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Regionalna integracja jako wyzwanie  

dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej 

Władimir Putin 4 marca 2012 r. po raz kolejny wygrał rywalizację 
o fotel Prezydenta Federacji Rosyjskiej. 7 maja 2012 r. kiedy został 

oficjalnie zaprzysiężony rozpoczęła się jego trzecia kadencja jako Prezy-
denta Federacji Rosyjskiej. Nowa, tym razem sześcioletnia kadencja, jest 
dla Władimira Putina znaczącym wyzwaniem. Kiedy w 1999 r. ten szerzej 
nieznany urzędnik administracji prezydenckiej Borysa Jelcyna obejmował 
stanowiska premiera Rosji pewnie mało kto spodziewał się, że stanie się 
on wkrótce jednym z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych ro-
syjskich polityków, który zdominuje całą rosyjską scenę polityczną. Kie-
dy w 2000 r. Władimir Putin przejmował godność prezydenta, zastępując 
schorowanego i niepanującego nad swoim otoczeniem Borysa Jelcyna, Ro-
sja znajdowała się w głębokim kryzysie. W 1998 r. doszło w Rosji do za-
łamania finansowego. Było ono skutkiem zarówno czynników zewnętrz-
nych (azjatycki kryzys finansowy, spadek cen na ropę naftową), ale w dużej 
mierze także wewnętrznych (negatywne skutki przeprowadzonych reform 
gospodarczych i prywatyzacji rosyjskich przedsiębiorstw, złe zarządzanie 
gospodarką, niski stopień ściągalności podatków)1. Kryzys gospodarczy 
końca lat dziewięćdziesiątych, który nastąpił w momencie kiedy wydawa-
ło się, że rosyjskim władzom udało się ustabilizować gospodarkę po rady-

1 Por. B. Durka, 10 lat transformacji rosyjskiej gospodarki, [w:] Federacja Rosyjska 
1991–2001, red. J. Adamowski, A. Skrzypek, Warszawa 2002, s. 358–364.
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kalnych reformach wolnorynkowych, nie był jedynym problemem z jakim 
musiał zmierzyć się Władimir Putin. Wśród wewnętrznych problemów 
ważną rolę odgrywał głęboki kryzy polityczny. Ubiegający się w 1996 r. 
o ponowny wybór na urząd prezydencki Borys Jelcyn nie cieszył się wów-
czas znaczącym poparciem społecznym, a jego główny kontrkandydat Ge-
nadij Ziuganow, lider Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, zyskiwał 
na popularności. 

Korzystając ze środków będących w dyspozycji państwa, a także wy-
korzystując wsparcie udzielone przez rosyjskich oligarchów, obawiających 
się przedwyborczych zapowiedzi kandydata Komunistycznej Partii Fede-
racji Rosyjskiej (ustanowienie kontroli społecznej nad działalnością sek-
tora prywatnego, w tym w szczególności banków prywatnych i instytucji 
finansowo-kredytowych oraz zatrzymania prywatyzacji jako „kradzieży” 
i „wyprzedaży” majątku narodowego)2, przeprowadził on bardzo skutecz-
ną kampanię wyborczą, która pozwoliła mu na zwycięstwo w drugiej turze 
wyborów prezydenckich. W efekcie jednak Borys Jelcyn został otoczony 
grupą wpływowych oligarchów, którzy uzyskiwali coraz większy wpływ 
na życie polityczno-gospodarcze. Schorowany prezydent nie kontrolował 
swojego otoczenia i zwiększały się wpływy tzw. „rodziny” kremlowskiej 
oraz rosyjskich oligarchów. Kolejnym problemem był fakt, iż jednym z ele-
mentów kampanii prezydenckiej Jelcyna było pozyskanie poparcia regio-
nalnych elit politycznych. W czasie kampanii prezydenckiej Borys Jelcyn 
odwiedzał poszczególne regiony, oferując w zamian za poparcie w wybo-
rach różnego rodzaju przywileje i podpisywanie specjalnych umów dwu-
stronnych z regionami. Centrum federalne, czyli prezydent Jelcyn zawarło 
z regionami mnóstwo porozumień i umów o podziale kompetencji i praw 
własności. W zamian za poparcie polityczne regiony otrzymywały rozma-
ite korzyści materialne i przywileje polityczne. W efekcie w regionach za-
częły powstawać silne „klany” polityczno-gospodarcze pozbawione nad-
zoru ze strony politycznego centrum, a Rosja zaczęła się przekształcać 
w konglomerat regionalnych politycznych reżimów. 

Rosyjski system polityczny końca lat dziewięćdziesiątych został zdo-
minowany przez polityczno-biznesowe klany, których aktywność spro-

2 Por. J. Potulski, System partyjny Rosji. Tradycja i współczesność, Gdańsk 2007, 
s. 278–279.
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wadzała się często do realizacji własnych, partykularnych korzyści, kosz-
tem państwa i jego obywateli. Dyfuzja władzy, delegitymizacja systemu 
politycznego, rywalizacja o sukcesję po Borysie Jelcynie spowodowały, iż 
1999 r. stał się okresem głębokiego kryzysu systemu politycznego. Syste-
mowy konflikt o władzę i wpływ na Borysa Jelcyna pomiędzy różnymi 
centrami władzy: parlamentem, rządem, regionalnymi legislaturami, re-
gionalną administracją, administracją prezydencką, a także nieformalny-
mi klanami polityczno-gospodarczymi spowodował, iż w ramach rosyj-
skiego systemu politycznego nastąpiła „wojna wszystkich ze wszystkimi”3. 
Pogrążona w wewnętrznym chaosie Rosja coraz bardziej traciła także pre-
stiż i międzynarodową pozycję, a utrzymywanie przez rozwinięte pań-
stwa Zachodu partnerskich stosunków z Rosją wynikało raczej z obawy 
przed możliwością destabilizacji politycznej w kraju dysponującym znacz-
nym potencjałem militarnym niż było rzeczywistym uznaniem wartości 
i potencjału kraju. Kryzys gospodarczy i polityczny uzmysłowił negatyw-
ne skutki paraliżu najwyższych władz i wywołał silne społeczne zapotrze-
bowanie na silną i skuteczną władzę, jednoczącą, a nie polaryzującą spo-
łeczeństwo4. W sytuacji tej, dość niespodziewanie, nowym Prezydentem 
Rosji został Władimir Putin, mało znany do tej pory w kraju wysokiej ran-
gi urzędnik administracji prezydenckiej, który w sierpniu 1999 r. został 
mianowany premierem rządu, a w styczniu 2000 r., po rezygnacji Borysa 
Jelcyna z dalszego sprawowania funkcji, został p.o. prezydenta, by następ-
nie w pierwszej turze wygrać przedterminowe wybory prezydenckie. 

