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Federacja Rosyjska od stuleci wykazuje ambicje mocarstwowe, stara się je reali-
zować pomimo, a nawet wbrew, realnym ograniczeniom czy przeszkodom, prze-
ważnie o charakterze wewnętrznym. Istotne więc są plany władz rosyjskich oraz 
możliwości rozwoju pojawiające się przed tym państwem w XXI w. Tym zagad-
nieniom poświęcona jest praca zbiorowa Rosja. Ambicje i możliwości w XXI wie-
ku, pod redakcją Kazimierza Albina Kłosińskiego. We wstępie czytamy, że „grono 
osób kompetentnych, naukowo ambitnych, reprezentujących różne dziedziny oraz 
ośrodki akademickie – znając uwarunkowania historyczne Rosji oraz determinan-
ty, które stwarza Rosja dla przyszłości świata, a także Polski – postanowiło realnie 
spojrzeć na Rosji ambicje oraz możliwości społeczno-gospodarcze” (s. 10). Na 
treść powyższego opracowania składają się publikacje ekspertów z różnych ośrod-
ków badawczych, reprezentantów polityki Polski, Rosji oraz polityki europejskiej 
i gospodarki, sektora bankowego czy też w zakresie technologii.

Omawiana publikacja składa się z 4 części, w których zawiera się 19 roz-
działów. Autorami części pierwszej, Pozycja gospodarki rosyjskiej w świecie, są: 
Kazimierz A. Kłosowski, Helena Żukowska, Renata Pęciak, Marcin Czarnacki, 
Piotr Rubaj, Tatiana Rozumowska-Gapeeva i Agata Wancio. Wśród autorów dru-
giej części, Rosja – Unia Europejska – Polska, znajdują się: Katarzyna Żukrowska, 
Józef Misala, Elżbieta Siek, Paweł Bożyk oraz Józef Osoba. W części trzeciej, Roz-
wój sektora usługowego, bankowego oraz kapitałowego Rosji, spośród autorów 
wymienić należy: Stanisława M. Szukalskiego, Eugeniusza Gostomskiego, Dorotę 
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Annę Mikulską, a także Jolantę Sprysak. Część czwarta, Polityka Rosji w XXI wie-
ku, zawiera artykuły m.in.: Anny Visvizi, Tomasza Kapuśniaka, Jadwigi Stachury 
i Jolanty Kwiecień- Rosińskiej.

Spośród wielu ciekawych publikacji zostaną omówione trzy artykuły. Pierw-
szy z nich, Kazimierza A. Kłosińskiego, Profil cywilizacyjny Rosji, przedstawia 
czytelnikowi cywilizacyjne i kulturowe podstawy współczesnej Rosji. Trudno nie 
zgodzić się, z podkreśloną na wstępie kulturową odmiennością Rosji od cywilizacji 
Zachodu. Opiera się ona na dwóch podstawowych filarach: religii prawosławnej, 
mającej swe korzenie w kulturze bizantyjskiej, umożliwiającej wykształcenie się 
silnej hierarchiczności oraz imperium tatarskim, które, bazując na strukturach woj-
skowych oraz na absolutystycznej i autorytarnej władzy wodza, sprawiło, że do dziś 
bardzo wysoko ocenia się w Rosji przywódców dysponujących silnym autorytetem. 
Spuścizna obu kultur stanowi przyczynę nasilonej ekspansji terytorialnej państwa 
rosyjskiego. Wdrażane w Rosji od początku lat 90. XX w. reformy, zaowocowały 
wprowadzeniem gospodarki kapitalistycznej oraz ustroju demokratycznego, jed-
nakże trudno nie zgodzić się z tezą autora, że były one niepełne, a powołując się na 
A. Mielwila twierdzi on, iż doszło w Rosji do sytuacji, w której „formalne instytucje 
demokratyczne wykorzystywane są w niedemokratycznych celach” (s. 16). Prze-
prowadzona analiza różnorodnych wskaźników ekonomicznych świadczy o zaco-
faniu gospodarczym, finansowym i technologicznym kraju. Ponadto ujemny przy-
rost naturalny oraz występowanie efektu starzenia się społeczeństwa, w połączeniu  
z jego nihilistyczną postawą (s. 21) i niewielkim stopniem zaangażowania w życie 
polityczne i społeczne, stawia przed władzami ogromne wyzwanie. W zakończeniu 
autor widzi szansę Rosji na dalszy rozwój jedynie w układzie wielobiegunowym, 
co oznacza, że powinna ona pogodzić się definitywnie z utratą pozycji mocarstwa 
światowego, na rzecz mocarstwa regionalnego. Jest to opinia podzielana przez wie-
lu ekspertów, dająca Rosji największe szanse na rozwój.

