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DYFERENCJACJA WSPÓŁPRACY 
KRAJÓW WNP Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Krzysztof Falkowski*

Stosunki	z	krajami	 trzecimi	mają	ze	względów	poli-
tycznych,	ekonomicznych	i	społecznych	istotne	znacze-
nie	 dla	 funkcjonowania	 Unii	 Europejskiej.	 Dotyczy	 to	
szczególnie	 krajów	 sąsiadujących	 z	UE,	w	 tym	niektó-
rych	krajów	Wspólnoty	Niepodległych	Państw	 (WNP)1.	
Zakres	oraz	intensywność	współpracy	tych	krajów	z	Unią	
Europejską	są	bardzo	zróżnicowane,	co	wynika	zarówno	
z	 ich	 położenia	 geograficznego,	 potencjału	 gospodar-
czego,	jak	i	roli,	jaką	odgrywają	we	współczesnym	świe-
cie.	Nie	bez	znaczenia	pozostają	również	znaczne	roz-
bieżności	celów	polityczno-gospodarczych	poszczegól-
nych	krajów	WNP,	rzutujące	na	ich	dwustronne	stosunki	
z	Unią	Europejską.	

Umowy o partnerstwie i współpracy jako podstawa 
formalno-prawna współpracy krajów WNP z Unią 
Europejską

Baza	prawno-traktatowa	 regulująca	współpracę	 kra-
jów	WNP	z	Unią	Europejską	 jest	mocno	zróżnicowana	
w	zależności	od	 stopnia	 i	 zakresu	wzajemnych	 relacji.	
Najważniejszymi	 dokumentami	 są	 umowy	 o	 partner-
stwie	 i	 współpracy	 (Partnership and Co-operation  
Agreements – PCA).	

Głównym	celem	umów	PCA	jest	wzmocnienie	demo-
kracji	i	rozwoju	gospodarczego	w	krajach	WNP	poprzez	

zacieśnienie	 ich	współpracy	z	państwami	członkowski-
mi	UE.	W	szczególności	współpraca	ta	ma:

 � zintensyfikować	dialog	polityczny,
 � wzmocnić	swobody	obywatelskie	i	zasady	demokra-
cji	w	krajach	WNP,

 � pomóc	 w	 transformacji	 systemowej	 krajów	 WNP	
w	kierunku	gospodarki	rynkowej,

 � wspierać	rozwój	wzajemnego	handlu	oraz	 inwesty-
cji2.

Pierwszym	krajem	Wspólnoty	Niepodległych	Państw,	
który	 podpisał	 umowę	 o	 partnerstwie	 i	 współpracy	
z	Unią	 Europejską	 była	Ukraina,	 jednak	 jako	 pierwsza	
weszła	w	życie	umowa	między	Rosją	a	UE	(por.	tabela	1).	

Odnosząc	się	do	podstaw	formalno-prawnych	współ-
pracy	 krajów	WNP	 z	 Unią	 Europejską,	 warto	 zwrócić	
uwagę	na	fakt,	że	podpisane	z	Białorusią	i	Turkmenista-
nem	umowy	o	partnerstwie	i	współpracy	nie	weszły	do	
tej	pory	w	życie.	W	obydwu	przypadkach	było	to	zwią-
zane	z	brakiem	ich	ratyfikacji	przez	UE.	Notabene,	warto	
zaznaczyć,	 iż	 zarówno	 Białoruś,	 jak	 i	 Turkmenistan	
umowy	te	ratyfikowały.

Ratyfikacja	umowy	unijno-białoruskiej	została	wstrzy-
mywana	w	reakcji	na	autorytarne	rządy	prezydenta	Alek-
sandra	 Łukaszenki,	 natomiast	 umowy	 unijno-turkmeń-
skiej	 –	 z	 powodu	 braku	 postępów	 w	 dziedzinie	 prze-
strzegania	praw	człowieka	i	zagwarantowania	ich	ochro-
ny	 w	 Turkmenistanie.	 Z	 uwagi	 na	 rosnące	 znaczenie	
Turkmenistanu	jako	potencjalnego	źródła	dywersyfikacji	
zaopatrzenia	UE	w	gaz	ziemny,	22	kwietnia	2009	roku	
Parlament	Europejski	zatwierdził	zawarcie	umowy	przej-
ściowej	 w	 sprawie	 handlu	 (Interim Trade Agreement - 
ITA)	z	tym	krajem3.

Tabela 1

Umowy o partnerstwie i współpracy (PCA) podpisane między Unią Europejską i krajami WNP

Państwo Data podpisania Data wejścia umowy w życie

Armenia 22.4.1996 1.7.1999

Azerbejdżan 22.4.1996 1.7.1999

Białoruś 6.3.1995 nieratyfikowana	przez	UE,	zawieszona	we	wrześniu	1997	r.

