
Rozpad ZSRRCzęść 2: Wspólnota Niepodległych PaństwPod redakcją Mieczysława Smolenia i Michała Lubiny

Lubomir W. ZyblikiewiczRosja a kraje WNPw pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku
Przedmiotem mego zainteresowania jest polityka Rosji i jej stosunki z 11 krajami, tworzącymi wspólnie z nią Wspólnotę Niepodległych Państw. Rozważania obejmują również Gruzję, choć od 17 sierpnia 2009 r. przestała ona być członkiem organizacji1. Biorąc pod uwagę formalne względy, wątpliwości można też zgłaszać co do Turkmenistanu i Ukrainy, które nie ratyfikowały Karty WNP z 22 stycznia 1993 r. Turkmenistan można uznać za nieformalnego członka stowarzyszonego, natomiast Ukrainę za faktycznego uczestnika (i założyciela).

1 Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia on Georgia's Withdrawal from CIS, Tbilisi, 18 VIII 2008, [on-line] http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id= 30&info_id=10783, odczyt: 15 V 2011; E. Barry, Georgia Withdraws From Bloc, „The New York Times" 2009,19 VIII, s. A9, [on-line:] http://www.nytimes.com/2009/08/19/world/ europe/19briefs-Georgia.html, odczyt: 15 V 2011.

Choć dla zrozumienia wielu zasadniczych zjawisk i procesów konieczne będzie niekiedy przypomnienie przeszłości należącej jeszcze do świata dwubiegunowego, skupiam uwagę na okresie ostatnich 10 lat.Rozważania moje są podzielone na trzy części. W pierwszej przedstawię zarys ewolucji miejsca i roli w świecie Rosji i pozostałych państw WNP oraz ich stosunków wzajemnych na różnych polach, z mocnym naciskiem na gospodarkę.Druga część poświęcona jest sferze instytucjonalno-formalnej. Chodzi o działalność samej WNP, poszczególnych instytucji i organizacji związanych z nią, o węższych, geograficznie bądź przedmiotowo, zadaniach.W trzeciej części skoncentruję się na współczesnej „wielkiej grze” z udziałem także uczestników zewnętrznych (Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny, Indie, Turcja i Iran).

http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=
http://www.nytimes.com/2009/08/19/world/
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Nie powinno budzić wątpliwości sprzężenie zwrotne; mamy do czynienia nie tylko z oddziaływaniami z zewnątrz - zmiany w stosunkach Rosji z pozostałymi krajami WNP znacząco wpływają na kształt tworzącego się nowego ładu światowego.Przyczyny rozpadu Związku Radzieckiego czy - jak to określił w kwietniu 2005 r. w prezydenckim orędziu Władimir Putin - „największej geopolitycznej katastrofy” XX w.2 nie mogą być w tym miejscu przedmiotem rozważań. Zwrócę jednak uwagę, że - zwłaszcza patrząc na wiele podstawowych wskaźników - trudno uznać wydarzenia z grudnia 1991 r. za punkt zwrotny.

2 Putin Deplores Collapse of USSR, [on-line:] http://news.bbc.co.Uk/2/hi/4480745.stm, odczyt: 15 V 2011.

Jednym z najważniejszych elementów mocarstwowości Rosji carskiej, potem Związku Radzieckiego, była prężność demograficzna. Poniższa tabela skłania do przewartościowań.
Tabela 1. Ludność krajów WNP w latach 1950-2010 (w tysiącach)

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010
Armenia 1354 1867 2518 3096 3545 3076 3066 3092
Azerbejdżan 2896 3894 5172 6161 7212 8111 8588 9188
Białoruś 7745 8190 9040 9659 10 260 10 058 9825 9595
Gruzja 3527 4160 4707 5073 5460 4746 4477 4352
Kazachstan 6703 9996 13 110 14 919 16 530 14 957 15 172 16 026
Klrgizja/ 
Klrnstan 1740 2173 2964 3627 4395 4955 5042 5334

