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W przeciągu ostatniego dziesięciole-
cia znacznie powiększyła się ilość 

państw członkowskich Unii Europejskiej 
(UE). Przełomowym, w tym aspekcie, 
momentem był 2004 r., kiedy do struk-
tur unijnych przyjęto aż dziesięć państw. 
Nigdy wcześniej aneksja nie odbyła się na 
taką skalę. Większość z nowych człon-
ków wspólnoty należała uprzednio do 
bloku państw socjalistycznych. Przyjęcie 
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niepodległości. Jest to tylko jeden z ob-
jawów sąsiedztwa z byłym „właścicie-
lem” zajmowanych obecnie przez Ukra-
inę terenów.

Od 2004 r. Ukraina graniczy również 
z państwami należącymi do Unii Euro-
pejskiej. Polsko-ukraińskie, słowacko-
-ukraińskie oraz węgiersko-ukraińskie 
przejścia graniczne są obecnie częścią 
wschodniej granicy Unii. Po włącze-
niu Polski, Słowacji i Węgier do stre-
fy Schengen, co nastąpiło 21 grudnia 
2007  r., nabrały one dodatkowego zna-
czenia. Zaistniała sytuacja wymusiła na 
wymienionych państwach wzmocnie-
nie kontroli na przejściach granicznych 
z państwami niebędącymi członkami 
Unii Europejskiej. Narzuciła również 
obowiązek wprowadzanie konieczności 
posiadania wiz przez obywateli państw 
niezrzeszonych. Dotyczyło to zarówno 
obywateli Ukrainy. W związku z dłu-
gotrwałym i skomplikowanym proce-
sem wydawania wiz, na wniosek strony 
ukraińskiej podpisano stosowne umowy 
z Unią Europejską, które uprościły pro-
cedury oraz obniżyły ceny wiz. Były to 
Umowa między Ukrainą i Unią Euro-
pejską o uproszczeniu procedury wyda-
wania wiz oraz Umowa między Ukrainą 
a Unią Europejską o readmisji osób. Obie 
zostały podpisane w dniu 18 czerwca 
2007 r. w Luksemburgu, a weszły w życie 
z dniem 1 stycznia 2008 r. (s. 245).

Zagadnienie stosunków ukraińsko-
-unijnych poddał analizie Paweł Kost. 
Autor publikacji Ukraina wobec Unii 
Europejskiej 1991–2010 jest absolwen-
tem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

ich do Unii Europejskiej oznaczało zmia-
nę polityki zagranicznej Unii.

Do tej pory skład Unii Europejskiej 
stanowiły państwa, które znajdowały 
się po „zachodniej stronie muru berliń-
skiego”. Rozwijając się jako kraje wolno-
rynkowe zapewniły swoim obywatelom 
wyższą jakość życia. Włączając w struk-
tury unijne państwa byłego bloku 
wschodniego, dały im szansę na przy-
śpieszenie rozwoju gospodarczego, a co 
ważniejsze, poczucie gwarancji i bezpie-
czeństwa politycznego. W państwach 
zależnych uprzednio od Związku So-
cjalistycznych Republik Radzieckich 
(ZSRR), po 1991 r. pojawiła się obawa 
przed wejściem w strefę wpływów po-
wstałej Federacji Rosyjskiej (FR). Z tego 
tytułu, wstąpienie do Unii Europejskiej, 
niejako uwolniło je przed kategoryzacją 
jako państwa satelickie Federacji.

Aktualnie, nie wszystkie państwa 
z  byłego bloku socjalistycznego należą 
do Unii Europejskiej. Jednym z krajów, 
który nie został do niej włączony jest 
Ukraina, będąca młodym państwem, 
które niepodległość uzyskało w 1991 r., 
wraz z upadkiem ZSRR.

