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Wstęp
Unia Europejska, dążąc do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa państw członkowskich,
zdecydowała się rozwijać z krajami sąsiadującymi uprzywilejowane relacje, oparte na wspólnych
wartościach i standardach. Utworzenie wokół siebie kręgu przyjaciół, złożonego z dobrze
rządzonych i demokratycznych państw, miało być gwarantem dobrobytu i zrównoważonego
rozwoju na obszarze Starego Kontynentu. Wzmocnienie relacji z sąsiadami miało jednocześnie
podnieść prestiż Unii na arenie międzynarodowej. Bruksela nie mogła by dołączyć do grona
światowych liderów, gdyby nie była zdolna wpływać na kształt swojego najbliższego otoczenia.
Relacje z sąsiadami miały świadczyć więc o skuteczności polityki zewnętrznej Unii. Zwłaszcza
kraje wschodniego wymiaru zajmować miały w polityce Brukseli miejsce szczególne. Położone w
bezpośrednim sąsiedztwie postradzieckie republiki od ponad 20 lat przyprawiały
zachodnioeuropejskich polityków o zawrót głowy. Związane z Unią dwustronnymi
porozumieniami politycznymi i gospodarczymi od teraz miały dryfować w kierunku zachodnim i
podlegać procesowi europeizacji, a tym samym oddalać się od rosyjskiej strefy wpływów jako
strefa buforowa oddzielająca Brukselę od Kremla.

Rozdział 1. Istota i założenia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego
Głównym celem Partnerstwa Wschodniego jest zacieśnienie dwustronnej współpracy krajów
partnerskich z Unią Europejską zarówno na poziomie politycznym, jak i gospodarczym.
Deklaracja Praska z 2009 r. stwierdza, że Partnerstwo Wschodnie ma na celu „stworzenie
warunków niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej
integracji gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a zainteresowanymi krajami partnerskimi”,
jak również „nada dodatkowy rozmach rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i
regionalnemu(...). Ułatwi dobre rządy, w tym w sektorze finansów, będzie stymulowało rozwój
regionalny i spójność społeczną, a także pomoże zmniejszyć różnice społeczno-gospodarcze w
krajach partnerskich” oraz „uzupełni w ten sposób pomoc makroekonomiczną zapewnianą
przez odpowiednie instrumenty międzynarodowe”. Partnerstwo Wschodnie nie stanowi
strategii rozszerzenia Unii Europejskiej, nie przesądza również o ostatecznym kształcie
przyszłych relacji pomiędzy UE i krajami partnerskimi.
Na płaszczyźnie bilateralnej Partnerstwo Wschodnie zakłada wypracowanie nowych podstaw
prawnych relacji między Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami w postaci umów
stowarzyszeniowych oraz utworzenie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu.
Inicjatywa przewiduje także podjęcie działań na rzecz pełnej liberalizacji reżimu wizowego i
współpracę w sferze bezpieczeństwa energetycznego. Pogłębianie relacji z Unią Europejską
uzależnione jest od przestrzegania takich wartości jak wolność, demokracja, rządy prawa oraz
respektowanie praw człowieka. W zamian UE zobowiązuje się wspierać kraje partnerskie w
procesie reform oraz dążeniu do rozwoju społecznego i gospodarczego.
Multilateralny wymiar Partnerstwa Wschodniego ma się z kolei przyczyniać do wspierania
przemian politycznych i gospodarczych w krajach partnerskich, stając się forum wymiany
informacji i doświadczeń na szczeblu szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych,
wysokich urzędników oraz ekspertów. Wymiar wielostronny obejmuje cztery platformy
tematyczne: demokracja, rządy prawa i stabilność; kontakty międzyludzkie; integracja

gospodarcza i konwergencje z politykami sektorowymi UE; bezpieczeństwo, w ramach których
odbywają się powyższe spotkania. Ponadto, aby wymierne efekty Partnerstwa Wschodniego
można było zobaczyć jak najszybciej, w ramach wymiaru multilateralnego wprowadzono tzw.
inicjatywy flagowe, czyli działania, które mają nadać Partnerstwu konkretną treść i widoczność
na arenie międzynarodowej. Są nimi: program zintegrowanego zarządzania granicami; wsparcie
dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; regionalne rynki energetyczne, efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii; zarządzanie środowiskowe; system zwalczania
skutków katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka.
Współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego odbywa się, oprócz płaszczyzny dwustronnej
oraz wielostronnej, w ramach tzw. „wymiaru pozarządowego”. Ta płaszczyzna współpracy
obejmuje m.in. Zgromadzenie Parlamentarne EuroNest, stanowiące forum dialogu pomiędzy
Parlamentem Europejskim a parlamentarzystami z krajów partnerskich, Forum Społeczeństwa
Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, skupiające przedstawicieli organizacji
pozarządowych i szeroko rozumianego trzeciego sektora z krajów Unii Europejskiej i państw
partnerskich, a także Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego, zrzeszające przedstawicieli
organizacji biznesu, przedsiębiorców oraz przedstawicieli rządów i instytucji zarówno z Unii, jak i
krajów partnerskich. Wdrażaniem Partnerstwa Wschodniego zainteresowany jest również
Komitet Regionów, który zajmuje się organizacją forum Going East oraz nadzoruje działalność
Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego, która ma
stanowić stałą platformę współpracy pomiędzy samorządami UE a władzami regionalnymi i
lokalnymi z krajów partnerskich.
Struktura filarowa inicjatywy Partnerstwa Wschodniego przedstawiona została w Tabeli 1.
Jako wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie stanowi
uzupełnienie innych płaszczyzn współpracy regionalnej, takich jak wymiar północny UE czy też
Synergia Czarnomorska, opiera się równocześnie na instrumentach wypracowanych w ramach
EPS (m.in. Plany Działania). Jego realizacja przyczynia się więc do osiągnięcia głównego celu EPS,
jakim jest podzielenie się korzyściami z rozszerzenia z krajami sąsiadującymi, aby zwiększyć
stabilność, bezpieczeństwo i dobrobyt, uniknąć wytyczenia nowych linii podziału i wspierać
rozszerzanie stabilności i zamożności, w myśl zasady „zapewnienie przez Unię bezpieczeństwa,
stabilności i zrównoważonego rozwoju na swoim obszarze nie będzie w praktyce możliwe bez
intensywnej współpracy z sąsiadami”. Miarą efektywności inicjatywy Partnerstwa Wschodniego
jest więc, oprócz zacieśniania dwustronnych relacji UE z krajami wschodniego sąsiedztwa,
zdolność do wpływania na sytuację państw sąsiadujących z Unią w celu zapewnienia realizacji
jej strategicznych interesów.
Igor Lyubashenko, analizując istotę Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, wskazuje na zespół
„atrybutów trwałych stanowiących o tym, że zjawisko to jest takie a nie inne”. Zdaniem
Lyubashenki, „precyzyjne ujęcie istoty Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wymaga zawężenia
definicji pojęcia polityki, która w tym kontekście odnosi się do konkretnej formy aktywności
społecznej, mianowicie do świadomie wybranego i racjonalnie zaplanowanego
ukierunkowanego działania określonego podmiotu” [Lyubashenko (2012: 36-37)]. „Sąsiedztwo”
stanowi natomiast „element otoczenia zewnętrznego UE, który ze względu na swoją
bezpośrednią bliskość znajduje się w sferze szczególnych zainteresowań Unii Europejskiej jako

potencjalne źródło korzyści, ale też zagrożeń. Biorąc pod uwagę specyficzny etap rozwoju, na
którym obecnie znajduje się UE, państwa odniesione do kategorii sąsiedztwa nie są
przedmiotem działań skierowanych na pełne «włączenie» ich do systemu politycznego UE. Są to
państwa znajdujące się w bezpośredniej bliskości z UE, nie będące jednocześnie oficjalnymi
kandydatami do członkostwa w Unii” [Lyubashenko (2012: 39)].
Tabela 1 Partnerstwo Wschodnie. Struktura
Źródło: Opracowanie własne.
Partnerstwo Wschodnie
Wymiar bilateralny

Wymiar multilateralny

Wymiar „pozarządowy”

1. Wsparcie reform.
2. Umowy stowarzyszeniowe.
3. Pogłębione i Kompleksowe
Strefy Wolnego Handlu.
4. Mobilność i bezpieczeństwo.
5. Bezpieczeństwo
energetyczne.
6. Wspieranie
rozwoju
gospodarczego i społecznego.

1. Platformy tematyczne:
1.1. Demokracja,
dobre
zarządzanie i stabilność.
1.2. Integracja
gospodarcza
i konwergencja
z
politykami UE.
1.3. Bezpieczeństwo
energetyczne.
1.4. Kontakty międzyludzkie.

1. Zgromadzenie Parlamentarne
EuroNest.
2. Forum
Społeczeństwa
Obywatelskiego Partnerstwa
Wschodniego.
3. Konferencja Władz Lokalnych
i Regionalnych.
4. Forum Biznesu Partnerstwa
Wschodniego.

2. Inicjatywy flagowe:
2.1. Program zintegrowanego
zarządzania granicami.
2.2. Wsparcie dla rozwoju
małych
i
średnich
przedsiębiorstw.
2.3. Regionalne
rynki
energetyczne,
efektywność energetyczna
i
odnawialne
źródła
energii.
2.4. Zarządzanie
środowiskowe.
2.5. System
zwalczania
skutków
katastrof
naturalnych
i
spowodowanych
przez
człowieka.

Tak rozumiana Europejska Polityka Sąsiedztwa, a tym samym Partnerstwo Wschodnie jako jej
wschodni wymiar, stanowią próbę „wywarcia przez UE wpływu na państwa znajdujące się w jej
bezpośrednim sąsiedztwie, jednak nie mające perspektywy członkostwa. Chodzi o to, aby oparły
one swoją politykę wewnętrzną i zewnętrzną na wartościach leżących u podstaw systemu
politycznego UE w celu rozszerzenia strefy dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa bez
przesunięcia granicy politycznej UE” [Lyubashenko (2012: 47)].

