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UNIA EUROAZJATYCKA  
– REALNĄ SZANSĄ DLA INTEGRACJI  

GOSPODARCZEJ W REGIONIE? 
 
Streszczenie: Powołana do życia w maju 2014 r. Unia Euroazjatycka, oparta na funk-
cjonującej od 2012 r. Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, stanowi kolejny z projektów 
mających na celu, według przedstawianych oficjalnie założeń, polityczno-gospodarczą 
integrację państw byłego ZSRR. W artykule podjęto próbę oceny efektywności podej-
mowanych działań integracyjnych z perspektywy poszczególnych państw członkow-
skich. Wskazano, iż charakterystyczną cechą dla tego procesu integracji jest dominująca 
pozycja Rosji, dysponującej zdecydowaną przewagą potencjału gospodarczego nad in-
nymi podmiotami Unii oraz będącej uczestnikiem prawie 100% transakcji zawieranych 
wewnątrz dotychczas obowiązującej Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej. W konkluzji, 
wobec ograniczonego w obecnym kształcie do zaledwie trzech państw zasięgu Unii oraz 
odmowy uczestnictwa w niej ze strony Ukrainy, mogącej swoim potencjałem wzmocnić 
ten projekt, nie można uznać na tym etapie Unii Euroazjatyckiej za realną szansę inte-
gracji gospodarczej w regionie, lecz jedynie za projekt mający na celu umocnienie pozy-
cji Rosji w polityce wybranych państw regionu. 
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Wprowadzenie 
 

Po rozpadzie ZSRR oczywiste było, iż Rosja za wszelką cenę będzie się 
starała zachować swoje wpływy polityczno-gospodarcze w nowo powstałych 
państwach, nie chcąc dopuścić do tego, aby podążyły one drogą państw bałtyc-
kich. W konsekwencji celem polityki Kremla stało się „zacieśnianie współpracy 
regionalnej”, zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej, skupionej cen-
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tralnie wokół Rosji. Efektem takiej współpracy, według zamierzeń Kremla, ma 
być Unia Euroazjatycka jako blok stanowiący partnera i rywala dla Unii Euro-
pejskiej, USA i Chin. W niniejszym artykule, na podstawie literatury przedmiotu, 
dostępnych danych statystycznych, a także publikowanych analiz ekspertów, zo-
stanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy to przedsięwzięcie może stanowić 
szansę realnej integracji gospodarczej w regionie oraz być kluczowym czynni-
kiem rozwoju dla gospodarek państw członkowskich.  
 
 
1. Długa droga do integracji regionu  
 

Według zamierzeń Kremla blokiem konsolidującym dawne republiki ra-
dzieckie miała być początkowo Wspólnota Niepodległych Państw, ale jednak 
silne zróżnicowanie krajów członkowskich pod względem gospodarczym, roz-
bieżność partykularnych interesów oraz brak stabilności politycznej spowodo-
wały, iż nie wypracowano w ramach WNP wzorców ścisłej współpracy gospo-
darczej. Dawne republiki radzieckie z niechęcią patrzyły na wszelkie próby 
ściślejszej integracji, obawiając się, iż WNP stanie się w ten sposób naturalną 
kontynuacją ZSRR. Ta nieudana próba zmieniła podejście Rosji do sposobu in-
tegracji regionu. Kreml postanowił budować struktury integracyjne, opierając się 
na wybranych dawnych republikach, aby z czasem stopniowo dołączać kolejne 
[Topolski, 2013, s. 247-248]. Pierwszym krokiem uczynionym w tym kierunku 
było podpisanie Unii Celnej pomiędzy Rosją i Białorusią w styczniu 1995 r., 
jednak zarówno to przedsięwzięcie, jak i kilka kolejnych, było całkowicie nie-
udane i nie zostało wprowadzone w życie. Wszystkie podpisane porozumienia 
były jedynie wyrazem „woli politycznej” i charakteryzowała je deklaratywność  
i ogólnikowość zapisów. W efekcie ich realizacja okazywała się niemożliwa  
z uwagi na brak zgodności sygnatariuszy co do rzeczywistego przebiegu procesu 
ich wdrażania.  