Chaos epoki jelcynowskiej spowodował, iż głównym zadaniem nowo 
wybranego prezydenta stało się przede wszystkim ustabilizowanie sytuacji 
wewnętrznej kraju, co odbyło się pod hasłem „wertykalizacji władzy”. Po 
dojściu do władzy Władimir Putin przedstawił całościowy program spo-
łeczno-ekonomicznego rozwoju Rosji do 2010 r., który zakładał podjęcie 
działań mających na celu przeciwdziałanie pogłębiania się przepaści mię-
dzy Rosją i państwami rozwiniętymi oraz odtworzenie i umocnienie po-
zycji Rosji, jako jednego ze światowych liderów. Prezydent Władimir Putin 
miał świadomość, że aby jego plany się powiodły Rosja stoi przed koniecz-
nością głębokich reform strukturalnych. Przeprowadzenie tych reform 

3 Por. О. Крыштановская, Анатомия российской элитиы, Moskwa 2005, s. 232–233.
4 A. Czajowski, Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001, s. 209.
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wymagało przywrócenia autorytetu władzy centralnej i jej wzmocnienia. 
W trackie pierwszej kadencji urzędowania Władimirowi Putinowi udało 
się przełamać kryzys centralnych instytucji władzy, ograniczyć wpływy 
oligarchów i regionalnych elit na politykę państwa, a także przeprowadzić 
wiele istotnych reform ustrojowych5. 

Jednym z elementów politycznego programu Władimira Putina pod-
czas jego dwóch pierwszych kadencji prezydenckich stało się także przy-
wrócenie Rosji znaczenia i wpływów na arenie międzynarodowej. Władi-
mir Putin zaproponował pragmatyczne i elastyczne podejście od polityki 
zagranicznej, co oznaczało m.in. rezygnację z retoryki imperialnej, osa-
dzonej w tradycjach historycznych, mitach, stereotypach i uprzedzeniach. 
Na to miejsce wprowadzono politykę elastyczną, która byłaby zdolna do-
stosować się do zmieniających się warunków i możliwości w otoczeniu ze-
wnętrznym Rosji i w ten sposób pozwoliłaby w sposób efektywniejszy na 
osiąganie celów związanych z modernizacją państwa i utrzymaniem jego 
pozycji w środowisku międzynarodowym6. Miała to być pragmatyczna, 
funkcjonalna i elastyczna linia w polityce zagranicznej Rosji, zorientowa-
na przede wszystkim na obronę jasno zdefiniowanych interesów narodo-
wych, ale jednocześnie zdolna do dostosowania się do zmieniających się 
warunków i możliwości. Pragmatyzm polityki zagranicznej Władimira 
Putina oznaczał przyjęcie strategii ukierunkowanej na przełamanie kry-
zysu wewnętrznego, a następnie wzmocnienie siły państwa i stopniową re-
dukcję dystansu pomiędzy istniejącym na arenie międzynarodowej status 
quo a porządkiem możliwym do zaakceptowania. 

Podczas pierwszych dwóch kadencji Władimira Putina realizacji prag-
matycznej linii polityki zagranicznej i odbudowie pozycji Rosji na arenie 
międzynarodowej sprzyjała koniunktura w środowisku międzynarodo-
wym. Zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku we wrześniu 2001 r. spo-
wodowały, iż Rosja stała się dla Zachodu niezwykle ważnym sojusznikiem 
w walce z fundamentalizmem islamskim. Prowadzenie przez Stany Zjed-
noczone i ich europejskich sojuszników operacji wojskowych w Afganista-

5 Por. J. Rogoża, I. Wiśniewska, Podsumowanie przemian polityczno-gospodarczych 
w pierwszej kadencji Władimira Putina, „Prace OSW” 2003, nr 11, s. 5–24.

6 Por. V. Tretiakov, Putin’s pragmatic foreign policy, „International Affairs: A Rus-
sian Journal of World Politics, Diplomacy & International Relations” 2002, vol. 48, nr 3, 
s. 17–21. 
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nie byłoby niemożliwe bez zgody i poparcia Rosji. Władze rosyjskie były 
zdeterminowane by maksymalnie wykorzystać koniunkturę polityczną, 
jaką przyniosły jej wydarzenia z września 2001 r. Jej zasadniczym celem 
było ukształtowanie takich stosunków z Zachodem, które pozwoliłyby na 
współdecydowanie w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego i  re-
gulacji pojawiających się kryzysów. Włączenie do koalicji antyterrory-
stycznej stworzyło taką możliwość Rosji. Dodatkowym elementem sukce-
sów stała się koniinktura gospodarcza, wynikająca ze wzrostu cen ropy 
na światowych rynkach. W latach 1999–2004 doszło w Rosji do wyraź-
nego ożywienia gospodarczego i dynamicznego rozwoju wszystkich sek-
torów gospodarki. Bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne w tym czasie 
Rosja zawdzięczała przede wszystkim wysokim cenom surowców energe-
tycznych, będących podstawą rosyjskiego eksportu. Dzięki napływowi pe-
trodolarów, wpływających na stabilizację sytuacji finansów publicznych, 
władzom udało się uspokoić sytuację wewnętrzną i wprowadzić Rosję na 
ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego, który utrzymywał się na stabil-
nym poziomie także i w następnych latach. Jednocześnie konflikty mię-
dzynarodowe (wojna w Iraku, sankcje wobec Iranu) postawiły Rosję w roli 
stabilnego eksportera surowców energetycznych, co przyczyniło się do 
wzrostu znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej i umożliwiło rosyj-
skim firmom sektora energetycznego dyktowanie korzystnych dla siebie 
warunków zawieranych kontraktów7. Symbolem powrotu Rosji do grona 
światowych mocarstw było m.in. uzyskanie przez Federację Rosyjską real-
nego członkostwa w grupie G8.