Jak wskazuje natomiast Maciej Górecki, Partnerstwo Wschodnie „jest inicjatywą mającą na celu
pewną formę ustrojowo-politycznej okcydentalizacji Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Azerbejdżanu,
Mołdawii i Armenii. Skutkiem tego miałoby się stać odejście ich z obozu państw «bliskiej
zagranicy» Kremla” [Górecki (2011)].
Na realizację celów Partnerstwa Wschodniego w latach 2010-2013 Komisja Europejska
przeznaczyła środki w wysokości 1,9 mld euro pochodzące z Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa. Suma ta obejmuje zarówno środki alokowane na wymiar
wielostronny jak i dwustronny. Unijne finansowanie służy przede wszystkim wspieraniu
transformacji ustrojowej państw partnerskich, wspieraniu w tych krajach budowy gospodarek
rynkowych oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. Finansowanie Partnerstwa
Wschodniego odbywa się również za pośrednictwem innych instrumentów. Europejski Fundusz
na rzecz Demokracji i Praw Człowieka wspiera głównie projekty wzmacniające funkcjonowanie
społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeganie praw człowieka. Z kolei Instrument Inwestycyjny
na rzecz Sąsiedztwa służy wspieraniu inwestycji infrastrukturalnych w dziedzinach m.in.
energetyki, transportu, ochrony środowiska oraz przedsiębiorczości. W latach 2007-2013
Komisja Europejska dokonała w ramach Instrumentu alokacji środków w kwocie 700 mln euro.
W grudniu 2011 r. Rada Unii Europejskiej powołała Europejski Fundusz na rzecz Demokracji,
którego celem jest wspieranie przemian demokratycznych w państwach trzecich. Podstawową
formą działalności Funduszu ma być przekazywanie środków finansowych na działalność
organizacji partnerskich, w tym fundacji politycznych oraz organizacji pozarządowych, również
w krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Wspieraniu społeczeństwa
obywatelskiego w krajach wschodniego sąsiedztwa służy także Instrument Wspierania Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, przyczyniający się do wzmocnienia demokracji oraz zwiększenia
zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w dialog polityczny. Na lata 2011-2013 budżet
Instrumentu dla wschodniego sąsiedztwa wynosi 11 mln euro.
W realizacji działań Partnerstwa Wschodniego udział biorą także międzynarodowe instytucje
finansowe. Europejski Bank Inwestycyjny uruchomił program Eastern Partners Facility,
obejmujący środki w wysokości 1,5 mld euro na kredyty i gwarancje dla inwestujących w
państwach partnerskich. We współpracy z zainteresowanymi państwami EBI uruchomił z kolei
Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund, którego planowany fundusz wynosi 10 mln
euro i przeznaczony jest na m.in. finansowanie studiów wykonalności, ekspertyz prawnoinstytucjonalnych, badań wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz zarządzanie projektami.
Należy jednocześnie podkreślić, iż większość środków finansowych na realizację Partnerstwa
Wschodniego została po prostu przesunięta z alokacji dokonanej na rzecz Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa, co więcej, włączona została do tych samych krajowych programów indykatywnych
oraz regionalnych, na podstawie których opiera się finansowanie w ramach EPS. Dlatego też
niezwykle trudne jest dokonanie rozróżnienia na środki przyznane w ramach Partnerstwa
Wschodniego i środki pochodzące z Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
„Właściwa” alokacja środków na Partnerstwo Wschodnie wynosi więc ok. 600 mln euro i
przeznaczona jest na realizację wielostronnego wymiaru, w tym funkcjonowania platform
tematycznych i paneli dyskusyjnych w ramach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego oraz
wdrażania inicjatyw flagowych (ok. 350 mln euro), wsparcie reform w krajach partnerskich

poprzez kompleksowy program rozwoju instytucjonalnego (ok. 175 mln euro), a także na
realizację programów rozwoju regionalnego (ok. 75 mln euro).
Wsparcie w ramach Partnerstwa Wschodniego uzależnione jest od przestrzegania przez kraje
partnerskie wspólnych wartości, tj. wolności, demokracji, przestrzegania praw człowieka i
podstawowych wolności oraz praworządności. Rada Unii Europejskiej, stanowiąc na wniosek
Komisji Europejskiej, kwalifikowaną większością głosów może wstrzymać udzielanie pomocy
finansowej w odniesieniu do poszczególnych krajów partnerskich niewywiązujących się z
powyższych zobowiązań. W takim przypadku środki finansowe z przekazywane są w pierwszej
kolejności podmiotom niepaństwowym w zakresie ich działań na rzecz promowania praw
człowieka i podstawowych wolności oraz wspierania procesu demokratyzacji.

Rozdział 2. Ewolucja systemu politycznego Ukrainy
Przyjęta w 2003 r. Europejska Strategia Bezpieczeństwa stwierdzała, iż najlepszym sposobem na
zapewnienie bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest stworzenie wokół niej kręgu dobrze
rządzonych i demokratycznych państw, wsparcie reform społecznych i politycznych,
zapobieganie korupcji i nadużyciom władzy, ustalenie praworządności oraz ochrona praw
człowieka w krajach sąsiedzkich. Stabilne i dobrze rządzone kraje na wschód od Unii
Europejskiej stanowią jej żywotny interes i przyczyniają się do pokojowego rozwoju
wielostronnych stosunków międzynarodowych.
Ukraina przez większość lat 90. ubiegłego wieku postrzegana była na Zachodzie jako państwo
niestabilne. Na sytuację wewnętrzną nad Dnieprem wpływała zarówno polityka władz
ukraińskich jak i działania podejmowane na arenie międzynarodowej przez Rosję, których celem
była reintegracja obszaru postradzieckiego. Po upływie ponad dwudziestu lat od upadku bloku
socjalistycznego Ukraina nadal zaliczana jest do państw znajdujących się w „okresie
przejściowym”. W opinii analityków Freedom House Ukraina pozostaje „reżimem
hybrydowym”, w którym systematycznie wzrastają tendencje autorytarne, a prezydent
poszerza swoje kompetencje wykonawcze kosztem parlamentu.
Wiktor Janukowycz od czasu wyboru na urząd prezydenta (2010) dokonał restrukturyzacji
systemu instytucjonalnego Ukrainy, tworząc sieć wzajemnych powiązań oraz ustanawiając
dominację egzekutywy nad legislatywą i sądownictwem. „Rodzina”, stanowiąca najbliższe
otoczenie prezydenta, skupia w swoich rękach najważniejsze stanowiska polityczne i biznesowe,
umacniając własną pozycję kosztem najbogatszych biznesowych magnatów, zwanych
oligarchami. W roku 2012 oficjalni członkowie „Rodziny” zajmowali kluczowe miejsca w
Narodowym Banku Ukrainy, administracji podatkowej, ministerstwie spraw wewnętrznych i
ministerstwie finansów. Ponadto, w wyniku uchylenia reformy konstytucyjnej z 2004 r.
ukraiński parlament – Rada Najwyższa – stracił de facto kontrolę nad władzą wykonawczą i nie
posiada uprawnień do mianowania oraz dymisjonowania ministrów.
Polityczna zależność wymiaru sprawiedliwości, wykorzystywanego do wewnątrzkrajowej walki
politycznej, pozostaje jednym z głównych problemów Ukrainy. Wyrok dla Julii Tymoszenko
wpłynął negatywnie na wizerunek Ukrainy w świecie, stał się jednocześnie powodem do
odsunięcia w czasie podpisania Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Skazana za

nadużycie władzy była premier Ukrainy pomimo nacisków ze strony międzynarodowej opinii
publicznej oraz europejskich instytucji odsiaduje karę 7 lat pozbawienia wolności w kolonii
karnej. Wobec jej osoby pojawiły się również nowe zarzuty, dotyczące udziału w zabójstwie
biznesmena i deputowanego Jewhena Szczerbania. Politycznie motywowane procesy dotknęły
również kilku ministrów gabinetu Tymoszenko, w tym byłego ministra spraw wewnętrznych
Jurija Łucenkę, skazanego na 4 lata więzienia za nadużycie władzy i defraudacje.
Wybory parlamentarne, przeprowadzone nad Dnieprem w październiku 2012 r., uznane zostały
przez międzynarodowych obserwatorów za krok w tył na drodze do osiągnięcia standardów
demokratycznych. Naciski administracyjne, zastraszenia oraz pozorna niezależność mediów
sprawiły, że zdaniem wysłanników OBWE wybory charakteryzowały się „brakiem rywalizacji”. Z
krytyką spotkał się również nieprzejrzysty system finansowania partii politycznych oraz sposób
wyłaniania składu lokalnych komisji obwodowych, w których znalazły się przede wszystkim
osoby powiązane z Partią Regionów. Podkreślić należy tym samym wyraźne pogorszenie
sytuacji w porównaniu z wyborami prezydenckimi z roku 2010. Ze względu na wyroki sądowe w
wyborach udziału nie wzięli główni liderzy ukraińskiej opozycji – Julia Tymoszenko i Jurij
Łucenko, co bez wątpienia wpłynęło na końcowy wynik wyborów.
Pod baczną uwagą międzynarodowych organizacji znajduje się również ukraiński sektor
mediów. Zdecydowana większość kanałów telewizyjnych pozostaje w rękach powiązanych z
władzą oligarchów, emitując pisane na polityczne zamówienie programy publicystyczne oraz
wystąpienia „niezależnych” ekspertów. Na porządku dziennym znajduje się „autocenzura” oraz
korupcja. Coraz częściej dochodzi do pobicia dziennikarzy przez „nieznanych sprawców”. Stacje
telewizyjne krytyczne wobec obozu rządzącego stają się z kolei obiektem nacisków ze strony
administracji podatkowej, na czele której znajdują się osoby powiązane z „Rodziną” prezydenta
Wiktora Janukowycza. Niezależna od obozu rządzącego telewizja TVi została w 2012 r. usunięta
z oferty telewizji kablowej, a jej dyrektor usłyszał zarzuty dotyczące oszustw podatkowych.
Największym zagrożeniem dla ukraińskiej demokracji i suwerenności pozostaje niezmiennie
korupcja. Ukraina zajęła 144 miejsce wśród 176 państw sklasyfikowanych w 2012 r. przez
Transparency International w rankingu Corruption Perception Index, plasując się na poziomie
takich krajów jak Bangladesz, Kamerun czy też Republika Środkowoafrykańska. Według
European Business Association poziom korupcji, mierzony wielkością wydatków
przedsiębiorców na łapówki w stosunku do ogólnej wartości przychodów firm wzrósł na
Ukrainie w latach 2008-2011 o niemal 70%, a wydatki firm na łapówki wzrosły do
równowartości 10% ich przychodów. Stopień korupcji na Ukrainie dobitnie obrazuje fakt, iż
eksperci Ernst & Young uznali w 2012 r. Ukrainę jako jedno z trzech najbardziej
skorumpowanych państw świata, razem z Kolumbią i Brazylią. Zdaniem obywateli Ukrainy
korupcja stanowi największy problem kraju zaraz po bezrobociu. Skandale korupcyjne związane
z organizacją Mistrzostw Europy EURO 2012 wstrząsnęły opinią publiczną, a zdaniem opozycji
osoby związane z władzą wyprowadziły z budżetu państwa w ramach przygotowań do
organizacji imprezy 4 mln dolarów. Warto jednak podkreślić, iż według badań
przeprowadzonych przez resort sprawiedliwości Ukrainy, dla 83% społeczeństwa korupcja jest
czymś normalnym.