Kazachstan 23.1.1995 1.7.1999

Kirgistan 9.2.1995 1.7.1999

Mołdawia 28.11.1994 1.7.1998

Rosja 24.6.1994 1.12.1997

Tadżykistan 11.10.2004 1.1.2010

Turkmenistan 25.5.1998 nieratyfikowana	przez	UE

Ukraina 14.6.1994 1.3.1998

Uzbekistan 21.6.1996 1.7.1999

Źródło: R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2007, s. 158, oraz Partnership and Cooperation Agreements (PCAs): Russia, Eastern Europe, the Southern Caucasus and 
Central Asia: http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_
asia/r17002_en.htm [25.2.2013].
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W	 kontekście	 umów	 o	 partnerstwie	 i	 współpracy	
warto	także	zwrócić	uwagę	na	przyszłość	nowej	umowy	
PCA	 z	 Rosją	 –	 partnerem	 strategicznym	 Unii	 Europej-
skiej.	Dotychczasowa	umowa	miała	obowiązywać	przez	
10	 lat	 i	 powinna	 formalnie	wygasnąć	w	2007	 roku	 (ze	
względu	 na	 sprzeciw	 Unii	 wobec	 rosyjskiej	 operacji	
militarnej	 w	 Czeczenii	 w	 latach	 1994–1996	 weszła	
w	 życie	 dopiero	w	1997	 r.).	 Brak	porozumienia	 co	do	
nowej	 dwustronnej	 umowy	 o	 znaczeniu	 strategicznym	
dla	obydwu	partnerów	sprawia,	że	wykorzystując	istnie-
jące	 postanowienia	 o	możliwości	 jej	 corocznego	prze-
dłużania	 na	 okres	 jednego	 roku	 za	 obopólną	 zgodą,	
obowiązuje	ona	do	dnia	dzisiejszego4.

Zróżnicowanie współpracy politycznej 

Jednym	 z	 podstawowych	 wymiarów	 wzajemnej	
współpracy	krajów	WNP	i	Unii	Europejskiej	jest	współ-
praca	 polityczna.	 Zakres	 oraz	 intensywność	 tej	 współ-
pracy	jest	bezpośrednią	pochodną	celów	strategicznych	
obu	ugrupowań	integracyjnych	i	państw	je	tworzących.	
Bardzo	często	cele	te	wynikają	z	bieżącej	sytuacji	mię-
dzynarodowej.	

Należy	podkreślić,	że	międzynarodowa	siła	oddziały-
wania	 politycznego	 krajów	 Wspólnoty	 Niepodległych	
Państw	 i	 Unii	 Europejskiej	 jest	 bardzo	 różna.	 UE	 ma	
bowiem	we	współczesnym	 świecie	 dużo	większe	 zna-
czenie	niż	WNP.

Zdecydowanie	 najsilniejszym	podmiotem	na	obsza-
rze	 WNP	 (i	 to	 pod	 każdym	 względem)	 jest	 Federacja	
Rosyjska,	 stąd	 też	współpraca	 polityczna	 tego	 państwa	
z	Unią	Europejską	ma	szczególny	charakter.	Dodatkowo	
jest	wzmocniona	silnym,	pragmatycznym	partnerstwem	
gospodarczym.

Współpraca	Rosji	 z	Unią	Europejską	wynika	przede	
wszystkim	 z	 dużej	 współzależności	 obu	 podmiotów.	
W	 sferze	 politycznej	 przejawia	 się	 ona	 w	 ambicjach	
współkształtowania	współczesnego	ładu	międzynarodo-
wego,	który	przez	kilka	dekad	był	zdominowany	przez	
Stany	Zjednoczone.	W	sferze	gospodarczej	oba	podmio-
ty	są	komplementarne	–	Rosja	potrzebuje	unijnych	inwe-
stycji	i	technologii,	a	UE	–	rosyjskich	surowców	natural-
nych5.

Postrzeganie	 Unii	 Europejskiej	 przez	 Rosję	 nie	 jest	
pozbawione	 poważnych	 dwuznaczności	 i	 braku	 wizji	
strategicznego	modelu	wzajemnej	współpracy.	Z	jednej	
strony,	Rosja	 traktuje	UE	 (a	 z	pewnością	 jej	 duże	pań-
stwa	 członkowskie,	 zwłaszcza	 Niemcy	 i	 Francję)	 jako	
potencjalnego	 sojusznika	 na	 arenie	 międzynarodowej	
i	 sprzymierzeńca	 antyamerykańskiego.	 Swoistą	 egzem-
plifikacją	 powyższego	 stanowiska	 Rosji	 jest	 często	
powtarzana	deklaracja,	że	Bruksela	jest	jej	strategicznym	
partnerem.	 Z	 drugiej	 jednak	 strony,	 trudno	 oprzeć	 się	
wrażeniu,	że	Rosja	boi	się	silnej	 i	 rozszerzającej	swoje	
granice,	a	już	zwłaszcza	na	Wschód,	Unii	Europejskiej.	
Taka	postawa	wynika	przede	wszystkim	z	obawy,	że	rola	

Rosji	 w	 Europie	 i,	 szerzej,	 we	 współczesnym	 świecie	
zostanie	 zmarginalizowana.	 Być	może	 z	 tego	 powodu	
Rosja	 stara	 się	 niejednokrotnie	 rozgrywać	 wewnętrzne	
unijne	 konflikty	 czy	 też	 spory	 na	 własną	 korzyść	 (np.	
kwestia	 budowy	 gazociągu	 Nord	 Stream).	 Temu	 też	
służy	polityka	Rosji	polegająca	na	zbliżeniu	z	Niemcami	
i	Francją	kosztem	relacji	z	UE	jako	całością.