Jako realny przełom w procesie integracji regionu można uznać dopiero 
podpisanie 27 listopada 2009 r. dokumentu wprowadzającego Unię Celną na ob-
szarze Rosji, Białorusi i Kazachstanu1. Kilka miesięcy później, 9 grudnia 2010 r., 
prezydenci Rosji, Białorusi i Kazachstanu podpisali porozumienie o utworzeniu 

                                                 
1  Była to pierwsza inicjatywa, która została faktycznie zrealizowana w zakładanym kształcie, 

choć i w tym przypadku nie obyło się bez problemów. Według założeń unia celna miała obo-
wiązywać od 1.01.2010 r., jednakże proces jego ratyfikacji trwał ponad pół roku w wyniku to-
czących się sporów co do szczegółów realizacji tego przedsięwzięcia między sygnatariuszami. 
Ostatecznie umowa zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2010 r. w relacjach dwustronnych Rosja – 
Kazachstan, a od 6 lipca objęła także Białoruś.  
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Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (WPG), zapewniającej swobodę przepływu 
towarów, usług, kapitału i siły roboczej2, a następnym krokiem ku integracji było 
podpisanie 29 maja 2014 r. przez prezydentów trzech krajów tworzących WPG 
umowy o powołaniu do życia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Formalnie 
Unia Euroazjatycka zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2015 r., a do projektu przy-
stąpiła Armenia i Kirgistan3. Twórcy przedsięwzięcia liczą na włączenie w jej 
struktury kolejnych państw, jednakże z różnych względów to zamierzenie może 
być trudne do realizacji.  
 
 
2. Unia Euroazjatycka w świetle teorii integracji 
 

W literaturze przedmiotu można znaleźć zróżnicowane ujęcie definicyjne pro-
cesu integracji gospodarczej. Według Z. Kameckiego [1967, s. 93-94] międzynaro-
dowa integracja gospodarcza oznacza powstawanie jednolitego, powiązanego we-
wnętrznie, układu gospodarczego obejmującego swoim zasięgiem co najmniej dwa 
kraje. A. Budnikowski [2003, s. 246] definiuje integrację gospodarczą jako proces 
scalania gospodarek narodowych poszczególnych krajów w jeden organizm gospo-
darczy, tworzony poprzez usuwanie barier w przepływie towarów i czynników 
produkcji. P. Bożyk i J. Misala [2003, s. 13] akcentują przy tym, iż integracja nie 
polega na sumowaniu dotychczasowego potencjału gospodarek uczestniczących  
w tym procesie, lecz na wytworzeniu wartości dodanej poprzez stworzenie nowego 
organizmu ekonomicznego, przekraczającego znacząco tę sumę.  

Natomiast E. Czarny [2013, s. 16] wskazuje, iż pierwotnie „integracja” (łac. in-
tegratio) oznaczała „renowację”, „odnowienie”. Proces powstawania Unii Euro-
azjatyckiej można właśnie przedstawiać w tym kontekście, jako próbę odnowienia, 
odbudowy powiązań polityczno-gospodarczych pomiędzy poszczególnymi daw-
nymi republikami radzieckimi wchodzącymi w jej skład. 

B. Balassa, definiując integrację zarówno jako stan, jak i proces, wskazuje 
poszczególne jego etapy [Ładyka, 2011, s. 13]. Strefa wolnego handlu, jako 
pierwszy etap integracji gospodarczej, zakłada zniesienie ceł i ograniczeń ilo-
ściowych pomiędzy podmiotami ją tworzącymi, z zachowaniem przez nie od-
rębnej polityki celnej wobec krajów nienależących do strefy. Kolejnym krokiem 
integracji jest stworzenie unii celnej poprzez przyjęcie i prowadzenie wspólnej 
polityki celnej w odniesieniu do krajów trzecich. Trzeci etap integracji, czyli 

                                                 
2  Porozumienie weszło w życie 1 stycznia 2012 r. 
3  Z uwagi na późniejszą, w stosunku do powstania niniejszego artykułu, datę akcesji Armenii  

i Kirgistanu kraje te nie zostały szerzej uwzględnione w dalszej części publikacji. 
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wspólny rynek, umożliwia swobodny przepływ nie tylko towarów, ale także 
czynników produkcji. Unia gospodarcza, jako etap czwarty, poza wcześniejszy-
mi swobodami zakłada harmonizację polityk ekonomicznych prowadzonych 
przez poszczególne kraje członkowskie, celem zniesienia istniejących w nich 
różnic, oraz przyjęcie wspólnej polityki monetarnej. Etapem kończącym proces 
integracji gospodarczej jest osiągnięcie stanu pełnej integracji ekonomicznej po-
przez przyjęcie jednolitej polityki ekonomicznej, monetarnej, fiskalnej, społecznej 
realizowanej przez ponadnarodowy ośrodek władzy podejmujący decyzje wiążą-
ce dla wszystkich krajów członkowskich. Niezbędna wobec tego do osiągnięcia 
pełnego stopnia integracji ekonomicznej jest także unia polityczna, wyrażająca się 
jednolitym podejściem do poszczególnych aspektów polityki wewnętrznej i za-
granicznej [Bożyk, Misala, 2003, s. 40].  

