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Eurazjatycka Unia Gospodarcza  
– plany i perspektywy rozwoju organizacji

Eurazjatycka Unia Gospodarcza (EUG) to jedna z najmłodszych organizacji na 
gospodarczej mapie świata, formalnie rozpoczęła działalność 1 I 2015 r. Dość 
szybko wprowadzano kolejne przepisy i regulacje dotyczące współpracy i cha-
rakterystycznych dla wspólnego rynku swobód. Obecnie, jak się wydaje, tempo 
integracji spadło, co nie oznacza jednak, że projekt ten można przekreślić. EUG 
skupia obecnie jedynie pięć państw (Rosja, Kazachstan, Białoruś, Kirgistan, Ar-
menia), jednak mocno akcentowana jest chęć poszerzenia tej organizacji o kolej-
ne kraje. W poniższym artykule przeanalizowane zostaną możliwości jej rozwoju, 
przy czym wyraźnie trzeba rozgraniczyć życzeniowe plany polityków od realnych 
perspektyw, bowiem w ostatnich latach rosyjskie elity polityczne występowały 
z rozmaitymi, czasem zaskakującymi, a czasem wręcz egzotycznymi propozycja-
mi poszerzenia eurazjatyckiego bloku.

Politycy deklarują otwarty charakter tej inicjatywy, przytoczyć można cho-
ciażby słowa prezydenta Rosji Władimira Putina: „Eurazjatycki sojusz to pro-
jekt otwarty. Zaaprobujemy przyłączenie się do niego innych partnerów, przede 
wszystkim państw Wspólnoty [WNP]. Przy tym nie zamierzamy kogokolwiek 
ponaglać albo popychać”1. Istotnie, nie widać „ponaglania” kogokolwiek, ale ro-
syjskim elitom zależy na wzmocnieniu eurazjatyckiego bloku. Deklaratywnie ma 
on wyłącznie gospodarczy charakter, ale trudno nie zauważyć jego politycznego 
zabarwienia, bardzo istotnego dla poniższej analizy. Niewątpliwie może to być 
także jedna z prób odbudowy podupadłego imperium, skierowana również do 
własnych obywateli, którzy chcieliby powrotu wielkiej Rosji. Na zewnątrz Eura-
zjatycka Unia Gospodarcza może stanowić dla Kremla narzędzie utrzymywania 
istniejących zależności bądź ich wzmacniania na obszarze postsowieckim. Może 
wreszcie posłużyć do konkurencyjnej walki ze wzrastającymi wpływami Chin, 
które coraz częściej inwestują w postsowieckich republikach, zwłaszcza w Azji 
Centralnej, i usilnie promują projekt Nowego Jedwabnego Szlaku.

1 В. Путин, Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается 
сегодня, http://izvestia.ru/news/502761 (25 V 2017).
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Zanim przejdziemy do podstawowej analizy możliwości poszerzenia Eurazja-
tyckiej Unii Gospodarczej, warto przytoczyć kilka podstawowych informacji na 
temat samej organizacji, jej działalności oraz genezy integracji eurazjatyckiej. Jest 
to bowiem struktura mało znana, pomijana lub ignorowana przy okazji oma-
wiania obszaru postsowieckiego, a informacje na jej temat są często niepełne lub 
nieaktualne.

Idee eurazjatyckie nie są niczym nowym, w rosyjskiej myśli politycznej poja-
wiły się już w latach 20. ubiegłego wieku, w środowisku tzw. „białej emigracji”2. 
Kilkadziesiąt lat później, w 1994 r., ich faktycznie wykorzystanie zaproponował 
Nursułtan Nazarbajew, prezydent Kazachstanu, który postulował stworzenie 
wspólnego bloku na gruzach upadłego Związku Radzieckiego. Jednak wówczas 
plan Nazarbajewa nie wzbudził żadnego zainteresowania3. Za pierwszy przejaw 
faktycznej integracji, aczkolwiek istniejący przez wiele lat jedynie „na papierze”, 
można uznać Eurazjatycką Wspólnotę Gospodarczą powołaną w 2000 r. Na jej 
stronie internetowej, a  także w  traktacie o ustanowieniu EaWG, znalazły się 
szumne cele. Organizacja miała m.in.: prowadzić wspólną politykę energetyczną 
i transportową, rozwiązywać problemy migracji pracowniczych, opracowywać 
wspólne taryfy i wdrożyć inne formy współpracy, podobne do funkcjonujących 
w Unii Europejskiej i zgodne ze standardami WTO4. Większość z tych zamierzeń 
nie została wprowadzona lub została wprowadzona w bardzo ograniczonym stop-
niu. Z pewnością EaWG nie była prężnie działającą organizacją, która mogłaby 
stanowić „motor” integracji eurazjatyckiej.