O	 istotnym	znaczeniu	 stosunków	politycznych	mię-
dzy	Rosją	i	Unią	Europejską	może	świadczyć	funkcjono-
wanie	 wielu	 wspólnych	 instytucji	 powołanych	 w	 celu	
prowadzenia	 konsultacji	 w	 różnych	 dziedzinach.	 Do	
takich	 instytucji	 zaliczyć	należy	m.in.:	 Stałą	Radę	Part-
nerstwa	 Rosja-UE,	 regularne	 spotkania	 przedstawicieli	
Rosji	 oraz	 Komitetu	 Politycznego	 i	 Bezpieczeństwa	
(PSC).	 Szczególną	 formą	zinstytucjonalizowanej	współ-
pracy	 rosyjsko-unijnej	 są	 specjalne	 szczyty	 Unia	 Euro-
pejska-Rosja	odbywające	się	dwa	razy	do	roku.	Podczas	
takich	 spotkań	 omawia	 się	 na	 najwyższym	 szczeblu	
najważniejsze,	 bieżące	 kwestie	 polityczne	 i	 gospodar-
cze.	 Jak	 pokazuje	 doświadczenie,	 skuteczność	 owych	
szczytów	pozostawia	jednak	dużo	do	życzenia6.

Odnosząc	się	do	współpracy	Rosji	z	Unią	Europejską	
warto	 także	 wspomnieć	 o	 trudnych	 aspektach	 owych	
relacji,	gdzie	Rosja	stanowczo	wypowiadała	swój	sprze-
ciw	lub	przynajmniej	niezadowolenie.	Należały	do	nich	
bez	wątpienia:

 � „wschodnie”	 rozszerzenie	Unii	Europejskiej	o	kraje	
Europy	Środkowej	i	państwa	bałtyckie,

 � deklaracja	 poparcia	 przez	 UE	 członkostwa	 Gruzji	
w	Pakcie	Północnoatlantyckim,

 � inicjatywa	Partnerstwa	Wschodniego	skierowana	do	
krajów	 Europy	 Wschodniej	 (Białoruś,	 Mołdawia,	
Ukraina)	 oraz	 południowego	 Kaukazu	 (Armenia,	
Azerbejdżan,	Gruzja)	 –	państw	obszaru	 tradycyjnie	
uważanego	 za	 nieformalną	 „strefę	 wpływów”	
Federacji	Rosyjskiej,

 � intensyfikacja	 współpracy	 Unii	 Europejskiej	
z	Ukrainą,	której	realnym	efektem	było	parafowanie	
umowy	stowarzyszeniowej,

 � przyjęcie	przez	UE	 trzeciego	pakietu	energetyczne-
go,	który	nakazuje	oddzielenie	produkcji	energii	od	
jej	przesyłu	i	dystrybucji.

Reasumując,	 współpraca	 polityczna	 Rosji	 z	 UE	 nie	
należy	 do	 łatwych.	 Niemniej	 z	 różnych	 względów	
zarówno	 Rosja,	 jak	 UE	 są	 skazane	 na	 tę	 „szorstką”	
współpracę.

Drugim	pod	względem	stopnia	intensywności	współ-
pracy	 politycznej	 z	 Unią	 Europejską	 krajem	 z	 obszaru	
Wspólnoty	Niepodległych	Państw	jest	Ukraina.	Ten	duży	
kraj	o	strategicznym	położeniu	geopolitycznym,	będący	
bezpośrednim	sąsiadem	UE	na	wschodniej	granicy,	jest	
przedmiotem	 toczącej	 się	 od	wielu	 lat	 „walki”	między	
Federacją	Rosyjską	a	Unią	Europejską	o	jego	przyszłość	
i	wpływy.	Sytuację	komplikuje	fakt,	że	Ukraina	jeszcze	
ostatecznie	nie	zdecydowała,	czy	bliżej	jej	do	Wschodu	
czy	Zachodu.
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Od	momentu	odzyskania	niepodległości	przez	Ukra-
inę	po	rozpadzie	ZSRR,	stosunki	ukraińsko-unijne	cecho-
wała	 stabilność	 i	 uporządkowanie,	 mimo	 powolnego	
tempa	przemian	polityczno-gospodarczych	na	Ukrainie	
oraz	dystansu	UE	do	europejskich	aspiracji	 tego	kraju7.	
Jedną	z	najważniejszych	dziedzin	współpracy	politycz-
nej	między	Ukrainą	i	Unią	Europejską	są	szeroko	rozu-
miane	kwestie	energetyczne.

