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Abstract

Geo-economics is an approach that, in general, looks at the links between politics 
and economy in the international arena. This article is an analyses overview of the 
presence of geo-economics strategy in the Polish-Russian relations. The author 
focuses particularly on the problems of investment, trade and energy.
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Резюме

Геоэкономика это понятие, которые в основном обращает внимание на свя-
зи политики и экономики на международной арене. Целю статьи является 
указание контуров геоэкономических стратегий в польско-российских от-
ношениях. В частности, автор сосредотачивается на вопросах инвестиций, 
торговли и энергетики.
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Założenia metodologiczne

Pojęcie geoekonomii (geo-economics) posiada kilka definicji. Oto kil-
ka z nich: 1. konceptualne spojrzenia, odzwierciedlające interpreta-

cję globalnego świata poprzez system ekonomicznych atrybutów; 2. wy-
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niesiony poza nacjonalne ramy system ekonomicznych atrybutów i relacji 
ekonomicznych, określających kontury globalnej ekonomicznej przestrze-
ni, w których rozwijają się światowe procesy ekonomiczne; 3. symbioza 
nacjonalnych gospodarek i państwowych instytucji, przeplatanie się na-
cjonalnych i naddnacjonalnych ekonomicznych i państwowych struktur; 
4.  politologiczny system poglądów (koncepcji), zgodnie z którymi poli-
tyka państwa determinowana jest ekonomicznymi czynnikami, włącze-
niem narodowych gospodarek i ich gospodarczych podmiotów w świato-
we zinternacjonalizowane reprodukcyjne jądra (cykle) w celu uczestnictwa 
w formowaniu i rozdzieleniu światowego dochodu. Podkreśla się także in-
terdyscyplinarny charakter geoekonomii (Кочетов, 2010, s. 2–3).

Geoekonomia pomimo kontrowersji związanych z tym pojęciem oraz 
dyskusji dotyczącej tego, czym ona w istocie jest1, oferuje zdaniem auto-
ra interesujące możliwości eksplanacyjne stanu relacji polsko-rosyjskich, 
szczególnie jeśli zwrócimy uwagę na popularność tego podejścia badawcze-
go w Federacji Rosyjskiej. Znaczenie geoekonomii w Rosji w dużej mierze 
wynika z jej związków z geopolityką i realistycznymi (czy neorealistycz-
nymi) wyobrażeniami o naturze relacji międzynarodowych. Prowadzą one 
bowiem do określonego rodzaju postrzegania zadań państwa w obszarze 
polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. 
Z tymi perspektywami związane są przede wszystkim etatyzm, merkan-
tylizm i koncepcje państwa rozwojowego, w których z kolei, spośród szkół 
ekonomii politycznej, najsilniej obecna jest perspektywa geoekonomiczna 
(Grosse, 2014a, s. 19). 

Geoekonomia i jej odrębność 

Nie wchodząc w dywagacje na temat odrębności geoekonomii w ramach 
różnych ujęć naukowych, autor pragnie wskazać na ważną dla rozważań 
na temat stosunków polsko-rosyjskich relację geoekonomii z geopolityką, 
gdyż w zasadzie będzie ona przesądzała o tym, czy mamy do czynienia 
z  nowym (lub odpowiadającym współczesnym czasom) podejściem na-
ukowym, czy li tylko adaptacją do współczesności starych geopolitycznych 

1 Stan debaty w Polsce nad tym pojęciem obrazuje polemika E. Haliżaka i R. Kuźnia-
ra na łamach czasopisma „Sprawy Międzynarodowe”, 2012, nr 3 i 4.
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podejść. W ramach relacji polsko-rosyjskich pojawia się zatem pytanie, czy 
geoekonomia to wciąż klasyczna polityka mocarstw adresowana do słab-
szych podmiotów na arenie międzynarodowej, wzmocniona o nowe na-
rzędzia, takich jak nowoczesnych instrumenty presji ekonomicznej. Czy, 
z drugiej strony, jest to jakościowo nowe podejście badawcze, skupione na 
czynnikach ekonomicznych? Sedno rozważań dotyczących suwerenności 
geoekonomii zasadza się na trzech podstawowych aspektach:
 1. Е. Luttwak – przeciwstawiał geoekonomię geopolityce. Siła militar-

na – miała chronić interesy ekonomiczne. 
  Dla Luttwaka obszarem, na którym zatryumfowała geoekonomia, 

był świat zachodni. W innych, zacofanych regionach wciąż to siła 
militarna miała podstawowe znaczenie (Luttwak, 1990, s. 17). Zda-
niem tego badacza to właśnie w nowoczesnym świecie powodzenie 
gospodarcze jest najważniejsze, a dla państw wysokorozwiniętych 
staromodne wojny o terytorium straciły na znaczeniu (Luttwak, 
2000, s. 152–153).

