na przełomie lat 2004—2005. Mimo roz¬
czarowania Europejską Polityką Sąs iedztwa (EPS), w 2005 roku doszło do 
instytucjonalizacji „europejskiego wyboru". Utworzono wówczas stanowisko 
wicepremiera ds. integracji europejskiej, zaś w trzech ministerstwach (spraw 
zagranicznych, gospodarki i sprawiedliwości) powołano komórki ds. europej-
skich 7. W konsekwencji ukraińsko-rosyjskiego kryzysu gazowego Ukraina 
przystąpiła w grudniu 2009 roku do Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. 

Ukraina rozpoczęła negocjacje umowy stowarzyszeniowej z Unią Europej¬
ską w marcu 2007 roku i formalnie zakończyła je w grudniu 2011 roku w cza¬
sie polskiej prezydencji. Parafowanie umowy nastąpiło 30 marca 2012 roku. 
Umowa o ułatwieniach wizowych i readmisji weszła w życie w 2008 roku, 
zaś w październiku tegoż roku rozpoczęto dialog wizowy, mający na celu cał¬
kowitą l iberal izację prawa wizowego. W maju 2012 roku UE opublikowała 
mapę drogową do kolejnego szczytu Partnerstwa Wschodniego (PW), który 
odbędzie się na Litwie j e s i en ią 2013 roku. Państwem najbardziej zaawan¬
sowanym w realizacji wszystkich instrumentów dwustronnych jest Ukraina. 
Jednak negocjacje umów w omawianych dziedzinach Ukraina rozpoczęła 
jeszcze przed zainicjowaniem i wdrożeniem formuły Partnerstwa. W efekcie 
w ograniczonym stopniu dostrzega ona wartość dodaną formuły Partnerstwa 
Wschodniego w stosunku do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. 

Kontekst „europejskiego wyboru" zmienił się w 2010 roku. Choć prezy¬
dent Janukowycz ze swą pierwszą oficjalną wizytą udał się do Brukseli, to 
wiele jego działań wskazywało na zbliżenie z Rosją. Chodzi tu m.in. o zgodę 
na przedłużenie stacjonowania rosyjskiej floty czarnomorskiej w Sewasto¬
polu do 2042 roku w zamian za renegocjowanie kontraktu gazowego z 2009 
roku, znaczący wzrost obrotów handlowych z Rosją (i ich spadek z UE) oraz, 
rosyjską pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 2 mi l iardów dolarów. Ponadto, 
w oficjalnych stanowiskach ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
pojawiły się krytyczne stwierdzenia na temat podwójnych standardów stoso-

7 Por. E. Korosteleva, The European Union..., op. cit., s. 86; K. Wolczuk, Implementation with-
out Coordination: the Impact of EU Conditionality on Ukraine under the European Neighbourhood Policy, 
„Europe — Asia Studies", vol. 61, nr 2, 2009, s. 202. 
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wanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, 

która nie jest jakoby zgodna z narodowym interesem Ukrainy 8 . 

Z kolei stosunki ukraińsko-rosyjskie warto rozpatrywać w kontekście rywa¬

lizacji o wpływy w strefie tzw. „bliskiej zagranicy" Rosji, gdzie szczególnie 

ostry sprzeciw tej ostatniej budzi możliwość wciągnięcia Ukrainy w orbitę 

wpływów Zachodu. Obawy Rosji co do zagrożenia jej żywotnych interesów 

poprzez zmiany na ukra ińskie j scenie politycznej po pomarańczowej rewolu¬

cji odzwierciedlała treść depeszy gratulacyjnej wysłanej 20 stycznia 2005 roku 

przez prezydenta Rosji do nowo wybranego prezydenta Wiktora Juszczenki, 

gdzie Władimir Putin wyraża oczekiwanie na „uznanie przez Kijów strategicz¬

nego znaczenia partnerstwa z Rosją oraz aktywny udział w tworzeniu wspól¬

nej przestrzeni gospodarczej (.. . ) " 9 . Ukraina odgrywa w rosyjskich wysiłkach 

na rzecz integracji obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) klu

czową rolę. Zgodnie z „Koncepcją polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej" 

z lipca 2008 roku rozwój współpracy wielostronnej w ramach WNP stanowi 

priorytet rosyjskiej polityki zagranicznej i realizowany jest głównie poprzez 

wzmacnianie Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EAWG, ang. Eurasian 

Economic Community — EurAsEC) oraz rozwój współpracy w ramach Organiza¬

cji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (CSTO, ang. Collective Security Treaty 

Organization)10. Ukraina jest od 2002 roku obserwatorem w EAWG, jednak 

nie podpisała żadnych umów w ramach tej organizacji. 

5.3. P O L I T Y K A WEWNĘTRZNA 

W czasie swej prezydentury Wiktor Juszczenko nie był w stanie stworzyć 

stabilnej większości rządzącej , która mogłaby konsekwentnie pracować nad 

wdrożeniem ukraińskich ambicji euroatlantyckich. Niemożność prowadzenia 

spójnej i efektywnej polityki zagranicznej wpłynęła na nikłe postępy poczy¬

nione bezpośrednio po pomarańczowej rewolucji na rzecz akcesji do UE 

i NATO. Wybory parlamentarne w latach 2006 i 2007 zaowocowały długimi 

negocjacjami partyjnymi, pozostawiając kraj bez mającego polityczne umo¬

cowanie rządu na wiele miesięcy. Ambiwalentne sformułowania konstytu-

8 Patrz szerzej: E. Korosteleva, The European Union..., op. cit., s. 89. 
9 A. Sawicka, Rosja wobec „pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie, w: L . Zyblikiewicz i inni 

(red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej: wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białoru
sią, Wydawnictwo Uniwersytetu Jag ie l lońsk iego , Kraków, 2010, s. 210. 

1 0 Por. The Foreign Policy Concept of the Russian Federation, President of Russia, Official Web 
Portal, 12.07.2008, http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2008/07/204750.shtml [data dostępu: 
17.09.2012]. 

http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2008/07/204750.shtml
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cyjne i wysoki poziom konfliktowości w życiu politycznym doprowadziły do 
paral iżu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdy prezydent Juszczenko i pre¬
mier Janukowycz walczyli w latach 2006-2007 o kontrolę nad polityką zagra¬
niczną. Wygranie wyborów przez Ju l i ę Tymoszenko w 2007 roku w nikłym 
stopniu zmieniło sytuację, bowiem prezydent i premier zaangażowal i się we 
wza jemną krytykę, ma jąc na uwadze wybory prezydenckie w 2010 roku 1 1 . 
Polityczna niestabilność na Ukrainie została wykorzystana przez tych człon¬
ków wspólnoty transatlantyckiej, którzy, jak Niemcy i Francja, opowiadali się 
przeciw ukra ińsk iemu członkostwu w NATO. 

Konsekwencją dojścia do władzy Wiktora Janukowycza w 2010 roku była 
nieprzewidziana i początkowo niedoceniana przez zachodnich analityków ero¬
zja demokracji. Parlamentarna koalicja została sformułowana wbrew posta¬
nowieniom konstytucji oraz wyrokowi Sądu Konstytucyjnego. Prezydent 
uzyskał wprawdzie post factum akceptację Sądu, który tym samym zmienił swoje 
poprzednie orzeczenie, jednak w wyniku nacisków, sędziowie, którzy zgłosili 
zdania odrębne, złożyli dymisję, co znów pozwoliło prezydentowi na uzupełnie¬
nie składu sędziowskiego sprzyjającymi mu kandydatami1 2. Dzięki temu 1 paź¬
dziernika 2010 Sąd uchylił konstytucyjne poprawki z 2004 roku, przywracając 
silną pozycję prezydenta w systemie politycznym Ukrainy. Lokalne wybory, 
przewidziane na maj 2010 zostały przełożone na październik, a Partia Regio¬
nów zyskała czas na zmianę prawa wyborczego. Zabroniono startu blokom poli¬
tycznym oraz skrócono czas kampanii wyborczej do 3 tygodni. 