W 2010 r. dochodzi do powstania Unii Celnej, obejmującej trójkę liderów in-
tegracji eurazjatyckiej (Rosję, Kazachstan, Białoruś). Zaczyna obowiązywać jed-
nolita importowa stawka celna, aczkolwiek z wieloma wyłączeniami, i wspólne 
nazewnictwo towarów. Ponadto kilka miesięcy później powstaje wspólny kodeks 
celny oraz Komisja Celna5. Jednak jeszcze istotniejszy wydaje się być 2011 r., kiedy 
trzej liderzy integracji eurazjatyckiej opublikowali swoje artykuły w popularnym 
rosyjskim dzienniku „Izwiestia”, w których określili własne oczekiwania i zamia-
ry. Władimir Putin deklarował: „Proponujemy model potężnego ponadnarodo-
wego stowarzyszenia, gotowego stać się jednym z biegunów współczesnego świa-
ta i przy tym grać rolę efektywnego łącznika pomiędzy Europą a dynamicznym 

2 Politycy państw członkowskich rzadko powołują się na nazwiska eurazjatów: Mikołaja Tru-
bieckoja, Piotra Sawickiego, Lwa Gumiłowa czy Aleksandra Dugina, niemniej jednak eurazja-
tyzm może służyć jako ciekawa podbudowa projektu integracji. 

3 Н. Назарбаев, Евразийский Союз: от идеи к истории будущего, http://izvestia.ru/news/ 
504908 (25 V 2017).

4 Strona Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, http://www.evrazes.com/en/about/ (7 VI 
2017).

5 Zob. I. Wiśniewska, Unia Celna – polityczny projekt Rosji, http://www.osw.waw.pl/pl/publika-
cje/analizy/2010-07-07/unia-celna-polityczny-projekt-rosji (7 VI 2017).
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regionem azjatycko-pacyficznym”6. Z kolei Nursułtan Nazarbajew zapowiadał: 
„Sojusz eurazjatycki to megaprojekt, współmierny dla złożonych wyzwań teraź-
niejszości i przyszłości. Ma szansę stać się organiczną częścią nowej światowej ar-
chitektury”7. Po tych deklaracjach liderów politycznych, w kolejnym roku (2012) 
doszło do powstania Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, która miała przyczynić 
się do ujednolicenia większości regulacji prawno-technicznych8.

Końcowym efektem wszystkich opisanych powyżej działań jest Eurazjatycka 
Unia Gospodarcza powołana 29 V 2014 r. przez trzy państwa założycielskie: Ro-
sję, Białoruś i Kazachstan. Kilka miesięcy później (10 X 2014 r.) traktat akce-
syjny podpisała Armenia, a 23 XII 2014 r. – Kirgistan9. Formalnie organizacja 
rozpoczęła działalność 1 I 2015 r. Na marginesie warto zauważyć, że początkowo 
miała nosić nazwę Unia Eurazjatycka, jednak zarówno Aleksander Łukaszenka, 
prezydent Białorusi, jak i Nursułtan Nazarabajew, prezydent Kazachstanu, sta-
nowczo optowali za dodaniem przymiotnika „gospodarcza”10. Wydaje się jednak, 
że pomysł tejże „Unii Eurazjatyckiej” jako organizacji wszechstronnej i wielowy-
miarowej, obejmującej oprócz integracji gospodarczej także wspólną politykę za-
graniczną i obronną, wciąż jest żywy wśród rosyjskich elit politycznych.

Warto pokrótce przedstawić deklarowane w traktacie i innych dokumentach 
ekonomiczne założenia integracji eurazjatyckiej. Głównym celem EUG jest po-
szerzenie dotychczasowej unii celnej o swobodny przepływ kapitału, towarów, 
usług i siły roboczej (art. 4). Traktat założycielski zakłada m.in. prowadzenie 
skoordynowanej polityki w uzgodnionych dziedzinach gospodarki (art. 5). Dużo 
kontrowersji wzbudza, pozostająca na razie w sferze planów, współpraca w dzie-
dzinie energii i  transportu oraz budowania wspólnego rynku gazu ziemnego 

6 В. Путин, op.cit.
7 Н. Назарбаев, op.cit.
8 Szerzej na temat historii Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej zob. O. Wasiuta, 

Integracja Euroazji jako globalny projekt geopolityczny Rosji, „Przegląd Geopolityczny” 2014, 
t. 7; A. Jarosiewicz, K. Kłysiński, I. Wiśniewska, Wspólna Przestrzeń Gospodarcza: kolejny etap 
integracji wokół Rosji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-11-23/kolejny-etap-
 -integracji-na-obszarze-postradzieckim (7 VI 2017).

9 Pełne członkostwo Armenia uzyskała 2 I 2015 r., zob. Strona Eurazjatyckiej Komisji Gospo-
darczej, Armenia is now in the Eurasian Economic Union, http://www.eurasiancommission.
org/ky/nae/news/Pages/02-01-2015-1.aspx (27 V 2017); a Kirgistan 12 VIII 2015 r., zob. Kyr-
gyzstan acceded to the Eurasian Economic Union, http://www.eurasiancommission.org/en/
nae/news/Pages/12-08-2015-1.aspx (27 V 2017).