Wykres 1. przedstawia sytuację polityczną Ukrainy w latach 2009-2012 według danych Freedom
House. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w żadnym z objętych badaniem aspektów,
tj. wolne wybory, społeczeństwo obywatelskie, niezależność mediów, administracja krajowa,
administracja lokalna, niezależność sądownictwa i korupcja, w latach 2009-2012 nie doszło na
Ukrainie do poprawy sytuacji, co więcej, poza kwestią społeczeństwa obywatelskiego w każdym
z wymienionych wyżej aspektów doszło w analizowanych latach do jej pogorszenia. Największy
spadek Ukraina zanotowała pod względem efektywności funkcjonowania administracji
państwowej oraz stopnia niezależności sądownictwa. Wskaźnik demokracji, przedstawiający
wartość średnią dla wszystkich analizowanych aspektów, wyraźnie wskazuje na dominujący nad
Dnieprem trend wzrostu niestabilności systemu politycznego.
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Wykres 1 Ukraina w rankingach Freedom House 2009-2012 [skala od 1 (najwyżej) do 7 (najniżej)]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Freedom House.

Niepokojąca sytuacja wewnętrzna Ukrainy została wyraźnie zaznaczona w serii specjalnych
raportów Freedom House: Sounding the Alarm. Protecting Democracy in Ukraine. Grono
międzynarodowych ekspertów podkreśliło, iż Ukraina pod rządami Wiktora Janukowycza i Partii
Regionów zmierza w kierunku autokracji i kleptokracji, a szczególnie wrażliwymi kwestiami stały
się korupcja i selektywny wymiar sprawiedliwości. Ukraina Janukowycza to zarazem
systematyczny proces ograniczania praw politycznych i swobód obywatelskich. Jak wynika z

dokumentów Wikileaks, władza w Kijowie postrzegana jest na Zachodzie jako mechanizm
służący pomnażaniu własnych pieniędzy. Uwzględniając pozostałe kraje objęte inicjatywą
Partnerstwa Wschodniego, Ukraina w rankingu Freedom House Nations in Transit w roku 2013
uplasowała się w tyle za Gruzją i Mołdawią, wyprzedzając z kolei Armenię, Azerbejdżan
i Białoruś.
Analogicznych wniosków dostarcza analiza tzw. Indeksu Demokracji, opracowywanego
corocznie przez zespół ekspertów Economist Intelligence Unit. Na Wykresie 2. zauważyć można
wyraźny regres wartości demokratycznych, szczególnie w aspekcie wolnych wyborów oraz
swobód obywatelskich. Zgodnie z danymi przedstawionymi na wykresie sytuacja wewnętrzna
Ukrainy uległa pogorszeniu, a jedyną kwestią in plus był udział społeczeństwa obywatelskiego w
sferze polityki. W porównaniu z rokiem 2010 Ukraina spadła we wskazanym rankingu (2012) o
13 pozycji, plasując się na miejscu 80. i „zyskując” status reżimu hybrydowego. Zdaniem
analityków The Economist rządy Wiktora Janukowycza przyczyniły się w znaczącym stopniu do
podważenia zdobyczy pomarańczowej rewolucji. Na tle pozostałych państw Partnerstwa
Wschodniego Ukraina w rankingu Indeksu Demokracji ustępuje miejsca jedynie Mołdawii,
wyprzedzając Gruzję, Armenię, Białoruś i Azerbejdżan.
Pozycję Ukrainy w rankingu Indeksu Demokracji przedstawia Wykres 2.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Economist Intelligence Unit.

Szczegółową analizę systemu politycznego Ukrainy, przeprowadzoną przez The Democracy
Ranking Association, przedstawia Wykres 3.
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Wykres 3 Ukraina w badaniu The Democracy Ranking Association
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Democracy Ranking Association.

Ukraina przez pryzmat powyższego rankingu dokonała reform gospodarczych oraz z dziedziny
ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Rządzący nad Dnieprem przeprowadzili również
reformę systemu edukacji, jak również przyczynili się do zwiększenia równości płci.
Zdecydowany regres Ukraina zanotowała natomiast w wymiarze politycznym. Uwzględniając
spadek aż o 8 pozycji należy stwierdzić, iż na ogólną sytuację wewnętrzną kraju zdecydowanie
największy wpływ wywierają decyzje o charakterze właśnie stricte politycznym.
Przyjmując, zgodnie z założeniami Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, wartości demokratyczne
i rządy prawa jako miarę stabilności systemu politycznego państwa należy stwierdzić, iż w latach
2009-2012 doszło do wzrostu niestabilności sytuacji wewnętrznej Ukrainy. Polityka Unii
Europejskiej wobec jej wschodnich sąsiadów nie przyczyniła się do umocnienia demokracji na
wschód od jej granic, wprost przeciwnie, w sposób wymierny wpłynęła na umocnienie się
tendencji autorytarnych. Należy przypuszczać, iż jest to wynik zacieśniania dwustronnych relacji
pomiędzy UE i Ukrainą na najwyższym szczeblu, wpływający na marginalizację społeczeństwa
obywatelskiego. Autor uważa, iż przyczyną powyższego zjawiska jest w głównej mierze
prowadzona w sposób niewłaściwy polityka warunkowości Unii Europejskiej (more for more),
oparta o podwójne standardy.
Na regres wartości demokratycznych nad Dnieprem w sposób zdecydowany wpłynął również
brak konsekwencji w poczynaniach szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Brak
jednomyślności w polityce zagranicznej UE przyczyniał się bowiem do zmiany stanowiska wobec
Ukrainy w zależności od danego układu sił w Radzie. Bruksela nie podjęła żadnych działań, które
zmierzałyby do powstrzymania prezydenta Wiktora Janukowycza przed „wydaniem wyroku” na
Julię Tymoszenko, mimo, iż już wiele miesięcy wcześniej wiadome było, że była premier Ukrainy
stanie przed sądem w związku z oskarżeniami o nadużycie władzy. Wystąpienia unijnych

polityków post factum przyczyniły się jedynie do odsunięcia w czasie parafowania Umowy
Stowarzyszeniowej, co z kolei odebrane zostało przez międzynarodowych obserwatorów jako
brak zgody Brukseli na oficjalne potwierdzenie własnej pozycji negocjacyjnej i stanowiło
kompromitację Unii na arenie międzynarodowej. Pomimo braku odpowiednich reform nad
Dnieprem oraz nierozwiązanej sprawy Julii Tymoszenko Unia Europejska zdecydowała się
parafować Umowę „tylnymi drzwiami” kilka miesięcy później, dając sygnał prezydentowi
Janukowyczowi, iż postawione przez Brukselę warunki wcale nie stanowią ostatecznej
przeszkody na drodze do zacieśniania dwustronnych relacji. Tym samym niejasne stanowisko
Unii przyczyniło się do legitymizacji działań podejmowanych przez obóz rządzący nad Dnieprem,
prowadzących do ograniczania praw człowieka i podstawowych wolności.
Negatywną rolę w stosunkach pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą odgrywają niewątpliwie
Niemcy. Berlin pozostaje adwokatem Julii Tymoszenko i zdecydowanie sprzeciwia się
podpisaniu Umowy Stowarzyszeniowej dopóki była premier nie znajdzie się na wolności.
Szczególne relacje łączące Tymoszenko z kanclerz Niemiec Angelą Merkel wynikają ze zbieżności
interesów politycznych. W zamian za wsparcie ze strony Niemiec Tymoszenko zdecydowała się
wyeliminować pośrednika w handlu surowcami energetycznymi pomiędzy Ukrainą i Rosją,
doprowadzając do kryzysu gazowego na przełomie lat 2008/2009. Kryzys zakończył się z kolei
podpisaniem niekorzystnych dla Kijowa umów na dostawy gazu, w wyniku których była premier
stanęła następnie przed sądem i trafiła za kratki. Nowe umowy gazowe miały tymczasem
zapewnić niemieckiej gospodarce stabilność dostaw surowców energetycznych. Stanowisko
Berlina w sprawie integracji europejskiej Ukrainy jest więc nie tyle motywowane faktyczną
troską o sytuację nad Dnieprem ile personalnymi układami pomiędzy Berlinem i pozostającą
obecnie w opozycji partią Tymoszenko – Batkiwszczyną. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż
największą i najbardziej stanowczo sprzeciwiającą się podpisaniu Umowy Stowarzyszeniowej
frakcją w Parlamencie Europejskim jest Europejska Partia Ludowa, której członkiem
stowarzyszonym pozostaje jednocześnie partia byłej premier Ukrainy.

Rozdział 3. Pozycja Ukrainy w międzynarodowych rankingach
bezpieczeństwa
Wzrost niestabilności sytuacji wewnętrznej Ukrainy oznacza, iż jednocześnie wzrasta potencjał
destabilizacyjny całego regionu wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej, a Ukraina staje się
państwem coraz bardziej niebezpiecznym. Stawia to przed państwami członkowskimi nowe
wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego Unii. Błędnie prowadzona
polityka sąsiedztwa przyczynia się do eskalacji napięć i konfliktów w bezpośrednim otoczeniu
Unii Europejskiej, czego przykładem była Arabska Wiosna. Nieodpowiedni dobór instrumentów
i założeń w polityce zewnętrznej UE na jej wschodnim odcinku prowadzić może do wybuchu
podobnych zamieszek w państwach postradzieckich.
Raport Global Peace Index potwierdza tezę, iż Ukraina staje się coraz mniej bezpiecznym
miejscem do życia. Kijów na przestrzeni zaledwie dwóch ostatnich lat przesunął się o 30 pozycji
w dół, zajmując w roku 2013 najniższą lokatę w historii (111 na 162 sklasyfikowane państwa) i
plasując się w tyle za Mołdawią, Białorusią i Armenią. Ukraina spośród państw objętych
inicjatywą Partnerstwa Wschodniego wyprzedza w powyższym rankingu jedynie Azerbejdżan i

Gruzję. Głównym problemem Ukrainy w sferze bezpieczeństwa pozostają aspekty społeczne,
zwłaszcza wysoki wskaźnik przestępczości, nierówności płciowe, stosunkowo niskie dochody
(nominalne oraz per capita), a także niewystarczająco rozwinięta kultura polityczna.
Pozycję Ukrainy w rankingu Global Peace Index przedstawia Wykres 4.
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Wykres 4 Pozycja Ukrainy w rankingu Global Peace Index
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Vision of Humanity.