Ograniczenia w korzystaniu z wolności słowa, wolności mediów i wolności 
zrzeszania się zostały dostrzeżone przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy już w październiku 2010 roku. W rezolucji stwierdzono, że interwen¬
cja organów państwa, w tym służb specjalnych, w pracę dziennikarzy i organi¬
zacji medialnych jest sprzeczna ze standardami demokratycznymi. Wskazano 
na przypadki niedopuszczalnych konfliktów interesów oraz selektywne pozba
wianie mediów raz już przyznanych koncesji nadawczych13. Wątpliwości co 
do pluralizmu i wolności mediów oraz zgodności nowej ordynacji wyborczej 
i sposobu przeprowadzenia wyborów lokalnych z demokratycznymi standar¬
dami wyraził też Parlament Europejski (PE) 1 4 . 

1 1 D . Sanders, TransatlanticRelations..., op. cit., s. 192—196. 
1 2 S. Stewart, Surprises from Ukraine: democracy moves out and Russia moves in, „SWP Com-

ments", nr 24, 10.2010, www.swp-berlin.org [data dostępu: 28.08.2012], s. 1. 
1 3 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1755(2010) on the function-

ing of democratic institutions in Ukraine, 05.10.2010, http://www.assembly.coe.int [data dostępu: 
17.09.2012]. 

1 4 Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 w sprawie 
Ukrainy, P7_TA(2010)0444, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// 
NONSGML+TA+P7-TA-2010-0444 + 0+DOC+PDF+V0//PL [data dostępu: 17.09.2012]. 

http://www.swp-berlin.org
http://www.assembly.coe.int
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
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Najbardziej jaskrawym przykładem erozji demokracji na Ukrainie były 
procesy polityczne członków partii opozycyjnych i byłych członków rządu Julii 
Tymoszenko, w tym samej premier. Tymoszenko została skazana 11 paździer¬
nika 2011 roku na karę 7 lat pozbawienia wolności, w związku z podpisa¬
niem w styczniu 2009 roku niekorzystnego dla Ukrainy kontraktu gazowego 
z Rosją. Formalnie Tymoszenko skazano za nadużycie władzy wynika jące 
z wydawania urzędnikom negocjującym z Gazpromem instrukcji w sposób 
sprzeczny z obowiązującymi procedurami. Jednak w opinii ukra ińskie j opo¬
zycji oraz wielu europejskich decydentów proces miał charakter polityczny 
i faktycznie zmierzał do pokazania, że godząc się na niekorzystne dla Ukra¬
iny warunki dostaw i tranzytu gazu na lata 2009—2019, Tymoszenko działała 
na szkodę pańs twa 1 5 . Ponadto, w kwietniu 2012 roku sąd w Kijowie orzekł 
karę pozbawienia wolności od 3 do 5 lat dla trzech członków rządu Tymo-
szenko: byłego ministra spraw wewnętrznych Jurija Łucenki, ochrony środo
wiska Hryhorija Filipczuka i wiceministra obrony Walerija Iwaszczenko. Ten 
ostatni został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwa gospo¬
darcze, t j . niezgodne z prawem wydanie zezwolenia na sprzedaż mają tku 
upadające j stoczni wojskowej1 6. Jednak w sierpniu 2012 sąd apelacyjny zwol¬
nił Iwaszczenko z więzienia po tym, jak ten złożył oświadczenie, w którym 
uznał, że z racji braku doświadczenia mógł popełnić błąd przy podejmowa¬
niu decyzji o wyprzedaży majątku stoczni. Tymczasem 29 sierpnia 2012 roku 
skarga kasacyjna dotycząca wyroku wydanego na byłą premier Tymoszenko 
została oddalona przez ukraiński Sąd Najwyższy. Na początku sierpnia Cen¬
tralna Komisja Wyborcza w Kijowie wykreśl iła jej nazwisko z listy wyborczej 
partii Batkiwszczyna. 

Pomimo eskalacji krytyki ze strony unijnych polityków (w tym odwoła¬
nia szczytu prezydentów państw Europy Środkowej w Ja łc ie ) i realnej groźby 
zawieszenia na czas nieokreślony podpisania i ratyfikacji umowy stowarzysze¬
niowej z UE, władze ukraińskie nie zamierzały uwolnić byłej premier przed 
wyborami parlamentarnymi przypadającymi na 28 października 2012 roku. 
Należy sądzić, iż głównym celem władzy jest trwałe wyeliminowanie Tymo-
szenko z życia politycznego bez względu na konsekwencje międzynarodowe. 
Według władz Ukrainy zapowiadany bojkot ukra ińsk ie j części mistrzostw 
Europy w piłce nożnej stanowił „powrót do metod z okresu zimnej wojny", 
nieuprawnioną ingerencją UE (zwłaszcza Niemiec) w sprawy wewnętrzne 

1 5 Patrz: S. Matuszak, T.A. Olszański , Wyrok na Julię Tymoszeenko, „Tydzień na Wschodzie", 
Ośrodek Studiów Wschodnich, 12.10.2011, www.osw.waw.pl [data dostępu: 06.09.2012]. 

1 6 Pięć lat więzienia dla kolejnego członka rządu Tymoszeenko, 12.04.2012, http://www.gazeta 
prawna.pl/wiadomosci/artykuly/609767,piec_lat_wiezienia_dla_kolejnego_czlonka_rzadu_ 
tymoszenko.html [data dostępu: 18.09.2012]. 

http://www.osw.waw.pl
http://www.gazeta
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suwerennego państwa oraz efekt międzynarodowych zabiegów lobbingowych 
otoczenia byłej premier. O determinacji obecnych ukra ińskich decydentów 
skierowanej na utrzymanie się u władzy świadczy też rozpoczęcie w czerwcu 
2012 roku nowego procesu przeciw Tymoszenko, tym razem w sprawie 
oszustw podatkowych z lat 90. X X wieku 1 7 . Jedynym przejawem woli poszu¬
kiwania rozwiązania tej kwestii we współpracy z UE była zgoda ukraińskiego 
rządu na obecność unijnych obserwatorów podczas procesu kasacyjnego 
Tymoszenko. W tej sytuacji Parlament Europejski, w porozumieniu ze stroną 
ukraińską, zaproponował misję byłego przewodniczącego Parlamentu Euro¬
pejskiego Pata Coxa i byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego, 
który w poprzednich latach z sukcesem negocjował z ukra ińsk im rządem 
i opozycją podczas pomarańczowej rewolucji w 2004 roku. 

Wobec braku zachęt, które skłaniałyby ukra ińsk ie elity do reform i ze 
względu na racjonalistyczną kalkulację zysków i strat, głównym narzędziem 
politycznej zmiany na Ukrainie wydaje się być socjalizacja poprzez współ¬
pracę w ramach unijnych sieci 1 8. Warto zauważyć, że do 2004 roku „europej¬
ski wybór" Ukrainy widoczny był niemal wyłącznie w pragmatycznej retoryce 
wąskich elit władzy. Zmiany spowodowane przez pomarańczową rewolucję 
przyczyniły się do zmiany retoryki również w przypadku Partii Regionów. Jed¬
nak dystrybucja stanowisk w rządzie Partii Regionów od 2010 roku odzwier¬
ciedla wzrost pozycji prorosyjskich oligarchów i grup interesu, co oczywiście 
przyczynia się do wzmocnienia orientacji prorosyjskiej w polityce zagranicz¬
nej Ukrainy. W kontekście samej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, wydaje 
się, iż pro-europejscy politycy i dyplomaci ukraińscy przeszli swoistą ewolucję 
od pryncypialnego odrzucenia polityki, która nie oferuje członkostwa do bar¬
dziej pragmatycznego podejścia uznającego Europejską Politykę Sąsiedztwa 
i Partnerstwo Wschodnie za użyteczne ramy przygotowujące Ukra inę do przy¬
szłego pełnego członkostwa. Świadczą o tym między innymi zabiegi strony 
ukra ińskie j o wpisanie do preambuły umowy o stowarzyszeniu wzmianki na 
temat perspektywy akcesyjnej. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi w administracji publicznej 
w kontekście integracji europejskiej pozostawia wiele do życzenia. Proble¬
mem jest koordynacja na poziomie rządowym, wiedza urzędników oraz ich 

1 7 Patrz także : T. Iwański i inni, Kryzys w relacjach UE-Ukraina wokół sprawy Tymoszeenko, Ośro
dek Studiów Wschodnich, 09.05.2012, www.osw.waw.pl [data dostępu: 21.06.2012]; T.A. Olszań-
ski, Ukraina: początek nowego procesu przeciw Julii Tymoszeenko, Ośrodek Studiów Wschodnich, 
27.06.2012, www.osw.waw.pl [data dostępu: 28.08.2012]. 