10 Obaj prezydenci mocno sprzeciwiają się próbom politycyzacji sojuszu, zob. m.in. Лукашенко 
не видит необходимости в единой валюте и политической надстройке вЕЭС, http://
tengrinews.kz/sng/lukashenko-vidit-neobhodimosti-edinoy-valyute-politicheskoy-242805/ 
(5 VI 2017); Назарбаев раскритиковал политизацию Евразийского экономического сою-
за, https://www.nur.kz/295894-nazarbaev-raskritikoval-politizacziyu-evrazijskogo-ekonomi-
cheskogo-soyuza.html (5 VI 2017).
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i ropy naftowej11. EUG ma rozbudowaną strukturę organizacyjną: najważniej-
szym organem jest Najwyższa Eurazjatycka Rada Gospodarcza, ale funkcjonują 
także Międzyrządowa Rada Gospodarcza i Eurazjatycka Komisja Gospodarcza. 
Część autorów podkreśla fasadowość tych rozwiązań, w praktyce ważne decyzje 
i tak są podejmowane na najwyższym szczeblu, czyli na spotkaniach prezydentów 
państw członkowskich12. Przedstawione cele integracji są w różnym stopniu reali-
zowane, istnieje m.in. sporo wyłączeń w zakresie polityki taryfowej, prowadzenia 
wspólnej polityki przemysłowej, odłożona została także budowa wspólnego ryn-
ku ropy naftowej i gazu ziemnego, a także tworzenia wspólnego rynku usług13. 
Mimo to, w porównaniu do poprzednich organizacji bądź projektów na obszarze 
postsowieckim (głównie w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw), integracja 
gospodarcza w ramach EUG przebiega dosyć efektywnie.

Dotychczasowy potencjał ekonomiczny i „stan posiadania” EUG jest dość 
skromny. Dominującą pozycję zajmuje niewątpliwie Rosja, ale obecnie jej gospo-
darka przeżywa regres. Atutem z pewnością jest Kazachstan, kraj który zbudował 
swój sukces na przemyśle wydobywczym, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Państwo to jest liderem Azji Centralnej i przeprowadza kolejne reformy, m.in. 
wielką akcję prywatyzacyjną, zaś Astana to także gospodarz EXPO 2017. Kło pot-
li wym partnerem jest Białoruś z przestarzałą i anachroniczną gospodarką. Kir-
gistan to także biedne państwo, pogrążone w kłopotach gospodarczych, ale jest 
to również najbardziej prorosyjska spośród centralnoazjatyckich republik. Wąt-
pliwym nabytkiem dla organizacji jest Armenia, kraj ten ma wiele problemów 
natury społeczno-gospodarczej, np. wysokie bezrobocie, które powoduje masową 
emigrację zarobkową. Inny kłopot to korupcja czy opanowanie ważnych sektorów 
biznesu przez grupki miejscowych oligarchów. Poważnym problemem są też za-
mknięte granice z Azerbejdżanem i Turcją14, co pogłębia izolację i problemy tego 
państwa.

Obecnie Eurazjatycka Unia Gospodarcza nie może być konkurencją dla eko-
nomicznych potęg. Jak podkreślają broszury informacyjne organizacji, jest to 
światowy lider w produkcji gazu ziemnego, gazu skondensowanego, ma wysokie 
pozycje w produkcji energii elektrycznej, nawozów sztucznych, uprawie bura-

11 Utworzenie wspólnego rynku ropy i gazu zostało odroczone do 2025 r., energii elektrycznej 
do 2019 r. A. Jarosiewicz, E. Fisher, Eurazjatycka Unia Gospodarcza: więcej polityki, mniej 
gospodarki, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-01-20/eurazjatycka-
 -unia-gospodarcza-wiecej-polityki-mniej-gospodarki (11 VI 2017).

12 Ibidem.
13 Szerzej zob. ibidem.
14 Armenia nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych, zarówno z Azerbejdżanem, jak i z Tur-

cją, zaś oficjalną przyczyną jest konflikt karabaski, Zob. S. Ananicz, Turcja i Armenia w cieniu 
wielkiej tragedii, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-04-21/turcja-i-
-armenia-w-cieniu-wielkiej-tragedii (27 V 2016). 
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ków cukrowych czy bawełny15. Jednak wskaźniki makroekonomiczne, np. PKB 
z uwzględnieniem siły nabywczej, pokazują, że EUG jest daleko za Unią Europej-
ską, Chinami czy Stanami Zjednoczonymi, wyprzedzają ją nawet Indie16. Wydaje 
się, że powodzenie projektu zależy od jego poszerzenia o kolejne państwa. Z tego 
powodu, nie wnikając głębiej w analizę potencjału gospodarczego i dane ekono-
miczne, należy przejść do właściwego wątku artykułu, czyli perspektyw wzmoc-
nienia organizacji poprzez przygarnięcie nowych członków. W zamierzeniach 
inicjatorów eurazjatycka integracja miała objąć większość państw postsowieckich 
i dlatego to właśnie od nich należałoby rozpocząć poniższą analizę. Z oczywi-
stych względów pominięte zostaną państwa nadbałtyckie, które już dawno wy-
brały proeuropejski kurs, są członkami Unii Europejskiej i NATO.