Od początku istnienia, Ukraina znaj-
duje się pod silnymi wpływami FR. Są 
one widoczne poprzez obecność licz-
nych rosyjskich oraz rosyjskojęzycznych 
kanałów telewizyjnych i radiowych na 
Ukrainie. Za ich pośrednictwem roz-
powszechniane są opinie jakoby „każdy 
Ukrainiec posługujący się językiem ro-
syjskim jest Rosjaninem” (s. 275). Na te 
hasła szczególnie podatni są ludzie star-
si, pamiętający okres sprzed uzyskania 
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na którym uzyskał stopień doktora nauk 
humanistycznych. Aktualnie współpra-
cuje z Polskim Instytutem Spraw Mię-
dzynarodowych, Agencją „Defense 
Express”, gazetami „Dień” oraz „Nasze 
Słowo”.

Książka posiada konstrukcję chrono-
logiczno-problemową i podzielona zo-
stała na pięć części. Pierwsza z nich „Sku-
teczność polityki zagranicznej Ukrainy 
w kontekście integracji z Unią Europej-
ską po roku 1991”, poświęcona została 
ukraińsko-unijnym stosunkom politycz-
nym. Jej treść ujęto w czterech rozdzia-
łach, z czego ostatni stanowią wnioski. 
Autor zwraca uwagę na odbyte spotka-
nia oraz zawarte między podmiotami 
umowy. Odnotowuje wszystkie szczy-
ty Ukraina – UE oraz ich skutki. Okres 
19 lat, które omawiane są w opisywanej 
książce, dzieli w odniesieniu do polityki 
zagranicznej na trzy okresy. Pierwszym 
z nich są lata 1991–2001, drugim 2001– 
–2005, a trzecim 2005–2010. 

Zdaniem autora, współpracę mię-
dzy Ukrainą a Unią Europejską w latach 
1991–2001 należy uznać za korzystną 
(s. 103). Liczne spotkania między przed-
stawicielami podmiotów doprowadza-
ły do podpisywania kolejnych umów, 
a  w  konsekwencji pogłębiania współ-
pracy. Dużym sukcesem władz w Kijo-
wie było podpisanie, a następnie wejście 
w życie Umowy o Partnerstwie i Współ-
pracy (s. 56). Dodatkowo, oprócz nasila-
nia kontaktów z Unią Europejską, szuka-
no porozumienia z NATO oraz Polską. 

Kolejnym szczegółowo opisanym 
okresem były lata 2001–2005. Autor 

zwrócił uwagę na spowolnienie stosun-
ków ukraińsko-unijnych (s. 77–78). Za-
uważa, że najważniejszymi aktami 
prawnymi podpisanymi w tych latach 
są ustalenia warunków przystąpienia 
Ukrainy do WTO, co nastąpiło 18 mar-
ca 2003 r. (s. 74) oraz „Komunikat Komi-
sji. Europejska polityka sąsiedztwa. Stra-
tegia” z 12 maja 2004 r. (s. 73).

Ostatnie pięć scharakteryzowanych 
lat uznano za przeciętne. Wpływ na 
pewną niepewność UE wobec Ukrainy 
miał wybór na prezydenta Wiktora Ja-
nukowycza, postrzeganego jako pro-
rosyjskiego polityka. Jego działalność 
udowodniła jednak, że Ukraina na-
dal była zainteresowana zacieśnianiem 
współpracy z Unią Europejską. Mimo 
starań strony ukraińskiej, nie wszystkie 
cele polityki zostały osiągnięte. P. Kost 
zauważa jednak, „że część z niewyko-
nanych założeń została zrealizowana 
w terminie późniejszym od zakładane-
go, a realizacja pozostałych znajduje się 
w końcowej fazie” (s. 104).

Druga część publikacji poświęcona 
została zagadnieniu „Poziomu gotowo-
ści gospodarki ukraińskiej do integra-
cji z Unią Europejską”. Składa się na nią 
pięć rozdziałów.

Jedną z największych przeszkód 
w swobodnym rozwoju przedsiębiorstw 
na Ukrainie jest zawiły system podatko-
wy (s. 114). Zdaniem autora „Niestabil-
ność przejawia się w częstych zmianach 
przepisów, a także braku konsekwen-
cji w  ich dotrzymywaniu oraz wszech-
władzy Państwowej Administracji Po-
datkowej Ukrainy (…)” (s. 114) Sytuacja 
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ta generuje wiele problemów zarówno 
dla przedsiębiorców, jak i zwykłych po-
datników. Dodatkowo odstrasza poten-
cjalnych inwestorów. Przekłada się to 
na niską ilość krajów inwestujących na 
Ukrainie (s. 119–120). 