Odchodząc z urzędu Władimir Putin pozostawił swojemu następcy 
stabilną sytuację wewnętrzną. Dostrzegalnie wzrósł także autorytet Rosji 
na arenie międzynarodowej i zwiększyły się jej możliwości oddziaływania 
w środowisku międzynarodowym. Prezydentura Dymitra Miedwiediewa 
nie przyniosła większych zmian w sytuacji Federacji Rosyjskiej. Utrzymał 
się stabilny wzrost gospodarczy, a w polityce zagranicznej, mimo wojny 
rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r., Rosja utrzymała swoje znaczenie. Wyda-
je się zatem, iż powrót na urząd prezydencki Władimira Putina nie mógł 
się odbyć w lepszym momencie. Realizacja politycznego projektu „Rosja 

7 J. Potulski, Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji 
Rosyjskiej, Gdańsk 2008, s. 342.
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Putina” przyniosła całkowite zdominowanie sceny politycznej przez obóz 
putinowski i związanych z nim polityków. Nie ma więc znaczącej opozycji 
wewnętrznej i rosyjski prezydent ma dużą swobodę manewru. Na arenie 
międzynarodowej Rosja odbudowała swoją pozycję jako ważny gracz. Sta-
bilny rozwój gospodarczy, stabilna sytuacja finansowa, a także przystąpie-
nie do WTO powoduje, iż Rosja cieszy się zainteresowaniem ze strony za-
granicznych inwestorów, a także kształtuje się nowa rosyjska klasa średnia. 
Wydaje się zatem, iż okoliczności sprzyjają realizacji kolejnych ambitnych 
celów, które władze rosyjskie stawiają przed sobą, a Władimir Putin nie 
ma przed sobą, aż tak trudnego zadania z jakim musiał się mierzyć pod-
czas swojej pierwszej kadencji. 

Jednakże analizując wyzwania stojące przez Rosją w okresie trzeciej ka-
dencji prezydenckiej Władimira Putina można zauważyć, iż może to być 
okres trudniejszy niż w latach 2000–2008. Wyzwania stojące przed Rosją 
są znaczące, a okoliczności, w jakich przyszło sprawować władzę Władi-
mirowi Putinowi są mniej sprzyjające niż miało to miejsce podczas jego 
pierwszych kadencji. Zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrz-
nej Władimir Putin będzie musiał zmierzyć się ze istotnymi wyzwaniami. 
Najważniejszym problem, z którym muszą się zmierzyć rosyjskie władze 
jest problem modernizacji polityczno-ekonomicznej. Dotychczasowy poli-
tyczno-gospodarczy model „suwerennej demokracji” i oil-rentier economy 
jest w dłuższym okresie czasu nie do utrzymania, z czego władze rosyjskie 
doskonale zdają sobie sprawę. Gospodarcza i municypalna infrastruktura 
państwa są słabo rozwinięte, uzależnienie od eksportu gazu zmiennego, 
ropy naftowej i innych surowców naturalnych budzi zaniepokojenie i uwa-
żane jest za niepożądane, a w dłuższej perspektywie za groźne dla kra-
ju. Brak ekonomicznej dywersyfikacji i rozwoju przemysłu wysokich tech-
nologii powoduje, iż Rosji trudno jest rywalizować na globalnym rynku, 
a tym samym utrzymać status wielkiego mocarstwa. Wśród władz rosyj-
skich istnieje świadomość, że konieczna jest modernizacja kraju jeżeli ma 
on utrzymać swoją pozycję świecie. Spory dotyczą natomiast tempa i za-
kresu modernizacji politycznej i ekonomicznej. Wewnątrz rządzących ro-
syjskich elit politycznych pojawił się silny konflikt dotyczący modernizacji 
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kraju8. Jednocześnie coraz bardziej widoczne jest „zmęczenie” obywateli 
Rosji sytuacją wewnątrz kraju, co powoduje, iż po raz pierwszy od prawie 
dekady w Rosji dochodzi do masowych protestów przeciwko rządzącym 
elitom9. Niezależnie od pokojowego charakteru wystąpień, a także od fak-
tu, iż konstrukcja współczesnego systemu politycznego Rosji nie daje opo-
zycji realnych szans na przejęcie władzy w państwie, to rosyjskie elity rzą-
dzące są wyraźnie zaniepokojone spadkiem popularności i stopniowym 
procesem delegitymizacji istniejących rozwiązań politycznych. Brak we-
wnętrznego wsparcia może utrudnić rosyjskim władzom realizację swoich 
zamierzeń. W przeciwieństwie do 2000 r., kiedy powszechne w społeczeń-
stwie rosyjskim było oczekiwanie na sprawnego przywódcę, który będzie 
w stanie zaprowadzić porządek wewnątrz kraju, obecnie coraz częściej sły-
chać głosy domagające się demokratyzacji życia publicznego i ogranicze-
nia wszechwładzy „Jednej Rosji”.

Władimir Putin stoi zatem przed trudnym problemem, jak przepro-
wadzić modernizację kraju bez naruszania przywilejów rządzących elit 
i zapobiec masowym protestom obywateli. Podczas pierwszej kadencji 
Władimira Putina jego planom reform wewnętrznych sprzyjały proce-
sy zachodzące w otoczeniu zewnętrznym, tym razem jednak nie jest to 
czynnik, który ułatwiałby prowadzoną politykę. Dlatego też szczególnie 
trudne wyzwania stoją przed Władimirem Putinem w polityce zagranicz-
nej i chyba to właśnie zagadnienia międzynarodowego otoczenia Rosji są 
obecnie największą bolączką obecnego prezydenta kraju. Podczas dwóch 
pierwszych kadencji Władimir Putin starał się przywrócić Rosji znaczą-
ce miejsce na arenie międzynarodowej. Generalnie jednak uznano, iż naj-
ważniejszą wartością i podstawowym interesem narodowym dla Rosji jest 
zapewnienie wzrostu poziomu życia obywateli oraz zabezpieczenie godzi-

8 Por. М.Г. Миронюк, Очередной вызов модернизации России и ложность диле-
мы «экономика или политика», [w:] «Модернизация и политика: традиции и пер-
спективы России. Политическая наукаю Ежегодник. 2011», ред А.И. Соловьев, Мо-
сква 2011, s. 69–98; О.Ю., Малинова, Еще однн «рывок»? Образы коллективногог про-
шлово, настоящего и будущего в современных дискуссиях о модернизации, „Поли-
тическая наука” 2012, vol. 2, s. 49–72.