Tadżykistan

Najbliżej akcesji do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej jest Tadżykistan. Jest to 
państwo skazane na poszukiwanie politycznego sojuszu, który mógłby mu za-
pewnić rozwój gospodarczy i  dać gwarancje bezpieczeństwa. Tadżykistan to 
najbiedniejsze państwo Azji Centralnej17, z wysokim wskaźnikiem pauperyzacji 
społeczeństwa, brakiem rozbudowanej infrastruktury, pozbawione większych za-
sobów surowców naturalnych. Istotnym problemem tego kraju jest bardzo wyso-
ki wskaźnik bezrobocia, wielu obywateli zmuszonych jest do szukania pracy za 
granicą, najczęściej w Rosji. Transfery dochodów migrantów pracujących w Rosji 
stanowią ponad połowę tadżyckiego PKB. Niewątpliwie wstąpienie tego państwa 
do EUG poprawiłoby sytuację Tadżyków pracujących w rosyjskich miastach. 
Istotnym argumentem przemawiającym za współpracą jest także bezpośrednia 
pomoc finansowa, gdyż Tadżykistan wciąż często korzysta z rosyjskich pożyczek 
oraz kredytów. Wreszcie istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo energetyczne, 
a Duszanbe zmuszone jest do importowania surowców energetycznych z Rosji. 
Prowadzi to do pewnego rodzaju uzależnienia, władze Kremla mogą wykorzysty-
wać politykę celną do wpływania na Tadżykistan, zresztą nie tylko w przypadku 
surowców energetycznych, ale także i innych wrażliwych dla tadżyckiej gospo-
darki produktów. Warto także wspomnieć o inwestycjach w hydroenergetyce oraz 
bankowości, bowiem rosyjski kapitał odgrywa w nich niebagatelną rolę18.

15 Eurasian Economic Integration: Facts and Figures, 2014, s. 7.
16 Analiza na podstawie danych Banku Światowego na rok 2015. 
17 Pod względem PKB per capita, które wynosi 928 dolarów, por. Bank Światowy, Tajikistan – 

overview, http://www.worldbank.org/en/country/tajikistan/overview (20 VI 2017).
18 Szerzej zob. W. Górecki, Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej, „Prace OSW”, 

Warszawa, 2014, s. 21; Tajikistan: Annual Remittance Data Confirm Worst Fears (24 III 2016), 
http://www.eurasianet.org/node/77921 (8 VI 2017). 
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Dla opisywanej centralnoazjatyckiej republiki bardzo istotne są kwestie bez-
pieczeństwa. Od momentu uzyskania niepodległości Tadżykistan był nękany 
różnymi konfliktami, a lata 1992-1997 to okres wojny domowej, w trakcie której 
istnienie tadżyckiego reżimu było ściśle uzależnione od rosyjskiej pomocy. W li-
teraturze można odnaleźć nawet stwierdzenie, iż kraj ten funkcjonował wówczas 
„zasadniczo jako rosyjski satelita”19. Zależność od Moskwy, choć w dużo mniej-
szym stopniu, widoczna jest także i dzisiaj. Pomimo zakończenia wojny domowej 
władze Tadżykistanu muszą radzić sobie z szeregiem innych problemów w sferze 
bezpieczeństwa. Wciąż nierozstrzygnięty pozostaje konflikt o dostęp do zapasów 
wody pomiędzy Tadżykistanem i Kirgistanem a Uzbekistanem. Od czasu do cza-
su na granicy tadżycko-uzbeckiej dochodzi do incydentów (ostatni miał miejsce 
w kwietniu 2017 r.)20. Niewątpliwie problemem dla władz tego państwa pozostaje 
także radykalizm ugrupowań islamistycznych w samym Tadżykistanie i w sąsia-
dującym z nim Afganistanie21.

Ze względu na niski potencjał gospodarczy i militarny Tadżykistan skaza-
ny jest na szukanie poparcia i gwarancji bezpieczeństwa. Władze Tadżykistanu 
współpracowały z NATO w kontekście operacji w Afganistanie, a także w ramach 
programu Partnerstwo dla Pokoju. Jednakże zakończenie misji ISAF i malejące 
znaczenie Azji Centralnej dla Stanów Zjednoczonych sugeruje, że współpraca ta 
raczej nie będzie miała większego znaczenia. Także Chiny nie mogą stanowić po-
litycznej alternatywy i jak na razie przejawiają zainteresowanie jedynie we współ-
pracy ekonomicznej. W ostatnim czasie Chiny złożyły, co prawda, ciekawą pro-
pozycję stworzenia nowego sojuszu bezpieczeństwa (Chiny, Pakistan, Afganistan, 
Tadżykistan), który ma zająć się przeciwdziałaniem terroryzmowi22. Propozycja 
ta jednak prawdopodobnie pozostanie jedynie na etapie pustych deklaracji i wąt-
pliwe jest czy w jakikolwiek sposób zainteresuje wymienione kraje.

Wydaje się zatem, że jedynym politycznym sojusznikiem dla Tadżykistanu po-
zostanie Rosja. W republice tej znajduje się 201 rosyjska baza wojskowa, niedaw-
no podpisana została także umowa, która przewiduje, że rosyjskie wojska będą 
tam stacjonować aż do 2042 r. Warunki tej umowy są bardzo korzystne dla Rosji, 
nie musi ona płacić za dzierżawę terenów, a żołnierze mają status ochronny zbli-
żony do statusu personelu technicznego w placówkach dyplomatycznych. Ponad-
to przy okazji podpisywania wspominanej umowy zostało zawarte porozumienie, 

19 J. Engvall, Kyrgyzstan and Tajikistan: Next in line, [w:] Putin’s Grand Strategy: The Eurasian 
Union and Its Discontents, red. S. F. Starr, S. E. Cornell, Stockholm 2014, s. 111.

20 Вооружённый инцидент на узбекско-таджикской границе. Версия погранвойск Таджики-
стана, http://www.fergananews.com/news/26283 (5 VI 2017).