Pochylając się nad pomocą finanso-
wą udzielaną Ukrainie przez Unię Eu-
ropejską, autor zauważył, że w latach 
1991–2006 równała się ona wartości 
2,4  bilonów euro (s. 128). Przekazana 
ona została w ramach programu TACIS 
w celu rozwoju demokracji. 

W dalszej części pracy autor scharak-
teryzował ukraiński przemysł. Wyróżnił 
następujące dziedziny: agrarny, maszy-
nowy, chemiczny i metalurgiczny. Opi-
sał każdy z nich, zauważając przy tym, 
że „kompleks metalurgiczny jest klu-
czowym sektorem przemysłu ukraiń-
skiego i gospodarki kraju (…)” (s. 151). 
Podkreślił wysoki odsetek zatrudnio-
nych w  nim obywateli, a także znaczą-
cy udział w rynku światowym. Wskazał 
także na jego wady, wśród których naj-
bardziej dotkliwą jest znaczna energo-
chłonność (s. 151). 

Wszelkie produkty wytwarzane na 
terenie Ukrainy poddane zostały stan-
daryzacji, która trwa do czasów współ-
czesnych. Określa ona jakość wytwo-
rów, które mogą być dostarczane na teren 
Unii Europejskiej. W związku z  aspira-
cjami Ukrainy musi się ona liczyć z wy-
tycznymi zawartymi w normach praw-
nych. Aby dany produkt mógł być 
rozpowszechniany w UE musi posiadać 
certyfikat. W związku z powyższym rząd 
ukraiński powołał Centrum Koordynacji 

i Konsultacji ds. Prawodawstwa REACH, 
które działa przy Radzie Stowarzyszeń 
Producentów Krajowych Gabinetu Mi-
nistrów Ukrainy (s. 154). Jego zadaniem 
jest ułatwianie zdobycia certyfikatu unij-
nego przez rodzimych producentów. 

W podsumowaniu scharakteryzowa-
nej części opracowania, autor zauwa-
ża, że gospodarka ukraińska nie jest wy-
starczająco przygotowana na wejście 
kraju do UE (s. 156). Uważa, że wiele jej 
aspektów, w tym przedstawiany wcze-
śniej „problem podatkowy” wymaga do-
pracowania. Podobnie jest w przypad-
ku standaryzacji produktów i chociażby 
przyciągania zagranicznego kapitału. 

Trzecia część książki odnosi się do 
„Stanu reform ukraińskiego sektora 
energetycznego w kontekście integracji 
z Unią Europejską”. Autor pochyla się 
w nim między innymi nad kwestią prze-
syłu ropy naftowej oraz gazu, z  Ukra-
iny i przez Ukrainę, na zachód Euro-
py. W związku z posiadaniem własnych 
złóż, na Ukrainie znajduje się silnie roz-
budowany system rurociągów, który-
mi rozprowadza się surowiec po kraju. 
„Obejmuje on 37,6 tys. km gazociągów, 
73  stacje kompresorowe z  703 agrega-
tami, 1607 stacji rozdzielczych oraz 
13  podziemnych magazynów o  łącznej 
pojemności ponad 32 mld m3” (s. 170). 
Stąd też nie jest przypadkiem, że aku-
rat przez ten kraj przechodzi jeden z ru-
rociągów mających początek w Federa-
cji Rosyjskiej. Nie oznacza to jednak, że 
Rosjanie wykorzystują jego pełne moż-
liwości. W celu osłabienia pozycji Ki-
jowa FR szuka innych rozwiązań, cze-
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go przykładem jest gazociąg północny 
Nord Stream, które zostały dokładnie 
opisane w publikacji.

