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Stosunki między dwoma największymi graczami w przestrzeni europejskiej - Unią 

Europejską a Federacją Rosyjską mają duże znaczenie, ponieważ od ich oddziaływania zależy 

przyszłość naszego wspólnego kontynentu w XXI wieku
1
. Historię Europy trudno wyobrazić 

bez Rosji, jak i historię Rosji - w oderwaniu od Europy. Przez wieki Rosja uczestniczy w 

tworzeniu europejskiej rzeczywistości w jej wymiarach politycznych, gospodarczych i 

kulturalnych. Ale w tym samym czasie od wieków przedmiotem dyskusji jest znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, jakie są granice możliwego zbliżenia między Europą a Rosją, w jakim 

stopniu Rosja jest „Europą”
2
. Tworzenie wzajemnie korzystnego i równego partnerstwa z Unią 

Europejską była i pozostaje jednym z priorytetów rosyjskiej polityki zagranicznej, kluczem do 

utrzymania trwałości architektury bezpieczeństwa europejskiego. 

Potencjał partnerstwa między UE a Rosją jest ogromny, jest to prawie 650 milionów 

ludzi żyjących na obszarze ponad 21 milionów kilometrów kwadratowych. Łączy nas wiele - 

komplementarność i współzależność gospodarcza, niepodzielność bezpieczeństwa 

europejskiego, rozległych kontaktów ludzkich, wspólne korzenie kulturowe, ale również dużo 
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nas dzieli, ponieważ Rosja cały czas próbuje wykorzystać UE do swoich interesach
3
. Tak, 

porównując dokumenty UE (Wspólna Strategia Unii Europejskiej wobec Rosji, która była 

pierwszym dokumentem tego typu w dziejach UE) a Rosji (Średniookresową strategię rozwoju 

stosunków pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską w latach 2000-2010) można 

zauważyć, że Unia Europejska i Rosja miały całkowicie odmienne aspiracje i interesy 

wynikające ze wzajemnej współpracy. Unia Europejska chciała bezpiecznego i stabilnego 

sąsiada, a Rosja poprzez współpracę z UE pragnęła podnieść swoją pozycję międzynarodową. 

Strategia UE mówiła o unijnej „pomocy” i „wkładzie” w rosyjskie przemiany. Moskwa wolała 

wykorzystywać „gospodarczy potencjał” Unii Europejskiej dla realizacji konkretnych celów 

długoterminowych. 

Na początku XXI wieku Kreml wypromował hasło „rosyjskiej tożsamości”, opartej na 

samodzielności, suwerenności i niezależności Federacji Rosyjskiej w świecie
4
. W sferze 

polityki zagranicznej priorytetem stało się potwierdzenie mocarstwowej pozycji Rosji - 

samodzielnej także w kontaktach z UE, USA i Chinami. Co ciekawe, w większości sytuacji, 

kiedy pojawiał się kryzys w stosunkach z Zachodem, prezydent Władimir Putin udawał się w 

podróż po Chinach, Indiach
5
 oraz krajach Bliskiego Wschodu. 

Rosja przekonała się, że mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej nie pozwolą jej 

na przeforsowanie ważnych dla niej interesów narodowych: budowania pozycji 

międzynarodowej, dostępu do unijnych rynków, uzyskania pomocy finansowej i 

technologicznej UE. W rezultacie Moskwa konsekwentnie uprawia bilateralną politykę 

zagraniczną w stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej, ponieważ wobec każdego 

z nich z osobna mogła odgrywać rolę silniejszego partnera - wobec całej UE musiała 

ustępować
6
. W realizowanej od 2000 roku koncepcji polityki zagranicznej Rosja przywiązuje 

większą wagę do stosunków dwustronnych z poszczególnymi państwami UE, niż z organizacją 
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jako całością. Do najważniejszych mocarstw regionalnych zaliczyła: Niemcy, Francję i Wielką 

Brytanię, w mniejszym stopniu Włochy. Poprzez kontakty ze stolicami, a niekiedy samymi 

politykami z najważniejszych państw Europy Rosja umacniała swoje wpływy w Unii 

Europejskiej. Było to powodem wielu nieporozumień w łonie tej struktury, która nie potrafiła 

wypracować spójnej wschodniej polityki UE (np. kwestia Gazociągu Północnego). Władze 

rosyjskie umiejętnie to wykorzystywały, oddziałując na decyzje Brukseli za pośrednictwem 

kontaktów bilateralnych z krajami przynależącymi do organizacji.  