W opinii ekspertów Vision of Humanity Ukraina pozostaje również krajem narażonym na ataki
terrorystyczne. Na przestrzeni lat 2009-2011 wskaźnik zagrożenia terroryzmem w odniesieniu
do Kijowa wzrósł o ponad 50%, a Ukraina uplasowała się jako 56. najbardziej narażony na ataki
terrorystyczne kraj świata (na 159 państw objętych rankingiem), znajdując się za Mołdawią,
Azerbejdżanem i Armenią, a wyprzedzając jedynie Gruzję i Białoruś. W latach 2009-2011 na
Ukrainie doszło do 9 ataków terrorystycznych, w wyniku których zginęła 1 osoba a 16 osób
zostało rannych. Dla porównania w Mołdawii, najmniej narażonym na ataki terrorystyczne kraju
Partnerstwa Wschodniego, w analogicznym okresie doszło do 1 ataku, w wyniku którego
rannych zostało 39 osób.
Pozycję Ukrainy w rankingu Global Terrorism Index przedstawia Wykres 5.
Z drugiej jednak strony Ukraina, począwszy od 2010 r., notuje systematyczny wzrost w rankingu
państw upadłych, prowadzonym przez The Fund for Peace. Na przestrzeni ostatnich czterech lat
Kijów przesunął się o 8 pozycji w górę, wyprzedzając wszystkie pozostałe kraje Partnerstwa
Wschodniego, tj. Armenię, Mołdawię, Białoruś, Azerbejdżan i Gruzję.

1

Ranking uwzględnia następujące aspekty: trwające konflikty o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym (liczba
konfliktów, liczba ofiar, poziom zaawansowania konfliktów, relacje z krajami sąsiadującymi), bezpieczeństwo
publiczne (poziom przestępczości, odsetek uchodźców, niestabilność polityczna, skala terroru politycznego,
aktywność organizacji terrorystycznych, liczba zabójstw, liczba przestępstw z użyciem przemocy,
prawdopodobieństwo wystąpienia demonstracji z użyciem przemocy, liczba więźniów, liczba funkcjonariuszy służb
porządku publicznego), militaryzacja (wydatki wojskowe jako odsetek PKB, liczba uzbrojonych funkcjonariuszy,
wolumen importu i eksportu broni konwencjonalnej, udział w misjach pokojowych ONZ, potencjał nuklearny,
dostęp do broni).
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Wykres 5 Pozycja Ukrainy w rankingu Global Terrorism Index
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Vision of Humanity.

Pomimo, iż ranking wskazuje na wzrost stabilności i bezpieczeństwa Ukrainy, kraj nad
Dnieprem, podobnie jak pozostali wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej, pozostaje sklasyfikowany
jako państwo opatrzone statusem ostrzegawczym. Jako potencjalne źródło niestabilności
Ukrainy ranking wskazuje postępujący proces wyobcowania elit politycznych, utratę
legitymizacji władzy przez obecny obóz rządzący prezydenta Wiktora Janukowycza oraz wpływ
aktorów zewnętrznych na politykę wewnętrzną kraju..
Pozycję Ukrainy w rankingu Failed States Index przedstawia Wykres 6.
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Wykres 6 Pozycja Ukrainy w rankingu Failed States Index [skala od 178 (najwyżej) do 1 (najniżej)]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Fund for Peace.
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Uwzględniając pozycję, jaką Ukraina zajmuje w międzynarodowych rankingach dotyczących
bezpieczeństwa, należy stwierdzić, iż największy kraj objęty inicjatywą Partnerstwa
Wschodniego staje się z roku na rok krajem coraz mniej stabilnym i bezpiecznym. Na Ukrainie
wzrasta ryzyko wystąpienia konfliktów społecznych, spowodowanych złą sytuacją ekonomiczną
oraz utratą legitymizacji władzy przez partię rządzącą. Zwiększa się jednocześnie zagrożenie
pojawienia się ataków terrorystycznych. Awans Ukrainy w niektórych rankingach
2

Ranking uwzględnia następujące aspekty: łączna liczba ataków terrorystycznych, liczba ofiar ataków
terrorystycznych, liczba rannych w wyniku ataków terrorystycznych, skala zniszczeń dokonanych w wyniku ataków
terrorystycznych.
3
Ranking uwzględnia następujące aspekty: wskaźniki społeczne (wzrost presji demograficznej, przepływ
uchodźców i wysiedleńców, grupy społeczne szukające odwetu, drenaż mózgów), wskaźniki ekonomiczne
(nierówność rozwoju gospodarczego, bieda i recesja gospodarcza), wskaźniki polityczne i militarne (legitymizacja
władz, spadek jakości usług publicznych, naruszenia praw człowieka i rządów prawa, rozmiar aparatu
bezpieczeństwa, wyobcowanie elit, interwencjonizm aktorów zewnętrznych).

bezpieczeństwa nie jest związany z poprawą sytuacji wewnętrznej kraju, lecz wynika z
ogólnoświatowego trendu jakim jest wzrost niebezpieczeństwa. W powiązaniu z intensyfikacją
kontaktów politycznych na najwyższym szczeblu pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską powyższe
zjawiska prowadzić mogą do wystąpienia wydarzeń analogicznych do Arabskiej Wiosny na
obszarze wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej.

Rozdział 4. Wskaźniki dobrobytu społeczno-ekonomicznego Ukrainy
Sytuacja gospodarcza nad Dnieprem stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa
Ukrainy. Dobrobyt społeczno-ekonomiczny wpływa nie tylko na stabilność ustroju politycznego
państwa. Rozwój i umocnienie demokracji zależy w sposób bezpośredni od pojawienia się silnej
klasy średniej. Narastanie nierówności społecznych podkopuje z kolei demokrację i zagraża
stabilności politycznej.
Z jednej strony na Ukrainie, według danych Eurostatu, powoli maleje nierówność dochodów
(zmniejsza się m.in. współczynnik Giniego – w roku 2010 wyniósł 25,6). Kijów pod względem
spójności społecznej wśród państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego plasuje się
jedynie za Azerbejdżanem. Ponadto, jak zostało to przedstawione na Wykresie 7, Produkt
Krajowy Brutto w odniesieniu do Ukrainy systematycznie wzrasta. W 2009 r. wynosił on w
przybliżeniu 290 mld dolarów, mierzonych parytetem siły nabywczej, 3 lata później wynosił już
prawie 50 mld dolarów więcej, osiągając poziom 338 mld dolarów. Produkt Krajowy Brutto per
capita wzrósł z kolei w analogicznym okresie o ponad 1100 dolarów, przekraczając pułap 7400
dolarów.
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Wykres 7 Produkt Krajowy Brutto i Produkt Krajowy Brutto per capita Ukrainy w latach 2009-2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Systematycznie wzrasta również przeciętne wynagrodzenie brutto. W 2009 r. średnia pensja na
Ukrainie wynosiła niewiele ponad 1900 hrywien, w przeciągu dwóch lat wzrosła natomiast o
ponad jedną trzecią, przekraczając kwotę 2600 hrywien. Równocześnie, jak ilustruje Wykres 8,
na Ukrainie zanotowano spadek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z 15,9% w
2009 r. do 8% w 2011 r., a także spadek odsetka osób pozostających bez pracy z 8,8% w 2009 r.
do 7% w 2011 r. Poprawa sytuacji makroekonomicznej Ukrainy znalazła odzwierciedlenie w
wydatkach gospodarstw domowych, które na przełomie lat 2009-2011 wzrosły o ponad 60 mld
dolarów.
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Wykres 8 Średnia pensja brutto, inflacja i bezrobocie na Ukrainie w latach 2009-2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CIA World Factbook.

Z drugiej strony Ukraina pod względem Wskaźnika Rozwoju Społecznego spośród państw
europejskich wyprzedza jedynie Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan oraz Bośnię i Hercegowinę.
Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje zwłaszcza na rosnący problem wykluczenia
społecznego na Ukrainie, przejawiającego się w aspekcie politycznym, kulturowym,
ekonomicznym i socjalnym. Koegzystencja nowych, demokratycznych instytucji z
pozostałościami z minionego, sowieckiego okresu wpływa na stosunkowo niski poziom
przejrzystości administracji państwowej, brak rozdziału polityki od administracji oraz wadliwe
rządy prawa. W rezultacie brak jest wyraźnego oddzielenia sfery polityki od sfery biznesu, a głos
przeciętnego obywatela zastępowany jest głosem poszczególnych grup nacisku, które lobbują
za korzystnymi dla siebie rozwiązaniami prawnymi. Ponad połowa obywateli Ukrainy nie wierzy,
iż posiada wpływ na sytuację polityczną kraju, napotykając bariery na drodze do partycypacji
publicznej. W trudnej sytuacji znajdują się zwłaszcza kobiety, które stykają się z
wszechobecnymi stereotypami płciowymi.
Niezwykle istotną kwestią pozostaje wykluczenie ekonomiczne. Najbardziej narażonymi na
utratę pracy lub trudności z jej znalezieniem mieszkańcami Ukrainy są obecnie poszukujący
swojej pierwszej pracy absolwenci uczelni wyższych, kobiety wychowujące dzieci, zwolnieni z
pracy z powodu przekształceń strukturalnych oraz osoby długotrwale bezrobotne, głównie z
terenów wiejskich i nieposiadające odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. Ponad jedna

czwarta obywateli Ukrainy żyje poniżej poziomu ubóstwa, a ponad połowa doświadcza
trudności związanych z niewystarczającymi dochodami, takich jak zapłata za usługi komunalne
oraz ogrzewanie mieszkania w sezonie zimowym.
Tabela 2 Odsetek gospodarstw domowych na Ukrainie dotkniętych problemem wykluczenia społecznego
Źródło: United Nations Development Programme, National Human Development Report 2011. Ukraine: Towards
Social Inclusion.