Jaki poziom integracji osiągnie w przyszłości projekt Unii Euroazjatyckiej − 
ciężko jednoznacznie przewidzieć, gdyż rosyjskie postulaty zacieśnienia współ-
pracy będą się prawdopodobnie spotykały z niechęcią innych członków spowo-
dowaną obawą o ich polityczną suwerenność. Z dniem rozpoczęcia faktycznego 
funkcjonowania tego projektu przybrał on, poza unią o charakterze politycznym, 
formę Wspólnego Rynku, choć z wyłączeniem takich ważnych dziedzin gospo-
darki, jak np. rynek energii elektrycznej oraz ropy i gazu. 
 
 
3. Ocena funkcjonowania Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej  

z perspektywy jej dotychczasowych uczestników 
 

Wspólna Przestrzeń Gospodarcza to obszar 20 mln km², zamieszkiwany 
przez ponad 170 mln konsumentów [www 5]. Chociaż w projekt ten ostatecznie 
nie włączyła się Ukraina4, stanowi to dla porównania 1/3 liczby konsumentów  
w całej Unii Europejskiej, a PKB wytwarzane na tym obszarze wynosi blisko 
2,5 bln USD [www 3]. Kluczowym zagadnieniem dla powodzenia procesu inte-
gracyjnego w regionie jest problem zbieżności interesów poszczególnych państw 
oraz ocen zysków i strat spowodowanych włączeniem się w ten proces. 
 
3.1.  Rosja jako polityczno-ekonomiczne  

centrum integracji regionalnej 
 

Z perspektywy rosyjskiej bezwzględnie najważniejszym celem jest integra-
cja dawnych republik radzieckich z wykorzystaniem jej dominującej pozycji po-
zwalającej ugruntować wpływy polityczne w regionie, jednocześnie wzmacnia-
                                                 
4  Chociaż doradca prezydenta Rosji Siergiej Głazjew przyznał, iż niebawem część terytorium 

Ukrainy, która zostanie od niej odłączona, może dołączyć do tego obszaru. 
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jąc przez ten fakt pozycję Rosji na geopolitycznej mapie świata. Chociaż projekt 
Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej jest projektem z pozoru stricte ekonomicz-
nym, stanowił krok w stronę także politycznej integracji, jaką w zamyśle Kremla 
jest Unia Euroazjatycka. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w działaniach 
władz rosyjskich bardzo niejednoznaczny pozostaje problem „ekonomizacji po-
lityki zagranicznej” [Bieleń (red.), 2013, s. 104]. Pojawia się mianowicie pyta-
nie, czy jednym z głównych celów rosyjskiej polityki zagranicznej w regionie 
jest rozwój ekonomiczny państwa, czy też Rosja stara się utrzymać wpływy po-
lityczne w regionie kosztem ekonomii swojego kraju. Wskazuje się bowiem, iż 
choć jej celem jest utrzymanie swojej pozycji na rynku surowców energetycz-
nych, jednak w tym przypadku ważniejszym dla Kremla motywem tych działań 
jest uzależnienie polityczne państw odbiorców niż samo generowanie dochodów 
z eksportu tych surowców, czego dowodem może być przyznawanie różnego ro-
dzaju preferencji i rabatów w negocjacjach cenowych z krajami prowadzącymi 
politykę zagraniczną zgodną z oczekiwaniami Moskwy. Zauważalne jest także 
wsparcie finansowe Kremla dla poszczególnych dawnych republik, co m.in. 
odegrało istotną rolę przy negocjacjach na temat uczestnictwa Białorusi w Unii 
Celnej. Eksperci podkreślają fakt, iż Rosja nie pogodziła się nigdy z rozpadem 
ZSRR [Mendras, 2007; Bieleń, Skrzypek, 2010; Domańska, 2013], wciąż ofi-
cjalnie traktuje dawne radzieckie republiki jako tzw. bliższą zagranicę, która 
według nich podlega jurysdykcji Kremla5.  