21 M. Falkowski, J. Lang, Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu, bezpieczeństwo Azji Centralnej 
w dobie malejącej roli Zachodu, „Prace OSW”, Warszawa 2014, s. 6. 

22 China proposes new Central Asian Military Alliance, http://www.eurasianet.org/node/77896 
(7 VI 2017).

Tomasz Waśkiel



433

które stanowi, iż Rosjanie będą pomagać w szkoleniu i modernizacji tadżyckiego 
wojska23. Tadżykistan jest także członkiem, zdominowanej przez Rosję, Organi-
zacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

Jak na razie Tadżykistan nie złożył bezpośredniej deklaracji o chęci przystą-
pienia do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, jednak jest bardzo prawdopodobne, 
że już wkrótce do takiej deklaracji dojdzie. Tadżykistan uczestniczył w większo-
ści struktur integracyjnych powstałych na postsowieckim obszarze. Pozostaje 
członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw, podpisał Traktat Taszkiencki, a na-
stępnie wstąpił do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Był także 
członkiem Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Relacje z Rosją są traktowa-
ne w szczególny sposób, co często podkreśla w swoich wypowiedziach prezydent 
Emomali Rachmon: „dla Tadżykistanu relacje z Rosją są stałym i specjalnym 
priorytetem i zostało to zapewnione poprzez prawne zapisy w nowej Koncepcji 
Polityki Zagranicznej naszego kraju”24. Wydaje się, że głównym powodem, dla 
którego Tadżykistan wciąż pozostaje poza strukturą, jest niechęć wobec tego po-
mysłu innych członków EUG. Przed akcesją Kirgistanu, Białoruś i Kazachstan 
obawiały się prawdopodobnej masowej migracji Kirgizów do ich państw oraz re-
eksportu chińskich, tańszych produktów z Kirgistanu25. Podobne obawy dotyczą 
najprawdopodobniej także ewentualnej akcesji Tadżykistanu.

Uzbekistan, Azerbejdżan i Turkmenistan

Uzbekistan, Azerbejdżan i Turkmenistan to kraje, które są raczej obojętne na ja-
kiekolwiek procesy integracyjne. Nigdy nie deklarowały chęci przystąpienia do 
nowego eurazjatyckiego bloku ani też szczególnie nie zabiegały o inne polityczne, 
ani gospodarcze sojusze.

Uzbekistan za rządów Isłoma Karimowa często zmieniał swoje zdanie co do 
integracji w strukturach powstających na obszarze postsowieckim. Znalazł się we 
Wspólnocie Niepodległych Państw, przez sześć lat był członkiem OUBZ, jeszcze 
krócej, bo przez dwa lata członkiem EaWG. Pomimo podejmowania pewnych 
prób, wydaje się, że Uzbekistan nigdy nie był zainteresowany ściślejszą integracją 
z Rosją. Prawdopodobnie tę linię polityki będzie kontynuował także i nowy pre-
zydent Uzbekistanu Szawkat Mirzjojew, wieloletni współpracownik Karimowa, 

23 J. Engvall, op.cit., s. 111; W. Górecki, Rosja umacnia się w Tadżykistanie, http://www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/analizy/2012-10-10/rosja-umacnia-sie-w-tadzykistanie (5 VI 2017).

24 Meeting with President of the Russian Federation Vladimir Putin, http://www.prezident.tj/en/
node/9347 (5 VI 2017).

25 Zob. J. Strzelecki, Eurazjatycka Unia Gospodarcza: czas kryzysu, http://www.osw.waw.pl/pl/
publikacje/komentarze-osw/2016-02-01/eurazjatycka-unia-gospodarcza-czas-kryzysu (5 VI 
2017).
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a nawet desygnowany przez niego premier. Uzbekistan, przynajmniej deklaratyw-
nie, wciąż będzie podkreślał swoją odrębność i niezależność od strony rosyjskiej.

Jeszcze dalej w  podkreślaniu własnej odrębności zaszedł Turkmenistan. 
W 1996 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję, która potwier-
dza permanentną neutralność tego kraju. Dzień jej przyjęcia (12 XII) w Turkme-
nistanie ma status święta państwowego26. Jest to państwo zamknięte, odizolo-
wane, w którym przez kilkanaście lat (1991-2007) funkcjonował kult jednostki 
prezydenta Saparmurata Nijazowa. Po jego śmierci władzę przejął Gurbanguły 
Berdimuchammedow, który wprawdzie odchodzi od radykalnej turkmenizacji27, 
ale nie oznacza to wcale liberalizacji ustroju i zmiany polityki. Turkmenistan ni-
gdy nie był zainteresowany udziałem w strukturach powstających na obszarze 
postsowieckim. Do 2005 r. był członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw, ale 
z niej również wystąpił, powołując się właśnie na argument neutralności. W sfe-
rze czysto gospodarczej w ostatnich latach Turkmenistan wyraźnie zwraca się 
w kierunku Chin, Turkmeni liczą na coraz większą wymianę handlową z „pań-
stwem Środka”.