Szczególnie	intensywnie	współpraca	Ukrainy	z	Unią	
Europejską	rozwijała	się	za	rządów	prezydenta	W.	Jusz-
czenki	 (2005-2010).	Wtedy	m.in.	podpisano	memoran-
dum	 o	współpracy	w	 dziedzinie	 energetyki	 (1	 grudnia	
2005	 roku),	 w	 którym:	 określono	 strategię	 integracji	
ukraińskiego	 i	 unijnego	 rynku	 energii,	 przyjęto	 „mapę	
drogową”,	obejmującą	kwestie	bezpieczeństwa	nuklear-
nego,	 zapewnienia	 bezpieczeństwa	 energetycznego,	
poprawy	 norm	 ekologicznych,	 integracji	 rynków	
i	zapewnienia	samowystarczalności	energetycznej	Ukra-
iny.

Potwierdzeniem	znaczenia	współpracy	z	Unią	Euro-
pejską	było	przystąpienie	Ukrainy	do	inicjatywy	Partner-
stwa	Wschodniego,	a	zwłaszcza	wynegocjowanie	i	para-
fowanie	w	marcu	2012	roku	umowy	stowarzyszeniowej.	
W	związku	 z	ochłodzeniem	 stosunków	ukraińsko-unij-
nych,	 przede	 wszystkim	 z	 powodu	 kontrowersyjnego	
wyroku	w	sprawie	J.	Tymoszenko,	skazanej	na	siedem	lat	
więzienia	 za	 rzekome	nadużycia	przy	 zawieraniu	 kon-
traktów	gazowych	z	Rosją	w	2009	roku,	a	także	słabych	
postępów	w	reformowaniu	państwa,	perspektywa	podpi-
sania	 i	 ratyfikowania	 powyższej	 umowy	 znacznie	 się	
oddaliła,	z	czego	zadowolenia	nie	kryje	Rosja.	

Niemniej	 jednak,	 jeśli	 do	maja	2013	 roku,	 kiedy	 to	
ma	odbyć	się	posiedzenie	Komisji	Europejskiej,	na	któ-
rym	Komisja	ma	zająć	się	kwestią	umowy	stowarzysze-
niowej	 z	Ukrainą	 i	 być	może	 formalnie	 zatwierdzić	 tę	
umowę,	Ukraina	dokona	konkretnego	postępu	w	 refor-
mach,	a	także	jasno	zadeklaruje	wolę	ściślejszej	współ-
pracy	z	UE	w	długim	okresie,	umowa	stowarzyszeniowa	
może	zostać	podpisana	na	szczycie	Partnerstwa	Wschod-
niego	w	Wilnie	w	listopadzie	2013	roku8.

Współpracę	 polityczną	 większości	 pozostałych	 kra-
jów	Wspólnoty	Niepodległych	Państw	z	Unią	Europejską	
(poza	 Białorusią)	 należy	 ocenić	 jako	 poprawną,	 odpo-
wiadającą	 normom	 międzynarodowym.	 Dla	 małych,	
stosunkowo	biednych	krajów	jak	Mołdawia,	czy	republi-
ki	kaukaskie,	Unia	Europejska	jest	strategicznie	ważnym	
partnerem	 politycznym,	 który	 może	 stanowić	 realną	
przeciwwagę	 dla	 ekspansywnej	 politycznie	 i	 ekono-
micznie	Rosji.	Z	drugiej	strony,	Unia	Europejska	stara	się	
maksymalnie	zintensyfikować	współpracę	w	dziedzinie	
energetyki	 z	 trzema	 republikami	 nadkaspijskimi	 (Azer-
bejdżan,	Kazachstan,	Turkmenistan),	z	myślą	o	dywersy-
fikacji	 źródeł	 pozyskiwania	 surowców	 energetycznych,	
zwłaszcza	w	perspektywie	wzrostu	zapotrzebowania	na	
gaz	 ziemny,	 m.in.	 w	 kontekście	 realizacji	 unijnego	
pakietu	klimatycznego.

Szczególnym	rodzajem	wzajemnych	relacji	politycz-
nych	krajów	WNP	z	Unią	Europejską	są	stosunki	z	Bia-
łorusią,	w	przypadku	której,	w	odpowiedzi	na	autorytar-
ne	rządy	prezydenta	A.	Łukaszenki	i	łamanie	podstawo-
wych	praw	człowieka,	UE	zawiesiła	współpracę.	W	kon-
sekwencji	 niezgodnego	 z	 ogólnie	 przyjętymi	 normami	
międzynarodowymi	 sposobu	 sprawowania	 władzy	 na	
Białorusi,	Unia	wstrzymała	proces	ratyfikacji	wynegocjo-
wanej	 już	umowy	o	partnerstwie	 i	współpracy,	wstrzy-
mała	pomoc	finansową	z	programu	TACIS,	a	po	skanda-
lach	 dyplomatycznych	 oraz	 sfałszowanych	 wyborach	
prezydenckich	nałożyła	sankcje	wizowe	i	ekonomiczne	
na	reżim	białoruski9.	W	praktyce	oznaczało	to	zamroże-
nie	stosunków	politycznych	z	tym	krajem.