„Rosyjski model” integracji regionalnej przedstawił Anatolij Czubajs, ro-
syjski wicepremier i minister finansów w rządach Jegora Gajdara i Wiktora 
Czarnomyrdina, którego zdaniem proces integracyjny powinien się odbywać po-
przez ekspansję inwestycyjną firm rosyjskich, przejmowanie aktywów przedsię-
biorstw oraz opanowywanie rynków na obszarze dawnego ZSRR i uzależnienie 
ich od dostaw surowców energetycznych z Rosji przy jednoczesnym zachowa-
niu formalnej suwerenności poszczególnych państw [Domańska, 2013, s. 492]. 
Wobec powyższego byłaby możliwa integracja ekonomiczna regionu z wyko-
rzystaniem dominującej roli Rosji jako głównego integratora, jednak taki model 
integracji stoi w naturalnej sprzeczności z założeniem roli partnerstwa integrują-
cych się podmiotów.  

Ekonomiczne efekty integracji z punktu widzenia Rosji są trudne do jedno-
znacznej oceny, chociaż pierwsze publikowane dane o wzajemnych relacjach 

                                                 
5  W 1993 r. ówczesny prezydent Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn zwrócił się do ONZ z oficjal-

ną prośbą o uznanie wyłącznego prawa Rosji do utrzymania porządku na obszarze dawnych re-
publik ZSRR, natomiast w 2008 r., w trakcie konfliktu gruzińsko-osetyjskiego, Dmitrij Mied-
wiediew określił obszar dawnego ZSRR strefą uprzywilejowanych interesów Rosji [Trenin, 
2009, s. 65]. 
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handlowych po utworzeniu Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej wskazują Rosję 
jako największego ekonomicznego beneficjenta integracji [www 7]. Niewątpliwie 
korzystne dla firm rosyjskich jest poszerzenie rynku zbytu dla ich produktów o ry-
nek białoruski i kazachski, skupiające jednak łącznie relatywnie niewielką liczbę 
27 milionów konsumentów. Na integracji zyskał głównie rosyjski przemysł mo-
toryzacyjny, spożywczy oraz przetwórczy, których konkurencyjność na rynkach 
WPG, z uwagi na słabość rodzimych przemysłów, jest znacząco wyższa niż np. na 
rynku unijnym. Jednakże istnieją obawy, iż w dłuższym okresie wspomniany 
brak rywalizacji przyczyni się do stagnacji rozwojowej gospodarek tworzących 
WPG i finalnego pogorszenia się ich globalnej konkurencyjności. Pojawiają się 
przy tym poważne argumenty przemawiające za ograniczonym efektem ekono-
micznym WPG dla gospodarki rosyjskiej. Ceną za udział Białorusi w WPG było 
m.in. utrzymanie preferencyjnych niskich cen na dostawy rosyjskiego gazu oraz 
przyznanie przez Rosję wielomiliardowych kredytów na inwestycje w gospodarkę 
białoruską [Wiśniewska, 2013, s. 28], natomiast sam udział Białorusi i Kazachsta-
nu w handlu zagranicznym Federacji Rosyjskiej jest raczej niewielki (tabela 1). 
 
Tabela 1. Udział WNP i krajów WPG w rosyjskim handlu zagranicznym  

w 2009 i 2012 r. 
 

Kraje 

2009 r. 2012 r. 

Eksport Import Eksport Import 
mln 
USD 

udział 
% 

mln  
USD 

udział 
% 

mln 
USD 

udział 
% 

mln  
USD 

udział 
% 

Ogółem 297 205 100 183 915 100 529 125 100 335 843 100 

Kraje WNP 46 811 15,75 21 818 11,9 78 353 14,81 43 508 13,0 

Białoruś 16 726 5,63 6 719 3,7 24 422 4,62 11 305 3,4 

Kazachstan  9 147 3,08 3 697 2,0 14 558 2,75 7 870 2,3 
 
Źródło: [www 5]. 
 