9 Por. J.K. Koesel, V.J. Bunce, Putin, popular protests, and political trajectories in Rus-
sia: a comparative perspective, „Post-Soviet Affairs” 2012, vol. 28, nr 4, s. 403–423; G. Gill, 
The decline of the dominant party and the destabilization of electoral authoritarianism, 
„Post-Soviet Affairs” 2012, vol. 28, nr 4, s. 449–471. 
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wego życia jednostki, a także rozwój gospodarczy kraju. Tak więc podsta-
wowym celem miała być nie ekspansja „na zewnątrz”, jak to często miało 
miejsce w przeszłości, ale koncentracja „do wewnątrz” i dobudowa po-
ziomu życia obywateli oraz poprawa jakości życia, a polityka zagraniczna 
miała stworzyć sprzyjające warunki do bezpiecznego przeprowadzenia re-
form wewnętrznych10. 

Wraz z uspokojeniem sytuacji wewnętrznej, stopniowym rozwojem go-
spodarczym i zwiększonym popytem na surowce energetyczne władze kra-
ju zaczęły prowadzić coraz bardziej aktywną politykę zagraniczną nasta-
wioną na uczynienia z Moskwy ważnego gracza regionalnego i globalnego. 
Władze rosyjskie podjęły działania na rzecz budowy sojuszu pomiędzy 
Moskwą, Pekinem a New Dehli, który miałby stanowić przeciwwagę dla 
amerykańskiej dominacji i służyć obronie interesów tych państw w globa-
lizującym się świecie11. Podjęły także działania na rzecz reintegracji obsza-
ru proradzieckiego, za pomocą takich inicjatyw, jak Wspólna Przestrzeń 
Gospodarcza, czy też Eurazjatyckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Aby 
zdobyć kontrolę nad trasami przesyłu surowców energetycznych do kra-
jów Europy Zachodniej władze rosyjskie zaangażowały się także w projek-
ty budowy rurociągów Nord Stream i South Stream. Świadectwem zmiany, 
która nastąpiła w rosyjskiej polityce zagranicznej, i coraz większej pewno-
ści siebie władz rosyjskich, był fakt, iż niezależnie od uszczerbku na wize-
runku, Rosjanie zdecydowali się w 2008 r. zareagować na atak Gruzji na 
secesjonistyczną republikę Południowej Osetii i przeprowadzili zbrojną in-
terwencję, która doprowadziła, przy rosyjskiej aprobacie, do faktycznej se-
cesji Abchazji i Osetii Południowej z Gruzji. 

Sukcesy rosyjskich władz w polityce zagranicznej okazały się jednak 
dość ulotne, a Władimir Putin stoi obecnie przed trudnym zadaniem re-
alizacji ambitnych założeń polityki zagranicznej w sytuacji kiedy na are-
nie międzynarodowej pojawiły się niesprzyjające dla Rosji okoliczności. 
Ambitne plany rosyjskich przywódców, dążących do tego aby Rosja, która 

10 J. Potulski, op.cit., s. 349. 
11 Por. H.V. Pant, Feasibility of the Russia–China–India „strategic triangle”: assess-

ment of theoretical and empirical issues, „International Studies” 2006, vol. 43, nr 1, s. 51; 
M. Titarenko, Russia–China–India: tripartite cooperation and the US factor, „China Re-
port” 2003, vol. 39, nr 3, s. 343–349.
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pod koniec XX w. wyniku głębokiego kryzysu wewnętrznego straciła swo-
ją międzynarodową pozycję, ponownie stała się światowym mocarstwem, 
musiały ulec korekcie. Wpłynęło na to kilka przyczyn. Po pierwsze, pla-
nowana współpraca w trójkącie Moskwa – Pekin – New Dehli praktycz-
nie nie wyszła poza fazę deklaracji. „Strategiczny trójkąt”, który wymarzył 
sobie jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych minister spraw zagra-
nicznych Jewgienij Primakow, a realizację którego podjął Władimir Pu-
tin podpisując umowy o strategicznej współpracy z Chinami i Indiami, 
okazał się w dużej mierze istnieć tylko w sferze deklaracji. Trójkąt, któ-
ry miał stanowić przeciwwagę dla amerykańskiej dominacji w świecie nie 
uzyskał trwałych podstaw do zacieśnienia współpracy polityczno-gospo-
darczej. Szczególnie istotnym elementem złamania się koncepcji „trójkąta 
strategicznego” stało się słabe zaangażowanie w trójstronną współpracę ze 
strony Indii. Rosyjskim elitom rządzącym nie udało się wypracować takiej 
strategii wobec władz indyjskich, które skłoniłyby je do zawarcia pogłębio-
nego sojuszu politycznego. Brak koncepcji rosyjskich władz w jaki sposób 
realizować strategiczne partnerstwo z władzami w Dehli spowodował, iż 
mimo faktu, iż Indie pozostają ważnym odbiorcą rosyjskiej broni, a tak-
że technologii nuklearnych, dwustronna współpraca nie ułożyła się zgod-
nie z oczekiwaniami rosyjskimi. Rosyjscy publicyści wskazują, iż wśród 
rosyjskich elit politycznych wciąż pokutuje postrzeganie Indii przez pry-
zmat lat, kiedy ZSRR był dostarczycielem technologii i inwestycji, a Indie 
były „młodszym bratem”. Sytuacja jednak diametralnie się zmieniła. Ro-
sja straciła status supermocarstwa, natomiast Indie wyrosły na regionalne 
mocarstwo, które odgrywa coraz większą rolę w świecie. Indie nie odstają 
już od Rosji jeżeli chodzi o rozmiar gospodarki, a tempo wzrostu gospo-
darczego jest wyższe niż w Rosji. Wszystkie światowe potęgi polityczne 
i gospodarcze, widząc w Indiach wzrastającą siłę gospodarczą i polityczną, 
rywalizują o dostęp do indyjskiego rynku oraz wpływy w Dehli i współ-
czesna Rosja nie jest już aż tak pożądanym partnerem, co powoduje roz-
mycie się dotychczasowego konsensusu wśród politycznych elit indyjskich 
odnośnie priorytetowych relacji z władzami w Moskwie12. 