1 8 G. Sasse, The ENP and the EU's Eastern Neighbours: Ukraine and Moldova as Test Cases, w: 
G. Whitman, S. Wolff (red.), The European NeighbourhoodPolicy in Perspective: context, implementa-
tion and impact, Palgrave Studies in European Union Politics, Palgrave Macmillan, London & 
New York, 2010, s. 182. 

http://www.osw.waw.pl
http://www.osw.waw.pl
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kompetencje, w tym także językowe. Proces rekrutacji kandydatów do admi¬
nistracji, jak również proces selekcji kandydatów do szkoleń wewnętrznych 
ukierunkowanych na problematykę uni jną nie jest transparentny i oparty na 
kryteriach merytokratycznych. Młodzi specjaliści wykształceni w Unii Euro¬
pejskiej i Stanach Zjednoczonych nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji na 
szczeblu politycznym i za jmują stanowiska nieodpowiadające ich kwalifika¬
cjom. Z kolei urzędnicy bezpośrednio współpracujący z instytucjami UE czę¬
sto wykazują się brakiem decyzyjności i niedostateczną znajomością j ęzyka 
angielskiego, a w sposobach ich myślenia i działania widoczne jest nadal dzie¬
dzictwo sowieckiego aparatu administracyjnego19. 

Ukra inę cechuje niezwykle niski poziom przejrzystości życia publicznego 
oraz bardzo wysoki poziom korupcji, również na tle innych państw objętych 
inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Zgodnie z indeksem percepcji korup¬
cji (ang. corruption perception index — CPI) przygotowanym przez Transparency 
International Ukraina zajęła w 2011 roku dopiero 152 miejsce na 180 kla¬
syfikowanych państw (dla porównania Rosja i Białoruś uplasowały się na 
143 pozycji) 2 0. Z punktu widzenia łatwości prowadzenia działalności gospo¬
darczej (ranking Doing Business 2012) najtrudniejsza sytuacja panowała na 
Ukrainie zajmującej 152 miejsce2 1. Wreszcie, z punktu widzenia demokracji 
i swobód politycznych Ukraina została uznana przez Freedom House w latach 
2011—2012 za kraj „częściowo wolny", podczas gdy w roku 2009 określono j ą 
jeszcze jako kraj „wolny" i demokratyczny22. 

5.4. G O S P O D A R K A 

J a k ą orientację, euroatlantycką czy euroazjatycką, reprezentują wpływowe 

ukraińskie elity gospodarcze? Wydaje się, iż najpotężniejsi oligarchowie nie 

stanowią motoru integracji gospodarczej ani z Unią Europejską ani z Rosją 2 3 . 

Umowa o wolnym handlu z UE (ang. deep and comprehensive free trade agreeement 

1 9 Por. O. Stegniy, Ukraine and., op. cit., s. 58; Wywiad autorki z urzędnik iem instytucji 
unijnych, Bruksela, 11.06.2012. 

2 0 Polskę w 2011 sklasyfikowano na 41 miejscu; http://transparency.org/policy_research/  
surveys_indices/cpi [data dostępu: 22.03.2012]. 

2 1 World Bank, International Finance Corporation, Doing business in a more transparent world 
2012, http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB12-FullReport.pdf, s. 6 [data dostępu: 22.03.2012]. 

2 2 Freedom House, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world [data dostępu: 
22.03.2012]. 

2 3 S. Matuszak, Ukraińscy oligarchowie wobec integracji gospodarczej z UE i Rosją, Ośrodek Stu
diów Wschodnich, 14.09.2011, www.osw.waw.pl [data dostępu: 18.09.2012]. 

http://transparency.org/policy_research/
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world
http://www.osw.waw.pl
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— DCFTA), stanowiąca integra lną część umowy o stowarzyszeniu, nie przy¬
niesie znaczących korzyści ich interesom eksportowym, bowiem rynek unijny 
jest już stosunkowo otwarty od momentu wstąpienia Ukrainy do Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) w 2008 roku, zwłaszcza dla wyrobów metalowych 
i mineralnych. Integracja gospodarcza z Unią jest raczej postrzegana z per¬
spektywy szans na wzmocnienie pozycji względem Rosji. DCFTA jest mało 
korzystna z punktu widzenia sektora rolnego (niewielkie zwiększenie kwot 
eksportowych przy otwarciu ukra ińskiego rynku na konkurencję unijną) czy 
samochodowego (zniesienie ceł na import samochodów używanych). Warto 
zaznaczyć, iż wielki ukra ińsk i biznes nie jest w żadnym razie zaintereso¬
wany implementac ją norm i standardów unijnych, a władze przeprowadzają 
reformy w taki sposób, by zminimal izować koszty po stronie wpływowych 
monopolistów, a obciążyć nimi mały i średni biznes. 

Z kolei integracja gospodarcza z Rosją jest odrzucana przez ukraińskich 
oligarchów ze względu na ryzyko umocnienia się silniejszego biznesu rosyj¬
skiego na terenie Ukrainy. Przy tym, o ile dla związanego z adminis t rac ją 
prezydenta magnata przemysłu chemicznego Dmitro Firtasza stosunki 
z Rosją mają znaczenie priorytetowe, ze względu na uzależnienie jego przed¬
siębiorstw od cen gazu, o tyle dla bliższego rządowi premiera Mykoły Aza-
rowa, Rinata Achmetowa, potentata przemysłu metalurgicznego, większe 
znaczenie niż Rosja ma ją kraje Bliskiego Wschodu i Azji oraz Uni i Euro¬
pejskiej. 

Coraz istotniejszym czynnikiem o znaczeniu tak ekonomicznym, jak i poli¬
tycznym staje się gospodarcze zaangażowanie Chin na Ukrainie. Zdynamizo¬
wanie relacji z Chinami po 2010 roku było, zgodnie z koncepcją ukraińskich 
władz, kluczowym elementem dywersyfikacji zagranicznej polityki gospodar¬
czej, otwarcia na rynki wschodzące, przyspieszenia modernizacji ukra ińskie j 
gospodarki i radzenia sobie z kryzysem, zwłaszcza w świetle gospodarczych 
i politycznych nacisków ze strony Rosji oraz pogorszenia stosunków z Unią 
Europejską. W latach 2010—2011 Chiny przyznały Ukrainie linię kredytową 
w wysokoś ci 4 mi l iardów dolarów. Podpisano również umowy o realizacji 
wspólnych projektów infrastrukturalnych na łączną sumę 3,5 miliarda dola¬
rów. W 2011 roku Chiny były trzecim, po Rosji i UE, partnerem handlowym 
Ukrainy, a wymiana handlowa z Chinami stanowiła wówczas 5,6% całości 
obrotów handlowych Ukrainy 2 4 . 