Charakterystyczny dla oceny funkcjonowania WPG jest fakt, iż udział krajów 
Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej w rosyjskim eksporcie w 2013 r. był niższy 
niż przed powstaniem WPG. W przypadku importu niewielki wzrost udziału od-
notowano jedynie w przypadku Kazachstanu. Na tej podstawie można stwier-
dzić, iż powstanie Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, mimo iż 
ułatwiło rosyjskim przedsiębiorstwom ekspansję na rynki Białorusi i Kazachstanu, 
nie wpłynęło na strukturę i kondycję rosyjskiego eksportu. Głównym powodem 
w tym przypadku jest jego struktura towarowa zdominowana przez surowce 
energetyczne, których eksport zależy od zapotrzebowania na poszczególnych 
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rynkach i skali podpisywanych kontraktów na dostawę, a nie od znoszenia barier 
handlowych. Wpływu powstania Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej nie widać 
również w przypadku rosyjskiego importu.  

Nie należy oczekiwać, iż ta sytuacja się zmieni wraz z dołączaniem kolej-
nych krajów do tego projektu integracyjnego. Udział Armenii, Kirgistanu i Ta-
dżykistanu w rosyjskim eksporcie nie przekracza łącznie 0,7%, a w imporcie 
0,3% [www 5]. Udział państw WNP, nienależących obecnie do Wspólnej Prze-
strzeni Gospodarczej, wyniósł co prawda w 2012 r. 11,4% w rosyjskim eksporcie 
oraz 10,5% w imporcie, ale w obu przypadkach około połowa tego pozostałego 
obrotu dotyczyła handlu z Ukrainą, której przystąpienie, jako całego państwa, do 
WPG w obecnej sytuacji politycznej jest zdecydowanie nierealne. 

W przypadku przepływów kapitałowych udział obecnych i potencjalnych 
członków Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej w rosyjskich bezpośrednich inwe-
stycjach zagranicznych jest bardzo niewielki, oscylując na koniec 2013 r. łącznie 
w granicach poniżej 2% [www 2]. W przypadku inwestycji podejmowanych 
przez te kraje na obszarze Federacji Rosyjskiej skala ta jest praktycznie znikoma 
i nie osiąga nawet 0,5%. Na podstawie publikowanych danych nie jest także za-
uważalny wzrost przepływu wzajemnych inwestycji bezpośrednich pomiędzy 
członkami WPG. 
 
3.2. Białoruś − sojusznik skazany na Moskwę 
 

Uzależnienie polityczno-gospodarcze reżimu Łukaszenki od Moskwy nie 
pozostawia Białorusi alternatywy wobec uczestnictwa w działaniach integracyjnych 
proponowanych przez Kreml. Udział Rosji w eksporcie Białorusi w 2009 r. wynosił 
31,5%, w 2013 r. wzrósł do ponad 45% (tabela 2). Od rosyjskiego rynku zbytu 
jest m.in. całkowicie uzależniony eksport białoruskich artykułów spożywczych. 
W 2012 r. ponad 90% wartości eksportu tej branży trafiło do Rosji [www 1].  
 
Tabela 2. Udział WNP i krajów WPG w handlu zagranicznym Białorusi  

w 2009 i 2013 r. 
 

Kraje 

2009 r. 2013 r. 

Eksport Import Eksport Import 
mln 
USD 

udział 
% 

mln 
 USD 

udział 
% 

mln 
USD 

udział 
% 

mln 
USD 

udział 
% 

Ogółem 21 304 100 28 569 100 37 203 100 43 023 100 

Kraje WNP 9 316 43,7 18 224 63,8 23 015 61,9 25 209 58,6 

Rosja 6 718 31,5 16 726 58,5 16 837 45,3 22 904 53,2 

Kazachstan 313 1,5 74 0,3 870 2,3 82 0,2 
 
Źródło: [www 1]. 
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Bez większego znaczenia dla gospodarki Białorusi jest natomiast handel  
z Kazachstanem. Chociaż w latach 2009-2013 można odnotować wzrost udziału 
tego kraju w eksporcie Białorusi, to jednak w efekcie niewiele powyżej 2% bia-
łoruskiego eksportu trafia na rynek kazachski. Jeszcze bardziej znikomy jest 
udział krajów wymienianych jako aspirujące do uczestnictwa we Wspólnej Prze-
strzeni Gospodarczej, tj. Armenii, Kirgistanu i Tadżykistanu. Łącznie stanowił 
on w 2013 r. 0,5% w eksporcie i niespełna 0,1% w imporcie Białorusi. 