Również Azerbejdżan chłodno odnosił się do różnych struktur integracyj-
nych. W 1991 r. podpisał, ale nie ratyfikował umowę dotyczącą akcesji do Wspól-
noty Niepodległych Państw. Później jednak zmienił zdanie, co wiązało się z kon-
fliktem o Górski Karabach i rosnącą rosyjską pomocą dla Armenii. Nie podpisał 
także układu powołującego OUBZ, a wręcz przeciwnie – współtworzył nową 
regionalną strukturę, Organizację na rzecz Rozwoju i Demokracji (GUAM). Co 
więcej, kraj ten przez pewien czas zwracał się raczej w stronę europejskich struk-
tur. Azerscy politycy mówili nawet o ewentualnym członkostwie w NATO, ale 
ich nadzieje schłodziła rosyjska inwazja na Gruzję w 2008 r., pod jej wpływem 
zmienili swoje kalkulacje polityczne. W 2009 r. Azerbejdżan przystąpił do Part-
nerstwa Wschodniego UE, ale w 2013 r. zrezygnował z negocjacji na temat umo-
wy stowarzyszeniowej i oświadczył, że jest zainteresowany Umową Partnerstwa 
Strategicznego28.

Oczywiście Rosja ma pewne instrumenty nacisku na trzy wspomniane kraje. 
Dla Uzbekistanu bardzo istotna jest wymiana handlowa, w ogólnym bilansie tego 
kraju handel z Rosją to wciąż ważna pozycja. Ponadto wielu Uzbeków pracuje 
w Rosji i studiuje na tamtejszych uczelniach. Bardzo podobna, pod tymi samymi 
względami, jest sytuacja Turkmenistanu.

26 Zob. Turkmenistan celebrates Neutrality Day, http://www.turkmenistan.ru/en/articles/16961.
html (7 VI 2017).

27 Szerzej na temat polityki turkmenizacji zob. M. Olszak, Tradycja wynaleziona w polityce Turk-
menistanu w okresie prezydentury Turkmenbaszy, [w:] Retradycjonalizacja i dyferencjacja toż-
samości na obszarze postradzieckim, red. W. Jakubowski, Pułtusk 2012.

28 Szerzej zob. S. E. Cornell, Azerbaijan: Going It Alone, [w:] Putin’s Grand Strategy…
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Przez wiele lat bardzo ważną kwestią była również rosyjska infrastruktura 
transportowa, która pozwalała wymienionym państwom eksportować ropę naf-
tową i gaz ziemny. Sytuację Turkmenistanu i Uzbekistanu wyraźnie poprawiło 
uruchomienie w 2011 r. gazociągu biegnącego od turkmeńskich złóż przez Uzbe-
kistan i niemal całe terytorium Chin29.

Azerowie są niezbyt uzależnieni od rosyjskiej infrastruktury, większość ich 
ropy płynie tzw. korytarzem południowym, głównie przez rurociąg Baku – Tbili-
si – Ceyhan. Azerbejdżan ma jednak inny poważny problem natury politycznej, 
a mianowicie Górski Karabach. W przeszłości Rosja rozgrywała, w zależności od 
własnych interesów, azersko-ormiańskie konflikty o tę górzystą enklawę. Niewy-
kluczone, że w przyszłości znowu sięgnie po tę broń.

Gruzja, Mołdawia i Ukraina

Gruzja to kraj, który już dawno obrał prozachodni, proeuropejski kurs. Rządzą-
ca od pięciu lat koalicja Gruzińskie Marzenie z pewnością nie będzie chciała go 
zmieniać, choć stara się także poprawić stosunki z Rosją. Gruzja w dalszym cią-
gu nie utrzymuje kontaktów dyplomatycznych z Rosją, aczkolwiek wprowadziła 
bezwizowy reżim dla Rosjan w 2012 r. Być może w dłuższym okresie czasu brak 
konkretnych korzyści z integracji z UE i Waszyngtonem doprowadzi do wzrostu 
niezadowolenia wśród społeczeństwa, i w konsekwencji nastrojów prorosyjskich 
wśród elit władzy, wydaje się jednak, że jest to perspektywa odległa. O Gruzji, 
w kontekście tego artykułu, warto jednak wspomnieć z powodu dwóch jej regio-
nów: Abchazji i Osetii Południowej. Od 1992 r. oba funkcjonowały jako organi-
zmy zależne od Rosji, a po wojnie z 2008 r. zostały przez nią de facto wchłonię-
te. Z pewnością mogą być wciągane w projekty integracyjne, czego dowodem są 
podpisywane przez te republiki umowy z Federacją Rosyjską – „O sojuszu i part-
nerstwie” z Abchazją, „O sojuszu i integracji” z Osetią Południową30.

Mołdawia od momentu uzyskania niepodległości boryka się z problemem 
Naddniestrza, które już w 1990 r. ogłosiło deklarację niepodległości. W 2006 r. 
w zorganizowanym tam referendum, na wyniki którego można oczywiście pa-
trzeć krytycznie, ponad 97% głosujących opowiedziało się za niepodległością. 
W 2014 r. przewodniczący naddniestrzańskiego parlamentu wystosował apel 

29 Z gazociągu w przeważającej mierze korzystają Turkmeni, Turkmenistan zresztą od kilku lat 
jest największym dostawcą gazu ziemnego na chiński rynek, zob. M. Saydukow, Turkmeni-
stan Supplying over Half of Chinese Gas Imports, http://www.eurasianet.org/node/67356 (8 VI 
2017).