Zacieśnienie ukra ińsko-chińskie j współpracy gospodarczej nie stanowi 
alternatywy dla modernizacji w ramach integracji z Unią Europejską. Tanie 

2 4 T. Iwański , Ukraina, Białoruś i Mołdowa wobec ekspansji gospodarczej Chin w Europie Wschod

niej, Ośrodek Studiów Wschodnich, 28.05.2012, www.osw.waw.pl [data dostępu: 21.06.2012]. 

http://www.osw.waw.pl
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chińskie kredyty, nieobciążone politycznymi wymogami dotyczącymi standar¬
dów demokratycznych i rządów prawa, mogą przyczynić się do punktowej 
modernizacji infrastruktury na Ukrainie. Jednak chińskie inwestycje bez¬
pośrednie pozostające na niskim poziomie, nie angażu ją lokalnych przed¬
siębiorców. Z kolei partnerstwo strategiczne i wymiana handlowa z Rosją 
są dla Chin zbyt istotne, by zaangażowały się one w redefinicję układu sił 
w Europie Wschodniej i potencjalnie wzmacniały Ukra inę względem Rosji. 
Natomiast czynnikiem powstrzymującym ekspansję rosyjskich firm w sek¬
torze energetycznym na Ukrainie są koncerny zachodnie. W zwiększeniu 
własnego wydobycia ropy (na Morzu Czarnym) i gazu (także łupkowego) 
ma ją pomóc Ukrainie takie koncerny jak Exxon Mobil, Shell, Chevron czy 
austriacki OMV, które wygrały w połowie 2012 roku przetargi z rosyjskim 
Łukoilem i TNK-BP 2 5 . 

Z gospodarczego punktu widzenia Ukraina znajduje się w niełatwym poło¬
żeniu. PKB na mieszkańca nie przekraczał w 2010 roku 2 600 EUR 2 6 . Tym¬
czasem w UE-27 wynosił średnio na mieszkańca 24 400 EUR, w Polsce 9 300 
EUR, a w najbiedniejszej w Unii Bułgari i — 4 800 EUR 2 7 . Ukraina poważnie 
uc ierpiała na skutek kryzysu gospodarczego. W 2009 odnotowano spadek 
PKB w stosunku do 2008 roku o 14,5% (w 2010 roku wzrost w porównaniu 
z rokiem poprzednim wyniósł j uż 4,2%). Wielkim problemem jest także 
wzrost długu publicznego. W 2009 roku wyniósł on 82% PKB 2 8 i był najwyższy 
wśród wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego. 

Unia jest najważnie jszym partnerem handlowym dla wszystkich krajów 
Partnerstwa Wschodniego z wyjątkiem Ukrainy i Białorusi, dla których naj¬
ważniejszym partnerem pozostaje Rosja. O ile jednak w przypadku Białorusi 
przewaga Rosji była w 2010 roku niemal dwukrotna (wymiana z Rosją stano¬
wiła 46,5% a z UE 25,2% obrotów handlowych), o tyle w przypadku Ukrainy 
była ona niewielka (31,6% obrotów przypadało na handel z Rosją a 28,6% na 
handel z UE) 2 9 . W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kontrowersyjne 
znaczenie DCFTA i dostępu do unijnego wspólnego rynku. Ukraina może 
bowiem nie doceniać kosztów związanych z implementac ją DCFTA w sferze 
budowy zdolności instytucji (ang. institutional capacity building) oraz przyjęcia 
prawa unijnego (w takich obszarach jak standardy sanitarne, fitosanitarne, 

2 5 S. Matuszak, Zachodnie koncerny paliwowe będą inwestować na Ukrainie, Ośrodek Studiów 
Wschodnich, 22.08. 2012, www.osw.waw.pl [data dostępu: 28.08.2012]. 

2 6 European Commission, D G Trade, 10.01.2012, http://ec.europa.eu/trade/creating-op 
portunities/bilateral-relations/countries-and-regions [data dostępu: 22.03.2012]. 

2 7 Eurostat, Basic Figures on the EU: Spring 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/  
ITY_OFFPUB/KS-GL-12-001/EN/KS-GL-12-001-EN.PDF [data dostępu: 11.04.2012]. 

2 8 http://devdata.worldbank.org/AAG/ukr_aag.pdf [data dostępu: 22.03.2012]. 
2 9 European Commission, D G Trade, op. cit. 

http://www.osw.waw.pl
http://ec.europa.eu/trade/creating-op
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własność intelektualna, prawo konkurencji) 3 0. Istnieje ryzyko marginalizacji 
ukra ińsk ich elit biznesu i ich metod działania wraz z szerszym otwarciem 
rynku dla firm z U E 3 1 . 

Rolę strategiczną z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i budowy mię¬
dzynarodowej pozycji Rosji jako samodzielnego gracza w wyłania jącym się 
porządku wielobiegunowym odgrywa polityka energetyczna32. Rosja zabiega 

0 dywersyfikację dróg transportu surowców i podejmuje działania mające na 
celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw do UE, która jest odbiorcą 
2/3 gazowego eksportu Rosji 3 3 . W praktyce rosyjski Gazprom buduje alterna¬
tywne rurociągi omijające dotychczasowe kraje tranzytowe Europy Środkowo¬
Wschodniej oraz dąży do prze jęc ia kontroli nad białoruskim i ukra ińsk im 
systemem przesyłowym. Sytuację Ukrainy utrudnił kryzys gospodarczy oraz 
podpisana w styczniu 2009 roku umowa z Gazpromem, która oznaczała 
znaczny wzrost cen gazu. Wyższe ceny to z kolei spadek konkurencyjności 
ukra ińskiego przemysłu, wzrost długu publicznego (co podważa negocjacje 
w sprawie pomocy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego), ale także 
groźba niepokojów społecznych przed wyborami parlamentarnymi na jesieni 
2012 roku. Doprowadzając do konfliktów gazowych w styczniu 2006 i 2009 
roku Rosja miała, jak się wydaje, trzy podstawowe cele: 1) skłonić Ukra inę 
do rozmów na temat utworzenia konsorcjum zarządzającego całością ukraiń¬
skiego systemu przesyłowego, gdzie zamiarem Rosji było przejęcie nad nim 
kontroli; 2) osłabienie „pomarańczowego" rządu na Ukrainie i wzmocnie¬
nie prorosyjskiej Partii Regionów przed wyborami parlamentarnymi w 2006 

1 prezydenckimi w 2010 roku; 3) dyskredytację Ukrainy jako niewiarygodnego 
partnera w oczach U E 3 4 . 

Budowa gazociągu Nord Stream wskazuje na zarówno gospodarczy, jak 
i polityczny charakter motywacji Rosji. Z ekonomicznego punktu widze¬
nia umożliwia redukcję opłat tranzytowych i stanowi racjonalną reakcję na 
wzrost popytu na gaz w Europie. Jednocześnie chroni polityczne interesy 

3 0 M . Wijkman, Fostering Deep and Comprehensive Free Trade Agreements for the Eastern Partners, 
„Eastern Partnership Review", Estonian Centre of Eastern Partnership, 12.2011, http://www. 
eceap.eu/ul/Review_No8.pdf, s. 5. 

3 1 V Made, From Prague to Warsaw: a Study of Eastern Partnership's Rhetoric in the Context of EU 
Membership Perspective 2009-2011, „Eastern Partnership Review", Estonian Centre of Eastern 
Partnership, 12.2011, http://www.eceap.eu/ul/Review_No7.pdf, s. 8. 

3 2 R. Zięba, Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje, „Przegląd 
Politologiczny", nr 3, 2011, s. 39—40. 

3 3 Por. L . Delcour, Shaping the Post-soviet Space? EUPolicies and Approaches to Region-Building, 
Ashgate, 2011, s. 56. 