 2. Geoekonomiа jako część współczesnej geopolityki. 
  W. Rogow twierdził: „Geoekonomia to ekonomiczny język geopoli-

tyki” (Рогов, s. 24). Dla W. Cymburskiego geoekonomia to nowa ga-
łąź geopolityki, ostatecznie autonomiczna, ale tym niemniej będąca 
we współpracy z innymi geopolitycznymi gałęziami (Цымбурский, 
1999, s. 171). Polski badacz, T.G. Grosse, oraz włoski C. Jean, uważali, 
że geoekonomia jest narzędziem geopolityki. Jean pisał, że geoeko-
nomia jest instrumentem, a nie substytutem geopolityki (Jean, 2003, 
s. 236). Grosse, uważał, że geoekonomia nie jest antytezą geopolity-
ki, lecz strategią geopolityczną, w której gospodarka stanowi narzę-
dzie geopolityczne (Grosse, 2014, s. 17). Jeden z twórców rosyjskiej 
geoekonomii, A. Neklesa, twierdził, że w praktyce geoekonomia nie 
zastępuje, lecz dopełnia geopolitykę (Неклесса, 1999). 

 3. Geoekonomia i geopolityka są powiązane z sobą, ale nie są prostą 
kontynuacją drugiego. 

  A.D. Bogaturow uważał, że „współczesne realia wykluczają zasad-
ność stosowania geopolitycznego podejścia w oderwaniu od geo-
ekonomicznego” (Богатуров, 1999, s. 167). W. Pantin i W. Lapkin 
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uważali, że właściwa byłaby synteza geopolityki i geoekonomii jako 
geoekonomicznej polityki. Zasadne byłoby więc badanie roli prze-
strzenno-geograficznych i surowcowo-ekonomicznych czynników 
w funkcjonowaniu politycznych systemów, a także roli przestrzen-
nych i politycznych czynników w funkcjonowaniu ekonomicznych 
systemów (Лапкин, Пантин, 2004, s. 45).

  E. Haliżak, pisał, że państwo w stosunkach międzynarodowych kie-
ruje się dwoma równorzędnymi celami, które można scharakteryzo-
wać jako: siła i bogactwo (power and wealth). Te dwa cele dodatkowo 
wzajemnie się uzupełniają i oba stanowią równorzędne egzysten-
cjalne potrzeby państwa (Haliżak, 2012, s. 11).

Elementy analizy geoekonomicznej istotne  
dla badań nad relacjami Polski i Rosji

Artykuł analizuje obecność geoekonomii w relacjach polsko-rosyjskich na 
początku XXI wieku. Autor skupił się przede wszystkim na analizie sfery 
stosunków inwestycyjnych, energetycznych i handlowych.

Jeszcze w czasach jelcynowskich w założeniach polityki zagranicznej FR 
Polskę zakwalifikowano do państw trzeciej kategorii, o dużym ryzyku po-
litycznym, co oznaczało jej całkowitą marginalizację w stosunkach gospo-
darczych. W przeciwieństwie do tego kraje zachodnioeuropejskie znalazły 
się w grupie największego zainteresowania ekonomicznego Rosji (Bożyk, 
2004, s. 17). Mimo krytyki Zachodu w dokumentach rosyjskich przedsta-
wiono, iż przestrzeń euroatlantycka jest dla Rosji obszarem podstawowym 
jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą (stąd Rosja oczekuje środków na 
swój rozwój oraz technologii). Podobne wnioski wyciągneli także eksper-
ci OSW, analizujący koncepcję polityki zagranicznej z 2013 r., pisząc, że 
można z niej wyczytać wyraźnie propozycje nowego partnerstwa z Zacho-
dem. Dostrzegali także podkreślenie znaczenia nowych globalnych potęg, 
jak Chiny czy Indie (Rodkiewicz, 2013). W najnowszej koncepcji polityki 
zagranicznej FR z 2016 r. w miejsce propozycji integracji z Zachodem poja-
wił się jednak postulat harmonizacji i sprzężenia procesów integracji euro-
pejskiej i eurazjatyckiej (Rodkiewicz, 2016).
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Etatyzm, Autorytaryzm