12 C. СтроканЬ, А. Габуев, Отдаление от Дели, „Коммерсанть. Власть”, 24.12. 
2012, nr 51 (1005), s. 13–15.
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Po drugie, problem rosyjskich władz stała się „rewolucja łupkowa” 
w USA13, związana z nowymi technologiami pozyskiwania gazu ziemne-
go ze skał łupkowych. Jest to obecnie chyba jeden z najtrudniejszych pro-
blemów, przed którym stoi Rosja. Surowce energetyczne, chyba bardziej 
niż jakikolwiek inny pojedynczy czynnik, symbolizują geopolityczną kon-
dycję początku XXI w. Z uwagi na fakt, iż wszystkie prognozy wskazu-
ją, iż zapotrzebowanie na energię będzie w najbliższych latach gwałtow-
nie wzrastać14, surowce energetyczne stanowią nie mniej istotny czynnik 
oddziaływania na środowisko międzynarodowe, niż siła militarna, czy 
też posiadanie broni nuklearnej, w okresie zimnej wojny. Surowce ener-
getyczne stanowią fundamentalny element, który w ocenie władz rosyj-
skich, mógłby przywrócić Rosji utraconą pozycję światowego mocarstwa. 
Dla współczesnej Federacji Rosyjskiej posiadanie dużych zasobów ropy 
i gazu ziemnego stanowi ekwiwalent potęgi jaką dawało jej posiadanie 
broni nuklearnej w okresie istnienia ZSRR. Surowce energetyczne stano-
wią bardziej elastyczną i użyteczną formę potęgi. Kiedy ceny surowców 
energetycznych na arenie międzynarodowej osiągnęły swój szczyt w  la-
tach 2007–2008 władze rosyjskie zadeklarowały zamiar stworzenia z Rosji 
„mocarstwa energetycznego”. Zgodnie z tą koncepcją Rosja, wykorzystu-
jąc swoje zasoby surowcowe, miała stać się jednym z kluczowych świato-
wych aktorów geopolitycznych. Kiedy rosyjscy oficjele mówili o tym, że 
Rosja ma stać się „mocarstwem energetycznym”, to oznaczało to, iż Rosja, 
wykorzystując swój potencjał surowcowy, ma stać się jednym z globalnych 
mocarstw decydujących o kształcie współczesnego ładu geopolitycznego. 

Ambitne plany władz rosyjskich musiały ulec zmianie w obliczu zmian, 
które nastąpiły na rynku surowców energetycznych pod wpływem tzw. 
rewolucji łupkowej. Konsekwencją rewolucji technologicznej umożliwia-
jącej pozyskiwanie gazu ze skał łupkowych stał się szybki spadek cen 
gazu w USA. Dzięki obfitości gazu z łupków ceny tego surowca, w krót-
kim czasie, spadały w USA o ponad 30%, do najniższego od 1999 r. pozio-
mu. Amerykańscy publicyści obwieścili koniec „energetycznego kryzysu” 

13 Por. What is a shale gas and why it is important?, „Power Engineering” 2011, 
vol. 115, nr 5, s. 42–44. 

14 Por. M.J. Bradshaw, Global energy dilemmas: a geographical perspective, „The Geo-
graphical Journal” 2010, vol. 176, nr 4, s. 279–281.
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i nadejście okresu prosperity dla amerykańskiej gospodarki związanego 
z niskimi cenami surowców energetycznych15. Wydarzenia te szczególnie 
mocno uderzyły w rosyjskie interesy na arenie międzynarodowej, a wielu 
publicystów zaczęło zwracać uwagę, iż „rewolucja łupkowa” doprowadzi 
do zmian na rynku surowców energetycznych, a tym samym doprowa-
dzi do geopolitycznych zmian w świecie. Znaczna redukcja amerykań-
skiego zapotrzebowania na import gazu spowoduje, iż dominujące do tej 
pory na rynku surowców energetycznych państwa, m.in. takie jak Rosja, 
zostaną postawione w sytuacji spadku zapotrzebowania na ich produkty, 
a tym samym ich rola na światowym rynku ulegnie ograniczeniu, co skut-
kować będzie zmniejszeniem możliwości oddziaływania na inne podmio-
ty międzynarodowe i dyktowania cen surowców. Zwiększona konkurencja 
na światowych rynkach powoduje, iż kraje-producenci gazu będą musieli 
konkurować o kurczące się rynki, znajdą się w zdecydowanie gorszej sytu-
acji niż dotychczas16. 

W wyniku upowszechnienia się pozyskiwania gazu ze skał łupkowych, 
USA w krótkim czasie przestaną być państwem-importerem gazu, a staną 
się państwem samodzielnym pod względem dostępu do gazu ziemnego, 
a w przyszłości mogą też stać się znaczącym jego eksporterem. Rosyjscy 
publicyści wskazują, iż ma to negatywne konsekwencje dla przyszłej ro-
syjskiej pozycji międzynarodowej. Rosja stanęła w obliczu sytuacji, w któ-
rej musi rywalizować o europejski rynek energetyczny z nowymi, silnymi 
podmiotami, które do tej pory nie zagrażały rosyjskiej pozycji w Euro-
pie. Zwraca się uwagę, iż tańszy gaz pochodzący z USA może stopniowo 
wyprzeć z europejskiego rynku droższy gaz dostarczany przez Gazprom. 
Ponadto kraje-producenci gazu ziemnego z rejonu Zatoki Perskiej, takie 
jak np. Katar, którzy utracili amerykański rynek zbytu, starają się obecnie 
wejść na europejski rynek gazowy i wyprzeć z niego firmy rosyjskie. W bli-
skiej perspektywie Rosja stoi przed problemem utraty dużej części swoich 
dochodów budżetowych, na których opiera się stabilność finansowa kraju17. 