Rodzaj wykluczenia społecznego

% gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe, w których osoby w wieku produkcyjnym posiadają
najniższy status na rynku pracy

5,5

Gospodarstwa domowe, w których osoby w wieku produkcyjnym pozostają
bez zatrudnienia przez ponad 12 miesięcy

1,8

Gospodarstwa domowe znajdujące się poniżej ustawowej granicy ubóstwa

24

Gospodarstwa domowe niezdolne do zapewnienia swoim członkom
odpowiedniego poziomu wyżywienia przez okres 12 miesięcy

4,1

Gospodarstwa domowe doświadczające niewystarczających środków
finansowych na odwiedziny znajomych (wraz z zakupem prezentu) lub
zaproszenie znajomych do złożenia wizyty we własnym miejscu zamieszkania

17,6

Gospodarstwa domowe doświadczające niewystarczających środków
finansowych na spędzenie wakacji poza miejscem zamieszkania, wyłączając
wizytę u krewnych

34

Gospodarstwa domowe doświadczające niewystarczających środków
finansowych na zakup biletów do kina raz lub dwa razy w roku

13,4

Gospodarstwa domowe których jedna trzecia przychodu pochodzi ze
środków opieki społecznej lub od krewnych

1,7

Gospodarstwa domowe nieposiadające dostępu do edukacji

8,4

Gospodarstwa domowe w których żaden z członków rodziny powyżej 25 roku
życia nie posiada wykształcenia wyższego

48,6

Gospodarstwa domowe nieposiadające dostępu do opieki medycznej

39,2

Gospodarstwa domowe doświadczające niewystarczających środków
finansowych na opłacenie usług medycznych w nagłych wypadkach

23,1

Gospodarstwa domowe zamieszkujące w biedzie

55,1

Gospodarstwa domowe nieposiadające telefonu

21,5

Gospodarstwa domowe nieposiadające dostępu do regularnego środka
transportu

12,6

Gospodarstwa domowe doświadczające braku pieniędzy, niekwalifikujące się
do otrzymywania pomocy społecznej

7,7

Gospodarstwa domowe, które nie skorzystały z usług w sferze kultury przez
ostatnie 12 miesięcy

23,7

Gospodarstwa domowe które obarczają odpowiedzialnością za zapewnienie
godziwych warunków życia administrację państwową

34

Powołując się na dane Organizacji Narodów Zjednoczonych, ok. 37% mieszkańców Ukrainy
dotknięta jest znacznym poziomem wykluczenia społecznego. Prawie 17% Ukraińców
dotkniętych jest z kolei wykluczeniem społecznym w stopniu krytycznym. Typowe ukraińskie
gospodarstwo domowe dotknięte problemem wykluczenia społecznego zamieszkuje w
okolicach wiejskich i składa się z ludzi w wieku produkcyjnym oraz jednego lub dwójki dzieci.
Wszyscy dorośli członkowie rodziny odebrali wykształcenie średnie. Poziom życia pozostaje
natomiast poniżej granicy ubóstwa.
Odsetek gospodarstw domowych dotkniętych problemem wykluczenia społecznego na Ukrainie
przedstawia Tabela 2.
Wyłaniający się na podstawie analizy powyższych wskaźników obraz społeczno-ekonomiczny
Ukrainy pozostaje niejednoznaczny. Z jednej strony wskaźniki ekonomiczne zdają się
sugerować, iż gospodarka Ukrainy zmierza powoli, niemniej jednak we właściwym kierunku.
Kijów plasuje się w środku stawki obejmującej państwa Partnerstwa Wschodniego, będąc
największą i najbardziej znaczącą gospodarką regionu. Z drugiej jednak strony problemem
Ukrainy pozostaje narastające wykluczenie społeczne, które wpływać może negatywnie na
stabilność kraju. Pod względem rozwoju społecznego Kijów znajduje się w tyle Starego
Kontynentu, a ponad połowa mieszkańców nad Dnieprem żyje w ubóstwie. Jednocześnie na
Ukrainie trwa proces wyobcowania elit. „Rodzina” prezydenta Wiktora Janukowycza oraz
oligarchowie powiązani z obozem rządzącym systematycznie pomnażają swój majątek
wykorzystując do tego aparat administracyjny.
Sytuacja społeczno-ekonomiczna Ukrainy nie odzwierciedla założenia, jakie leży u podstaw
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Strefa dobrobytu obejmująca kraje członkowskie Unii
Europejskiej znajduje się obecnie poza zasięgiem ukraińskich obywateli. Na chwilę obecną Kijów
nie jest gotowy do członkostwa w Unii Europejskiej. Trudno stwierdzić, czy obywatele Ukrainy
są gotowi nawet na czerpanie korzyści z wejścia w życie Umowy Stowarzyszeniowej i stworzenia
strefy wolnego handlu z UE. Ukraińskie gospodarstwa domowe potrzebują podstawowej
pomocy społecznej, obejmującej m.in. wsparcie finansowe oraz zapewnienie dostępu do
edukacji i służby zdrowia. W takim kontekście rywalizacja z zachodnioeuropejskimi
przedsiębiorstwami oraz przyjęcie unijnych norm i standardów z konieczności znajduje się na
drugim planie.
Na sytuację społeczno-gospodarczą Ukrainy znaczny wpływ miał przede wszystkim obecny
kryzys gospodarczy. Zdaniem niektórych analityków skutki kryzysu oraz utrata zaufania
społecznego mogą prowadzić do wzrostu niestabilności Ukrainy, zwłaszcza w sferze socjalnej, co
w dłuższej perspektywie oznaczać może nawet utratę kontroli nad państwem.

Rozdział 5. Ukraina na tle pozostałych państw Partnerstwa Wschodniego
2011 rok przyniósł znaczące ochłodzenie w relacjach UE-Ukraina. Proces reform popadł nad
Dnieprem w stagnację, a poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, niezależność
mediów, niezależność wymiaru sprawiedliwości i korupcja stały się obiektem zwiększonej uwagi
ze strony Unii Europejskiej. Negatywne trendy w polityce wewnętrznej Ukrainy miały co prawda
miejsce już rok wcześniej (2010), jednak dopiero teraz przekroczony został w dwustronnych
relacjach z Brukselą punkt krytyczny. Wyrok skazujący dla byłej premier Ukrainy, Julii
Tymoszenko, spowodował, iż państwa członkowskie nie wyraziły zgody na parafowanie Umowy
Stowarzyszeniowej, a przyszłość inicjatywy Partnerstwa Wschodniego stanęła pod znakiem
zapytania. Umowa została ostatecznie zainicjowana w marcu 2012 r., jednak Szczyt UE-Ukraina
przebiegał w napiętej atmosferze. Tym samym losy Umowy Stowarzyszeniowej wciąż pozostają
nieznane.
Jak dotychczas elity polityczne nad Dnieprem nie kwestionowały zasadności „europejskiego
wyboru” Ukrainy, polityka prezydenta Wiktora Janukowycza zdaje się jednak sugerować, iż
Kijów skłonny byłby na pewien czas w dwustronnych relacjach „zrobić sobie przerwę”.
Stwierdzenia o nadmiernej ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Ukrainy mogą
przypominać poniekąd nawet retorykę Kremla. Niemniej rosnąca presja ze strony Federacji
Rosyjskiej, związana z rozwojem Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu, zmusza Ukrainę do
szukania pomocy na Zachodzie bez względu na polityczne sympatie i antypatie. Tezę tą zdają się
potwierdzać badania prowadzone przez niezależnych ekspertów pod auspicjami Open Society
Foundations.
Ukraina, mimo iż znajduje się w cieniu sprawy Julii Tymoszenko, pozostaje niekwestionowanym
liderem Partnerstwa Wschodniego pod względem intensywności dialogu politycznego z Unią
Europejską. Kijów współpracuje z Brukselą zarówno w ramach dwustronnych spotkań na
szczycie (jako jedyny kraj objęty inicjatywą Partnerstwa Wschodniego), jak i licznych
podkomitetów. Uczestniczy również w działaniach prowadzonych przez UE w ramach Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
Ranking zdaje się wskazywać jednocześnie, iż kraje o wyraźnej proeuropejskiej orientacji, takie
jak Ukraina oraz Mołdawia, utrzymują intensywny dialog polityczny z Unią Europejską i vice
versa – Unia Europejska również zainteresowana jest utrzymywaniem intensywnego dialogu
politycznego z tymi krajami.
Kijów rozwija równocześnie intensywną współpracę z Unią Europejską na polu gospodarczym,
będąc największym partnerem handlowym dla UE spośród wszystkich krajów Partnerstwa
Wschodniego. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza kooperacja z UE dotycząca usług oraz
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, od których Ukraina zdaje się być niemal uzależniona.
Unia Europejska pozostaje jednak drugim największym partnerem handlowym krainy, ustępując
miejsca Rosji. Problematyczny z punktu widzenia ukraińskich eksporterów jest zwłaszcza dialog
dotyczący barier w przepływie towarów do Unii Europejskiej. Z wyjątkiem Białorusi, ukraińscy
przedsiębiorcy objęci są najwyższymi taryfami celnymi spośród wszystkich krajów Partnerstwa
Wschodniego.
Kijów pozostaje liderem pod względem intensywności współpracy sektorowej z Unią
Europejską. Szczególne znaczenie nad Dnieprem ma zwłaszcza współpraca dotycząca dziedziny

energetyki oraz międzynarodowych sieci transportowych. Ukraina jako największy w regionie
kraj tranzytowy surowców energetycznych posiada dwustronne porozumienia z Unią
Europejską w tym aspekcie, tzw. Memorandum Zrozumienia. Na obszarze Ukrainy znajduje się
największa ilość międzynarodowych korytarzy transportowych w regionie, które dla Unii
Europejskiej pozostają priorytetem. Z kolei pod względem współpracy w obszarze wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości Ukraina ustępuje miejsca Mołdawii, co znajduje
odzwierciedlenie m.in. w postępie na drodze do wprowadzenia ruchu bezwizowego. Ponadto
Ukraina posiada dwustronne porozumienia z UE, tzw. Plany Działania w dziedzinach wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ukraina jako pierwsza spośród wszystkich krajów
Partnerstwa Wschodniego zdecydowała się również wprowadzić ruch bezwizowy dla obywateli
Unii Europejskiej.
Mołdawia pozostaje z kolei liderem pod względem współpracy w sferze kontaktów
międzyludzkich. Ukraina, pomimo swojego położenia geograficznego, nie uczestniczy w pełni w
unijnych agencjach i programach z dziedziny nauki i edukacji, ustępując miejsca nie tylko
Mołdawii, ale również Gruzji i Armenii. Mołdawia zdecydowanie wyprzedza Ukrainę pod
względem mobilności studentów i pracowników naukowych per capita.
Kiszyniów pozostaje jednocześnie liderem pod względem współpracy z Unią Europejską
w dziedzinie pomocy rozwojowej, mimo, iż ponad jedna trzecia wszystkich środków w ramach
Partnerstwa Wschodniego przeznaczona została dla Ukrainy. Kijów pod względem wysokości
środków z Unii Europejskiej ustępuje miejsca także Gruzji. Z drugiej jednak strony należy
pamiętać, iż ze względu na rozmiar ukraińskiej gospodarki fundusze europejskie odgrywają dla
Kijowa o wiele mniejszą rolę, aniżeli ma to miejsce chociażby w przypadku Mołdawii. Nad
Dnieprem szczególną wagę przykłada się natomiast do czerpania korzyści z udziału w
tematycznych instrumentach i programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Podsumowując, Ukraina zajmuje drugie miejsce na płaszczyźnie bilateralnej współpracy z Unią
Europejską, ustępując miejsca Mołdawii. Pozycja Kijowa wynika przede wszystkim z
intensywnych kontaktów w sferze politycznej oraz gospodarczej, jak również z daleko idącej
kooperacji sektorowej. Wciąż niewystarczający jest jednak poziom współpracy w dziedzinie
kontaktów międzyludzkich, co de facto powinno pozostawać jednym z priorytetów Ukrainy w
związku z zabiegami Kijowa odnośnie wprowadzenia reżimu bezwizowego, a także w dziedzinie
pomocy rozwojowej.
Pozycję Ukrainy na tle państw Partnerstwa Wschodniego w sferze dwustronnej współpracy z UE
przedstawia Tabela 3.