Mołdawia 2341 3004 3595 4010 4364 4107 3767 3573
Rosja 102 702 119 906 130 392 138 655 148 244 146 758 143 843 142 958
Tadżykistan 1532 2082 2942 3953 5303 6173 6453 6879
Turkmenistan 1211 194 2188 2861 3668 4501 4748 5042
Ukraina 37 298 42 783 47 317 50 044 51645 48 892 46 924 45 448
Uzbekistan 6314 8559 11973 15 952 20 515 24 776 25 947 27 445
Azja 
Środkowa 17 499 24 403 33 177 41312 50 411 55 361 57 363 60 776

WNP łącznie 175 362 208 207 235 918 258 009 281139 281108 277 853 278 932
Świat 2 532 229 3 038 413 3 696 186 4 453 007 5 306 425 6 122 770 6 506 649 6 895 889Źródło: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm, odczyt: 28 VI 2011.

Do roku 1990 r. ludność 12 krajów WNP w liczbach absolutnych wzrastała, lecz udział w ludności świata malał, od 1970 r. coraz szybciej; w roku 1950, 1960,1970,1980 i 1990 wynosił on odpowiednio 6,93%, 6,85%, 6,38%, 5,79% i 5,30%. W ciągu ostatnich dwu dziesięcioleci zmalała także liczba ludności, a jeszcze szybciej niż wcześniej spadał udział w ludności świata, do 4,59% i 4,04%. 0 ile w 1950 r. udział Rosji w ludności ZSRR zbliżał się do 58,6% (dru

http://news.bbc.co.Uk/2/hi/4480745.stm
http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
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ga Ukraina i trzecia Białoruś miały udziały odpowiednio: blisko 21,3% i ponad 4,4%), to w 1990 r. udział Rosji spadł do nieco ponad 52,7% (udziały Ukrainy i Białorusi wynosiły poniżej 18,4% i ponad 3,6%). W ostatnim dwudziestoleciu tendencje te nasiliły się; w 2010 r. udziały tych trzech krajów wynosiły odpowiednio: blisko 51,3%, prawie 16,3% i nieco ponad 3,4%. Uderza prężność demograficzna krajów Azji Środkowej; liczba ich mieszkańców wzrosła prawie 3,5 razy. Wyróżnia się Uzbekistan, zbliżający się do 27,5 min, i Kazachstan, liczący nieco ponad 16 min, natomiast dynamiką Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan. Krajami o nielicznej ludności pozostają: Armenia - nieco ponad 3 min (o ponad 450 tys. mniej niż w 1990 r.), Mołdawia - blisko 3,6 min (o prawie 800 tys. mniej), Gruzja - blisko 4,4 min (o ponad 1,1 min mniej), a nieco tylko ludniejsze są: Turkmenistan (5 min), Kirgistan (5,3 min) i Tadżykistan (6,9 min), natomiast Azerbejdżan (9,2 min) zbliża się do Białorusi.Nie może nie uderzać ogromna dysproporcja między ludnością a przestrzenią. Chodzi o ogromne przestrzenie. 1 w tym wymiarze zróżnicowanie jest duże. Z jednej strony jest Rosja, największy terytorialnie kraj świata, prawie dwukrotnie większa od dwu następnych, Kanady i Chin. Podobnie jak w przypadku Kanady, ocieplenie globalne może zmienić jego podstawowe cechy. Powierzchnia 17 075 tys. km2 oznacza granice lądowe o długości ponad 20,2 tys. km i morskie o długości ponad 37,6 tys. km. Wśród 14 sąsiadów najdłuższe odcinki posiada Kazachstan - 6846 km, Chiny - w sumie - 3645 km, Mongolia - 3441 km, Ukraina -1576 km i Finlandia - 1313 km3. W pierwszej dziesiątce największych państw świata mieści się Kazachstan, liczący ponad 2,7 min km2. W połowie piątej dziesiątki jest Ukraina - blisko 604 tys. km2, a w kolejnej dziesiątce Turkmenistan - 488 tys. km2 i Uzbekistan - 447 tys. km2. Z drugiej strony są kraje bardzo małe lub małe. Jeśli jeszcze można się spierać o Białoruś (208 tys. km2), Kirgistan (200 tys. km2) czy nawet Tadżykistan (143 tys. km2), to bez wątpienia takie są: Azerbejdżan (87 tys. km2), Gruzja (70 tys. km2), Mołdawia (38 tys. km2) i Armenia (30 tys. km2).