Strategię geoekonomiczną odzwierciedlać ma także rola państwa w go-
spodarce oraz określony typ gospodarki (Черная, 2012, s. 28–29). P. Lo-
rot utrzymywał, że „państwo odgrywa kluczową rolę w przeniknięciu na 
międzynarodowe rynki i osiągnięcie przewagi technologicznej. Rola pań-
stwa ma kluczowe znaczenie w każdej geoekonomicznej strategii. Szcze-
gólnie widoczna jest rola Rosji w jej polityce energetycznej. Podstawo-
wy cel – zwiększenie udziałów w światowych rynkach energetycznych 
(Анохин, Лачининский, 2014, s. 69). Polityka Federacji Rosyjskiej bardzo 
dobrze zatem oddaje logikę działania geoekonomicznego. Zwłaszcza jeśli 
weźmiemy pod uwagę scentralizowany charakter tego państwa, które zo-
stało instytucjonalnie wzmocnione przez reformy W. Putina. Realizowana 
w Rosji polityka etatystyczna idealnie pasuje do perspektywy geoekono-
micznej (Grosse, 2014, s. 19). Niezwykle istotną bowiem kwestią dla ana-
liz geoekonomicznych jest rodzaj systemu ekonomicznego, z jakim mamy 
do czynienia w konkretnych przypadkach analizowanych państw. Jak pi-
sał T.G. Grosse, etatyzm, merkantylizm i koncepcje państwa rozwojowe-
go, w których z kolei, spośród szkół ekonomii politycznej, najsilniej obecna 
jest perspektywa geoekonomiczna (Grosse, 2014a, s. 19). Wolny rynek i li-
beralna demokracja stanowią geoekonomiczną słabość państw Zachodu, 
co skrzętnie wykorzystuje strona rosyjska (Grosse, 2014b, s. 3). Dla geoeko-
nomistów aktualna pozostaje krytyka Fridericha Lista liberalizmu Adama 
Smitha, która podkreśla, że podejście liberalne służy tylko państwom po-
siadającym przewagę przemysłową, podczas gdy protekcjonizm niezbędny 
jest dla słabszych. Silniejszemu odpowiada brak przeszkód politycznych 
dla handlu, w pełni pozwalający mu korzystać z własnej przewagi gospo-
darczej i handlowej. A działania protekcjonistyczne – jak narzekał Luigi 
Einaudi – oduczają przedsiębiorców podejmowania ryzyka i przyzwycza-
ją ich do łatwego dzielenia się stratami z innymi, samemu zaś zagarniania 
zysków – drogi niszczącej etykę i dynamizm wolnego rynku (Jean, 2003, 
s. 242).

Warto tu także wspomnieć o roli państwa w kwestiach szeroko rozu-
mianej polityki bezpieczeństwa i uczestnictwa w integracyjnych organiza-
cjach międzynarodowych jak NATO. Szczegółowe opisanie tego problemu 
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wymaga odrębnej analizy. Warto w tym miejscu przynajmniej nadmienić, 
że zdaniem geoekonomistów geoekonomiczne interesy i wojskowy kompo-
nent aktywności państwa są z sobą ściśle powiązane. Przykładem tego ma 
być Sojusz Północnoatlantycki, który rozszerza się w ślad za „zachodnimi 
postindustrialnymi reprodukcyjnymi jądrami, wyrażającymi interesy Za-
chodu. Wojenna machina ma bronić interesów ekonomicznych Zachodu” 
(Кочетов, 2010, s. 317). 

Scentralizowany zatem charakter państwa rosyjskiego doby Putina, 
z dużą kontrolą procesów politycznych i gospodarczych przez czynniki de-
cyzyjne państwa, jest dobrą podstawą do prowadzenia geoekonomicznej 
polityki. A. Neklessa pisał, że geoekonomię należy rozumieć jako zestaw 
strategii i metod walki w przestrzeni gospodarczej, którą prowadzą nie fir-
my, lecz państwa (Неклесса, 1999).

Problematyka powiązań systemu politycznego z gospodarczym będzie 
miała determinujące znaczenie dla relacji Polski i Rosji, gdyż to w dużej 
mierze określi ich charakter, na co zwraca uwagę geoekonomia. Analizie 
zatem należałoby tu podać takie kwestie, jak idea suwerennej demokracji 
w Rosji i jej wymiar gospodarczy. Gdyż rosyjska „suwerenność” będzie wy-
raźnie powiązana z określonym modelem polityki gospodarczej. Nie bez 
kozery bowiem Putin wydał walkę niezależnym oligarchom, jak A. Cho-
dorkowski. Zadanie Putina to stworzenie takiego systemu, w ramach któ-
rego to rosyjski naród sam może decydować o kwestiach władzy, bez in-
gerencji zewnętrznych aktorów w te procesy (Чадаев, 2006, s. 26–27) lub 
poddawania się wzorom zagranicznym. 

