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RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT TRUDNOŚCI STOWARZYSZENIA 
UKRAINY Z UE W DOBIE KRYZYSU STREFY EURO

Ewoluujący i przekształcający się dynamicznie kryzys zadłużeniowy strefy euro  
u progu drugiej dekady XXI w., nie daje o sobie zapomnieć. Wzbudza szereg kon-
trowersji ekonomicznych, politycznych, społecznych i międzynarodowych. Unia 
Europejska nie ma ani czasu, ani zasobów na rozrachunki i podchodzi bardzo 
ostrożnie do licznych pytań z zewnątrz, co stanowi ogromne wyzwanie zarówno 
dla samej Unii, Europy, jak i całego świata. Wynika to z faktu, że UE znalazła się 
w stanie zagrożenia, nie mając sprecyzowanych poglądów wobec siły mechanizmu 
globalizacji.

Założeniem niniejszego raportu jest przedstawienie trudności stowarzysze-
nia Ukrainy z UE w kryzysie strefy euro. Państwo to również stanęło przed bezpre-
cedensowym kryzysem gospodarczym i finansowym, który w latach 2010–2011 
został spotęgowany bardzo niestabilną sytuacją polityczną. Powstałe pod koniec 
2011 r. okoliczności kryzysowe wywołują szereg nowych wyzwań i zagrożeń, któ-
re decydują o istotnym znaczeniu Ukrainy w strukturach stowarzyszeniowych UE. 
Mimo, że kryzys UE jest daleki od zakończenia, z pewnością decyduje o inte-
resującym, choć niezwykle złożonym problemie badawczym mającym charakter 
interdyscyplinarny. Konieczne jest więc stawianie pytań i szukanie odpowiedzi, 
jak dalece obecna sytuacja wpłynie na współpracę Ukrainy z UE i z jakimi trudno-
ściami będzie musiało borykać się stowarzyszenie Ukrainy z UE w dobie obecnego 
kryzysu strefy euro.
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W badaniu tego problemu spore znaczenie odegrały liczne placówki nauko-
wo-badawcze, publikacje i materiały analityczne ośrodków i instytutów badań,  
w szczególności ośrodków badawczych, zarówno państwowych, jak i działa-
jących jako organizacje pozarządowe, m.in. Polski Instytut Spraw Międzynaro-
dowych (PISM), Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), Centrum Stosunków 
Międzynarodowych, Instytut Geopolityki czy Instytut Studiów Strategicznych. 
Szczególną rolę odgrywa Instytut Gospodarski Światowej i Stosunków Międzyna-
rodowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Інституту світової економіки  
і міжнародних відносин НАН України – najwyższa państwowa organizacja ba-
dawcza na Ukrainie), oraz Ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i Politycz-
nych im. Ołeksandra Razumkowa (Український центр економічних і політичних 
досліджень імені Олександра Разумкова). Wśród materiałów źródłowych waż-
ną pozycję zajmują: Otwarta Europa Fundacji Batorego; HVG-ORAC Publishing 
House Ltd., Węgry; oraz sprawozdania Ukrainy, Komisji Europejskiej, Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Duży 
wkład w rozwój tej problematyki wnoszą tacy naukowcy z Polski, jak: G. Gro-
madzki G. oraz P. Tokarski. Wśród naukowców ukraińskich wymienia się I. Luba-
szenkę oraz O. Chornoplechę. W swoich pracach omawiają oni sprawę stworzenia 
wizerunku państwa w odniesieniu do problemów związanych ze stowarzyszeniem 
Ukrainy z UE, uwzględniając różne aspekty i punkty widzenia.

Dzięki wyżej wymienionym placówkom naukowo-badawczym, publika-
cjom i materiałom źródłowym ośrodków i instytutów badań, są badane i aktualizo-
wane nadzwyczaj ważne sprawy pozycji międzynarodowej Ukrainy w odniesieniu 
do stowarzyszenia z UE, nakreślane problemy tworzenia międzynarodowego wi-
zerunku ekonomicznego, przeprowadzane są analizy polityczne i tworzone pro-
gnozy strategiczne w kontekście szeroko ujętych badań na temat następstw kry-
zysu strefy euro dla świata i Europy. Sprawę tę szeroko omawiano także podczas 
tzw. okrągłych stołów. W Internecie pojawiają się prace na podstawowe tematy, 
brakuje jednak opracowań publicystycznych i naukowych, które dotyczyłyby spra-
wy utworzenia nowego wizerunku gospodarczego Ukrainy i opisywałyby szczegó-
łowo problem kryzysu strefy euro w kontekście kryzysu UE.