Niewątpliwie dzięki zaangażowaniu w projekt integracji Białoruś utrzymała 
preferencyjne warunki importu rosyjskiego gazu i ropy, co według ekspertów  
w 2012 r. mogło jej przynieść nawet 10 mld USD oszczędności [www 6]. Wła-
dze Białorusi liczą także, że zniesienie barier w relacjach handlowych z Rosją 
zwiększy atrakcyjność inwestycyjną ich kraju i stanie się zachętą dla inwestorów 
zagranicznych do lokowania BIZ na Białorusi6. Pojawiają się jednak opinie, iż 
uczestnictwo Białorusi w WPG może być w rzeczywistości szkodliwe dla przy-
szłości jej gospodarki, przy dalszym wzroście uzależnienia od Rosji. Podmioty 
rosyjskie mogą przejmować aktywa białoruskie i są w większym stopniu konku-
rencyjne na białoruskim rynku niż firmy z Białorusi na rynku rosyjskim, a udzielane 
przez Kreml władzom Mińska subwencje i kredyty, poza oczywistym wzmoc-
nieniem wpływu Rosji na decyzje polityczne zapadające na Białorusi, pozwalają 
Łukaszence na dalsze odkładanie w czasie trudnych, chociaż niezbędnych re-
form modernizujących białoruską gospodarkę [Świeżak, 2013, s. 27]. 
 
3.3. Kazachstan jako niezależny inicjator integracji?  
 

Chociaż jako główne centrum polityczne dążące do integracji regionu jest 
wskazywana Rosja, to sam pomysł stworzenia Unii Euroazjatyckiej jako regio-
nalnego ugrupowania pozwalającego na rozwój wymiany handlowej w regionie 
wysunął publicznie jako pierwszy w latach 90. XX w. prezydent Kazachstanu 
Nursułan Nazarbajew. W wymiarze politycznym Kazachstanowi zależy na współ-
pracy z Rosją z uwagi na uzależnienie od rosyjskiej infrastruktury przesyłu ka-
zachskich surowców energetycznych. Jednak w wymiarze ekonomicznym, jak 
pokazują dane statystyczne, gospodarka kazachska dotąd bardziej straciła na in-
tegracji, niż zyskała. Handel z Białorusią utrzymuje się na marginalnym pozio-
mie poniżej 1%, natomiast w przypadku handlu z Rosją nastąpił spadek udziału 
Rosji w eksporcie Kazachstanu przy jednoczesnym wzroście udziału obecności 
towarów rosyjskich na kazachskim rynku (tabela 3). 
                                                 
6  Białoruś zajęła 64. miejsce w rankingu Doing Business 2013 (Kazachstan jest 50. a Rosja 92.) 

[www 4]. 
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Tabela 3. Udział WNP i krajów WPG w strukturze handlu zagranicznego  
Kazachstanu w 2009 i 2013 r. 

 

Kraje 

2009 r. 2013 r. 

Eksport Import Eksport Import 
mln 
USD 

udział 
% 

mln 
USD 

udział 
% 

mln  
USD 

udział 
% 

mln 
USD 

udział 
% 

Ogółem 43 224 100 28 615 100 82 512 100 48 873 100 

Kraje WNP 6 787 15,7 12 055 42,1 10 771 13,1 22 314 45,7 

Kraje WPG 3 630 8,4 9 320 32,6 5 864 7,1 18 367 37,6 

Rosja 3 588 8,3 8 925 31,2 5 806 7 17 686 36,2 
 
Źródło: [www 8]. 
 

Wprowadzenie wspólnej taryfy celnej oznaczało dla Kazachstanu koniecz-
ność podniesienia średniej wielkości stawki cła z 6,7% do 11,1% [www 9], co 
spowodowało wzrost cen towarów importowanych z krajów trzecich i ich mniej-
szą konkurencyjność cenową wobec towarów rosyjskich. Kazachstan upatrywał 
korzyści z integracji, poza dostępem do rosyjskiego rynku zbytu, w ułatwieniach 
dotyczących przesyłu surowców energetycznych do Rosji, jednak kwestie libera-
lizacji handlu w tej branży odłożono do 2025 r. Władze w Astanie liczyły także, 
iż istnienie Wspólnego Rynku, obejmującego duży rosyjski rynek, zachęci inwe-
storów zagranicznych do lokalizacji swoich przedsięwzięć w Kazachstanie jako 
kraju o najlepszym na obszarze WPG klimacie inwestycyjnym7, lecz póki co nie 
odnotowano zauważalnego wzrostu zainteresowania kapitału zagranicznego lo-
kalizacją inwestycji na tamtejszym obszarze. Należy zauważyć, iż dla inwesto-
rów zagranicznych istotnym problemem mogą być m.in. odległości pomiędzy 
kazachskimi a rosyjskimi miastami, poziom kwalifikacji siły roboczej oraz słaba 
infrastruktura transportowa8.  