W kontekście ukraińskiego sektora 
energetycznego autor zwraca uwagę na 
dużą energochłonność przemysłu. Wy-
maga on stałego dostarczania dużej ilo-
ści gazu ziemnego, który w chwili uno-
wocześnienia zasilania ukraińskich 
fabryk mógłby przynosić zysk na dro-
dze sprzedaży (s. 192). Zdaniem autora, 
stan ukraińskiego sektora energetyczne-
go nie pozwala na pełną integrację z sys-
temem europejskim. Aby mogło do tego 
dojść, władze Ukrainy powinny unowo-
cześnić oraz dostosować posiadany sys-
tem do standardów europejskich (s. 195).

Czwarta część publikacji „Budowa 
podstaw prawnych i instytucjonalnych 
do integracji Ukrainy z Unią Europej-
ską” poświęcona została organizacji oraz 
działalności urzędów na Ukrainie. 

W pierwszej kolejności autor opi-
sał rozwój centralnych instytucji pań-
stwowych odpowiadających za kontakty 
z UE. Jako najważniejszą z nich wskazał 
Biuro Koordynujące Integrację Europej-
ską i Transatlantycką (s. 200). Powołano 
je do życia w 2008 r. Mimo celów, jakie 
stawia się przed wymienioną wyżej ko-
mórką, nie funkcjonuje ona jako samo-
dzielny podmiot. Jest pododdziałem Se-
kretariatu Gabinetu Ministrów (s. 200). 
Determinuje to sposób, w  jaki pracow-
nicy Biura mogą podejmować działania.

Poza instytucjami zarządzanymi cen-
tralne, ważne dla rozwoju kontaktów 
z UE są również samorządy. Poza opisa-
niem podziału administracyjnego kra-

ju, podaniu dokumentów i przepisów go 
regulujących, autor wskazał, że oficjalne 
otwarcie rozmów między Unią Europej-
ską a poszczególnymi regionami Ukra-
iny nastąpiło w 2009 r., z chwilą podpi-
sania Memorandum o porozumieniu dla 
zapoczątkowania dialogu dotyczącego 
polityki regionalnej i rozwoju współpra-
cy regionalnej między Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
Ukrainy i Komisją Europejską (s. 211). 

Ostatnią kwestią poruszoną w opi-
sywanej części jest zjawisko korup-
cji. O skali problemu świadczy zaję-
cie 146 miejsce w światowym rankingu 
państw za 2009 r., gdzie miejsce ostat-
nie (180) oznacza najwyższy poziom ko-
rupcji (s. 217). W zrozumieniu zjawiska 
korupcji na Ukrainie pomaga wprowa-
dzony przez autora publikacji podział 
na korupcję polityczną i zwykłą (s. 219). 
Oprócz definicji podano również przy-
kłady sytuacji, w jakich do każdej z nich 
dochodzi. 

Smutną konkluzją dotyczącą tego za-
gadnienia jest stwierdzenie, że „korupcja 
jest nad Dnieprem zjawiskiem systemo-
wych i głęboko zakorzenionym w proce-
sy polityczne, ekonomiczne i społeczne” 
(s. 235). Oduczenie społeczeństwa wrę-
czania i przyjmowania łapówek będzie 
procesem niezwykle trudnym oraz dłu-
gotrwałym. Jest to jednak działanie ko-
nieczne, w celu osiągnięcia standardów 
życia w Unii Europejskiej.

Ostatnia część opisywanej publika-
cji dotyczy „Kreowania postaw społecz-
nych na Ukrainie do integracji z Unią 
Europejską”. 
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W pierwszym rozdziale autor zauwa-
żył problem możliwości przekraczania 
granicy państwa przez mieszkańców 
Ukrainy. Jednym z aspektów tego opi-
su jest wzmocniona kontrola na przej-
ściach granicznych między Ukrainą 
a Unią Europejską. Ma to związek z wej-
ściem Polski, Słowacji i Węgier do stre-
fy Schengen, a więc nieograniczonego 
ruchu granicznego w obrębie UE. Rząd 
ukraiński dąży do zniesienia nałożo-
nych na swoich obywateli wiz. W tym 
celu wykorzystuje strategię „map dro-
gowych”, po zrealizowaniu której znie-
siono wizy dla ludności sześciu krajów 
Bałkanów Zachodnich (s. 248). 