Zróżnicowanie współpracy gospodarczej 

Drugim,	 obok	 współpracy	 politycznej,	 ważnym	
wymiarem	wzajemnych	 relacji	 krajów	Wspólnoty	Nie-
podległych	 Państw	 i	 Unii	 Europejskiej	 jest	 współpraca	
gospodarcza.	 Również	 w	 tej	 dziedzinie	 istnieje	 duża	
asymetria,	 bowiem	 Unia	 Europejska	 (UE27)	 jest	 dla	
wszystkich	krajów	WNP,	włącznie	z	Rosją,	ważniejszym	
partnerem	niż	odwrotnie.

Najważniejszą	 dziedziną	 współpracy	 gospodarczej	
WNP-UE	jest	wymiana	handlowa,	przy	czym	znaczenie	
rynku	 unijnego	 dla	 eksportu	 poszczególnych	 krajów	
Wspólnoty	Niepodległych	Państw	 jest	wyraźnie	zróżni-
cowane	 (por.	 tabela	 2).	 Największy	 udział,	 sięgający	
blisko	 połowy	wartości,	UE27	miała	w	 eksporcie	 Rosji	
(49,4%	 w	 2011	 r.),	 Armenii	 (48,1%),	 Azerbejdżanu	
(47,9%)	i	Mołdawii	(47,5%).	Natomiast	najmniejsze	zna-
czenie	jako	rynek	eksportowy	miała	w	przypadku	Uzbe-
kistanu	(8,2%	w	2011	r.),	Tadżykistanu	(3,7%)	i	Kirgista-
nu	(zaledwie	1,7%).

Z	kolei	z	analizy	danych	dotyczących	importu	krajów	
WNP	z	UE	wynika,	że	największe	znaczenie	miał	on	dla	
Mołdawii	 (44,4%	 udziału	 w	 2011	 r.)	 i	 Rosji	 (43,1%).	
Podobnie	jak	w	eksporcie,	najmniejsze	znaczenie	UE27	
miała	w	imporcie	Tadżykistanu	(9,8%	w	2011	r.)	i	Kirgi-
stanu	(4,1%).		Udział	pozostałych	krajów	WNP	wahał	się	
w	granicach	20-25%.

Swoistą	egzemplifikacją	istotnej	roli	Unii	Europejskiej	
jako	partnera	handlowego	krajów	WNP	jest	jej	pozycja	
w	 eksporcie	 oraz	 imporcie	 ogółem	 tych	 krajów.	 Unia	
jako	całość	jest	dla	większości	krajów	WNP	najważniej-
szym	 (Rosja,	 Mołdawia,	 Armenia)	 bądź	 drugim	 co	 do	
wielkości	 (Ukraina,	 Białoruś,	 Turkmenistan)	 partnerem	
handlowym,	 i	 to	 zarówno	w	eksporcie,	 jak	 i	 imporcie.	
W	przypadku	drugiej	grupy	krajów	najważniejszym	part-
nerem	handlowym	jest	Rosja.	Z	kolei	odzwierciedleniem	
stosunkowo	niewielkiego	znaczenia	rynku	unijnego	dla	
Tadżykistanu	 i	 Kirgistanu	 jest	 dalsza	 (ale	 i	 tak	 bardzo	
wysoka)	 pozycja	UE27	 jako	 partnera	 handlowego	 tych	
krajów,	zarówno	w	eksporcie	(odpowiednio	6.	i	8.	pozy-
cja),	jak	i	w	imporcie	(3.	i	4.	pozycja).
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Z	 drugiej	 strony,	 większość	 krajów	 WNP	 odgrywa	
marginalną	rolę	w	unijnym	eksporcie	i	imporcie	ogółem	
(tabela	 3).	 Udział	 większości	 krajów	 WNP	 w	 handlu	
zagranicznym	 Unii	 Europejskiej	 w	 2011	 roku	 był	 nie-
wielki	i	kształtował	się	w	granicach	0-1%.	Większe	zna-
czenie	miał	 jedynie	eksport	do	Ukrainy	 (1,4%	eksportu	
ogółem	 UE27)	 i	 import	 z	 Kazachstanu	 (1,3%	 importu	
ogółem	UE27).	Wyjątek	stanowiła	oczywiście	Rosja,	któ-
rej	 udział	 w	 eksporcie	 ogółem	 UE27	 wyniósł	 7,1%,	
a	udział	w	imporcie	ogółem	11,8%.