Drugą, omówioną publikacją jest artykuł Ilościowe i jakościowe mankamen-
ty handlu między Polską a Rosją, Józefa Misali i Elżbiety Siek. Autorzy rozpoczy-
nają od przedstawienia asymetrycznego charakteru współpracy rosyjsko-polskiej. 
Ze względu na oczywiste różnice potencjałów obu krajów, również ich wymiana 
nie jest symetryczna, przy czym zaznacza się, że ma miejsce postępujące uzależ-
nienie gospodarki polskiej od wymiany z Rosją. Tempo zmian obrotów handlo-
wych jest skorelowane z czynnikami zewnętrznymi, niemającymi bezpośrednio 
wpływu na oba kraje (np. światowe spowolnienia gospodarcze czy kryzys), jed-
nakże wpływają na nie także uwarunkowania zależne od państw, np. spadek tem-
pa wzrostu gospodarczego jednego lub obu partnerów. W dalszej części autorzy 
dokonują analizy struktury towarowej i rodzajowej wymiany handlowej obu kra-
jów. W polskim imporcie dominują paliwa mineralne (ok. 75–85%), co obrazu-
je uzależnienie polskiej gospodarki od rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego 
oraz zaznacza przewagę produktów surowcochłonnych w imporcie Polski. Polski 
eksport jest bardziej zróżnicowany: maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, 



187ROSJA. AMBICJE I MOŻLIWOŚCI W XXI WIEKU...

artykuły przemysłowe oraz chemikalia (s. 167). Są to produkty bardziej kapitało-
chłonne oraz technologicznie intensywne, trudne do imitacji. Charakter wymiany 
polsko-rosyjskiej jest więc międzygałęziowy. Analizując te dane łatwo zauważyć, 
że dążenie do integracji Polski z Zachodem umożliwiło znaczny rozwój gospo-
darczy, zwiększenie innowacyjności i poziomu technologicznego. W gospodarce 
rosyjskiej natomiast znikome są podobne tendencje rozwojowe. Ponadto wzrasta-
jący permanentnie udział surowców naturalnych w eksporcie tego kraju świadczyć 
może o braku presji władz na zwiększanie innowacyjności gospodarczej, pogłębia 
też zacofanie gospodarcze i sytuację państwa na tle innych krajów. Warto pod-
kreślić, że duże znaczenie dla poprawy rosyjskiej ekonomii może mieć napływ 
inwestycji zagranicznych i zmiany kierunku wydatkowania kapitału pochodzącego 
z eksportu surowców w celu zwiększania innowacyjności. Nasuwa się pytanie, czy 
władze rosyjskie zdołają przeciwstawić się dążeniom oligarchów do maksymaliza-
cji zysków ze sprzedaży paliw mineralnych i wprowadzą niezbędne państwu refor-
my. Dobrym podsumowaniem całokształtu handlowych stosunków Polski i Rosji 
jest przeprowadzona analiza bilansu handlowego. Wykazuje on trendy spadkowe 
co prowadzi do  pogłębiania się polskiego deficytu bilansu handlowego.

Autorzy konkludując stwierdzają, że bazą dla właściwych kontaktów han-
dlowych między Polską a Rosją powinny być przejrzyste zasady i jasne, długookre-
sowe strategie przygotowywane przez rząd Polski, w celu podkreślenia niezmien-
ności interesów oraz dążenia do ustanowienia partnerskich stosunków. Wydaje się 
ważny fakt, że Polska, jako członek Unii Europejskiej może w Rosji odegrać rolę 
promotora wdrażania unijnych rozwiązań gospodarczych, by możliwie najbardziej 
usprawnić i ułatwić współpracę handlową.