15 Por. J. Leonard, How we can blow the energy boom, „Washington Monthly” 2012, 
vol. 44, nr 11–12, s. 19–24.

16 K.B. Medlock, Modeling the implications of expanded US shale gas production, „Ene- 
rgy Strategy Review” 2012, nr 1, s. 33–41. 

17 Por. A. Габуев, Газ и имидж, „Коммерсант. Власть”, z dn. 14.01.2013, nr 1 (1006), 
s. 28–29.
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Część rosyjskich analityków podkreśla, iż wydarzenie zachodzące na are-
nie międzynarodowej świadczą o tym, iż zaczyna się bezwzględna rywa-
lizacja o rynki zbytu na gaz i nie bez przyczyny władze Kataru wspierają 
finansowo opozycję syryjską, chcąc doprowadzić do upadku władzy Assa-
da w Syrii postrzegając go jako główną przeszkodę w projektach budowy 
gazociągu biegnącego od Zatoki Perskiej do Europy18. W takiej sytuacji al-
ternatywą dla Rosji byłaby dywersyfikacja odbiorców i skierowanie dużej 
części swojego wydobycia surowców energetycznych na rynki azjatyckie, 
głównie do Chin i Japonii. Problemem w tym wypadku jest brak odpo-
wiedniej infrastruktury przesyłowej, a także trudności z porozumieniem 
między stronami rosyjską i chińską, co do budowy gazociągów, za pośred-
nictwem których następowałby transport surowców energetycznych z Ro-
sji do Chin19. Władze w Pekinie, podobnie jak i kraje UE, starają się do-
konać dywersyfikacji dostawców gazu ziemnego i obniżyć cenę zakupu 
dostarczanego surowca. Dlatego też nie spieszą się z zawieraniem porozu-
mień z rosyjskimi kompaniami energetycznymi. Rezerwa władz chińskich 
odnośnie zawierania długoterminowych umów na dostawy gazu ziemne-
go z Rosji jest o tyle zrozumiała, iż władze w Pekinie liczą, iż w niedługim 
czasie dołączą do „łupkowego boomu” i także będą pozyskiwać gaz z tego 
źródła, co zmniejszy ich zapotrzebowanie na dostawy z zewnątrz. 

Rosyjskie władze stają zatem w obliczu zmian koniunktury w środo-
wisku międzynarodowym. Zmiany te wymuszają korektę dotychczasowej 
polityki zagranicznej, a przede wszystkim zmianę środków prowadzących 
do celu. Głównym celem rosyjskich władz pozostaje zapewnienie Rosji 
znaczącej roli w globalizującym się świecie. Wizja „supermocarstwa ener-
getycznego” została podważona wraz ze zmianami na rynku gazu ziemne-
go i pojawieniu się silnej konkurencji. Władze rosyjskie zostały zmuszo-
ne do poszukiwania innych środków, za pomocą których można będzie 
osiągnąć podstawowe cele polityki zagranicznej. Analizując publiczne wy-
powiedzi przedstawicieli rosyjskich władz, a zwłaszcza samego Władimi-
ra Putina, można uznać, iż na obecnym etapie władze rosyjskie dążąc do 

18 Por. Э. Султанов, Еще один газ, „Коммерсант. Власть”, z dn. 28.01.2013, nr 3, 
(1008), s. 10–16.

19 Por. S. Blank, Pipeline to nowhere. The Beijing-Moscow dance continues, „World Af-
fairs” 2012, vol. 174, nr 6, s. 93–100.
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zwiększenie swojego znaczenia w środowisku międzynarodowym ukie-
runkowały się na zintensyfikowanie działań mających na celu reintegrację 
obszaru proradzieckiego, a Władimir Putin jako główny cel swojej polity-
ki zagranicznej podczas trzeciej kadencji postawił na realizację projektu 
reintegracji przestrzeni poradzieckiej i budowy konfederacyjnego państwa 
z jednolitą polityczną, ekonomiczną, militarną i kulturową przestrzenią. 
Reintegracja przestrzeni poradzieckiej ma być sposobem na zapewnienie 
rozwoju ekonomicznego kraju oraz podniesienie prestiżu Rosji na arenie 
międzynarodowej. 