W kontraście granicy ukraińsko-unij-
nej, autor przedstawił problem granicy 
z  Federacją Rosyjską. Pochylił się przy 
tym nad palącym problemem wytycze-
nia dokładnego podziału terytoriów na 
obszarze Morza Azowskiego i Cieśniny 
Kerczeńskiej (s. 253). Są to akweny bo-
gate w złoża gazu ziemnego i ropy naf-
towej. Dodatkowo Cieśnina Kerczeń-
ska jest jedyną drogą, przez którą muszą 
przepłynąć statki opuszczające rosyjskie 
i ukraińskie porty znajdujące się w ob-
rębie Morza Azowskiego. Z kolei w od-
niesieniu do granicy lądowej, problem 
polega na przechodzeniu przez nią niele-
galnych emigrantów. Mimo starań służb 
ukraińskich, nie są one w stanie zlikwi-
dować masowego przekraczania tzw. 
„zielonej granicy”. 

Kolejny podrozdział poświęco-
no świadomości społeczeństwa ukra-
ińskiego wobec integracji z UE. Chęć 
przystąpienia do UE oraz wskazania 

wynikających z tego potencjalnych ko-
rzyści w 2003 r. wyraziło mniej jak 50% 
społeczeństwa ukraińskiego (s.  259). 
Autor zauważa, że władze ukraińskie 
nie są w stanie radykalnie zmienić ta-
kiego nastawienia. Oprócz opisywanej 
wcześniej nieudolności urzędów pań-
stwowych, które ciągle starają się wy-
pracować odpowiedni schemat działań, 
problemem jest duża ilość rosyjskich 
stacji radiowych i telewizyjnych emitu-
jących programy na Ukrainie. Stanowią 
one podstawowe źródło informacji aż 
dla co piątego obywatela (s. 275). Prze-
kaz z nich płynący nie jest bynajmniej 
przychylny integracji Ukrainy z UE. Łą-
cząc to ze słabą kampanią informacyjną 
na temat korzyści płynących z wejścia 
Ukrainy do UE, nie można spodziewać 
się rychłej zmiany nastawienia opinii 
publicznej (s. 278). 

Główną treść książki kończą wnio-
ski, którymi autor dzieli się z czytelni-
kiem. Ich konkluzja sprowadza się do 
stwierdzenia o nieodpowiednim przy-
gotowaniu Ukrainy do integracji z Unią 
Europejską (s. 285). 

Oprócz scharakteryzowanych wy-
żej rozdziałów, książka posiada rów-
nież Wprowadzenie, Bibliografię, Wy-
kaz skrótów oraz Spis tabel i wykresów. 
Wrażenie na czytelniku robi obszer-
na bibliografia, świadcząca o wnikliwej 
kwerendzie i bardzo dobrej znajomo-
ści opisanego zagadnienia przez autora. 
Oprócz standardowego podziału na źró-
dła i opracowania (tu określonych jako 
„dokumenty” i „opracowania”) autor za-
stosował dalsze rozróżnienie. W  części 
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„Dokumenty” wyodrębnił: akty prawne, 
wystąpienia i oświadczenia, komunika-
ty i noty informacyjne oraz analizy i eks-
pertyzy. Z kolei „Opracowania” usyste-
matyzował jako: monografie, artykuły 
naukowe, publikacje prasowe oraz ad-
resy internetowe. Praktyczność takiego 
podziału jest kwestią dyskusyjną i zale-
ży od osobistych preferencji czytelnika. 
Zdaniem recenzenta użyty w publikacji 
podział jest „zabiegiem kosmetycznym”, 
który ułatwia odczytanie bibliografii, 
lecz nie ma większego wpływu na szu-
kanie konkretnych publikacji przez czy-
telnika. 