W ciągu ostatnich dwóch dekad wiele zostało zrobiono w relacjach Rosja - UE, a 

rezultatem są szczyty UE - Rosja, organizowane dwa razy w roku, które odgrywają kluczową 

rolę w pogłębianiu współpracy
7
. Tak, na szczycie w Sankt Petersburgu w maju 2003 roku 

osiągnięto porozumienie w sprawie budowania między UE a Rosją strategicznego partnerstwa 

poprzez utworzenie czterech wspólnych przestrzeni:  

 gospodarczej;  

 bezpieczeństwa zewnętrznego;  

 wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;  

 nauki i edukacji, z uwzględnieniem aspektów kulturowych.  

Rosja odrzuciła projekty unijnej polityki sąsiedztwa z lat 2003-2004: „Szerszej Europy” 

oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Mając aspiracje mocarstwowe, Moskwa nie zgodziła się 

na zrównanie jej z innymi państwami byłego Związku Radzieckiego
8
. Ponadto Kreml nie 

zaakceptował formy zakładającej jednostronne dostosowanie własnego ustawodawstwa do 

unijnego. 

W maju 2005 roku na szczycie UE -Rosja w Moskwie zostały przyjęte „mapy drogowe”, 

które stały się praktycznym narzędziem do wzmocnienia stosunków w tych obszarach, określiły 

ich harmonogram i konkretne cele na przyszłość. Warunki dalszej współpracy zostały 

osiągnięte 21-22 marca 2013 roku w Moskwie, gdzie odbyło się spotkanie Komisja Europejska 

- rosyjski rząd, co pozwoliło w pełni uwzględnić interakcję UE - Rosja, koncentrując się na 

współpracy gospodarczej. 
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Istotną rolę w kompleksowym przeglądzie współpracy na rzecz rozwoju między UE a 

Rosją, a także pojednaniu stanowisk w sprawach międzynarodowych odgrywa Stała Rada 

Partnerstwa, która działa jak wśród ministrów spraw zagranicznych, tak i kierowników innych 

odpowiednich agencji. Działa również mechanizm konsultacji między ministrami spraw 

zagranicznych Rosji i Europejskiej Wewnątrzpolitycznej Służby. 

W zatwierdzonej przez prezydenta Rosji 12 lutego 2013 roku Koncepcji Polityki 

Zagranicznej Rosji wykazano zainteresowanie pogłębieniem współpracy z Unią Europejską 

jako głównym partnerem handlowym i ważnym partnerem zagranicznym, podkreślono wagę 

powstania czterech wspólnych przestrzeni. Celem strategicznym zostało postawiono zadanie 

tworzenia między Rosją a Unią Europejską wspólnej jednolitej przestrzeni gospodarczej i 

humanitarnej od Atlantyku do Pacyfiku
9
. W związku z tym przewodniczący Komisji 

Europejskiej Jose Manuela Barroso w Moskwie w marcu 2013 roku na konferencji współpracy 

między Unią Europejską a Rosją podkreślił potrzebę stworzenie wspólnej przestrzeni 

gospodarczej i humanitarnej od Lizbony do Władywostoku ze swobodnym przepływem osób 

oraz swobodnej wymiany towarów.  

Dla Rosji UE jest głównym partnerem handlowym, co stanowi około połowy 

całkowitej wymiany handlowej FR. W ramach dialogów sektorowych odbywają się próby 

wyeliminowania barier handlowych. Z kolei Rosja jest jednym z trzech głównych partnerów 

handlowych UE (po Chinach i USA). Surowce energetyczne zajmują czołowe miejsce w 

strukturze rosyjskiego eksportu, ponieważ Rosja zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów 

eksportujących gaz ziemny do UE: co roku Rosja dostarcza około 120-130 mld metrów 

sześciennych gazu, co stanowi jedną trzecią importu gazu UE i 70% rosyjskiego eksportu. 

Rosja jest na drugim miejscu jako dostawca ropy i produktów ropopochodnych, dostarcza jedną 

trzecią unijnej ropy, prawie jedną czwartą - węgla i produktów ropopochodnych (rocznie 

wysyła 175 mln ton, co stanowi 30% importu UE oraz 80% rosyjskiego eksportu ropy).  

Pod koniec 2012 roku na „pełnych obrotach” zaczął pracować „Nord Stream”, który 

połączył sieci gazowe Niemiec i innych krajów UE z jedynym systemem dostaw gazu z Rosji. 

Podjęto realizację planu budowy gazociągu „South Stream”.  

Z kolei UE pozostaje największym inwestorem w rosyjską ekonomikę: 75% wszystkich 

inwestycji zagranicznych w gospodarce rosyjskiej (120 mld euro bezpośrednich inwestycji 
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zagranicznych) pochodzą z UE. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że do niedawna 

największym inwestorem zagranicznym w Rosji był Cypr, który z kolei stanowił jeden z 

głównych miejsc docelowych eksportu rosyjskiego.  