 Obszar byłego ZSRR zawsze był w centrum zainteresowania rosyj-
skiej polityki zagranicznej i traktowany był priorytetowo. Władze rosyj-
skie wielokrotnie występowały z różnorodnymi inicjatywami współpracy 
polityczno-gospodarcze i polityczno-militarnej. Wspólnota Niepodległych 
Państw, Związek Rosji i Białorusi, Wspólna Przestrzeń Gospodarcza, Eu-
razjatyckie Stowarzyszenie Gospodarcze, to kolejne próby odbudowy wię-
zi politycznych i gospodarczych, które zostały zerwane, czy też uległy 
rozluźnieniu, wraz z rozpadem ZSRR. Inicjatywy te jak do tej pory nie 
przynosiły oczekiwanych przez Rosję skutków i współpraca w ich ramach 
nie wyszła poza pisemne deklaracje. Wśród byłych republik ZSRR szcze-
gólnie silne więzi i gotowość do współpracy łączą przede wszystkim Ro-
sję, Białoruś i Kazachstan. To właśnie te trzy państwa prowadzą politykę 
ukierunkowaną na pogłębienie wzajemnej współpracy. W 2010 r. prezy-
dent Dymitr Miedwiediew na spotkaniu krajów Eurazjatyckiego Stowa-
rzyszenia Gospodarczego (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadży-
kistan) wystąpił z propozycją pogłębienia współpracy i powołania nowej 
struktury pod nazwą Sojusz Eurazjatycki, który byłby zbudowany wokół 
trzech państw Białorusi, Kazachstanu i Rosji. Gotowość przywódców Bia-
łorusi i Kazachstanu do współpracy z władzami w Moskwie doprowadziła 
do podpisania 9 grudnia 2010 r. deklaracji o utworzeniu Wspólnej Prze-
strzeni Gospodarczej Rosji, Białorusi i Kazachstanu, która miała zacząć 
swoje działanie od 1 stycznia 2012 r. Jej powołanie miało doprowadzić do 
utworzenie wspólnego rynku opartego na swobodzie przepływu towarów, 
usług, kapitału i siły roboczej. Wspólna przestrzeń gospodarcza miała być 
kolejnym etapem integracji trzech państw formalnie tworzących od 1 lip-
ca 2010 r. unię celną. 
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W trakcie kampanii wyborczej do Dumy Państwowej w 2011 r., która 
była wstępem do wyborów prezydenckich w marcu 2012 r., prezydent Wła-
dimir Putin ogłosił w gazecie „Izwiestia” swój „programowy”, przedwy-
borczy artykuł zatytułowany Nowy projekt integracyjny dla Eurazji: przy-
szłość rodzi się dziś. Był to artykuł, który został napisany dla uczczenia 
wejścia w życie porozumienia o wspólnej przestrzeni gospodarczej, ale jed-
nocześnie był to programowy artykuł rosyjskiego premiera, a także kandy-
data na urząd prezydencki, dotyczący przyszłości integracji poradzieckich 
republik pod szyldem Sojuszu Euroazjatyckiego. Władimir Putin starał się 
w nim wskazać na znaczenie inicjatyw integracyjnych dla rozwoju regionu 
i odbudowy więzi zerwanych w latach dziewięćdziesiątych. Wskazywał, że 
trzy państwa będą starały się wejść na coraz wyższy poziom integracji, tak 
aby stworzyć jednolity politycznie i gospodarczo organizm pełniący ważną 
geopolityczną rolę „łącznika” pomiędzy zjednoczoną Europą a regionem 
Azji i Pacyfiku20. Wkrótce potem swoje programowe artykuły w „Izwie-
stjach” zamieścili Prezydenci Kazachstanu Nurusłan Nazrbajew (jeden 
z  największych zwolenników tej inicjatywy) i  Prezydent Białorusi Alek-
sander Łukaszenka. Nurusłan Nazarbajew, który już w latach dziewięć-
dziesiątych był zwolennikiem integracji z Rosją, pisał w swoim artykule, iż 
inicjatywa powołania do życia Sojuszu Eurazjatyckiego rozpoczyna proces 
eurazjatyckiej integracji, która ma przynieść poprawę losu ludzi mieszka-
jących na obszarze byłego ZSRR i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom do-
tyczącym odbudowy zerwanych więzi. Projekt Sojuszu Euroazjatyckiego 
Nazarbejew określił jako realizację wielkiej idei integracji obszaru eura-
zjatyckiego i, podobnie jak i Władimir Putin, wskazywał, iż nowa inicjaty-
wa integracyjna ma za zadanie pełnić geopolityczną rolę łącznika pomię-
dzy obszarami euroatlantyckim i azjatyckim21. Aleksander Łukaszenka 
w swoim artykule zwracał natomiast uwagę, iż idea Sojuszu Eurazjatyc-
kiego prowadzi do powstania silnego ugrupowania z olbrzymim potencja-
łem gospodarczym, surowcowym i intelektualnym, który może odgrywać 
ważną rolę w świecie. Podkreślił też, iż nigdy nie ukrywał, iż traktował on 

20 В. Путин, Новый интеграционный проект дла Евразйи – будуще, которое 
рождается севодня, „Известия”, 3.10.2011. 

21 Н. Назарбаев, Еразийский Союз: от идеии к истории будущего, „Известия”, 
25.10.2011.
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rozwiązanie ZSRR jako jedną z największych pomyłek XX w., dlatego też 
odbudowanie zerwanych więzi uważa on za istotne zadanie, które ma za 
zadanie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i poziomu życia miesz-
kańców byłego ZSRR22.

Władimir Putin, który rozpad ZSRR publicznie określił jako główną 
geopolityczną katastrofę XX w. przykłada dużą wagę do realizacji idei Soju-
szu Eurazjatyckiego. Z uwagi na coraz trudniejszą sytuację Rosji na arenie 
międzynarodowej udana integracja trzech państw może stać się kluczo-
wym elementem pozwalającym utrzymać Rosji znaczącą pozycję między-
narodową. Jednakże, mimo deklaracji trzech prezydentów, nie jest rzeczą 
oczywistą, iż projekt integracji zakończy się sukcesem. Coraz częściej poja-
wiają się głosy poddające w wątpliwość sens integracji pomiędzy państwa-
mi i możliwości jej przeprowadzenia w obliczu głębokich różnic istnieją-
cych pomiędzy Moskwą, Mińskiem i Astaną, co do charaktery procesów 
integracyjnych. Szczególnym zaskoczeniem dla rosyjskich władz może 
być obecna postawa Astany, która do tej pory jawiła się jako „lokomoty-
wa” działań reintegracyjnych na obszarze ZSRR. Elity kazachskie, które 
do tej pory były przekonane, iż Kazachstan skorzysta na procesie integracji 
nie są już tak entuzjastycznie nastawione wobec projektu. Po pierwsze, nie 
rozwiązane zostały rozbieżności gospodarcze pomiędzy Astaną a Moskwą. 
Okazało się, iż unia celna przyniosła wzrost cen w Kazachstanie, co wy-
wołuje duże niezadowolenie społeczne. Ponadto rosyjska wizja integracji 
z Rosją jako liderem i reprezentantem na arenie międzynarodowej państw 
członkowskich, stoi z w sprzeczności z kazachską polityką wzmocnienia 
swojej suwerenności i niepodległości oraz stanie ważnym regionalnym gra-
czem. Wszelkie polityczne inicjatywy, takie jak np. powołanie parlamen-
tu eurazjatyckiego, czy też wprowadzenie jednej waluty z centrum emisyj-
nym w Moskwie, odbierane są przez kazachskie elity jako prostą drogę do 
utraty suwerenności. Dlatego Nurusłan Nazarbajew zaczął mocno podkre-
ślać, iż Sojusz ma charakter czysto gospodarczy i nie ma mowy o pogłębio-
nej integracji politycznej, a tym samym powrotu do ZSRR23. W przypad-

22 A. Лукашенко, О судьбах нашей интеграции, „Известия”, 17.10.2011. 
23 A. Габуев, Газ и имидж, „Коммерсант. Власть”, 14.01.2013, nr 1 (1006), s. 27; 

A. Jaroszewicz, Kazachstan dystansuje się wobec integracyjnych projektów Moskwy, „Ty-
dzień na wschodzie”,  23.01.2013, nr 3, www.osw.waw.pl.
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ku Białorusi Rosja i Mińsk prowadziły już „wojny” energetyczne związane 
z rozbieżnościami co do cen na surowce energetyczne narzucane Białorusi 
przez Rosję oraz cen za tranzyt dyktowanych przez Białoruś Rosji. Prezy-
dent Białorusi Aleksander Łukaszenka także boi się utraty suwerenności 
kraju, gdyż oznaczałoby to zmniejszenie się jego wpływów politycznych.