Odzwierciedleniem	 niewielkiego	 znaczenia	 krajów	
Wspólnoty	Niepodległych	Państw	w	handlu	 zagranicz-
nym	 Unii	 Europejskiej	 jako	 całości	 są	 bardzo	 odległe	

miejsca	 tych	 krajów	 na	 listach	 partnerów	 handlowych	
Unii,	zarówno	w	eksporcie,	jak	i	imporcie.	Szczególnie	
odległe	 miejsce	 zajęły	 w	 2011	 roku:	 Armenia	 (odpo-
wiednio	102.	i	106.	miejsce),	Tadżykistan	(odpowiednio	
147.	i	140.	miejsce)	i	Kirgistan	(odpowiednio	118.	i	149.	
miejsce).	 Tradycyjnie	 najwyższą	 pozycję	 miała	 Rosja.	
Kraj	 ten	 był	w	 2011	 roku	 czwartym	 największym	 ryn-
kiem	 zbytu	 dla	 unijnych	 towarów	 oraz	 drugim	 co	 do	
wielkości	 rynkiem	 zaopatrzenia	 (głównie	 w	 surowce	
mineralne	i	ich	pochodne).

Analizując	 stopień	 dyferencjacji	 współpracy	 gospo-
darczej	krajów	WNP	oraz	UE	w	zakresie	wymiany	han-

Tabela 2

Udział i pozycja UE27 w eksporcie i imporcie poszczególnych krajów WNP w 2011 roku 

Kraj
Udział i pozycja UE27 w eksporcie ogółem Udział i pozycja UE27 w imporcie ogółem

udział (%) pozycja udział (%) pozycja

Rosja 49,4 1 43,1 1

Ukraina 25,5 2 31,3 2

Białoruś 30,1 2 21,7 2

Mołdawia 47,5 1 44,4 1

Armenia 48,1 1 27,5 1

Azerbejdżan 47,9 1 25,4 1

Kazachstan 37,8 1 23,8 2

Uzbekistan 8,2 5 20,5 2

Turkmenistan 13,1 2 17,9 2

Tadżykistan 3,7 6 9,8 3

Kirgistan 1,7 8 4,1 4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Tabela 3

Udział i pozycja poszczególnych krajów WNP w eksporcie i imporcie UE27 w 2011 roku 

Kraj
Udział i pozycja w eksporcie UE27 ogółem Udział i pozycja w imporcie UE27 ogółem

udział (%) pozycja udział (%) pozycja

Rosja 7,1 4 11,8 2

Ukraina 1,4 19 0,9 24

Białoruś 0,5 36 0,3 49

Mołdawia 0,1 62 0 78

Armenia 0 102 0 106

Azerbejdżan 0,2 54 0,9 25

Kazachstan 0,4 37 1,3 16

Uzbekistan 0,1 75 0 100

Turkmenistan 0,1 87 0 94

Tadżykistan 0 147 0 140

Kirgistan 0 118 0 149

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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dlowej	należy	zwrócić	uwagę	na	bardzo	wyraźne	różni-
ce	struktury	towarowej	importu	i	eksportu.

Ogólnie	 należy	 podkreślić,	 iż	 struktura	 towarowa	
handlu	z	UE	jest	dla	krajów	WNP	niekorzystna.	Kraje	te	
eksportują	 na	 rynek	 unijny	 przede	 wszystkim	 towary	
o	 niskim	 stopniu	 przetworzenia,	 z	 grupy	 3	 klasyfikacji	
SITC	 (paliwa	 mineralne,	 smary	 i	 materiały	 pochodne)	
oraz	 6	 (towary	 przemysłowe	 sklasyfikowane	 według	

surowca),	 a	 importują	 z	 UE	 towary	 przetworzone,	
o	wysokiej	wartości	dodanej,	z	grupy	7	(maszyny,	urzą-
dzenia	i	sprzęt	transportowy).

W	 2011	 roku	 paliwa	 mineralne,	 smary	 i	 materiały	
pochodne	 stanowiły	 aż	 99,5%	 eksportu	 Azerbejdżanu	
do	UE,	91,4%	Kazachstanu,	88,3%	Turkmenistanu	oraz	
76%	 Rosji	 (tabela	 4).	 Powyższe	 dane	 jednoznacznie	
wskazują	 na	 bardzo	niewielką	 dywersyfikację	 struktury	

Tabela 4

Struktura towarowa importu UE27 z krajów WNP w 2011 roku (wg grup SITC, w %)

Grupa 
SITC Armenia Azerbejdżan Białoruś Kirgistan Kazachstan Mołdawia Rosja Tadżykistan Turkmenistan Ukraina Uzbekistan