Oceniając obecnie panującą sytuację na arenie międzynarodowej, można 
zauważyć, że Unia Europejska, Ukraina i wspólnota międzynarodowa, są zaniepo-
kojone możliwymi skutkami zachodzących na Ukrainie. Mający wiele źródeł kry-
zys strefy euro w latach 2010–2012 zdominował debatę ekonomiczną i polityczną  
w UE. Wywołuje ona silne turbulencje międzynarodowe oraz nowe wyzwania dla 
funkcjonowania całej UE. Pod znakiem zapytania stawia istnienie strefy euro, ale 
także formę i przyszłość integracji europejskiej1.

Tymczasowo sytuację polityczną i ekonomiczną na Ukrainie poprawiły wy-
bory prezydenckie, które odbyły się w lutym 2010 r. W czerwcu tego samego roku 

1 P. Tokarski, Kryzys w strefie euro: rozwój, dylematy, perspektywy, „Polski Przegląd Dyplo-
matyczny” 2012, nr 3 (61) lipiec–wrzesień, s. 5.
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austriackie Ministerstwo Finansów oraz Wiedeński Instytut Międzynarodowych 
Studiów Ekonomicznych, zorganizowały międzynarodowe seminarium ekspertów 
zajmujących się tymi zagadnieniami. W raporcie zanotowano, że kolejne miesiące 
i lata będą ważnym okresem dla wspólnych relacji Ukrainy i UE. Zapewne poja-
wi się mnóstwo nowych problemów, a wśród nich kluczową rolę będą odgrywać 
zachodzące zmiany na Ukrainie. Również sytuacja wewnątrz grupy rządzącej sta-
nowi duże znaczenie, chociażby pozycja R. Achmetowa i stosunki między władzą  
a opozycją – które mogą być słabe i podzielone lub zjednoczone i silne. UE ocze-
kuje zmian dotyczących wsparcia, stabilizacji i modernizacji Ukrainy, w której de-
mokracja odgrywa drugorzędną rolę, lub demokratyzacji, która poprowadzi Ukra-
inę do modernizacji – zdecyduje to o charakterze przyszłości stosunków w dążeniu 
do stowarzyszenia między UE a Ukrainą. W raporcie wymieniono dwa główne 
cele dla Ukrainy i UE: krótkoterminowy – zachowanie wyborczej demokracji,  
oraz długofalowy – budowa skonsolidowanej demokracji2.

Obecnie UE jest zmuszona działać bardziej ostrożnie. Niektórzy eksperci 
europejscy stwierdzają nawet, że po przyjęciu Chorwacji drzwi UE zamknęły się 
na długi czas. Spekulują także, że aby rozwiązać swoje problemy wewnętrzne, 
Unia będzie potrzebować co najmniej 10 lat. Biorąc pod uwagę wszystkie te czyn-
niki, integracja z UE jest dla Ukrainy zbyt skomplikowana. Ukraina powinna więc 
na razie zrobić wszystko, co możliwe, aby udowodnić UE, że jest godnym partne-
rem. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej nie doszło do skutku ze względu na 
działania władz ukraińskich, które świadczyły o nieprzestrzeganiu zasad demo-
kracji. W 2011 r. organizacja Freedom House odnotowała pogorszenie się sytuacji 
w Ukrainie w zakresie przestrzegania praw politycznych, swobód cywilnych oraz 
wolności mediów. W ostatnim czasie najpoważniejszym przypadkiem nieposzano-
wania wartości demokratycznych jest wykorzystanie sądów do walki z polityczną 
opozycją. Dla państw UE wewnętrzne sprawy Ukrainy są najpoważniejszym argu-
mentem za niepodpisaniem z Ukrainą umowy stowarzyszeniowej3.