3 CIA World Handbook - Russia, [on-line:] https://www.cia.gov/library/publications/the- -world-factbook/geos/rs.html, odczyt: 15 V 2011; według tego źródła terytorium Rosji liczy ponad 17 098 tys. km2.

Pisząc o ludności i terytorium, należy zwrócić uwagę na fakt o pierwszorzędnym znaczeniu. Chodzi o ogromne różnice między mapą polityczną i mapą przedstawiającą rozmieszczenie zbiorowości etnicznych. Mniej ważne jest to, na ile przyczyny takich różnic są naturalne, a na ile są one rezultatem polityki narodowościowej Związku Radzieckiego, zwłaszcza realizowanej z woli Józefa Stalina. Ważniejsze są rezultaty, w postaci zarówno „zamrożonych konfliktów”, jak i wielu nieujawnionych napięć. Szczególnie wiele jest ich w krajach Azji Środkowej, choć najczęściej poruszają nas informacje o wydarzeniach 

https://www.cia.gov/library/publications/the--world-factbook/geos/rs.html
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w krajach Kaukazu, zarówno w granicach Rosji, jak i w państwach Kaukazu Południowego.Częścią tego splotu problemów są Rosjanie mieszkający we wszystkich (nie wyłączając republik bałtyckich) państwach na obszarze dawnego Związku Radzieckiego. W ciągu kilkunastu lat doszło do wielomilionowej „repatriacji", co wydaje się przynosić znaczące skutki w dwu krajach wyjątkowo ważnych, na Ukrainie i w Kazachstanie. Jeśli w 1989 r. w Kazachstanie Kazachowie stanowili 39,5% ludności, podczas gdy Rosjanie 37,7%, Ukraińcy 5,4%, a Białorusini 1,1%, to na początku 2007 r. Kazachowie stanowili 59,2%, Rosjanie 25,6%, a Ukraińcy 2,9%4. Na całym obszarze WNP zmniejszyły się liczby szkół i uczniów uczących się w języku rosyjskim, z 20 do 7 tys. i z 5,1 do 3,1 min5. Błędem byłoby jednak wyciągać zbyt daleko idące wnioski przy ocenie możliwości wciąż dużych, raczej niedocenianych, stosowania soft power przez Rosję. Warto pamiętać o zasadniczych różnicach, ze względów cywilizacyjno- -religijnych, między Ukrainą, Białorusią, Armenią czy nawet Gruzją i Kazachstanem a pozostałymi państwami WNP. Otwarte pozostawiam pytanie o szanse Rosji jako kraju dwu cywilizacji, prawosławia i islamu.

4 R. Weitz, Kazakhstan and the New International Politics of Eurasia, Washington 2008, s. 14, Silk Road Paper.5 G. Filimonov, Russia's Soft Power Potential, „Russia in Global Affairs" 2010, 25 XII, s. 4.6 A. Maddison, The World Economy. A Millennial Perspective, Paris 2001, s. 329.