0 0,7 0,2 1,9 11,9 0,5 15,2 0,5 0,1 0,0 8,6 3,0

1 1,0 0,0 0,4 4,8 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5

2 18,9 0,0 7,1 18,7 0,8 11,9 2,1 22,3 3,4 19,9 15,0

3 0,0 99,5 50,3 0,0 91,4 3,0 76,0 0,0 88,3 12,3 17,2

4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 6,1 0,1 0,0 0,0 3,3 0,0

5 0,3 0,1 10,8 54,5 2,4 0,8 2,9 0,4 0,0 5,8 34,7

6 66,8 0,0 20,1 7,2 2,5 12,6 7,5 57,6 3,6 33,5 23,8

7 3,0 0,2 4,8 1,6 0,3 10,3 0,8 0,1 0,6 8,9 0,9

8 8,8 0,0 3,6 0,8 0,0 37,1 0,2 19,3 2,1 4,0 0,6

9 0,5 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 1,9 0,2 2,0 0,2 4,3

Grupa: 0 – Żywność i zwierzęta; 1 – Napoje i tytoń; 2 – Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw; 3 – Paliwa mineralne, smary i mate-
riały pochodne; 4 – Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne; 5 – Chemikalia i produkty pokrewne; 6 – Towary przemysłowe 
sklasyfikowane według surowca; 7 – Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy; 8 – Różne wyroby przemysłowe; 9 – Towary 
i transakcje niesklasyfikowane w SITC.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Tabela 5

Struktura towarowa eksportu UE27 do krajów WNP w 2011 roku (wg grup SITC, w %)

Grupa 
SITC Armenia Azerbejdżan Białoruś Kirgistan Kazachstan Mołdawia Rosja Tadżykistan Turkmenistan Ukraina Uzbekistan

0 9,0 4,0 7,7 2,3 3,3 6,4 7,2 3,9 1,8 6,4 6,1

1 3,4 2,5 0,4 1,1 0,8 1,3 1,2 0,8 0,1 0,9 0,6

2 1,5 0,8 1,7 1,2 0,8 2,0 1,4 0,6 0,7 2,1 0,8

3 0,7 0,6 0,9 35,1 1,3 14,5 1,0 4,5 0,9 6,8 1,2

4 0,5 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3

5 10,6 9,5 15,8 12,7 16,2 12,4 16,5 15,9 6,1 18,6 17,8

6 18,1 13,9 13,8 7,4 10,4 18,7 10,9 6,4 19,4 16,2 10,3

7 36,8 48,0 52,7 33,8 51,7 32,9 48,2 48,8 58,4 36,6 52,6

8 14,7 20,0 5,6 5,5 13,4 10,3 11,8 14,9 10,3 9,8 8,1

9 4,3 0,2 0,7 0,5 1,0 0,9 0,8 2,9 1,6 0,7 1,5

Grupa: 0 – Żywność i zwierzęta; 1 – Napoje i tytoń; 2 – Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw; 3 – Paliwa mineralne, smary i mate-
riały pochodne; 4 – Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne; 5 – Chemikalia i produkty pokrewne; 6 – Towary przemysłowe 
sklasyfikowane według surowca; 7 – Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy; 8 – Różne wyroby przemysłowe; 9 – Towary 
i transakcje niesklasyfikowane w SITC.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.



33Unia	Europejska.pl	Nr	2	(219)	2013

eksportowej	 wymienionych	 krajów.	 Z	 drugiej	 strony,	
w	 przypadku	 Armenii,	 Kirgistanu	 oraz	 Tadżykistanu,	
towary	zaliczane	do	3	grupy	towarowej	w	ogóle	nie	były	
przedmiotem	eksportu	na	rynek	unijny.

Z	kolei,	w	imporcie	krajów	WNP	z	Unii	Europejskiej	
dominującą	grupą	towarową,	i	to	w	przypadku	wszystkich	
krajów,	 były	maszyny,	 urządzenia	 i	 sprzęt	 transportowy	
(tabela	5).	Udział	 tej	grupy	w	ogólnym	 imporcie	krajów	
WNP	z	UE	wahał	się	w	2011	roku	od	32,9%	w	przypadku	
Mołdawii,	do	58,4%	w	przypadku	Turkmenistanu.

Ważną	 dziedziną	 współpracy	 gospodarczej	 krajów	
WNP	z	UE	jest	 także	współpraca	 inwestycyjna.	Podob-
nie	jak	w	przypadku	wymiany	handlowej,	również	w	tej	
dziedzinie	 istnieje	 wyraźna	 dysproporcja	 na	 korzyść	
Unii	 Europejskiej.	Z	 roku	na	 rok	 (w	 latach	2008-2011)	
skumulowana	wartość	unijnych	bezpośrednich	inwesty-
cji	zagranicznych	ulokowanych	na	obszarze	WNP	wzra-
stała	 i	 znacząco	przewyższała	wartość	kapitału	pocho-
dzącego	z	krajów	WNP,	zainwestowanego	w	państwach	
członkowskich	UE27	(wykres	1).

Tabela 6

Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w stosunkach między krajami WNP a UE27  
(stan na 31 grudnia 2011 r.)