Rosjanie także na podstawie doświadczeń lat 90. wysuwali tezy o ko-
nieczności zbudowania państwowego systemu regulowania gospodarki 
i sfery socjalnej. Podkreślali, że nie chodzi o powrót do systemu planowania 
polityki i gospodarki od góry do dołu z kontrolą wszystkich aspektów funk-
cjonowania poszczególnych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw. 
Chodzić miało o to, jak stworzyć skuteczną koordynację państwową proce-
sów gospodarczych i społecznych w kraju i jednocześnie zachować równo-
wagę różnych grup interesów, określać optymalne parametry i cele rozwoju 
społecznego, stwarzać warunki i mechanizmy ich realizacji. To w oczywi-
sty sposób wykracza poza formuły, które zwłaszcza na Zachodzie dążą do 
zmniejszania roli państwa w gospodarce. Niemniej jednak w Rosji nie wy-
kluczano, że z czasem mogła ona dojść do wzoru zachodniego. Podkreśla-
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no jednak, iż obecnie sytuacja wymaga większego wpływu państwa na pro-
cesy gospodarcze i społeczne. Deklaratywnie w Rosji twierdzono, że chodzi 
o określenie zakresu i mechanizmów regulacji państwowych, w myśl zasa-
dy: „Państwo tam i tylko, ile to jest konieczne; wolność tam i tak długo, jak 
to konieczne” (Путин, 1999).

Obecny rosyjski system gospodarczy jest wpisany w rosyjską tradycję 
kulturową, a zwłaszcza w tradycję silnego państwa, oraz w materialne ce-
chy kraju, uwzględnia jego przestrzenie i bogate zasoby surowcowe. Przy-
stosowany jest do działań na wielką skalę i opiera się na dużych korpora-
cjach gospodarczych. Jednocześnie jest zwrócony na zewnątrz, ma służyć 
mocarstwowym aspiracjom Rosji, ma jej pomagać w rywalizacji o poczesne 
miejsce wśród krajów stanowiących czołówkę współczesnego świata (Ma-
dej, 2009, s. 103). Te spostrzeżenia potwierdza jedna z wypowiedzi Puti-
na, który charakteryzując znaczenie Gazpromu, określił go jako „potężną 
dźwignię gospodarczych i politycznych wpływów Rosji w świecie” (Путин, 
2003). W oczywisty sposób koresponduje to z geoekonomicznymi pojęcia-
mi o roli i znaczeniu gospodarki dla państwa. 

Dodatkowo należy wspomnieć o specyfice rosyjskich koncernów ener-
getycznych, które w dużej mierze są nadzorowane przez państwo. Oprócz 
pakietów kontrolnych we władzach firm zasiadają osoby mające silne po-
wiązania z obecną elitą władzy lub/i ze służbami specjalnymi. Dla przy-
kładu we władzach Rosnieftu było wiele osób związanych z rosyjskimi 
służbami specjalnymi. Doradcą Igora Sieczyna jako szefa rady Rosnieftu 
był Andriej Patruszew, który do 2006 r. był zastępcą naczelnika w odpo-
wiedzialnym za przemysł naftowy departamencie Federalnej Służby Bez-
pieczeństwa, a prywatnie był synem szefa FSB Nikołaja Patruszewa. Fotel 
wiceprezesa Rosnieftu zajmował Rezo Tursunow, generał FSB, oskarżany 
przez Uzbekistan o zorganizowanie zamieszek, które miały popsuć relacje 
Uzbekistanu z Tadżykistanem. W radzie dyrektorów Rosnieftu zasiadał też 
szef koncernu rurociągowego Transnieft Nikołaj Tokariew, który według 
rosyjskich dziennikarzy był znajomym Putina z czasów wspólnej służby 
w sowieckim wywiadzie KGB, a w czasach współczesnych otrzymał rangę 
generała wywiadu cywilnego SWR (Kublik, 2010). Wśród pierwszej 25 naj-
większych rosyjskich inwestorów znajdowały się 4 firmy z branży naftowo-
-gazowej, 9 koncernów z sektora metalowo-węglowego, 4 przedsiębiorstwa 
transportu morskiego, 3 telekomunikacyjne, 2 chemiczne, 2 elektromecha-
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niczne i 1 elektroenergetyczna. Niekwestionowanym liderem poza granica-
mi Rosji był Łukoil z aktywami zagranicznymi o wartości 18,9 mld USD, 
drugie miejsce zajmował Gazprom (10,6 mld USD), a trzecie koncern stalo-
wy Siewierstallat (4,5 mld USD) (Wiśniewska, 2011, s. 7). Przypomnijmy, iż 
geoekonomiści wśród tzw. kolbertyzmu wysokich technologii wskazują na 
rolę służb specjalnych w polityce gospodarczej kraju (Жан, Савона, 1997). 
W przypadku geoekonomii, a co ma zastosowanie w Rosji putinowskiej, 
paradygmat geoekonomiczny może być ostatecznie stosowany jako środek 
do odtworzenia państwa. Specjaliści w tej materii uważają, że stosowanie 
strategii geoekonomicznej to konieczność, gdyż obecna gospodarka świa-
towa nie pozostawia miejsca na alternatywę pomiędzy ekspansją i recesją 
(Jean, 2003, s. 244).