30 Zob. W. Górecki, Pełzająca inkorporacja Abchazji. Koniec eksperymentu separatystycznej 
demokracji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-03-12/pelzajaca-
 -inkorporacja-abchazji-koniec-eksperymentu (20 VI 2017).
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do rosyjskiej Dumy o przyłączenie tego regionu do Federacji Rosyjskiej31. Tyra-
spol (główne miasto i siedziba władz Naddniestrza), również w sferze gospodar-
czej, zdecydowanie wolałby integrację z rosyjskimi, a więc także eurazjatyckimi 
strukturami.

Mołdawski rząd utrzymuje zdecydowanie proeuropejski kurs, jednak po ostat-
nich wyborach prezydenckich pojawiły się poważne wątpliwości. Wygrał je pro-
rosyjski polityk Igor Dodon, który z pierwszą oficjalną wizytą udał się do Moskwy 
i zapowiedział, że rozpisze referendum w sprawie wypowiedzenia umowy stowa-
rzyszeniowej z Unią Europejską32. Wyraźnie opowiedział się także za integracją 
z Eurazjatycką Unią Gospodarczą, od kwietnia 2017 r. Mołdawia ma już status 
obserwatora w EUG33. Nastroje uspokajał i wypowiedzi prezydenta natychmiast 
dementował premier Pavel Filip, który określił je jako „czystą, polityczną reto-
rykę”34. Istotnie, kompetencje mołdawskiego prezydenta są ograniczone, Dodon 
oraz jego Partia Socjalistów (posiadająca jedną czwartą miejsc w parlamencie) nie 
może więc wypowiedzieć umowy stowarzyszeniowej, samodzielnie decydować 
o sposobie rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego czy prowadzić poważnych 
negocjacji w sprawie ewentualnego przystąpienia Mołdawii do Eurazjatyckiej 
Unii Gospodarczej. Niemniej sytuacja jest dwuznaczna, trudno jednoznacznie 
ocenić jaki kurs w przyszłości obierze ten kraj, bowiem już w 2018 r. odbędą się 
kolejne wybory parlamentarne, które mogą zmienić mołdawską scenę polityczną. 
Partia Socjalistów, z której wywodzi się Dodon, liczy na duże poparcie wyborcze.

W kilku zdaniach wspomnieć trzeba również o państwie, którego przystąpie-
nie do EUG jest obecnie nieprawdopodobne i jest to największa porażka opi-
sywanego projektu. Ukraina miała stanowić jeden z filarów integracji eurazja-
tyckiej, Rosji zależało na przyciągnięciu tego państwa do powstających struktur 
integracyjnych i w okresie rządów Wiktora Janukowycza mogło się to wydawać 
możliwe. Potem jednak nastąpiły wydarzenia na Euromajdanie, aneksja Kry-
mu i wojna w Donbasie, które całkowicie zmieniły sytuację polityczną. Obecnie 
Ukraina obrała kurs na Unię Europejską i jej udział w jakiejkolwiek integracji 
w strukturach postsowieckich jest nierealny.

Powyższe stwierdzenia są truizmem i być może w ogóle nie miałoby sensu 
rozpatrywanie ukraińskiego wątku eurazjatyckiej integracji, gdyby nie fakt, że 

31 M. Tsereteli, Georgia and Moldova: Staying the course, [w:] Putin’s Grand Strategy…, s. 134, 
143; M. Mainville, Breakaway vote boosts Russia’s hand over ‘frozen conflicts’, http://www.the-
guardian.com/world/2006/sep/19/russia.mainsection (20 VI 2017).

32 K. Całus, Wizyta korzystna dla wszystkich, http://www.new.org.pl/2883-wizyta-korzystna-dla-
-wszystkich (15 VI 2017).

33 Prezydent Mołdawii Igor Dodon: Nie przystąpimy do NATO, http://www.rp.pl/Polityka/17-
05 19906-Prezydent-Moldawii-Igor-Dodon-Nie-przystapimy-do-NATO.html#ap-1 (20 VI 
2017).

34 Ibidem.
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polityka Rosji wobec Ukrainy bardzo mocno rzutuje na jej stosunki z innymi 
postsowieckimi państwami. Zarówno Kazachstan, jak i Białoruś, nie zdecydowały 
się na oficjalne uznanie działań Rosji na Ukrainie, a przy tym uznały ukraińskie 
wybory i nowego prezydenta35. Wyraźnie można też zaobserwować, że po wyda-
rzeniach na Ukrainie „zapał” Białorusi i Kazachstanu do dalszej, ściślejszej inte-
gracji w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej nieco osłabł. Działania Krem-
la nie sprzyjają pogłębianiu współpracy i integracji w kolejnych dziedzinach, tj.: 
unia walutowa, obronność czy polityka bezpieczeństwa. Co więcej konflikt na 
Ukrainie źle wpływa na wizerunek Rosji, a w konsekwencji także na wizerunek 
EUG wśród potencjalnych nowych członków organizacji – państw, które mogą 
obawiać się twardej rosyjskiej polityki i większego uzależnienia od Moskwy.

Państwa spoza obszaru postradzieckiego

Co pewien czas na rosyjskiej scenie politycznej pojawiają się również pomysły 
poszerzenia EUG, które eufemistycznie rzecz ujmując są zaskakujące. Poważna 
ich analiza jest raczej bezcelowa, jednak warto je przytoczyć, ponieważ mogą one 
ilustrować ambitne zamierzenia rosyjskich polityków.