W związku z powyższym powstaje pytanie o opłacalność przeprowadzane-
go procesu integracyjnego dla gospodarki Kazachstanu, a także o zdolność po-
dejmowania przez władze tego kraju decyzji politycznych niezależnie od Mo-
skwy w sytuacji, gdyby w dłuższym horyzoncie czasowym straty spowodowane 
integracją jednoznacznie przewyższały korzyści z niej płynące. 
 
 
                                                 
7  Kazachstan zajmuje 50. miejsce zarówno w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospo-

darczej Doing Business 2014, jak i w rankingu światowej konkurencyjności Global Competi-
tiveness Index 2014-2015. 

8  Odległość pomiędzy Astaną a Moskwą jest niewiele mniejsza niż pomiędzy Warszawą i Madrytem.  
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Podsumowanie 
 

Nie należy a priori przekreślać próby budowy regionalnej integracji gospo-
darczej, jaka dokonuje się na obszarze dawnego ZSRR, jednakże póki co należy 
uznać ten projekt za ułomny9. Należy zwrócić uwagę, iż przyjęty model integracji 
nie odpowiada jej definicjom, przytaczanym wcześniej w artykule, w których 
postrzega się integrację gospodarczą jako proces scalania gospodarek narodowych 
w jeden organizm gospodarczy oraz akcentuje powstanie w efekcie wartości do-
danej. W wyniku silnego zróżnicowania zarówno gospodarek poszczególnych 
krajów, jak i ich pozycji geopolitycznej Unia Euroazjatycka tych warunków raczej 
spełnić nie może. Charakterystyczne jest bowiem istnienie powiązań handlo-
wych tylko pomiędzy Rosją, stanowiącą główne centrum i motor napędowy 
działań integracyjnych, a pozostałymi krajami procesu. Handel pomiędzy Biało-
rusią i Kazachstanem, a także innymi potencjalnymi członkami Unii jest margi-
nalny. Relacje wewnątrz ugrupowania opierają się na zależności słabszych part-
nerów od silnego hegemona regionalnego, jakim jest Rosja. 

Zdecydowaną słabością tego projektu jest jego oparcie na politycznej woli 
wąskich elit rządzących, bez zaplecza w postaci powszechnej akceptacji spo-
łecznej, w szczególności przedsiębiorców, oraz analiz ekonomicznych pokazujących 
jednoznacznie bilans korzyści przeprowadzanej integracji dla wszystkich jej 
uczestników10. Z uwagi na dominację Rosji inne państwa regionu z nieufnością 
podchodzą do tej inicjatywy, a w wyniku zmian politycznych do projektu nie 
włączyła się Ukraina, której obecność znacząco wzmocniłaby gospodarczo i po-
litycznie ten projekt. W tej sytuacji przyszłość dalszego procesu integracji w tym 
rejonie stoi pod dużym znakiem zapytania. 
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EURASIAN UNION – THE REAL OPPORTUNITY  
FOR ECONOMIC INTEGRATION IN THE REGION? 

 
Summary: January 1, 2015 will start to apply Eurasian Union, based on the functioning 
since 2012 Common Economic Space. At present, its members are Russia, Belarus and 
Kazakhstan. In the near future should join Armenia, and in the long term probably Kyr-
gyzstan and Tajikistan. A characteristic feature of this integration is the dominant posi-
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tion of Russian Federation. Apart from the majority in the economic potential above oth-
er countries, Russia is concentrating a large stake of the trade inside the Union. Trade 
between Kazakhstan and Belarus and the countries exchanged as a potential future 
members is at a minimum level. Due to the short time of this project, it is difficult to 
clear his assessment, but its weaknesses do not allow it, in its present form, be consid-
ered a real chance of economic integration of the region. 
 
Keywords: Eurasian Union, economic integration, Russia, Belarus, Kazakhstan. 