Finanse. Jak podkreślał E. Koczetow, centralną kwestią w geoekonomii 
są geofinanse, pojecie, które określa przepływy finansowe w skali global-
nej. Analizie zdaniem Koczetowa poddawać tu należy system finansowych 
czynników i stosunków monetarnych (kredyty, płatności etc.), które defi-
niują zarys globalnej przestrzeni geofinansowej (Нурышев, 2016, s. 6–7). 
W stosunkach polsko-rosyjskich należy przede wszystkim zwrócić uwa-
gę na problematykę inwestycji wzajemnych, gdyż w dużej mierze tłuma-
czą one zawiły charakter polsko-rosyjskich relacji gospodarczych, gdzie 
ogromną rolę odgrywają kwestie polityczne. Zdaniem prof. P. Bożyka, re-
lacje polityczne w dużej mierze określają charakter stosunków gospodar-
czych (Bożyk, 2008). 

Polska jednak zajmowała odległe miejsce wśród największych inwesto-
rów na rynku rosyjskim. W zestawieniach tego typu (np. w latach 2010– 
–2012), Polska w ogóle się nie pojawiała (Поступление…, 2013, 2012, 2011). 
W okresie napięcia w relacjach Polski i Rosji w latach 2015 i 2014 w Polsce 
było jedynie 4 dużych inwestorów: EKOTON; Kaspersky Lab – Kaspersky 
Lab Poland Sp. z o.o.; OAO Gazprom – Europol Gaz SA; OAO Lukoil – Lu-
koil Poland (Lista…, 2014, 2015). Znacząco się to nie zmieniło w stosunku 
do przedkryzysowych lat. W 2013 r. inwestorami byli: Ekoton; Kaspersky 
Lab; Luxoft; OAO Gazprom; OAO Lukoil (Lista…, 2013). W 2012 r. w Pol-
sce zainwestowało tylko 3 dużych inwestorów z Rosji (Kaspersky Lab – Ka-
spersky Lab Polska Sp. z o.o.; OAO Gazprom – Europol Gaz SA; OAO Lu-
koil – Lukoil Polska) (List…, 2012). W 2011 roku znaczących inwestorów 
z Rosji było 5 (Bagdasarian – udziały w Śnieżka SA; Kaspersky Lab – Ka-
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spersky Lab Polska Sp. z o.o.; OAO Gazprom – Polgaz Telekom S.A. i Euro-
pol Gaz SA; OAO Lukoil – Lukoil Polska; Siewierstallat – Siewierstallat Si-
lesia) (List…, 2011).

Główni inwestorzy rosyjscy na rynku europejskim to przede wszystkim 
firmy energetyczne (wynika to ze specyfiki gospodarki rosyjskiej). Oba-
wy co do uzależnienia energetycznego od Rosji zostały zatem dodatkowo 
spotęgowane faktem inwestycji firm z tego sektora w naszym kraju. Na-
wet sprawa próby przejęcia polskich Azotów Tarnów przez rosyjską firmę 
Acron dotyczyła także energetyki, gdyż zakłady chemiczne uzależnione są 
w ogromnej mierze od dostaw gazu ziemnego. 

Geoekonomiczny charakter inwestycji rosyjskich w Polsce oddaje sys-
tematyka motywów politycznych ekspansji rosyjskiego kapitału w Euro-
pie, opracowana przez OSW, która wydzielała następujące przesłanki in-
westycji:
 – budowanie międzynarodowej pozycji Rosji.
  Jednym z priorytetów Kremla po 2000 r. było odzyskanie przez Ro-

sję znaczenia globalnego, jakie utraciła na skutek rozpadu ZSRR. 
Drogą do budowania mocarstwowego statusu Rosji zdaniem Krem-
la było również kreowanie potęgi międzynarodowej rosyjskich kon-
cernów. Sposobem na to miała być m.in. próba monopolizowania 
niektórych branż.

 – „neutralizowanie” krajów czy organizacji ocenianych jako potencjal-
ne zagrożenie dla interesów Rosji. Realizacji tego celu służyły rosyj-
skie inwestycje (bądź plany) w Europie Środkowej, np. na Węgrzech, 
dzięki którym rosyjski kapitał mógłby starać się wpływać np. na poli-
tykę energetyczną UE i torpedować rozwiązania prawne dla niej nie-
korzystne (np. południowoeuropejski gazociąg Nabucco, czy współ-
praca Gazpromu z Algierią, istotnym dostawcą gazu do UE).