Syria to kraj od sześciu lat rozdzierany przez wojnę. Analiza możliwości i po-
tencjału ekonomicznego kraju pogrążonego w wojnie jest niemożliwa, jednak 
był on wymieniany jako jeden z potencjalnych członków eurazjatyckiego bloku. 
Iran podpisał wprawdzie porozumienie o współpracy z EUG, ale przecież jest to 
państwo, które aspiruje do roli regionalnego hegemona i nie jest zainteresowane 
głębszymi sojuszami, nigdy takich skłonności nie deklarował. Podobnego typu 
umowę o współpracy podpisała Mongolia, ale kraj ten z kolei stara się balansować 
pomiędzy dwoma mocarstwami – Rosją i Chinami, prowadzi niezależną politykę 
i nie angażował się dotychczas w żadne projekty integracyjne. Egipt – w rosyj-
skiej prasie pojawiły się artykuły sugerujące, że państwo to przystąpi do EUG, ale 
trudno traktować je poważnie, tym bardziej, że sam Egipt takich chęci nie zgłosił. 
Turcja – tak jak w poprzednich przypadkach analiza wydaje się bezcelowa, jednak 
napomknąć trzeba, że prezydent Kazachstanu wystosował do Turcji zaproszenie 
do struktur EUG. Grecja i Cypr – „greckie problemy gospodarcze i cypryjski kry-
zys w sektorze bankowym powodują, że lepsza byłaby dla nich eurazjatycka inte-
gracja aniżeli Unia Europejska”36. Takie właśnie opinie wygłosił Siergiej Głaziew, 
jeden z doradców prezydenta Putina.

35 A. Jarosiewicz, Szczyt Unii Celnej z Ukrainą w tle, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ana-
lizy/2014-03-12/szczyt-unii-celnej-z-ukraina-w-tle (25 VI 2017).

36 S. Glazyev, Who stands to win, http://eng.globalaffairs.ru/number/Who-Stands-to-Win-16288 
(20 VI 2017).
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Powyższe pomysły mogą służyć chyba jedynie wewnętrznej propagandzie, ale 
jednocześnie oddają też nastroje elit i ukazują intensywne poszukiwania kolej-
nych partnerów. Trudno je poważnie rozpatrywać, przynajmniej obecnie, i chyba 
należałoby pójść śladem Nicu Popescu, autora analizy na temat EUG. W swojej 
pracy niektóre z tych propozycji nazwał wprost „dziwacznymi”37.

Zakończenie

Eurazjatycka Unia Gospodarcza to obecnie organizacja o niewielkich możliwo-
ściach, która nie może konkurować z gospodarczymi potęgami. Co więcej, w ło-
nie samej organizacji pojawiły się już nieporozumienia i dla przykładu Białoruś 
okazała się bardzo kłopotliwym sojusznikiem. Kreml musiał przełknąć niejed-
ną gorzką wypowiedź Aleksandra Łukaszenki, również na temat EUG, a nawet 
opuszczenia tej struktury przez Białoruś38.

Powodzenie projektu z pewnością zależy od poszerzenia organizacji, ale na 
horyzoncie zmian poza Tadżykistanem trudno dostrzec kolejnych kandydatów. 
Dość niespodziewanie sygnały poparcia napłynęły z Mołdawii, ale też z pojedyn-
czych wypowiedzi nowego prezydenta nie można wyciągać zbyt daleko idących 
wniosków. Turkmenistan, Uzbekistan i Azerbejdżan to kraje, które zamknęły się 
na ściślejsze formy współpracy i zapewne nadal będą prowadziły samodzielną 
politykę. Gruzja obrała proeuropejski kurs, jedynie Abchazja i Osetia Południowa 
mogą być wciągnięte w eurazjatyckie struktury.

Eurazjatycka integracja wystartowała z dużym rozmachem, bardzo poważ-
nymi hasłami i szumnymi deklaracjami, jednak jej dalszy rozwój jest niepewny, 
a perspektywy poszerzenia organizacji trzeba chyba określić jako bardzo mgliste.

Summary

Tomasz Waśkiel

The Eurasian Economic Union – ideas and perspectives

The Eurasian Economic Union is an organization that consists of five member 
states – Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan and Armenia. Declaratively, this 
initiative is purely economic, but it’s hard not to notice also its political nature. 

37 N. Popescu, Eurasian Union: the real, the imaginary and the likely, Paris 2014, s. 24.
38 W takim tonie prezydent Aleksander Łukaszenka wypowiadał się między innymi we wrześniu 

2016 r., zob. Т. Мельничук, Лукашенко грозит пересмотреть участие Белоруссии в Ев-
разийском союзе, http://www.bbc.com/russian/features-37426378 (20 VI 2017).
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Compared to previous attempts to integrate the post-Soviet area, this current 
(Eurasian) is quite efficient, although many of the objectives still remain unful-
filled. Politicians (especially Russian) are looking for ways to strengthen the orga-
nization and, in addition to deepening cooperation, are also planning to expand 
the ECU and attract some other states. Politicians ideas often do not coincide 
with reality and in this article they have been critically analyzed.

The most likely future member of the ECU seems to be Tajikistan, a country 
still heavily dependent on Russia. Other ideas for widening the organization are 
very questionable (Uzbekistan, Azerbaijan, Moldova), some of them are unreal 
(Turkey, Syria) and some even surprising (Greece, Cyprus).
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