Korzystając z imponującego śmiałością opracowania Angusa Maddisona, pod egidą OECD, o dziejach gospodarki światowej6, łatwo można nakreślić obraz zmian udziału Związku Radzieckiego w światowym PKB, z uwzględnieniem siły nabywczej i w cenach stałych z 1990 r. Udział ten między 1950 a 1960 r. wzrósł z 9,56% do 9,98%, by w kolejnych dziesięcioleciach coraz szybciej spadać, odpowiednio do 9,79%, 8,53% i 7,34%. W ostatnim roku istnienia ZSRR zmniejszył się on - dramatycznie - do 6,8%. Dalsze (proces ten zaczął się w 1990 r.) zmniejszanie się także w liczbach bezwzględnych wartości PKB 12 gospodarek na obszarze dawnego ZSRR (z wyjątkiem minimalnego wzrostu w 1997 r.) spowodowało, że udział ich w 1998 r. spadł wyraźnie poniżej 3,4%. Obraz ten uzupełnić może kolejna tabela, opracowana na podstawie danych MFW.
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Nieco inna metodologia (ceny bieżące) i - co oczywiste - dla ostatnich lat dane będące jedynie prognozą przynoszą nieco inny obraz, choć tendencja jest podobna. Do końca XX w. udział 12 WNP krajów w światowym PKB PPP zmniejszył się z niecałych 5,9% w 1992 r. do niecałych 3,6%, o ponad 2,3 punktu. Warto jednak zauważyć, że już po 1998 r. udział ten, według MFW, dla całości WNP zaczął wzrastać. Decydujące znaczenie miały gospodarki: Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. Rosja, której udział zmniejszył się z prawie 4,2% w 1992 r. do poniżej 2,5% w 1998 r., o ponad 1,7 punktu, rozpoczęła już w dwu ostatnich latach XX w. powili się odbijać. Spadek udziału Ukrainy był dużo bardziej dramatyczny i trwał aż do 1999 r.; udział w wysokości blisko 0,96% spadł poniżej 0,38%, a więc o prawie 0,58 punktu, o niemal dwie trzecie. Dość podobnie, choć jej regres był mniej głęboki, zachowywała się trzykrotnie mniejsza od ukraińskiej gospodarka Kazachstanu.Pośrednio obraz katastrofy gospodarek krajów WNP w ostatnim dziesięcioleciu XX w. potwierdzają dane o handlu zagranicznym. Nawet udział Rosji w eksporcie światowym w 1992 r. niewiele przekraczał 1%; eksport poniżej 40 mld dolarów, import zaś poniżej 35 mld dolarów (nieco wyższe są dane IFS) i w porównaniu z PKB przedstawiały się nad wyraz skromnie, świadcząc o małej otwartości na świat, nawet najbliższy.Pozwolę sobie na wtręt. Przyglądając się gospodarkom Polski, Czechosłowacji i Węgier od 1985 r., dostrzegłem, że reorientacja tych gospodarek i zmniejszanie się ich powiązań ze Związkiem Radzieckim postępowały coraz silniej już w drugiej połowie lat 80.W przypadku państw nowo powstałych można podobne stwierdzenia poczynić z dużo większą mocą. W 1992 r. eksport Ukrainy niewiele przekraczał 1,5 mld dolarów, zaś import 1,9 mld dolarów (dane IFS są istotnie różne, odpowiednio ponad 8 mld dolarów i 7 mld dolarów). W przypadku Białorusi i eksport, i import wynosiły ok. 3,5 mld dolarów. W przypadku Kazachstanu to zaledwie nieco ponad 0,2 mld dolarów i poniżej 0,5 mld dolarów. Do ostrożności wobec danych w publikacji MFW7 skłania, zwłaszcza gdy mowa o tradycyjnych sposobach tworzenia struktur gospodarki Związku Radzieckiego, fakt, że wśród partnerów handlowych, o których brak było jakichkolwiek informacji, były wszystkie bez wyjątku państwa WNP (republiki bałtyckie podobnie). Raczej więc „zawiniła" statystyka.

7 International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook 1999, Washington 1999, s. 105-106, 113-114, 123-124, 223-224, 279-280, 288-289, 328-329, 390-392, 437-438,455-456,459-461 i 472-473.