Kolejnym ciekawym opracowaniem jest tekst Tomasza Kapuśniaka pt. 
Zmiany wewnętrzne w Rosji w dobie Władimira Putina, w którym przedstawił on 
ośmioletni okres prezydentury Władimira Putina, oraz zmiany zachodzące w tym 
czasie w państwie rosyjskim. Reformy w sferze polityki dotyczyły głównie kon-
solidacji władzy oraz umacniania własnej pozycji przez wymianę elit związanych 
z poprzednikiem, Borysem Jelcynem, na zaufanych sobie ludzi, najczęściej mają-
cych powiązania z służbami specjalnymi. Miało wówczas miejsce zmniejszenie 
pluralizmu politycznego, które przybrało formę zwalczania opozycji. Przeprowa-
dzona z inicjatywy Putina centralizacja państwa spowodowała silniejsze związanie 
podmiotów Federacji Rosyjskiej z jej centrum, Kremlem. Autor zaznacza, że doko-
nało się jednoczesne ograniczenie swobody w polityce oraz ekonomii. Ogromnym 
problemem w Rosji jest, zdaniem autora, tworzenie niejasnych związków na styku 
polityki i biznesu, co umożliwia osobom, związanym z rządzącymi dochodzenie 
do wielkich majątków, jak również przyczynia się do rozwoju korupcji. Stawia 
również tezę, że w rosyjskiej gospodarce następuje proces zamykania się na zagra-
niczny kapitał i zmniejszania udziału zagranicznych przedsiębiorstw na rosyjskim 
rynku. Teza o malejących inwestycjach zagranicznych w Rosji w dobie Putina 
jest dość kontrowersyjna, gdyż poziom inwestycji zagranicznych w tym okresie 
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wykazywał tendencję wzrostową. Autor przedstawia pogląd, że postępująca cen-
tralizacja władzy utrudnia, a wręcz odwraca, procesy demokratyzacyjne w kraju, 
powodując niemożność ukształtowania się pełnego i samoświadomego społeczeń-
stwa obywatelskiego. Rządzący usiłowali tworzyć pozory istnienia społeczeństwa 
obywatelskiego, np. poprzez ustanowienie Izby Społecznej czy licznych organiza-
cji młodzieżowych. Okazały się one organizacjami fasadowymi. Faktem jest, że  
w Rosji rozwój właściwie funkcjonującego społeczeństwa jest znacznie utrudnio-
ny. Putinowska „dyktatura prawa” świadczy o wykorzystywaniu przepisów i norm 
dla osiągania celów politycznych, ograniczenia wolności i swobód obywatelskich. 
Jego zdaniem, wykorzystując środki masowego przekazu, władze dopuszczają się 
manipulacji społeczeństwem. Nie da się zaprzeczyć, że ma miejsce fałszowanie  
i zatajanie informacji lub ich części, lecz pamiętać należy, że w Rosji rośnie rzesza 
niezależnych dziennikarzy, którzy za cel stawiają sobie pełne i prawdziwe infor-
mowanie społeczeństwa, co może być kłopotliwe dla elit rządzących.

Konkludując, autor wysnuwa wnioski pesymistyczne, mówiące o postępują-
cej dominacji energetycznej Rosji nad państwami europejskim oraz negatywnych 
zmianach w państwie i ich wpływie na kraje ościenne. Stawia pytania o przyszłość 
regionu, o możliwy wpływ Unii Europejskiej na wydarzenia w Europie Wschod-
niej i jej politykę w tym zakresie. Argumenty i przykłady przytoczone w omawia-
nym artykule w pewnych aspektach naświetlają wady i niedociągnięcia procesów 
zachodzących w Rosji, jednakże wydaje się, że autor zdaje się nie dostrzegać po-
zytywnych stron zachodzących tamże zmian.

Publikacja zbiorowa pod redakcją prof. KUL, dra hab. Kazimierza A. Kło-
sowskiego, Rosja. Ambicje i możliwości w XXI wieku, jest pozycją ciekawą, przed-
stawiającą szeroki wachlarz zagadnień związanych z państwem rosyjskim. Jest 
ona godna polecenia wszystkim zainteresowanym tematyką rosyjską, zwłaszcza  
w kontekście gospodarczym i politycznym, gdyż przystępnie i ciekawie rysuje 
obraz współczesnej Rosji.