 – wyprowadzenie kapitału spod bezpośredniej kontroli rosyjskich 
władz i uniezależnianie od wpływów politycznych

Realizacja celów ekonomicznych rosyjskiej ekspansji jest równocze-
śnie zbieżna z celami politycznymi rosyjskiej aktywności w świecie. Decy-
zje o inwestycjach zagranicznych z punktu widzenia koncernów zazwyczaj 
mają uzasadnienie ekonomiczne, a jednocześnie wpisują się w politykę za-
graniczną Kremla. Dzięki temu zawiązuje się swoista symbioza, w której 
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inwestorzy rosyjscy osiągają wysokie dochody oraz zyskują bardzo ważne-
go lobbystę (tj. Kreml) dogodnych dla siebie warunków ekspansji. Zbież-
ność celów politycznych i ekonomicznych rosyjskiej ekspansji w dużej mie-
rze jest wynikiem silnego związku państwa z gospodarką. Kreml nie tylko 
kreuje politykę gospodarczą kraju, wykorzystując do tego politykę celną, 
podatkową, monetarną itp., ale również jest aktywnym podmiotem rosyj-
skiej gospodarki. Udział sektora publicznego w 2006 r. w generowaniu PKB 
Rosji EBOR oszacował na 35% (Wiśniewska, 2011, s. 13–16). 

Wyżej ukazana systematyka dotycząca inwestycji rosyjskich sprawdza 
się także w odniesieniu do Polski. Widać to doskonale na wybranych przy-
kładach, jak kwestia prywatyzacji Rafinerii Gdańsk, Lotosu, próbie przeję-
cia Azotów Tarnów. W tej ostatniej kwestii kroki zapobiegawcze ze strony 
władz Polski wynikały z obaw co do prawdziwych intencji strony rosyjskiej. 
Z ekonomicznego punktu widzenia rosyjska próba przejęcia firmy nie po-
winna wzbudzać jakiś szczególnych emocji. Jednak, zdaniem rzeczniczki 
i zastępcy dyrektora w biurze komunikacji społecznej Ministerstwa Skar-
bu Państwa Acron byłby poważnym zagrożeniem dla podmiotów powiąza-
nych z polskim sektorem chemicznym. Wynikać to miało z faktu, iż głów-
nym dostawcą gazu była rosyjska spółka, a tarnowskie Azoty głównym 
odbiorcą tego surowca, stąd należałoby uwzględnić także wpływ przejęcia 
na polskiego pośrednika w dostawie, czyli PGNiG (Polacka, 2012). 

Energetyka 

Logikę rywalizacji geoekonomicznej w sferze energetyki opisuje wyżej za-
rysowana problematyka inwestycji rosyjskich w polski sektor energetycz-
ny. Reakcje polskie na działania podmiotów rosyjskich były motywowa-
ne bezpieczeństwem energetycznym czy szerzej – ekonomicznym, mimo 
oczywistych pozytywów tego typu inwestycji. Zdaniem ich przeciwników 
przy wpuszczaniu firm energetycznych do Polski powinien być brany pod 
uwagę jako poważne polityczne ryzyko niejasny charakter funkcjonowa-
nia rosyjskiej branży paliwowej. Ilustrować to miały przykłady z Bułga-
rii i Rumunii, gdzie Lukoil oskarżano o dumping, manipulowanie cenami 
ropy oraz nieuczciwe zagrania (Socha, Grzeszak, 2002). Sprawa prywaty-
zacji Rafinerii Gdańskiej znalazła oddźwięk w tzw. aferze orlenowskiej. 
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Powołana do tego celu komisja śledcza (działająca od 28 maja 2004 r. do 
19 września 2005 r.) ustaliła, iż w kwestiach prywatyzacji polskich spółek 
naftowych czołowi biznesmeni polscy, osoby powiązane ze spółkami skar-
bu państwa oraz politycy wykazali się co najmniej rażącą niekompetencją 
lub działali na szkodę państwa. Wyniki prac komisji pokazały także wy-
raźne zainteresowanie Rosji polskimi spółkami naftowymi, w których po-
siadanie chciały wejść różnymi drogami, m.in. przy pomocy służb specjal-
nych Rosji, osoby związane z energetyką rosyjską. Skala działań rosyjskich 
była na tyle duża, iż zarzuty komisji dotyczyły najwyższych funkcjonariu-
szy państwowych, na czele z prezydentem i premierem (Sprawozdanie Ko-
misji…, 2006, s. 126–146). 