3 4 T. Kapuśniak , Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy: ciągłość i zmiana, w: 
L . Zyblikiewicz i inni (red.), op. cit., s. 173—175. 
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Rosji, zmnie jsza jąc jej zależność od krajów tranzytowych, zwłaszcza Ukra-
iny 3 5 . Obawy Rosji dotyczące tranzytu gazu, a tym samym poszukiwanie 
alternatywnych szlaków dostaw, s ięgają początku lat 90. X X wieku i upadku 
Związku Radzieckiego. Warto pamiętać , że Komisja Europejska uznała pro¬
jekt bałtyckiego rurociągu za priorytetowy z punktu widzenia europejskich 
interesów, zaś UE współfinansowała w latach 2003—2006 real izację studium 
wykonalności tego projektu. O ile pod koniec lat 90. Rosja preferowała 
współpracę wielostronną (m.in. z państwami skandynawskimi), o tyle po roz¬
szerzeniu UE w 2004 wybrała opcję współpracy dwustronnej z Niemcami. 
Ostatecznie w konsorcjum Nord Stream zaangażowały się firmy z trzech kra
jów członkowskich UE: niemiecki BASF i E.ON, francuski GDF Suez i nider
landzki Gasunie, które razem mają 49% udziałów, zaś Gazprom — 51% 3 6 . 

Oprócz logiki ekonomicznego zysku, rosyjską polityką zagraniczną kieruje 
również logika resentymentu. Mimo zagrożenia interesów ze strony kraju 
tranzytowego projekt rurociągu bałtyckiego został zarzucony przez Rosję 
w latach 90. ze względu na prorosyjskie sympatie ówczesnych decydentów 
ukraińskich. Do podpisania porozumienia o Nord Stream w 2005 roku przy¬
czyniły się niewątpliwie wydarzenia pomarańczowej rewolucji oraz odsuwa¬
nie się Ukrainy od Rosji w kierunku Zachodu. Transport gazu rurociągiem 
bałtyckim nie tylko eliminuje opłaty tranzytowe za przesyłany nim gaz, ale 
stanowi też instrument nacisku na Ukra inę do obniżenia opłat za gaz, który 
nadal transportowany jest przez jej terytorium 3 7 . 

Analiza geopolitycznych i geoekonomicznych relacji między eksporterem 
(Rosja) a krajem tranzytowym (Ukraina) nie byłaby pełna bez uwzględnie¬
nia krajowych aktorów i prywatnych interesów w ramach podmiotów gospo¬
darczych uczestniczących w handlu gazem po obu stronach. Od 2006 roku 
radykalnie wzrosła rola spółki RosUkrEnergo, zaś na uwagę zasługuje fakt, 
iż konflikty między obu stronami rozwiązywane były zwykle poprzez podział 
zysków między rosyjskie i ukraińskie elity dzięki pośredniczącym firmom i bez 
użycia formalnych mechanizmów rządowych 3 8 . Porozumienie o przedłużeniu 
stacjonowania o 25 lat rosyjskiej floty czarnomorskiej w Sewastopolu było 
możliwe dzięki zbieżności rosyjskich interesów politycznych i ukra ińsk ich 
krótkoterminowych interesów gospodarczych, w tym interesów gospodar-

3 5 H . Smith, Russian foreign policy and energy: the case of Nord Stream gas pipeline, w: P. Aalto 
(red.), Russia's Energy Policies: national, interregional andglobal levels, Edward Elgar, Cheltenham 
U K & Northamption USA 2012, s. 120. 

3 6 Ibidem, s. 133. 
3 7 Ibidem, s. 128—129. 
3 8 M . M . Balmaceda, Ru.s.sia'.s central and eastern European energy transit corridor: Ukraine and 

Belarus, w: P. Aalto (red.), Ru.s.sia'.s Energy..., op. cit., s. 149—150; Por. G. Bosse, A. Schmidt-
Felzmann, The Geopolitics of Energy Supply in Wider Europe', „Geopolitics", vol. 16, nr 3, 2011. 
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czych oligarchów, skupionych wokół Dmytro Firtasza, głównego ukraińskiego 
udziałowca RosUkrEnergo. 

Istotne znaczenie z punktu widzenia ukra ińsk ich wyborów w polityce 
zagranicznej ma otrzymywana pomoc finansowa i gospodarcza, tak oficjalna 
jak i ukryta. Unia Europejska udzieliła Ukrainie od 1991 roku wsparcia finan¬
sowego w wysokości 2,4 mil iardów Euro. Ukraina jest czwartym największym 
jego beneficjentem i otrzymuje 12% przewidzianych w nim środków. Ukra¬
ina otrzymała ponadto około 85 milionów Euro na wsparcie reform sektora 
energetycznego39. Tymczasem zgodnie z ukraińsko-rosyjskim porozumieniem 
charkowskim z kwietnia 2010 roku Rosja ma zainwestować w gazowe subsy¬
dia dla Ukrainy około 40—45 mil iardów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat 4 0 . 
Rosja wykorzystuje też ukra ińskie problemy z obsługą zadłużenia do uzależ¬
nienia Ukrainy od kredytów rosyjskich, o czym świadczy udzielanie kredytów 
ukra ińsk im przedsiębiorstwom przez rosyjskie banki państwowe oraz dekla¬
racje woli udzielenia Ukrainie kredytów na spłatę kredytów Międzynarodo¬
wemu Funduszowi Walutowemu 4 1. 

5.5. S P O Ł E C Z E Ń S T W O 

Jakim wyborom w polityce zagranicznej sprzyja ukraińskie społeczeństwo? 
Czy opinia publiczna byłaby skłonna poprzeć integrac ję z Rosją i innymi 
krajami WNP, czy z Unią Europejską i NATO? Cykliczne badania dotyczące 
orientacji społecznych w dziedzinie polityki zagranicznej prowadzi od 2002 
roku kijowskie Centrum Razumkowa. Na pytanie, jaki kierunek polityki 
zagranicznej powinien być dla Ukrainy priorytetem ponad 36% respondentów 
twierdziło w lutym 2012 roku, że Unia Europejska, zaś 31% uznało, że priory¬
tetem powinna być Rosja. Jednak przewagę orientacji pro-unijnej notuje się 
dopiero od października 2011 roku. Na przykład, za uprzywilejowaniem rela¬
cji z UE opowiadało się w maju 2010 roku — 26,5% badanych, w grudniu 2008 
roku — 27,5%, zaś w kwietniu 2007 roku — 34%. Tymczasem, stosunki z Rosją 
za priorytet uznało — odpowiednio — 46%, 51% i 44% respondentów. Jedynie 
w kwietniu 2005 roku, bezpośrednio po wydarzeniach tzw. pomarańczowej 
rewolucji, zanotowano przewagę orientacji pro-unijnej nad pro-rosyjską 4 2 . 

3 9 E. Korosteleva, The European Union..., op. cit., s. 93. 
4 0 E. Kropatcheva, Ukraine'sForeign..., op. cit., s. 531. 
4 1 S. Matuszak, Ukraina uzależnia się od rosyjskich kredytów, Ośrodek Studiów Wschodnich, 

04.04.2012, www.osw.waw.pl [data dostępu: 28.08.2012]. 
4 2 Razumkov Centre, Whichforeign policy direction shouldbe apriority for Ukraine?, http://www. 

razumkov.org.ua/eng/poll.php?poll_id = 305 [data dostępu: 10.09.2012]. 
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Z drugiej strony, na przestrzeni lat przeważało wśród Ukraińców przeko¬
nanie, że ich kraj powinien przystąpić do Uni i Europejskiej. Za integrac ją 
z UE wypowiedziało się w październiku 2011 roku — 51% respondentów (prze
ciw było 30%), w maju 2010 roku — 53% (przeciw — 24%), zaś w grudniu 2008 
roku — 45% (przeciw — 35%). Przy tym w każdym badaniu ok. 20% respon¬
dentów nie miało na ten temat zdania4 3. Ukraińcy popierają więc pogłębienie 
relacji zarówno z UE, jak i z Rosją, ale stawiani przed wyborem, wskazują na 
Unię . Deklarowane przez prezydenta Janukowycza poparcie dla integracji 
z UE przyczyniło się też do wzrostu poparcia dla europejskiej integracji na 
wschodniej Ukrainie 4 4 . 