Obrót wzajemnego handlu między Unią Europejską a Rosją przekroczył 400 miliardów 

dolarów, mniej więcej tak samo jak  wyniki handlu UE z USA i Chinami. Obecnie łączne 

inwestycje UE w gospodarkę rosyjską przewyższą kwotę  260 mld dolarów, a  rosyjskie 

inwestycje w UE wyniosły 75 mld dolarów. Przystąpienie Rosji do WTO w sierpniu 2012 roku. 

zintensyfikowało współpracę, rozszerzając jej zakres na podstawie wspólnych zasad mających 

na celu ułatwienie handlu.  

W 2010 roku była przyjęta wspólna inicjatywa „Partnerstwo dla modernizacji”, gdzie 

realizowane są projekty w zakresie innowacji  oraz dziedzin naukowych i technologicznych. W 

takich dziedzinach jak: energetyka, przemysł stoczniowy, lotniczy, samochodowy, medycyna, 

farmacja w perspektywy można mówić o tworzeniu sojuszy przemysłowych i 

technologicznych. I to jest bezpośrednia droga do większej konkurencyjności przemysłu i 

gospodarki w ogóle, w celu dostosowania ich do nowych wyzwań w dobie globalizacji. 

14 marca 2013 roku w Paryżu Europejska Agencja Kosmiczna i Roskosmos podpisały 

umowę o współpracy w dziedzinie badań naukowych Kosmosu w latach 2016-2018. 

Cele strategiczne w stosunkach UE-Rosja nadal nie przekładają się na rzeczywistość, 

która ma bezpośredni wpływ na codzienną politykę, ponieważ nie opierają się na fundamencie 

strategicznego zaufania
10

. Przejście na nowy, wyższy poziom współpracy można osiągnąć 

wyłącznie na zasadach równości, wzajemnego poszanowania i wzajemnych interesów
11

.  

Rosja, w szczególności, jest poważnie zaniepokojona działaniami Unii Europejskiej, 

związanymi z realizacją postanowień „Trzeciego pakietu energetycznego UE”, który służy jako 

element poprawy ustawodawstwa antymonopolowego, i który już doprowadził do 

nagromadzenia problemów w praktycznej współpracy - dla rosyjskiego biznesu w Europie 

pogarsza się atrakcyjność inwestycyjna w poszczególnych krajach UE. W tym kontekście Rosja 

zaproponowała Brukseli zawarcie specjalnej umowy, która by zminimalizowała negatywny 

wpływ „Trzeciego pakietu energetycznego UE” dla Rosji i współpracy energetycznej. W 
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rezultacie powstała wspólna „mapa drogowa” współpracy energetycznej UE-Rosja na okres do 

2050 roku podpisana 22 marca 2013 roku w Moskwie.  

Obecnie negatywne aspekty współpracy UE-Rosja przejawiają się nie tylko w sektorze 

energetycznym, ale również w zakresie uproszczenia reżimu wizowego między Rosją i krajami 

UE. Rosja jest rozczarowana tempem postępu w kierunku wzajemnego zniesienia wiz dla 

krótkich podróży obywateli Rosji i UE. Rosja uważa, że system wizowy dawno jest 

anachronizmem we wzajemnych stosunkach.  

Oczywiście, myśląc o przyszłości stosunków między UE a Rosją trzeba pamiętać o 

szybko zmieniającym się globalnym kontekście: odbywa się redystrybucja globalnej 

równowagi sił, tworzy się nowy system międzynarodowy, w którym Europa już nie zajmuje 

centralnego miejsca, a Rosja za pośrednictwem państw azjatyckich (Chiny, Indie), tworząc 

nowy systemy gospodarcze, takie jak BRICS czy gospodarczo-polityczne - Unia 

Euroazjatycka, próbuje nie tylko zrzeszać byłe państwa Związku Radzieckiego w jedną 

strukturę, ale i zając centralne pozycje jak w Europie (przez uzależnienie państw europejskich 

od rosyjskiego gazu i ropy), tak i w świecie. Stosunki międzynarodowe są coraz bardziej 

skomplikowane i mniej przewidywalne, a w nich zwiększają się czynniki niestabilności. 

Radykalnie zmieniają się koncepcje i pozycje państw. Kraje rozwinięte tracą rolę lokomotywy 

wzrostu w gospodarce światowej, wzrasta wartość cywilizacyjnej tożsamości, oczywistym stają 

się różne modele rozwoju. Zmiany występują na wszystkich szczeblach i we wszystkich 

dziedzinach. W czasie kryzysu wyraźnie widać dychotomię pomiędzy Północną a Południową 

Europą, a jej zwykły podział na Wschód i Zachód już nie ma dużego znaczenia.  
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