Niezdolność do przeprowadzania reform gospodarczych, w tym głównie na-
prawy finansów publicznych, czego oczekuje UE oraz MFW kredytujący Ukrainę, 
są również nie bez znaczenia. Doskonałym tego świadectwem jest obecne dążenie 
ukraińskiego rządu do renegocjacji ustalonych 2009 r. warunków zakupu rosyj-
skiego gazu, głównie obniżki cen, co pozwoliłoby zmniejszyć deficyt budżetowy, 
a tym samym spełnić warunki otrzymania kolejnej transzy kredytu MFW bez re-
formowania rynku energetycznego i podniesienia cen gazu dla gospodarstw domo-
wych. Cel ten może być osiągnięty kosztem przystąpienia Ukrainy do powołanej 
w 2010 r. unii celnej między Rosją, Kazachstanem i Białorusią, a także kosztem 

2 Sprawozdania krajowe w sprawie Ukrainy (2011), COM (2011) 303, s. 9; Realizacja eu-
ropejskiej polityki sąsiedztwa w 2010 r., Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 25 maja 2011, SEC (2011) 646, Bruksela.

3 I. Lyubashenko, Perspektywy stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, „Biuletyn PISM” 
2011, nr 111 (860), s. 1.
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ustępstw wobec Rosji, która jest zainteresowana przejęciem kontroli nad ukraiń-
skim systemem gazociągów4.

W porównaniu z poprzednimi kandydatami, którzy chcieli wstąpić do UE, 
stosunki Ukrainy z UE nie są tak dobrze rokujące, ale istnieje perspektywa roz-
szerzenia współpracy gospodarczej Ukrainy z UE. Pojawił się pewien postęp  
w europejskich procesach integracyjnych tego państwa. Na tym etapie los Ukrainy 
w znacznej mierze zależy od dalszych negocjacji. Rzeczywistych gospodarczych 
osiągnięć na Ukrainie jest jak na razie zbyt mało, dlatego negocjacjom należy po-
święcić maksimum uwagi, aby UE zaproponowała Ukrainie przejście do następne-
go etapu pogłębienia współpracy gospodarczej. W tym celu Ukraina musi zmienić 
politykę gospodarczą, a jeśli chodzi o strategiczne interesy międzynarodowe, po-
winna odnowić utracone stosunki z UE jako kluczowym partnerem i w ten sposób 
przywrócić sobie autorytet międzynarodowy5.

W czasie kryzysu także Rosja oferuje Ukrainie w ramach integracji eura-
zjatyckiej bliższą współpracę. Ukraina przechodzi bowiem kluczowy moment 
określania kierunku polityki zagranicznej w kolejnych dekadach. Rząd ukraiński 
z jednej strony może w ramach euroazjatyckich struktur podążyć w stronę bliższej 
współpracy, z drugiej jednak wybrać wizję wymagających reform, zgodnie ze stan-
dardami UE. Relacje Kijowa z Brukselą i Moskwą w 2011 r. pokazują dobitnie, jak 
odmienne jest traktowanie Ukrainy przez Rosję i UE. Rosja za wszelką cenę chce 
utrzymać Ukrainę w swojej strefie wpływów, natomiast UE stawia sprawę odmien-
nie: jeśli Ukraina będzie gotowa, może się z UE częściowo integrować6.

Ukraina potrzebuje pomocy UE, niestety, obecnie uwaga ukraińskiego rzą-
du jest skupiona głównie na problemach politycznych, a nie gospodarczych. Suk-
ces Ukrainy w odbiorze jej obywateli oraz za granicą zależy od tego, jak Ukra-
ina będzie się zachowywać jako ekonomiczny gracz, zarówno w czasie obecnego 
kryzysu strefy euro, jak i w kolejnych etapach integracyjnych. Zmiana wizerun-
ku Ukrainy może stać się podstawą społeczno-gospodarczego wzrostu znaczenia 
państwa, a także jednym ze sposobów przezwyciężenia kryzysu w gospodarczym  
i politycznym życiu państwa. I właśnie w tym aspekcie sprawa nowego wizerun-
ku Ukrainy wychodzi na pierwszy plan. Europa chciałaby widzieć Ukrainę jako 
stabilnego partnera, jako państwo demokratyczne, które nie stwarza problemów 
innym, a co więcej, wzbogaca europejską wymianę gospodarczą, kulturalną, na-
ukową i informacyjną.