W badaniach opinii publicznej zwracają uwagę utrzymujące się różnice 
między wschodnią i zachodnią Ukrainą : większość respondentów na Wscho¬
dzie preferuje ściślejszą integrację z Rosją i krajami WNP, zaś na Zachodzie 
— z Unią Europejską. Ponadto, wybór pro-rosyjski częściej charakteryzował 
w listopadzie 2008 roku respondentów starszych, z wykształceniem podstawo¬
wym lub średnim, natomiast opcja pro-europejska wybierana była relatywnie 
częściej przez ludzi młodych, zwłaszcza w grupie do 30 roku życia, oraz przez 
osoby z wyższym wykształceniem 4 5 . 

Należy sądzić, iż ewoluuje stosunek Ukraińców względem NATO. W paź¬
dzierniku 2006 roku NATO było postrzegane jako zagrożenie dla Ukrainy 
przez 37% badanych, w lutym 2012 roku — tylko przez 22%. W analogicz¬
nym okresie przekonanie, iż zagrożenie stanowi Rosja wzrosło z 18 do bli¬
sko 25%4 6. Jednak nawet po wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej , poparcie 
dla członkostwa w NATO wzrosło do zaledwie 31% we wrześniu 2008 roku 4 7 . 
W tym samym roku blisko połowa Ukraińców popierała wycofanie rosyjskiej 
floty czarnomorskiej w 2017 roku (traktat z 1997 regulu jący jej stacjono¬
wanie zawarto na 20 lat), 10% było za jej natychmiastowym wycofaniem, 
a jedynie 24% badanych opowiedziało się za przedłużeniem porozumienia na 
kolejne lata 4 8 . 

4 3 Razumkov Centre, Does Ukraine need to join the European Union?, http://www.razumkov.org. 
ua/eng/poll.php?poll_id = 387 [data dostępu: 10.09.2012]. 

4 4 V Chaly, The Ukrainians demonstrate more support for the European integration course, Experts 
Comments, Razumkov Centre, http://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php?news_id = 3505 

[data dostępu: 10.09.2012]. 
4 5 Patrz szerzej: O. Stegniy, Ukraine and., op. cit., s. 64. 
4 6 Razumkov Centre, Is Ukraine threatened by.?, http://www.razumkov.org.ua/eng/poll. 

php?poll_id = 607 [data dostępu:10 .09 .2012] . 
4 7 D . Sanders, Transatlantic Relations., op. cit., s. 197. 
4 8 Patrz szerzej: T. Kuzio, Ukraine'sRelations..., op. cit., s. 405. 

http://www.razumkov.org
http://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php?news_id
http://www.razumkov.org.ua/eng/poll
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5.6. P O L I T Y K A Z A G R A N I C Z N A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A U K R A I N Y 

Głównym tematem kampanii wyborczej z 2010 roku był kryzys gospo¬
darczy, zaś kwestie polityki zagranicznej pozostawały w cieniu, przy czym 
zarówno Jul i i Tymoszenko, jak i Wiktora Janukowycz opowiadali się za 
„neutralnością". Janukowycz starał się podkreślać zarówno orientację pro
zachodnią, t j . strategiczne partnerstwo z UE i Stanami Zjednoczonymi, jak 
i konieczność „resetu" w relacjach z Moskwą, wprowadzenie j ęzyka rosyj¬
skiego jako drugiego języka państwowego oraz „pozablokowy" status Ukrainy 
jako pomostu między Wschodem i Zachodem. Z kolei Tymoszenko mówiła 
o konieczności rozwoju wzajemnie korzystnych relacji z Rosją oraz integracji 
z Unią Europejską, natomiast w kwestii członkostwa w NATO proponowała 
referendum. Jedynie niemający szans na reelekcję Wiktor Juszczenko przyjął 
w pełni prozachodnią optykę, opowiadając się za akcesją do UE i NATO oraz 
za wycofaniem rosyjskiej floty czarnomorskiej z terytorium Ukrainy 4 9 . 

Przyjęcie przez Ukra inę w 2010 roku zasady pozablokowości (i rezygnacja 
z ubiegania się o członkostwo w NATO) nie pociągnęło za sobą stworzenia 
żadnego pozytywnego programu w sferze bezpieczeństwa. Stąd też zasada 
pozablokowości i samowystarczalności obronnej pozostają hasłami, które jak 
dotąd nie zostały wsparte wzmocnieniem potencjału militarnego ukraińskie j 
armii, ani znaczącym wzrostem nakładów na obronę narodową 5 0 . Zwraca 
jednak uwagę współpraca z Chinami w sferze wojskowej: Chiny są bowiem, 
ze względu na embargo UE oraz ostrożność Rosji względem sprzedaży sil¬
niejszemu sąsiadowi swoich technologii zbrojeniowych, zainteresowane 
pozyskaniem od Ukraińców radzieckich technologii, licencji i dokumentacji 
technicznej 5 1. 

Niezmiennie i oficjalnie deklarowanym, tak przez adminis t rac ję prezy¬
dencką jak i wszystkie liczące się siły polityczne, celem Ukrainy jest człon¬
kostwo w Uni i Europejskiej w perspektywie d ługo te rminowe j 5 2 . Z tego 
punktu widzenia unijna oferta Partnerstwa Wschodniego nie przedstawiała 
sobą większej wartości dodanej. Przeciwnie, kładła kres wyjątkowej pozycji 
Ukrainy w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, otwierając analogiczne 
możliwości pogłębienia współpracy (w formie umowy o stowarzyszeniu i dia¬
logu wizowym) przed innymi państwami regionu. Z tych samych względów 
Ukraina nie była zainteresowana współpracą wielostronną z krajami, które 

4 9 Zob. E. Kropatcheva, Ukraine's Foreign..., op. cit., s. 525. 
5 0 Patrz szerzej: N . Orłowska-Czyż, Prezydent Janukowycz, określa wizję bezpieczeństwa Ukrainy, 

Ośrodek Studiów Wschodnich, 13.06.2012, www.osw.waw.pl [data dostępu: 21.06.2012]. 
5 1 T. Iwański , Ukraina, Białoruś i Mołdowa wobec..., op. cit. 
5 2 Wywiad autorki z dyplomatą Misji Ukrainy przy Uni i Europejskiej, Bruksela, 13.06.2012. 
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nie ma ją aspiracji związanych z akces ją 5 3 . Władze ukra ińsk ie oczekiwały 
podpisania lub co najmniej parafowania umowy stowarzyszeniowej przed 
zakończeniem polskiej prezydencji, apelując jednocześnie o uwzględnienie 
w tekście preambuły wzmianki na temat uznania przez Unię europejskich 
korzeni Ukrainy i jej perspektyw członkowstwa. Ponadto, ukra ińscy przed¬
stawiciele podkreślal i swój wysiłek na rzecz utrzymania wewnętrznej zgody 
politycznej na strefę wolnego handlu, domagając się adekwatnego wsparcia 
tych wysiłków ze strony unijnej. Wskazywano też, że pomimo poczucia przy¬
należności Ukrainy do Europy, „istnieje szereg modeli alternatywnych do 
europejskiego"54. 

Unia Europejska uzależniła podpisanie umowy o stowarzyszeniu od roz¬
wiązania sprawy Jul i i Tymoszenko, której proces i wyrok skazujący uznany 
został przez przywódców unijnych za motywowany politycznie. Jednak wbrew 
pierwotnym nadziejom na współpracę władz ukraińskich, dla których poten¬
cjalnie wysoką ceną byłoby zamrożenie pogłębienia stosunków z UE oraz 
poważny uszczerbek dla międzynarodowej reputacji kraju 5 5 , nie poszły one 
na ustępstwa w sprawie procesu byłej premier ani przed szczytem Partner¬
stwa Wschodniego w Warszawie ani przed szczytem UE — Ukraina w grud¬
niu 2011. Z punktu widzenia wielu państw członkowskich sprawa ta stanowiła 
raczej wygodny pretekst w znacznie istotniejszej grze o perspektywę akce¬
syjną, której Ukraina domagała się w tekście preambuły do umowy stowa¬
rzyszeniowej. Tymczasem kompromis wypracowany przez unijne instytucje 
pozwalał jedynie na stwierdzenie, iż Unia „bierze pod uwagę" fakt podziela¬
nia przez Ukra inę europejskiej tożsamości i war tośc i 5 6 . Jednocześnie UE zgo¬
dziła się na parafowanie umowy 30 marca 2012 roku, co jednak nie oznaczało 
ani ostatecznego uzgodnienia tekstu preambuły, ani nie przybliżyło szansy 
na rychłe podpisanie umowy, zwłaszcza przed wyborami parlamentarnymi 
na Ukrainie w październiku 2012 roku. Był to jednak gest UE w stronę władz 
ukraińskich w sytuacji, gdy alternatywne propozycje integracji gospodarczej 
i politycznej wysuwała Rosja. 