Pojawienie się oporu ze strony partnerów jest dla rosyjskich elit poli-
tycznych trudnym problemem. Sukces Sojuszu Eurazjatyckiego dałby Ro-
sji do ręki silny argument na rzecz przyciągnięcia do inicjatyw integracyj-
nych innych państw. Szczególnie wielką wagę władze rosyjskie przywiązują 
do prób wciągnięcia do sojuszu państw poradzieckich Ukrainy. Władze 
w  Moskwie starają się, poprzez różnorodne naciski, zmusić Ukrainę do 
przyjęcia prorosyjskiego kursu polityki zagranicznej. Służy temu m.in. bu-
dowa rurociągów Nord Stream i South Stream, które mają pozwolić Rosji 
na ominięcie terytorium Ukrainy podczas tranzytu surowców energetycz-
nych do krajów Unii Europejskiej i służyć jako narzędzie presji na władze 
ukraińskie. Rosja, która w wyniku tzw. rewolucji pomarańczowej i prze-
jęcia władzy przez Wiktora Juszczenkę utraciła wiele ze swoich wpływów 
wśród ukraiński władz, wiązała duże nadzieje z dojściem do władzy Wik-
tora Janukowycza postrzeganego jako polityka jednoznacznie prorosyj-
skiego. Jednak Wiktor Janukowycz, który podczas kampanii wyborczej na 
Ukrainie zapowiadał zacieśnienie współpracy gospodarczej z Rosją, to już 
podczas pierwszego wywiadu udzielonego po objęciu urzędu prezydenta 
zapowiedział, że żadna integracja prawno-gospodarcza z Rosją i innymi 
krajami poradzieckimi nie wchodzi w grę. Proeuropejskie deklaracje Janu-
kowycza, wybranego w 2010 r. Prezydentem Ukrainy, są dla władz rosyj-
skich wyzwaniem. Moskwa wciąż szuka instrumentów, które przekonały-
by ukraińskich polityków i oligarchów do zacieśnienia kontaktów z Rosją. 
Sukces Sojuszu Eurazjatyckiego mógłby być takim argumentem, natomiast 
porażka kolejnego projektu integracyjnego mogłaby spowodować, iż Ukra-
ina, niezależnie od tego kto będzie sprawował władzę w Kijowie, ukierun-
kuje się na współpracę polityczno-gospodarczą z Unią Europejską. 

Sukces integracji Rosji, Białorusi i Kazachstanu jest dla Rosji niezwykle 
ważny ze względów prestiżowych i geopolitycznych. Szybki rozwój gospo-
darczy Chin, Indii, a także Brazylii. Zapowiedzi rozmów pomiędzy USA, 
a UE odnośnie stworzenie strefy wolnego handlu powodują, iż Rosja staje 
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w obliczu rosnącej konkurencji w środowisku międzynarodowym i musi 
poszukiwać sposobów na utrzymanie swojej pozycji. Władze rosyjskie wy-
dają się być przekonane, iż odpowiedzią na rosnącą konkurencję ze stro-
ny innych aktorów międzynarodowych może stać się reintegracja obszaru 
proradzieckiego i połączenie potencjału państw dawnego ZSRR. Dlatego 
też Sojusz Eurazjatycki będzie stanowił priorytet w rosyjskiej polityce za-
granicznej w ciągu kilku kolejnych lat. Duża część rosyjskich zamiarów 
odnośnie środowiska międzynarodowego zależy obecnie od sukcesu eura-
zjatyckiej regionalnej integracji. W sytuacji, kiedy plany budowy „super-
mocarstwa energetycznego” musiały ulec weryfikacji Rosja stoi przed ko-
niecznością szukania nowych środków aby osiągnąć swoje cele. Dlatego też 
wydaje się, iż Władimir Putin w trakcie swojej trzeciej kadencji skupi się 
w sferze polityki zagranicznej na realizacji projektu Sojuszu Eurazjatyckie-
go. Rosyjski prezydent stoi przed bardzo trudnym zadaniem doprowadze-
nia do urzeczywistnienia ambitnych projektów reintegracyjnych, tak aby 
nie pozostały one jedynie na papierze i w sferze deklaracji, tak jak miało to 
miejsce z wieloma innymi inicjatywami integracyjnymi na obszarze byłe-
go ZSRR. Przekonanie partnerów z Kazachstanu i Białorusi do przyjęcia 
rosyjskiej koncepcji integracji może okazać się niezwykle trudne, a wręcz 
nawet niemożliwe do realizacji. Projekt reintegracji, w który Władimir Pu-
tin silnie zaangażował swój autorytet może okazać się polityczną poraż-
ką Moskwy. Realizacja projektu Sojuszu Eurazjatyckiego stanowi zatem 
najważniejsze wyzwanie, które stoi przed Władimirem Putinem w okre-
sie jego trzeciej kadencji. Wydaje się, iż koniunktura międzynarodowa 
odwróciła się od Rosji i obecny prezydent kraju stoi przed trudniejszym 
zadaniem niż miało to miejsce podczas jego dwóch pierwszych kadencji. 
Widoczne stopniowe zmęczenie społeczeństwa istniejącym reżimem poli-
tycznym, spory wewnątrz rządzących elit, ambicje rosnącej rosyjskiej kla-
sy średniej, konieczność modernizacji kraju, zmiany na światowym ryn-
ku gazu ziemnego, trudności z realizacją idei Sojuszu Eurazjatyckiego to 
wszystko składa się na problemy, z którymi Władimir Putin będzie mu-
siał się zmierzyć podczas swojej trzeciej kadencji prezydenckiej. Pozosta-
je otwarte pytanie na ile władze na Kremlu będą w stanie poradzić sobie 
ze stojącymi przed nimi wyzwaniami i jakie mogą być ewentualne skutki 
niepowodzeń.