4 A. M. Dyner, Rosyjska propozycja integracji gospodarczej obszaru WNP a europejskie 
perspektywy Białorusi, „Biuletyn PISM” 2011, nr 107 (856), s. 1.

5 O. Chornoplecha, Problem formowania się ekonomicznego imidżu Ukrainy w kontekście 
Eurointegracji, „Bunyck”, nr 2 (67), УДК 339.924 (Badania Instytutu Gospodarki Światowej i Sto-
sunków Międzynarodowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Badania na rzecz ekonomii mię-
dzynarodowej), Kijów 2011, s. 2.

6 G. Gromadzki, Umowa stowarzyszeniowa – klucz do relacji Ukraina–UE, „Otwarta Euro-
pa”, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa–Kijów 2011, s. 6.
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Przy konstruowaniu pozytywnego odbioru Ukrainy należy wziąć pod uwagę 
mnóstwo czynników. Do wewnętrznych należą: społeczno-gospodarcza sytuacja 
państwa, która przejawia się np. w walce z korupcją, przestępczością i szarą stre-
fą. Do zewnętrznych natomiast należy: zewnętrzno-gospodarcza polityka Ukra-
iny, członkostwo w organizacjach międzynarodowych, wysoki stopień współpracy  
z kluczowymi partnerami itp. W 2011 r. wskaźnik wzrostu międzynarodowej wy-
miany towarów i usług zmalał do 5 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 13,8 
proc. Według wstępnych szacunków, w 2013 r. ma wzrosnąć do 5,6 proc. Główne 
przyczyny tegorocznego osłabienia dynamiki światowego handlu to głęboka re-
cesja w strefie euro, nasilający się kryzys zadłużenia i problemy z cenami niektó-
rych towarów, a także ryzyko geopolityczne. Perspektywa globalnej wymiany han-
dlowej w 2012 r. jest uzależniona w znacznym stopniu od wyraźnie rozbieżnych 
trendów gospodarczych w UE i USA, czyli dwóch najsilniejszych partnerów han-
dlowych. Kijów oficjalnie nie wypowiada się jednoznacznie na temat priorytetu  
w integracji stref wolnego handlu – strefą UE czy Wspólnoty Niepodległych 
Państw. Porozumienie w sprawie strefy wolnego handlu z państwami WNP tworzy 
korzystne warunki dla dostępu towarów ukraińskich na rynek państw WNP. Usta-
nowienie strefy wolnego handlu z UE pozwoli Ukrainie oswoić rynki globalne. Po-
rozumienie otwiera ogromne możliwości, z których Ukraina powinna skorzystać, 
by jej towary mogły być konkurencyjnymi na rynku europejskim7.

Tworzenie pozytywnego wizerunku Ukrainy jest aktualne, szczególnie  
w warunkach zaostrzenia walki wewnętrzno-politycznej i kryzysu wewnętrz-
no-gospodarczego w pojednaniu z wykorzenieniem procesów globalizacyjnych. 
Szczególnie uwzględniając złożoność kryzysu strefy euro, pogłębionego skutkami 
kryzysu globalnego, kiedy Ukraina nie może zostać sama w walce ze zjawiskami 
kryzysu bez pomocy gospodarczej wspólnoty światowej i przede wszystkim tak 
strategicznie ważnego partnera, jakim jest UE. Ukraina jeszcze na początku swojej 
niezależności wyznaczyła, jak ważny jest rozwój stosunków z UE i perspektywa 
otrzymania pełnoprawnego członkostwa w tej organizacji. Aby stronom udało się 
ostatecznie uzgodnić polityczną część umowy stowarzyszeniowej, UE powinna 
postrzegać Ukrainę jako silne demokratyczne państwo z potężnym potencjałem na 
przyszłość, w tym celu potrzebne jest utworzenie pozytywnego międzynarodowe-
go wizerunku Ukrainy.

7 Z. Horváth, Podręcznik Unii Europejskiej, Budapest 2012, s. 378.