5 3 D . Rinnert, „The Eastern Partnership in Georgia: increasing efficiency of E U neigh-
bourhood policies in Southern Caucasus?", Working Paper FG 5, Stiftung Wissenschaft und 
Politik (SWP), Berlin, 03.2011, s. 20. 

5 4 „Notatka informacyjna po spotkaniu Min is t rów SZ państw Grupy Wyszechradzkiej, 
Estonii, Łotwy, Litwy, Danii i państw Partnerstwa Wschodniego, Praga 5 marca 2012", Mini¬
sterstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, 13.03.2012, s. 5. 

5 5 Por. M . Emerson, The Timoshenko Case and the Rule of Law in Ukraine, „CEPS Commen-
tary", Centre for European Policy Studies, 27.07.2012, s. 2. 

5 6 http://www.euractiv.pl/wersja-do-druku/artykul/napicie-przed-szczytem-ue-ukraina-ronie 
-003167 [data dostępu: 12.04.2012]. 
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Zgodnie z tak zwaną mapą drogową z maja 2012 roku, Partnerstwo 
Wschodnie jest odpowiedzią na niedokończoną transformację w regionie 
i ma pomóc krajom partnerskim dokończyć proces przejścia do demokracji 
i gospodarki rynkowej poprzez wspieranie procesu reform. Celem Partner¬
stwa Wschodniego jest polityczne stowarzyszenie i gospodarcza integracja 
z UE, wzrost mobilności obywateli oraz wzmocniona współpraca sektorowa. 
W dokumencie stwierdza się ponadto, iż na szczycie UE — Ukraina w grudniu 
2011 roku obie strony uzgodniły, że osiągnięcia Ukrainy, zwłaszcza w sferze 
poszanowania wspólnych wartości i rządów prawa, będą miały kluczowe zna¬
czenie dla tempa politycznego stowarzyszenia i gospodarczej integracji, także 
w kontekście podpisania i wdrażania umowy o stowarzyszeniu. UE stanęła na 
stanowisku, że wybory parlamentarne z października 2012 będą kamieniem 
milowym na drodze konsolidacji demokracji na Ukrainie 5 7 . 

Jednak odwlekanie przez UE podpisania umowy o stowarzyszeniu może ze 
względu na wyżej opisane okoliczności postawić władze ukraińskie w sytuacji 
bez wyjścia. Stąd pojawiały się głosy, iż Unia powinna zrezygnować z suro¬
wego egzekwowania zasady warunkowośc i 5 8 i bardziej realistycznie odnieść 
się do analizy zysków i strat, której dokonywać musi rząd ukraiński w obliczu 
katastrofalnej sytuacji gospodarczej i braku politycznej perspektywy akce¬
sji do UE. Pamiętać należy, iż motywy o charakterze geopolitycznym odgry¬
wają kluczową rolę w kontekście relacji z UE każdego z krajów partnerskich 
Partnerstwa Wschodniego59. Unia myśli w kategoriach wyborów politycznych 
(demokracja, rządy prawa), natomiast z punktu widzenia Ukrainy, wobec 
nacisków Rosji i krytyki ze strony UE, gra toczy się o znacznie ważniejszy 
wybór geopolityczny60. 

Tymczasem unia celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu przekształciła się 
1 stycznia 2012 roku w Euroazjatycki Obszar Gospodarczy. Według Wła¬
dimira Putina przyszła Unia Euroazjatycka mogłaby, jako jeden z biegu¬
nów nowego ładu, stać się pomostem między Unią Europejską a regionem 

5 7 European Commission, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security 
Policy, Eastern Partnership: a Roadmap to the autumn 2013 Summit, Joint Communication to the 
European Parliament, The Council, the Economic and Social Committee and the Committee 
of Regions, Brussels, 15.05.2012, JOIN(2012) 13 final, s. 3—6. 

5 8 M . Emerson, The Ukraine Questions, „CEPS Commentary", Centre for European Policy 
Studies, 04.04.2012. 

5 9 K. Wolczuk, Perceptions of, and Attitudes towards, the Eastern Partnership amongst the Partner 
Countries' Political Elites, „Eastern Partnership Review", Estonian Centre of Eastern Partner-
ship, 12.2011, http://www.eceap.eu/ul/Review_No5.pdf, s. 5. 

6 0 Wywiad autorki z dyplomatą Misji U k r a i n y . , op. cit. 
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Azji i Pacyfiku61, tworząc w przyszłości strefę wolnego handlu od Lizbony 
po Władywostok. Wydaje się, iż ów projekt integracyjny to raczej strategia 
wzmocnienia rosyjskiego przywództwa politycznego (na użytek wewnętrzny 
i zewnętrzny) niż przemyś lana strategia gospodarcza62. Wizja euroazjatyc¬
kiej integracji Putina zakłada raczej odbudowę i kontrolę nad infrastrukturą 
energetyczną i transportową, która jest kluczowa z punktu widzenia utrzy¬
mania przez Rosję pozycji dominującej w regionie, a przede wszystkim funk¬
cjonowania opartej na surowcach gospodarki rosyjskiej. Idea pomostu między 
Europą i Azją ma być realizowana poprzez rozwój międzynarodowych koryta¬
rzy transportowych na obszarze poradzieckim: w takim ujęciu infrastruktura 
transportowa to nie tylko ważny sektor gospodarki, ale i instrument władczy 
państwa i jego strategii geopolitycznej63. 

Dla realizacji swych celów Moskwa zabiega o członkostwo Ukrainy, zgod¬
nie z często cytowaną w Rosji maksymą Zbigniewa Brzezińskiego, że nie ma 
imperium rosyjskiego bez Ukrainy 6 4 . Ta odrzucała dotąd przystąpienie do 
euroazjatyckiej unii celnej, które byłoby równoznaczne z odrzuceniem inte¬
gracji gospodarczej z UE w ramach DCFTA. Choć zgodnie z oficjalnymi 
deklaracjami rosyjskich decydentów przyszła Unia Euroazjatycka ma być 
partnerem Uni i Europejskiej w wielobiegunowym świecie, w praktyce rze¬
czywistość walki o wpływy w Europie Wschodniej czyni j ą projektem konku-
rencyjnym 6 5. 

Przedmiotem zainteresowania Rosji na obszarze poradzieckim jest nie 
tylko kontrola nad infrastrukturą, ale również obecność wojskowa. Świad
czy o tym przedłużenie stacjonowania rosyjskiej floty czarnomorskiej na 
ukra ińsk im Krymie do 2042 roku, przedłużenie użytkowania bazy wojsko¬
wej w Armenii do 2044 roku, stacjonowanie rosyjskiego kontyngentu na 
terytorium odłączonych gruzińskich prowincji Abchazji i Południowej Osetii 
(ok. 7—9 tys. żołnierzy). W konsekwencji nie dziwi, iż euroatlantyckie aspi¬
racje Ukrainy zaowocowały zdecydowaną reakcją Moskwy. Zwłaszcza aspira¬
cje do członkostwa w NATO postrzegane były przez Rosję jako bezpośrednie 
zagrożenie jej bezpieczeństwa. W kwietniu 2008 roku Władimir Putin stwier-

6 1 R. Goncharenko, Russia plans Eurasian Union on EU model, Deutsche Welle, 26.12.2011, 
http://www.dw.de/dw/article/0,,15615047,00.html [data dostępu: 12.04.2012]. 