Tabela 3 Ukraina na tle państw Partnerstwa Wschodniego. Współpraca dwustronna z UE
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[skala od 1 (najlepiej) do 0 (najgorzej)
Źródło: European Integration Index for Eastern Partnership Countries.

Mołdawia

Gruzja

Ukraina

Armenia

Azerbejdżan

Białoruś

0.69

0.51

0.64

0.41

0.36

0.31

0.55

0.28

0.52

0.37

0.35

0.36

0.24

0.30

0.13

0.25

DIALOG POLITYCZNY
0.77

0.56

0.94

0.63

HANDEL I INTEGRACJA GOSPODARCZA
0.66

0.49

0.68

0.49

WSPÓŁPRACA SEKTOROWA
0.54

0.46

0.70

0.19

KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE
0.78

0.45

0.48

0.43

POMOC ROZWOJOWA
0.71

0.57

0.42

0.34

Powyższe dane znajdują odzwierciedlenie w analizie koalicji Visa-free Europe, której eksperci
podjęli się oceny stopnia gotowości poszczególnych państw objętych inicjatywą Partnerstwa
Wschodniego do wprowadzenia ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Ukraina, jak zostało to
przedstawione na Wykresie 9, napotyka trudności zwłaszcza w implementacji zapisów
prawnych. Pod względem gotowości do wprowadzenia reżimu bezwizowego z UE Kijów
znajduje się więc za Mołdawią, Gruzją, a nawet Armenią. Wysoka nota wystawiona Ukrainie w
aspekcie legislacyjnym potwierdza tezę jakoby Ukraina zdecydowana była przeprowadzać
jedynie „wirtualne” reformy.
Głównym problemem Ukrainy pozostaje wprowadzenie w życie zapisu prawnego dotyczącego
paszportów biometrycznych oraz bezpieczeństwa dokumentów tożsamości. Stosunkowo
najlepszą notę Ukraina uzyskała z kolei w sferze legislacji dotyczącej nielegalnej imigracji oraz
readmisji. Cieniem na dialog polityczny dotyczący liberalizacji ruchu wizowego pomiędzy
4

Ranking uwzględnia następujące aspekty: dialog polityczny (rozwój dwustronnych relacji z Unią Europejską,
rozwój wielostronnych relacji w ramach Partnerstwa Wschodniego, uczestnictwo we Wspólnej Polityce
Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony), handel i integracja gospodarcza
(przepływ towarów, bariery w handlu towarami, usługi, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, instrumenty
protekcjonizmu handlowego), współpraca sektorowa (wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość; energia;
transport - integracja z transeuropejskimi sieciami transportowymi), kontakty międzyludzkie (mobilność studentów
i kadry akademickiej, uczestnictwo w unijnych programach i agencjach), pomoc rozwojowa (poziom pomocy
finansowej ze strony UE, poziom pomocy finansowej ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i
Partnerstwa, pomoc finansowa z programów i instrumentów tematycznych, wsparcie ze strony europejskich
instytucji finansowych i w ramach pomocy technicznej).

Ukrainą i Unią Europejską kładzie się natomiast fakt, iż UE postęp na drodze liberalizacji
wizowej uzależnia od przestrzegania przez dane państwo praw człowieka i podstawowych
wolności, co w przypadku Ukrainy oznacza de facto spowolnienie tego procesu.
Z drugiej strony wprowadzenie reżimu bezwizowego pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską
pozostaje przedmiotem sporu wśród państw członkowskich UE. Kraje „starej” Unii obawiają się
napływu migrantów z Ukrainy, gotowych pracować poniżej ustawowo określonej płacy
minimalnej. Zwolennikami liberalizacji wizowej z Ukrainą pozostają z kolei nowe kraje
członkowskie, dla których imigranci zza wschodniej granicy stanowią znaczną siłę roboczą i
wydatnie wspomagają gospodarkę, zwłaszcza w zakresie wykonywania prac sezonowych.
Legislacja

Implementacja

Armenia

Azerbejdżan
Białoruś
Gruzja

5.25
4.45

2.25
3.1

4.425
5.55

Mołdawia
Ukraina

6.175

6.875
9.5

7.925
5.075

8.375

Wykres 9 Indeks liberalizacji ruchu wizowego państw Partnerstwa Wschodniego
Źródło: monitoring.visa-free-europe.eu.
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Na powierzchowność procesu integracji europejskiej Ukrainy dobitnie wskazuje analiza stopnia
dostosowania ukraińskich polityk i instytucji do wymogów Unii Europejskiej. Regres wartości
demokratycznych, postępujący w ostatnich latach nad Dnieprem, znajduje wyraźne
odzwierciedlenie w ocenie harmonizacji ukraińskiego systemu politycznego z
międzynarodowymi standardami. Ukraina nieznacznie wyprzedza Gruzję i Armenię, zostając z
kolei wyraźnie w tyle za Mołdawią. Ukraiński proces wyborczy pozostaje nieefektywny a
legitymizacja wybranych w wyniku wyborów władz systematycznie podważana. Głównym
problemem Ukrainy pozostają zależność wymiaru sprawiedliwości od obozu rządzącego oraz
korupcja – w tych kategoriach Ukraina znajduje się jedynie przez Białorusią i Azerbejdżanem.
Obawy Unii Europejskiej wzbudzają również przypadki braku poszanowania wolności mediów,
wolności zrzeszania się i wolności zgromadzeń. Ukraina posiada natomiast najszersze
prawodawstwo z zakresu ochrony przed dyskryminacją spośród wszystkich krajów Partnerstwa
Wschodniego. Z drugiej jednak strony, poza Białorusią, pozostaje jedynym państwem, które do
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Skala od 10 (najlepiej) do 0 (najgorzej). Ranking uwzględnia następujące aspekty: bezpieczeństwo dokumentów
oraz biometryczność, nielegalna imigracja (zarządzanie granicami, zarządzanie migracją, polityka azylowa),
bezpieczeństwo i porządek publiczny (zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i
korupcji, współpraca w dziedzinie sądownictwa i prawa, ochrona danych osobowych), prawa człowieka i stosunki
zewnętrzne (swoboda przepływu osób, prawa obywatelskie i prawa mniejszości).

swojego prawodawstwa nie wprowadziło mechanizmów ochrony przed torturami, zgodnych z
międzynarodowymi protokołami.
Pomimo parafowania Umowy Stowarzyszeniowej i nadziei na jej podpisanie w listopadzie 2013
r. podczas III Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, Ukraina okazuje się być słabo
przygotowana na wejście w życie Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu z Unią
Europejską. Pod względem harmonizacji polityk i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie
strefy wolnego handlu Ukraina znajduje się zarówno za Mołdawią jak i Gruzją, nieznacznie
wyprzedzając Armenię. Oznacza to, iż negocjacje z UE nie przyczyniły się do poprawy sytuacji
wewnętrznej ani nie przełożyły na proces liberalizacji gospodarki. Co więcej, eksperci Open
Society Foundations uznają Ukrainę jako kraj o najgorszym klimacie inwestycyjnym spośród
wszystkich państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Ukraina boryka się zwłaszcza
z problemem mało efektywnej ochrony konkurencji oraz brakiem przejrzystości sektora
finansów publicznych. Biorąc pod uwagę dostosowanie sektora gospodarczego do warunków
UE Ukraina znajduje się jedynie przez Białorusią i Azerbejdżanem. Należy jednak pamiętać, iż
koszty dostosowania ukraińskiej gospodarki do standardów Unii Europejskiej pozostają
znacząco wyższe niż w przypadku chociażby Mołdawii czy Gruzji. Ponadto, w przypadku Ukrainy,
w odróżnieniu od Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu, Unia Europejska znajduje się na
drugim miejscu wśród najważniejszych partnerów gospodarczych, plasując się za Rosją.
Kolejnego dowodu na „wirtualne” reformy Ukrainy dostarcza analiza harmonizacji
poszczególnych sektorów do standardów Unii Europejskiej. Ukraina w tym kontekście plasuje
się za Mołdawią i Armenią, chociaż – jak zostało to przedstawione w Tabeli 3 – Kijów pod
względem dwustronnej współpracy sektorowej z UE znajdował się na pierwszym miejscu.
Reform wymaga zwłaszcza sektor energetyczny, mimo, iż Ukraina nieustannie deklaruje
kooperację w dziedzinie energii jako jeden z priorytetów, a także sektor transportu i ochrony
środowiska. Dialog sektorowy pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą w rzeczywistości nie przynosi
więc wymiernych efektów i nie przekłada się na działania ze strony rządzących nad Dnieprem.
W powyższym kontekście podkreślenia wymaga zwłaszcza fakt, iż Ukraina jako pierwszy kraj
spośród wszystkich państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego podpisała z UE
Porozumienie o ułatwieniach wizowych oraz rozpoczęła z Unią Europejską dialog dotyczący
całkowitego zniesienia wiz w perspektywie długoterminowej, jak również zawarła z Brukselą
Plan Działania dotyczący liberalizacji ruchu wizowego.
Podsumowując, Ukraina zajmuje dopiero czwarte miejsce pod względem stopnia dostosowania
krajowych polityk i instytucji do wymogów Unii Europejskiej, plasując się za Mołdawią, Gruzją
i Armenią, a wyprzedzając jedynie Azerbejdżan i Białoruś. Zdziwienie budzić może zwłaszcza
niska ocena wystawiona ukraińskiej gospodarce, zważając na fakt, iż Kijów jako pierwszy
zakończył negocjacje dotyczące Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu i
intensywnie zabiega o jej implementację. Tymczasem Ukraina zdaje się jedynie deklarować
wolę reform, nie będąc zainteresowaną ich faktycznym wcielaniem w życie. Z drugiej jednak
strony na sytuację ukraińskiej gospodarki silny wpływ wywierają intensywne kontakty
gospodarcze z Federacją Rosyjską, która pozostaje najważniejszym partnerem handlowym dla
Kijowa.