Jeżeli chodzi o kwestie surowców energetycznych pomiędzy Polską i Ro-
sją, mamy do czynienia z typową grą geoekonomiczną, w której FR chce 
utrzymać stan polskiego uzależnienia od rosyjskich dostaw, a z polskiej 
strony obserwujemy próby zdywersyfikowania dróg przesyłu gazu. Ma to 
wymiar szerszy, gdyż Polska usiłuje prowadzić w Europie politykę ograni-
czania dostaw rosyjskich surowców energetycznych, szczególnie jeśli cho-
dzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Przykładem są polskie plany dostaw 
gazu LNG dla państw regionu poprzez terminal LNG w Świnoujściu i pla-
ny budowy gazociągu ze Skandynawii, który miałby zaopatrywać region 
w surowiec. Ze swej strony FR prowadzi politykę zwiększania swego udzia-
łu w rynku europejskim, współdziałając z takimi państwami jak Niemcy 
i usiłując zablokować polskie plany. Wzajemna rywalizacja doprowadziła 
do postawienia na forum unijnym tej problematyki w związku z pozwole-
niem Komisji Europejskiej na szersze wykorzystanie lądowej odnogi Nord 
Streamu, gazociągu Opal, który zmniejszałby popyt w Europie Środkowej 
na dostawy z istniejących alternatywnych szlaków (Łoskot-Strachota, 2016). 
Polska zapowiedziała protest wobec tych decyzji (KE udostępnia…, 2016).

Polska uzależniona jest wciąż w dużej mierze od dostaw rosyjskiego 
gazu, co przekłada się na cenę tego surowca. RP jest krajem, który w Euro-
pie płaci jedną z najwyższych cen za rosyjski gaz. Rosyjski ekspert Witalij 
Krjukow z firmy IFD ocenił, iż najdrożej za rosyjski gaz płaciły państwa, 
które nie miały alternatywnych źródeł dostaw. Najtaniej za swój surowiec 
Gazprom liczył Wielkiej Brytanii, która ma najbardziej konkurencyjny ry-
nek gazu w Europie i połączenia do importu gazu z Norwegii, Belgii, Ho-
landii, a także kilka gazoportów (Kublik, 2013).
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Relacje handlowe 

Stosunki handlowe przybierają charakter gry geoekonomicznej pomię-
dzy dwoma państwami z uwagi na konkurencyjny charakter uczestnic-
twa poszczególnych krajów w gospodarce globalnej. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę stosunki Polski i Rosji, to geoekonomia będzie tu dostrzegana także 
ze względu na charakter uczestnictwa obu krajów w często konkurencyj-
nych ugrupowaniach czy biegunach gospodarczych, jakimi są Unia Euro-
pejska i tworzone przez Rosję instytucje integracji gospodarczej na obsza-
rze WNP. Jak pisał C. Jean, konflikt geoekonomiczny będzie się toczył na 
poziomie światowym pomiędzy tworzącymi się obecnie biegunami geo-
ekonomicznymi i – na poziomie regionalnym – wewnątrz każdego z bie-
gunów, gdzie każde państwo będzie się starać zwiększyć swą własną kon-
kurencyjność dla uzyskania większego bogactwa i zwiększenia dobrobytu 
własnych obywateli. Geoekonomia uznaje bowiem za centralny interes 
państwa promowanie dobrobytu własnych obywateli (Jean, 2003, s. 211).

Z uwagi na konkurencyjny charakter bloków integracyjnych, w których 
uczestniczy Polska i Rosja, rywalizacja między nimi będzie przybierać for-
my geopolitycznej walki, w której geoekonomia staje się narzędziem tej po-
lityki. Instrumenty normalnego działania ekonomicznego wykorzystywane 
są w tym przypadku nie na rzecz produkcji i handlu, z wzajemną korzy-
ścią lub przynajmniej bez naruszania interesów innych, lecz dosłownie jako 
„broń” dla osiągania celów analogicznych do tych, które uzyskuje się z uży-
ciem siły zbrojnej, to znaczy złamania woli oporu nieprzyjaciela (np. pozba-
wiając go jego własnych zdolności wojskowych, zadając ciężkie straty jego 
bazie produkcyjnej, wywołując głód, epidemie, rozruchy, zmianę klasy rzą-
dzącej lub rządu, zamachy stanu, secesje itp.) (Jean, 2003, s. 219). W wielu 
aspektach elementy polityki handlowej pomiędzy Polską a Rosją będą mia-
ły także charakter rywalizacji geoekonomicznej w rozumieniu E. Luttwa-
ka, który uważał, że geoekonomia w przeciwieństwie do wojny ekonomicz-
nej stawia sobie za główny cel nie osłabienie gospodarki przeciwnika, lecz 
wzmacnianie własnej gospodarki tak, by uczynić ją bardziej konkurencyj-
ną. Współzawodnictwo geoekonomiczne, jak je przedstawia Luttwak, jest 
w istocie konfrontacją mającą na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 
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własnych czołowych przedsiębiorstw i obecności całego systemu gospodar-
czego kraju (Jean, 2003, s. 233).