Wyszczególnienie 
Inwestycje bezpośrednie UE27 w krajach WNP Inwestycje bezpośrednie krajów WNP w UE27

wartość (mln euro) udział w BIZ UE27 ogółem 
(w %) wartość (mln euro) udział w BIZ ogółem  

na obszarze UE27 (w %)
Białoruś 1	790 0,02 71 0,00

Rosja 166	837 1,40 53 135 0,53

Ukraina 23	722 0,20 1 952 0,02

Pozostałe	kraje	WNP 19 088 0,16 3 353 0,03

Ogółem 211	437 1,61 58 511 0,55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Wykres 1

Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w stosunkach między WNP a UE27  
w latach 2008-2011 (stan na 31 grudnia, w mld euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Dla	kapitału	unijnego,	zwłaszcza	niemieckiego,	naj-
bardziej	 atrakcyjnymi	 miejscami	 lokaty	 kapitału	 na	
obszarze	 Wspólnoty	 Niepodległych	 Państw	 są	 kraje	
Europy	Wschodniej,	z	Rosją	na	czele,	a	także	republiki	
nadkaspijskie,	 z	 uwagi	 na	 posiadane	 przez	 nie	 bogate	
zasoby	surowców	energetycznych.	Z	kolei	zdecydowa-
nie	 najbardziej	 aktywnym	 kapitałowo	 krajem	WNP	 na	
obszarze	 Unii	 Europejskiej	 jest	 Rosja	 (tabela	 6),	 która	
realizuje	 inwestycje	przede	wszystkim	w	szeroko	 rozu-
mianym	 sektorze	 energetycznym,	 a	 zwłaszcza	w	 infra-
strukturze	przesyłowej	i	w	dystrybucji	surowców	energe-
tycznych.

Podsumowanie

Kraje	 Wspólnoty	 Niepodległych	 Państw	 zajmują	
ważne	miejsce	w	 zewnętrznych	 stosunkach	Unii	 Euro-
pejskiej.	 Dla	wielu	 z	 nich	UE	 jest	 bardzo	 atrakcyjnym	
partnerem	gospodarczym.	W	dotychczasowych	wzajem-
nych	relacjach	krajów	WNP	i	Unii	Europejskiej,	zarów-
no	 na	 płaszczyźnie	 politycznej,	 jak	 i	 ekonomicznej,	
można	mówić	o	daleko	posuniętej	dyferencjacji.

Zdecydowanie	najbardziej	 rozwinięta	 jest	współpra-
ca	między	Unią	Europejską	i	Rosją,	wzmacniana	dodat-
kowo	 deklarowanym	 partnerstwem	 strategicznym	 obu	
partnerów.	 O	 ile	 jednak	 w	 sferze	 gospodarczej	 Rosja	
i	Unia	ze	sobą	współpracują,	będąc	poniekąd	na	współ-
pracę	skazane,	to	w	sferze	politycznej	wyraźnie	widocz-
na	 jest	 silna	 rywalizacja,	 czego	 najlepszym	 dowodem	
może	być	 stosunek	Rosji	 do	unijnej	 koncepcji	 Partner-
stwa	 Wschodniego,	 czy	 też	 potencjalnego	 zbliżenia	
Ukrainy	do	UE.

Większość	pozostałych	krajów	WNP	stara	się	możli-
wie	 ściśle	 współpracować	 z	 Unią	 Europejską,	 widząc	
w	 niej	 poważnego	 partnera	 gospodarczego.	 Niektóre	
z	 nich	 (przede	wszystkim	 te,	 które	 współpracują	 z	 UE	
w	ramach	Partnerstwa	Wschodniego	–	Ukraina,	Mołda-
wia,	Białoruś,	Armenia,	Azerbejdżan	oraz	Gruzja,	która	
nie	 należy	 już	 do	 WNP)	 w	 bliższej	 współpracy	 z	 UE	
upatrują	 możliwości	 zwiększenia	 swojej	 niezależności	
politycznej	i	ekonomicznej	od	Rosji.	W	przypadku	Bia-
łorusi	 zarówno	 zakres,	 jak	 i	 intensywność	 wzajemnej	
współpracy	 byłyby	większe,	 gdyby	 prezydent	 A.	 Łuka-
szenka	przestrzegał	międzynarodowych	norm	demokra-
tycznych.

Do	krajów	WNP	o	najmniejszym	zaangażowaniu	we	
współpracę	 polityczną	 oraz	 gospodarczą	 z	 Unią	 Euro-
pejską	 należy	 zaliczyć	 Tadżykistan	 i	 Kirgistan.	 Niski	
poziom	wzajemnych	stosunków	nie	oznacza	jednak,	że	
państwa	te	nie	są	zainteresowane	taką	współpracą.	Dla	
przykładu	uczestniczą	one	m.in.	w	dwóch	ważnych	pro-
jektach	unijnych	 z	 dziedziny	wymiaru	 sprawiedliwości	
i	spraw	wewnętrznych:	w	inicjatywie	na	rzecz	zarządza-
nia	 granicami	 w	 Azji	 Centralnej	 (Border Management 
Iniciative in Central Asia	–	BOMCA)	oraz	w	planie	dzia-
łania	 na	 rzecz	 zwalczania	 narkotyków	 (Central Asia 
Drugs Action Plan	–	CADAP).

                    
*	Dr	Krzysztof	Falkowski,	Instytut	Gospodarki	Światowej	Szko-
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