Pozycję Ukrainy na tle państw Partnerstwa Wschodniego w sferze harmonizacji polityk i
instytucji krajowych do wymogów Unii Europejskiej przedstawia Tabela 4.
Tabela 4 Ukraina na tle państw Partnerstwa Wschodniego. Dostosowanie polityk i instytucji krajowych do
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wymogów UE
Źródło: European Integration Index for Eastern Partnership Countries.

Mołdawia

Gruzja

Ukraina

Armenia

Azerbejdżan

Białoruś

0.65

0.60

0.57

0.59

0.44

0.31

0.34

0.25

0.44

0.36

0.53

0.31

DEMOKRACJA
0.75

0.59

0.61

0.59

GOSPODARKA RYNKOWA
0.59

0.67

0.53

0.60

HARMONIZACJA SEKTOROWA
0.60

0.54

0.56

0.60

Niezwykle istotny aspekt stanowi porównanie mechanizmów koordynacji polityk europejskich
w krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. „Zarządzanie” integracją europejską
pozwala bowiem ocenić stopień przywiązania do idei integracji europejskiej oraz uplasować
koncepcję ściślejszej współpracy ze strukturami zachodnimi wśród priorytetów polityk
zagranicznych poszczególnych państw. Analiza stosownych danych w odniesieniu do Ukrainy
pozwala przypuszczać, iż idea integracji europejskiej nie odgrywa kluczowej roli w polityce
zagranicznej kraju, jak starają się to przedstawiać ukraińscy politycy zarówno w obozie
rządzącym, jak i po stronie opozycji.
Biorąc pod uwagę stopień rozwoju infrastruktury instytucjonalnej, Ukraina plasuje się na równi
z Armenią, znajdując się za Mołdawią i Gruzją. Żaden z krajów Partnerstwa Wschodniego jak
dotąd nie ustanowił kompleksowego mechanizmu instytucjonalnego, koordynującego politykę
europejską, na wzór Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Polsce. Eksperci z Open Society
Foundations podkreślają jednak, iż Ukraina w przeszłości posiadała o wiele bardziej efektywny
mechanizm instytucjonalny niż obecnie.
Niemniej jednak Ukraina znajduje się na pierwszym miejscu wśród krajów Partnerstwa
Wschodniego pod względem harmonizacji prawnej. Nie oznacza to oczywiście, że rzeczywiste
dostosowanie krajowej legislacji do wymogów Unii Europejskiej ma miejsce. Wskaźnik ten
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Skala od 10 (najlepiej) do 0 (najgorzej). Ranking uwzględnia następujące aspekty: demokracja (wolne wybory,
wolność mediów, wolność zrzeszania się, prawa człowieka, niezależność sądownictwa, efektywność
funkcjonowania administracji publicznej, zwalczanie korupcji, odpowiedzialność publiczna), gospodarka rynkowa
(klimat inwestycyjny, reformy sektorowe, pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu), harmonizacja
sektorowa (wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość; polityka energetyczna; polityka transportowa; ochrona
środowiska i zrównoważony rozwój; polityka w sferze edukacji, kultury, młodzieży, społeczeństwa informacyjnego,
mediów, zasobów audiowizualnych).

ocenia zwłaszcza wymogi proceduralne oraz procesy polityczne, które w dużej mierze mogą być
pozostałością po poprzedniej koalicji rządzącej. Ukraina znajduje się również na czele państw
Partnerstwa Wschodniego pod względem kształcenia specjalistów ds. integracji europejskiej.
Relatywnie wysoka ilość ukraińskich urzędników korzysta z unijnych programów wymiany, jak
również prowadzonych na Ukrainie przez zachodnioeuropejskie organizacje specjalnych
programów szkoleniowych z zakresu integracji europejskiej. Ukraina napotyka jednak na
znaczne trudności w zarządzaniu środkami finansowymi, pochodzącymi z Unii Europejskiej. W
tym aspekcie Kijów znajduje się jedynie przed Armenią, będąc w tyle nawet za Białorusią.
Wynika to przede wszystkim z braku przejrzystości finansowej sektora finansów publicznych
oraz wysokiego wskaźnika korupcji.
Ukraina, podobnie jak pozostałe państwa Partnerstwa Wschodniego, nie poczyniła żadnych
działań w kierunku zwiększania świadomości idei integracji europejskiej wśród mieszkańców
kraju. Jakiekolwiek kampanie informujące o kosztach i korzyściach z przystąpienia do Unii
Europejskiej prowadzone są jedynie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zagraniczne.
Społeczeństwo ukraińskie cieszy się również ograniczonym wpływem na procesy polityczne w
kraju. Pod tym względem Ukraina plasuje się zarówno za Mołdawią, jak i Gruzją.
Tabela 5 Ukraina na tle państw Partnerstwa Wschodniego. Koordynacja polityk europejskich
[skala od 10 (najlepiej) do 0 (najgorzej)]
Źródło: European Integration Index for Eastern Partnership Countries.

Mołdawia

Gruzja

Ukraina

Armenia

Azerbejdżan

Białoruś

0.53

0.51

0.45

0.31

0.31

0.22

0.27

0.15

0.47

0.03

0.57

0.64

IMFRASTRUKTURA INSTYTUCJONALNA
0.65

0.65

0.46

0.46

HARMONIZACJA PRAWNA
0.61

0.67

0.70

0.50

ZARZĄDZANIE POMOCĄ FINANSOWĄ UE
0.79

0.64

0.50

0.36

KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW DS. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
0.21

0.21

0.36

0.14

0.14

0.00

ŚWIADOMOŚĆ IDEI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
0.90

0.90

0.70

0.40

0.40

0.50

Podsumowując, Ukraina pod względem koordynacji polityk europejskich zajmuje wśród państw
objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego trzecie miejsce, plasując się za Mołdawią i

Gruzją. Słabości Kijowa to przede wszystkim nieefektywna infrastruktura instytucjonalna oraz
trudności w zarządzaniu środkami finansowymi z Unii Europejskiej. Pomimo podejmowanych
wysiłków w celu kształcenia specjalistów z zakresu integracji europejskiej, władze w Kijowie nie
podjęły żadnych działań mających na celu informowanie społeczeństwa o bieżących
wydarzeniach, starają się również ograniczać wpływ obywateli na podejmowane decyzje.
Pozycję Ukrainy na tle państw Partnerstwa Wschodniego w koordynacji polityk europejskich
przedstawia Tabela 5.
Dokonując całościowej analizy przedstawionych danych należy stwierdzić, iż pod względem
zaangażowania w proces integracji europejskiej Ukraina znajduje się dopiero w połowie stawki,
będąc w tyle za Mołdawią i Gruzją. Deklarowany „europejski wybór” Ukrainy nie znajduje
odzwierciedlenia w rzeczywistości. Co więcej, to nie Ukraina pozostaje „liderem” reform w
krajach Partnerstwa Wschodniego, ale Mołdawia. Uprzywilejowana pozycja Ukrainy wynika
więc nie tyle z przywiązania Kijowa do europejskich wartości, co geopolitycznego potencjału
Ukrainy i jej strategicznego położenia. Brak koniecznych reform ze strony Kijowa należy uważać
w powyższym kontekście jako problem natury politycznej, z kolei Umowę Stowarzyszeniową
jako element politycznej układanki, nie jako wynik procesu integracji europejskiej Ukrainy.

Konkluzje
Partnerstwo Wschodnie wprowadza nową jakość w relacjach pomiędzy Unią Europejską
i krajami wschodniego sąsiedztwa. W odróżnieniu od dotychczasowej struktury Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa unijna inicjatywa zawiera novum w postaci multilateralnego wymiaru
współpracy regionalnej oraz szeregu pozarządowych instrumentów, takich jak chociażby
Zgromadzenie Parlamentarne EuroNest czy też Forum Społeczeństwa Obywatelskiego
Partnerstwa Wschodniego. Kraje wschodniego sąsiedztwa zostały dzięki inicjatywie oddzielone
od krajów sąsiedztwa południowego, zyskując odrębny zestaw celów i narzędzi ich realizacji. Ta
kompleksowa oferta nie stanowi jednak przełomu w dotychczasowych stosunkach Unii
Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami. Jest ona wynikiem prawie dziesięciu lat doświadczeń
funkcjonowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, szeregu procesów reform poświęconych
wzmocnieniu efektywności polityki zewnętrznej Unii Europejskiej, jak również negocjacji
pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego oraz Brukselą.
Mimo, iż – teoretycznie – założeniem Partnerstwa Wschodniego jest wzmocnienie integracji
gospodarczej i doprowadzenie do politycznego stowarzyszenia krajów wschodniego sąsiedztwa
z Unią Europejską, co z kolei przyczynić się ma do wzmocnienia stabilności, bezpieczeństwa i
dobrobytu państw członkowskich, w praktyce Partnerstwo Wschodnie, podobnie jak Europejska
Polityka Sąsiedztwa, stanowi próbę wywarcia wpływu na państwa znajdujące się w jej
bezpośrednim sąsiedztwie, jednak nie mające perspektywy członkostwa, aby oparły one swoją
politykę wewnętrzną i zewnętrzną na wartościach leżących u podstaw systemu politycznego UE
w celu rozszerzenia strefy dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa bez przesunięcia granicy
politycznej UE.
Ze względu na rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami państw objętych inicjatywą Partnerstwa
Wschodniego a ofertą Unii Europejskiej kraje wschodniego sąsiedztwa wykazują ograniczoną
wolę polityczną do przeprowadzania reform zgodnie z unijnymi normami i standardami. Elity