Jak zauważają geoekonomiści, istotą konkurencji w tej strategii jest tak-
że stosowanie pozataryfowych barier, które zasadniczo gwałcą – nawet jeśli 
nie naruszają formalnie – reguły w zakresie konkurencji i swobody handlu 
przyjęte na poziomie światowym, wielostronnym lub dwustronnym (Jean, 
2003, s. 234). 

Jak widać, sankcje objęły grupy towarów rolno-spożywczych, gdyż to 
one w dużej mierze wrażliwe są na pozataryfowe narzędzia polityki geoeko-
nomicznej. Pretekstem bowiem do ich wprowadzenia były różnego rodzaju 
zarzuty ze strony Rosji o nierespektowaniu przepisów fitosanitarnych (Ko-
lejne sankcje…, 2015). Towary z innych grup, jak maszyny i urządzenia czy 
chemikalia, są bardzo potrzebne gospodarce rosyjskiej, więc zgodnie z lo-
giką geoekonomiczną nie zostały objęte sankcjami. Warto również zwrócić 
uwagę na fakt, że rosyjskie embargo na polskie produkty rolno-spożywcze 
i produkty z innych krajów UE, jest także, według oświadczeń przedsta-
wicieli FR sposobem na odbudowywanie własnej produkcji rolnej, której 
trudno konkurować z dotowaną i stojącą na wysokim poziomie produkcją 
krajów unijnych.

Skomplikowany system wymogów importowych (jak certyfikaty, świa-
dectwa sanitarno-epitemiologiczne) w FR ułatwia stosowanie przez ten kraj 
dodatkowych pozataryfowych ograniczeń i arbitralność wydawania decy-
zji, zwłaszcza jeśli idzie o przepisy fitosanitarne, czego przykładem są em-
barga na polską i unijną żywność. 

Decyzja Rosji o wprowadzeniu embarga na polskie produkty pod koniec 
2005 r. była spowodowana nie tylko przyczynami wynikającymi z niepra-
widłowości zachodzących przy transporcie. Prawdopodobnie była ona od-
powiedzią na poparcie przez Polskę prozachodnich dążeń Ukrainy („poma-
rańczowa rewolucja”) oraz stworzenie przez Kazimierza Marcinkiewicza 
jesienią 2005 r. pierwszego rządu PIS-u – partii tradycyjnie niechętnej Rosji 
(Solska, 2013). 

Rosyjskie embarga na polską żywność mogą być także środkiem sty-
mulującym rozwój własnej produkcji rolnej. Ich cel to ochrona rodzimych 
wytwórców, a także, co wydaje się najbardziej prawdopodobne – mogą 
być próbą ściągnięcia kapitału zagranicznego i bezpośrednich inwestorów 
zagranicznych na teren FR, którzy wobec utrudnień eksportowych mo-
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gliby zdecydować się na przynajmniej częściową produkcję towarów już 
na terytorium FR. Świadczą o tym choćby plany zawarte w podpisanym 
30  stycznia  2010  r. przez prezydenta FR dekrecie „O zatwierdzeniu dok-
tryny bezpieczeństwa żywnościowego Federacji Rosyjskiej” (Доктрина 
продовольственной…, 2010). Strategia rozwoju polityki rolnej zakłada 
osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego m.in. poprzez rozwój krajo-
wej produkcji spożywczej (Tereszczuk, 2010, s. 12–13), kosztem oczywiście 
udziału w rynku producentów zagranicznych.

Wnioski 

Geoekonomia w stosunkach polsko-rosyjskich widoczna jest szczególnie 
w relacjach energetycznych i handlowych. Przede wszystkim to Rosja sto-
suje strategię geoekonomiczną w odniesieniu do Polski, z uwagi na swój 
potencjał i możliwości w tej mierze, a to dzięki scentralizowanemu cha-
rakterowi państwa rosyjskiego oraz interwencjonizmowi państwowemu 
w gospodarce. Należy także podkreślić, iż w odniesieniu do Federacji Ro-
syjskiej geoekonomię będziemy przedstawiali w rozumieniu, jakie prezen-
tował np. C. Jean – czyli posługiwanie się narzędziami ekonomicznymi dla 
realizacji celów geopolitycznych. To postrzeganie geoekonomii jest inne 
od tego, jakie przedstawił twórca tego pojęcia E. Luttwak, który uważał, że 
to cele ekonomiczne mają pierwszeństwo przed geopolitycznymi.

DR RAFAŁ LISIAKIEWICZ

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
r.lisiakiewicz@gmail.com
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