6 2 A. Makarychev, A. Deviatkov, Eastern Partnership: still a missing link in EUstrategy?, „CEPS 
Commentary", Centre for European Policy Studies, 13.01.2012, s. 4. 

6 3 Patrz szerzej: K. Pynnoniemi, Russia andEurasian Economic Space: the case of 'strategicpart
nership 1520', „CEURUS EU-Russia Papers", University of Tartu, no 6/ July 2012, s. 2—6. 

6 4 D . Trenin, Post-imperium: a Eurasian Story, Carnegie Endowment for International Peace, 
Washington 2011, s. 88. 

6 5 Por. U . Halbach, Vladimir Putin's Eurasian Union: a new integration project for CIS region?, 

„SWP Comments" nr 1, 01.2012, www.swp-berlin.org [data dostępu: 28.08.2012], s. 4. 
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dził, iż umieszczenie amerykańskich (natowskich) instalacji wojskowych na 
Ukrainie zaowocuje wymierzeniem w nią rosyjskiego systemu rakietowego6 6. 

Wiktor Janukowycz jest pierwszym prezydentem Ukrainy, który oficjal¬
nie odrzucił przystąpienie do NATO, poparł także uznanie j ęzyka rosyjskiego 
za oficjalny język urzędowy. Na ile jego polityka stanowi o zwrocie Ukrainy 
w kierunku Rosji? J a k ą rolę odegrał tutaj kryzys gospodarczy, czy zapaść 
gospodarcza na Ukrainie w latach 2008—2009 ostatecznie popchnęła Ukra inę 
w strefę wpływów Rosji? Wielu anal i tyków podnosi bowiem casus podpisania 
porozumień charkowskich w 2010 jako dowód na „euroazjatycki" wybór Janu-
kowycza. Warto jednak zaznaczyć, iż ukra ińskie władzy jak dotąd skutecznie 
opierały się rosyjskiej presji w kwestiach dotyczących przejęcia infrastruktury 
tranzytowej. Odrzucały również rosyjskie propozycje członkostwa w przyszłej 
unii euroazjatyckiej i w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. 
Polityka Janukowycza wydaje się być raczej przejawem pragmatyzmu w obli¬
czu trudności gospodarczych i politycznych w czasie kryzysu, a nie przejawem 
obrania szczególnie prorosyjskiego kursu politycznego67. 

5.7. Z A K O Ń C Z E N I E 

Unia Europejska oferuje Ukrainie partnerstwo w ramach Europejskiej 
Polityki Sąsiedztwa a nie członkostwo. Nie jest to wystarczająca zachęta dla 
politycznych i gospodarczych elit Ukrainy w kontekście przeprowadzania 
żądanych przez Unię reform. Skąpa oferta owocuje ograniczonym wpływem 
na ukraińskie władze w kontekście zasady warunkowości. Jakiekolwiek zaan¬
gażowanie Ukrainy w formułę Europejskiej Polityki Sąsiedztwa/ Partnerstwa 
Wschodniego motywowane jest nadzie ją na stopniowe przejście od logiki 
stowarzyszenia do logiki członkostwa w przyszłości. Tymczasem Unia ocze¬
kuje głębokich i kosztownych reform, w zamian obiecując co najwyżej namysł 
nad dalszym pogłębieniem stosunków 6 8 . Z ukra ińsk iego punktu widzenia 
wymagania stawiane przez UE przed podpisaniem umowy o stowarzyszeniu 
są podobne do wymagań formułowanych w ubiegłych latach wobec państw 
negocjujących akcesję. Tymczasem Ukraina znajduje się dopiero na początku 

6 6 D . Sanders, TransatlanticRelations..., op. cit., s. 199. 
6 7 R. Connolly, N . Copsey, The Great Slump of 2008-9 and Ukraine's Integration with the Euro-

pean Union, „ Journal of Communist, Studies and Transition Politics", vol. 27, nr 3—4, 2011, 
s. 562. 

6 8 R.G. Whitman, S. Wolff, Much Ado about Nothing? The European NeighbourhoodPolicy in Con-
text, w: R.G. Whitman, S. Wolff (red.), The European Neighbourhood..., op. cit., s. 13—14. 
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drogi zmierza jące j do integracji i traktuje stowarzyszenie jako narzędzie 
politycznego i gospodarczego zbliżenia z Zachodem 6 9. 

Jednak przystąpienie Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu, samo 
zakończenie negocjacji umowy o stowarzyszeniu, członkostwo w Europejskiej 
Wspólnocie Energetycznej (od lutego 2011) oraz udział w wielu unijnych 
misjach zewnętrznych wskazują na rozwój współpracy i zbliżanie Ukrainy do 
U E 7 0 . Przy tym, pomimo imponującego wzrostu zaangażowania instytucjo¬
nalnego i regulacyjnego, postępy w ratyfikacji i wdrażaniu porozumień są 
powolne i chaotyczne. 

Czy zatem Ukraina ma od 2010 roku dwie polityki, oficjalną pro-unijną 
i faktyczną pro-rosyjską? Unia oferuje zachęty długoterminowe, które jednak 
w krótkim okresie wymagają znaczących kosztów dostosowawczych, zarówno 
dla elit politycznych i gospodarczych, jak i dla społeczeństwa. Rosja nie jest 
w stanie zaproponować długofalowych korzyści modernizacyjnych, jednak ofe¬
ruje korzyści krótkoterminowe, w tym tanie kredyty i gaz. Jednocześnie, choć 
z odmiennych względów, bliższa współpraca zarówno z UE jak i z Rosją stanowi 
zagrożenie dla podtrzymywanego przez elity polityczne i gospodarcze status quo 
na Ukrainie. Efektem jest nacisk na konsolidację władzy i rosnący autoryta¬
ryzm, a także eksploatacja bieżących korzyści i minimalizacja strat oraz selek¬
tywna implementacja porozumień zawieranych z oboma partnerami. Trudno 
natomiast dostrzec, na poziomie działań a nie deklaracji, spójną i długofa¬
lową strategię integracji czy to w kierunku zachodnim (euroatlantyckim) czy 
wschodnim (euroazjatyckim). W tej sytuacji kluczowe znaczenie dla przyszłości 
Ukrainy będą mieć raczej wybory dokonywane przez aktorów pretendujących 
do wpływów w strefie „konkurencyjnego sąsiedztwa": Unii i Rosji. 

Wybór, jakiego zdaje się dokonywać Unia Europejska w obliczu gospodar¬
czego i politycznego kryzysu integracji europejskiej, nie jest dla rozwoju relacji 
UE — Ukraina korzystny. Szczyt z grudnia 2011 roku przyniósł bowiem zwycię¬
stwo argumentacji Niemiec nad stanowiskiem ówczesnej polskiej prezydencji 
w Radzie U E 7 1 . Z niemieckiego punktu widzenia narastanie autorytaryzmu na 
Ukrainie stanowiło dogodny argument na rzecz wyhamowania jej zbliżenia ze 
strukturami unijnymi, które z czasem mogłoby prowadzić do otwarcia nego¬
cjacji akcesyjnych jak miało to miejsce w przypadku Turcji. Tymczasem Polska 
wskazywała, że ramy umowy stowarzyszeniowej dadzą Uni i większy wpływ na 
to co dzieje się na Ukrainie oraz zahamuje strategiczne przesunięcie tego 
kraju w kierunku Rosji, dynamicznie odbudowującej swą strefę wpływów. 

Wywiad autorki z dyplomatą Misji U k r a i n y . , op. cit. 
E. Korosteleva, The European Union., op. cit., s. 90—91. 
T. Kuzio, Ukraine's Relations., op. cit., s. 410. 
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