polityczne tych państw skoncentrowane są na maksymalizacji krótkookresowych zysków
politycznych i gospodarczych, a demokracja i rządy prawa postrzegane są jako polityczne koszty,
które zagrażają obozowi rządzącemu. Partnerstwo Wschodnie traktowane jest jako szansa na
pozyskanie nowych technologii i niskooprocentowanych kredytów, natomiast kraje
zainteresowane pogłębianiem relacji z Unią Europejską – np. Ukraina – uważają dodatkowo
inicjatywę jako przeszkodę na drodze do uzyskania pełnego członkostwa.
Ukraina wykazuje daleko posuniętą wybiórczość reform, decydując się na modernizację
poszczególnych sektorów współpracy poprzez pryzmat krótkookresowych korzyści finansowych.
W odpowiedzi na propozycję „wirtualnego członkostwa” ze strony Unii Europejskiej Ukraina
zaoferowała więc prawdziwie wirtualne reformy. Modernizacja kraju stoi pod znakiem
zapytania, a regres wartości demokratycznych systematycznie nasila się. Zakończenie negocjacji
dotyczących Umowy Stowarzyszeniowej nie odzwierciedla z kolei postępu Ukrainy w
implementacji postanowień Programu Stowarzyszeniowego. Idea integracji europejskiej
Ukrainy w przeddzień III Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie stanowi nie tyle
ogólnonarodowy kompromis, ile wypadkową partykularnych interesów politycznych i
biznesowych poszczególnych grup. Kijów pod względem efektywności przeprowadzanych
reform ustępuje zarówno Mołdawii jak i Gruzji. Uprzywilejowana pozycja Ukrainy wynika tym
samym nie tyle z przywiązania Kijowa do europejskich wartości, co geopolitycznego potencjału
Ukrainy i jej strategicznego położenia. Brak koniecznych reform ze strony Kijowa należy uważać
jako problem natury politycznej, z kolei Umowę Stowarzyszeniową jako element politycznej
układanki, nie jako wynik procesu integracji europejskiej Ukrainy.
Jako największy kraj wschodniego sąsiedztwa, przez wzgląd na swój potencjał i położenie,
Ukraina utrzymuje intensywny dialog polityczny z Unią Europejską. Harmonizacja krajowych
polityk i instytucji zgodnie z europejskimi normami i standardami napotyka jednak na brak woli
politycznej ze strony władz nad Dnieprem. Liberalizacja polityczna i gospodarcza stanowi
zagrożenie dla „Rodziny” prezydenta Wiktora Janukowycza oraz oligarchów, dla których
niejasna struktura własnościowa oraz brak przejrzystości finansów publicznych stanowi
gwarancję stanu posiadania i szansę pomnażania majątku. Zmiany w strukturze
administracyjnej państwa ukraińskiego przyczyniły się natomiast do zmniejszenia skuteczności
koordynacji polityki europejskiej. Jednocześnie, pomimo zakończenia stosownych negocjacji,
ukraińska gospodarka nie jest obecnie gotowa na wejście w życie Umowy o Pogłębionej i
Kompleksowej Strefie Wolnego Handlu.
Partnerstwo Wschodnie nie wzmocniło zdolności Unii Europejskiej do wpływania na sytuację
państw jej wschodniego sąsiedztwa, a tym samym inicjatywa nie przyczyniła się do rozszerzenia
strefy stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu. Wprost przeciwnie. W latach 2009-2012 doszło
do wzrostu niestabilności sytuacji wewnętrznej Ukrainy, polityka Unii Europejskiej wobec jej
wschodnich sąsiadów w sposób wymierny wpłynęła na umocnienie się tendencji autorytarnych
nad Dnieprem. Władze w Kijowie stopniowo ograniczają zakres wolności obywatelskich oraz
niezależność mediów. Co więcej, Ukraina staje się z roku na rok krajem coraz mniej stabilnym i
bezpiecznym. Wzrasta ryzyko wystąpienia konfliktów społecznych, spowodowanych złą sytuacją
ekonomiczną oraz utratą legitymizacji władzy przez partię rządzącą. Zwiększa się jednocześnie
zagrożenie pojawienia się ataków terrorystycznych. Jednocześnie strefa dobrobytu obejmująca

kraje członkowskie Unii Europejskiej znajduje się obecnie poza zasięgiem ukraińskiego
społeczeństwa.
Listopadowy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie nie będzie ani przełomem, ani
zwieńczeniem dotychczasowej współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej wschodnimi
sąsiadami. Stanowi jednak okazję do zapoczątkowania długiego i żmudnego procesu
normalizacji wschodniego sąsiedztwa UE. W tym celu niezbędne będzie jednak podpisanie
Umowy Stowarzyszeniowej z Ukrainą, która nada inicjatywie Partnerstwa Wschodniego nowy
impuls i widoczność na arenie międzynarodowej. Ze względu na wciąż nierozwiązaną sprawę
byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko kwestia ta w momencie zakończenia prac nad
niniejszym opracowaniem pozostaje nadal aktualna.
Partnerstwo Wschodnie wymaga tymczasem reform, które wzmocnią jego efektywność.
W opinii Autora kluczowe z punktu widzenia skuteczności polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej
wydają się być następujące kwestie:
Jasne cele. Przyznanie perspektywy akcesji nie oznacza rozpoczęcia negocjacji członkowskich
ani nie przesądza o ich ostatecznym wyniku. Przypadek Turcji pokazuje, iż brak woli politycznej
ze strony państw członkowskich skutecznie wstrzymuje negocjacje nad przystąpieniem do Unii.
Należy jednocześnie pamiętać, iż zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej o członkostwo w Unii
ubiegać się może każde państwo europejskie. Partnerstwo Wschodnie potrzebuje jasnych
deklaracji dotyczących długookresowych celów, bez względu na to, czy będzie to rzeczywiście
pełne członkostwo, czy tylko strefa wolnego handlu lub unia celna. Doświadczenie polityki
rozszerzenia wskazuje jednak, iż perspektywa przystąpienia do Unii stanowi najbardziej
skuteczny instrument wywierania wpływu na kraje sąsiadujące oraz rekompensuje poniesione
w wyniku reform koszty polityczne i gospodarcze. Istotne jest również, aby podwójne standardy
nie pozostawały dłużej narzędziem polityki warunkowości Unii Europejskiej, a kraje partnerskie
posiadały jasny zestaw kryteriów i sposobów ich monitorowania.
Wspólne interesy. Partnerstwo Wschodnie opiera się na zestawie celów i narzędzi
opracowanych bez porozumienia z krajami wschodniego sąsiedztwa i narzuconych arbitralnie
przez Brukselę. Efektywna współpraca powinna opierać się jednak na wspólnie uzgodnionym
zestawie priorytetów, obejmującym wspólne wartości i wspólne interesy. Wbrew temu, co
zdają się sugerować brukselscy urzędnicy, demokracja i rządy prawa nie stanowią wspólnych
wartości, nie znajdują bowiem odzwierciedlenia w działaniach podejmowanych przez elity
polityczne państw sąsiedzkich. Wzmocnienie współpracy sektorowej umożliwiłoby tymczasem
maksymalizację korzyści dla obu stron, minimalizując jednocześnie straty wynikające z braku
zainteresowania po stronie wschodnich sąsiadów. Pozwoliłoby także na osiągnięcie doraźnych
korzyści w perspektywie krótkoterminowej, czym zainteresowane są wszystkie kraje objęte
inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Demokracji nie można już dzisiaj eksportować metodą
„kija i marchewki”. Najskuteczniejszym nośnikiem soft-power stała się obecnie współpraca
gospodarcza i wymiana handlowa.
Społeczeństwo obywatelskie. Partnerstwo Wschodnie miało przynieść wymierne korzyści
przede wszystkim przeciętnym obywatelom krajów partnerskich. Tymczasem wejście w życie
głównego instrumentu w ramach inicjatywy, Umowy Stowarzyszeniowej, uzależnione zostało
od postawy elit politycznych. Istotne, aby to obywatele tworzyli fundament Partnerstwa

Wschodniego. Reżim wizowy Schengen postrzegany jest jako nowa żelazna kurtyna.
Liberalizacja ruchu wizowego, prowadząca w długim terminie do wprowadzenia ruchu
bezwizowego ,stanowi konieczność, aby skutecznie wspomagać intensyfikację kontaktów
międzyludzkich, a tym samym przyczyniać się do eksportu unijnych norm i wartości w sposób
apolityczny. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim z krajów partnerskich powinna
stanowić priorytet inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.

Literatura
databank.worldbank.org.
Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2012. Democracy at a standstill. A report from The
Economist Intelligence Unit.
Freedom House, Nations in Transit 2013.
Freedom House, Sounding the Alarm Round 2: Protecting Democracy in Ukraine. A Follow-up Freedom
House Report.
Fundacja im. Stefana Batorego, 2004, Więcej niż sąsiedztwo. Rozszerzona Unia Europejska i Ukraina nowe relacje. Raport końcowy.
Górecki M., 2011, „Partnerstwo Wschodnie jako realizacja polityki równości podmiotów w wymiarze
międzynarodowym”, Studia i Analizy Europejskie, nr 7/2011, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Gromadzki G., 2008, Pięć tez o Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, Fundacja im. Stefana Batorego.
International Renaissance Foundation, Open Society Foundations, European Integration Index for
Eastern Partnership Countries 2012.
Lyubashenko I., 2012, Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy
Wschodniej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Partnerstwo
Wschodnie.
Moskwa D., 2012, „Partnerstwo Wschodnie w bieżącej polityce wschodniej Unii Europejskiej”, Studia i
Analizy Europejskie, nr 9/2012, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Odpowiedź udzielona przez komisarz Benitę Ferrero-Waldner w imieniu Komisji,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-6227&language=PL.
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, 2006, Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 310/1.
Rada Unii Europejskiej, 07.05.2009, Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu partnerstwa
wschodniego w Pradze, 8435/09.
Sushko O., Prystayko O., 2013, “Ukraine”, Nations in Transit 2013, Freedom House.
The Fund for Peace, Failed States Index IX 2013.
Transparency International, Corruption Perception Index 2012.
United Nations Development Programme, Human Development Report 2013. The Rise of the South:
Human Progress in a Diverse World.

United Nations Development Programme, National Human Development Report 2011. Ukraine: Towards
Social Inclusion.
Visa-free Europe Coalition, Eastern Partnership Visa Liberalisation Index, http://monitoring.visa-freeeurope.eu.
Wojna B., Gniazdowski M., 2009, Partnerstwo Wschodnie – raport otwarcia, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych.
www.visionofhumanity.org.