Opisywana książka jest publikacją 
powstałą na podstawie rozprawy dok-
torskiej, w związku z czym autor zobo-
wiązany był dotrzeć do wszystkich ma-
teriałów dotyczących interesującego go 
tematu. Po zapoznaniu się z bibliogra-
fią czytelnik przekona się, że Paweł Kost 
dobrze spełnił ten warunek. W spisie 
znajdują się odnośniki do źródeł i opra-
cowań w językach angielskim, polskim, 
ukraińskim i rosyjskim. O wszechstron-
ności zebranego materiału źródłowe-
go świadczy również jego pochodzenie. 
Autorami tekstów źródłowych w więk-
szości są instytucje ukraińskie i unijne, 
ale także polskie i rosyjskie. W szcze-
gólności powoływanie się na publika-
cje rosyjskie dostarcza wielu ciekawych 
spostrzeżeń. Ma to związek z oportuni-
stycznym nastawieniem władz Federacji 
Rosyjskiej do integracji Ukrainy i Unii 
Europejskiej. 

Kolejna część pracy, Spis skrótów, 
zawiera ponad 100 definicji ułożonych 

w kolejności alfabetycznej. Wszystkie 
skróty tworzone były od polskojęzycz-
nych definicji i nazw. W tym przypad-
ku niezachowanie przez autora pisow-
ni w języku twórcy danego dokumentu, 
przyczyniło się do lepszej przyswajalno-
ści tekstu.

W publikacji zamieszczono 15 tabel 
i 12 wykresów. W spisie podano ich ty-
tuł i stronę, na której zostały wydruko-
wane. Dzięki temu zabiegowi czytelnik 
bez problemu odnajdzie i zapozna się 
z konkretną tabelą lub wykresem. 

Zdaniem Pawła Kosta Ukraina nie 
jest jeszcze gotowa do integracji z Unią 
Europejską. Aby się to zmieniło, władze 
kraju muszą zmienić nastawienie opi-
nii publicznej. Bez jej poparcia wszyst-
kie decyzje i normy przyjmowane na 
szczeblu centralnym, nie będą respekto-
wane przez urzędników pracujących na 
prowincji. Dopiero zmiana nastawienia 
społeczeństwa sprawi, że wprowadza-
ne zmiany będą uznawane i realizowa-
ne przez urzędników i zwykłych ludzi.

Rząd Ukrainy musi poświęcić jeszcze 
wiele lat na uświadamianie i przekony-
wanie narodu o słuszności i korzyściach 
płynących z przystąpienia do Unii Eu-
ropejskiej. Pamiętać należy o wysokim 
wpływie mediów rosyjskich na znaczną 
(21,4%) część społeczeństwa ukraińskie-
go. Fakt ten jest dodatkowym utrudnie-
niem w i tak ciężkiej pracy, wykonywa-
nej przez ukraińskie władze. 

Wyżej opisana pozycja jest rzetelnym 
i wyczerpującym studium na temat wie-
loletnich kontaktów ukraińsko-unij-
nych. Autor przeanalizował płaszczyznę 
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polityczną, ekonomiczną oraz społecz-
ną, za każdym razem wyciągając wnio-
ski. Publikacja jest bezstronna, o czym 
świadczy charakter zamieszczonych 
konkluzji. Twórca nie silił się na szuka-
nie pozytywnych aspektów współpracy 
Ukrainy z Unią Europejską, gdy zauwa-
żył, że w określonym czasie stanowi-
ła ona pasmo niepowodzeń. Wyłuszcza 
wskazane przez siebie błędy i niedocią-
gnięcia, oraz podaje przykładowe sposo-

by ich naprawy. Opiera się przy tym na 
dyrektywach unijnych, które ściśle okre-
ślają stan w jakim powinno znajdować 
się dane zagadnienie. Poprzez powoły-
wanie się na akty prawne, udowadnia, że 
podsuwane przez niego rozwiązania nie 
są „szukaniem złotego środka przez ob-
serwatora”, lecz jedną z metod na osią-
gnięcie wymaganego przez Unię Euro-
pejską poziomu. 

Wojciech Stankiewicz