Wartość handlu zagranicznego Rosji ulegała zmianom, które jednak nie skłaniają do istotnych przewartościowań. W roku 1996 i 1997 wartość jej eksportu zbliżała się do 90 mld dolarów, by w 1998 r. spaść do 74 mld dolarów, na
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tomiast jej importu jedynie w 1997 r. przekroczyła 52 mld dolarów, zaś w roku 1995,1996 i 1998 wynosiła ok. 45 mld dolarów.Chcąc oceniać, należy pamiętać, że w latach 1992-1998 wartość światowego eksportu towarów wzrosła z 3766 mld dolarów do 5501 mld dolarów, w roku 1999 do 5712 mld dolarów, a w roku 2000 do 6456 mld dolarów.Wartość eksportu Ukrainy zbliżyła się do 15 mld dolarów w 1995 r., by w 1998 r. nieco przekroczyć 12,6 mld dolarów, a importu odpowiednio ponad 20 mld dolarów i 17 mld dolarów. Białoruś, niemal bez załamania związanego z kryzysem w Rosji, przekroczyła wartość 7 mld dolarów w eksporcie i 8,5 mld dolarów w imporcie. Względnie największe zmiany dostrzec można w handlu zagranicznym Kazachstanu, wartość jego eksportu w roku 1997 i 1998 wynosiła odpowiednio: blisko 6,4 mld dolarów i 4,9 mld dolarów, zaś importu blisko 4,3 mld dolarów.Jeśli udział krajów uprzemysłowionych w handlu Rosji zbliżał się do 50% (w imporcie nieco był on wyższy), to jako dość ważne rynki zbytu dla niej pojawiają się Ukraina (w latach 1996-1997 odpowiednio 7,6 mld dolarów, 7,2 mld dolarów i 5,4 mld dolarów), Białoruś (3 mld dolarów, 4,6 mld dolarów i 4,6 mld dolarów), Kazachstan (2,6 mld dolarów, 2,5 mld dolarów i 1,9 mld dolarów). Dość podobnie wygląda sytuacja w imporcie Rosji; liczącymi się dostawcami były: Ukraina (6,3 mld dolarów, 4 mld dolarów i 3,2 mld dolarów), Białoruś (2,7 mld dolarów, 4,6 mld dolarów i 4,5 mld dolarów), Kazachstan (3 mld dolarów, 2,7 mld dolarów i 1,9 mld dolarów).Dla Ukrainy eksport do krajów uprzemysłowionych okazał się dużo trudniejszy (ok. 15-16%, tylko w 1998 r. blisko 23%), natomiast w jej imporcie ich udział stopniowo zbliżał się do 28%. Poza Rosją wśród krajów WNP jako partner handlowy Ukrainy na wzmiankę zasługuje, lecz tylko w latach 1995-1997, Turkmenistan jako dostawca gazu naturalnego.Handel zagraniczny innych krajów WNP pozostawał skromny. W 1998 r. eksport Armenii to ponad 260 min dolarów, zaś import ponad 670 min dolarów, Azerbejdżanu odpowiednio blisko 700 min dolarów i ponad 790 min dolarów, Gruzji ponad 330 min dolarów i ponad 930 min dolarów, Kirgistanu ponad 510 min dolarów i ponad 840 min dolarów, Mołdawii 820 min dolarów i 1420 min dolarów, Tadżykistanu blisko 580 min dolarów i blisko 740 min dolarów, Turkmenistanu 575 min dolarów i 1228 min dolarów, Uzbekistanu blisko 2450 min dolarów i ponad 3280 min dolarów8.

8 Ibidem.

Równie źle, lub nawet gorzej, przedstawiał się udział krajów WNP jako biorców zagranicznych inwestycji bezpośrednich.
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Tabela 3. Strumienie napływającego kapitału FD1 do krajów WNP

Inflows 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
WNP 1505 2861 1788 3874 5237 8718 6454 6499 5286
Armenia 2 1 9 25 18 52 221 122 104
Azerbejdżan 0 22 155 591 1051 948 355 130
Białoruś 7 18 11 15 105 352 203 444 104
Gruzja 0 8 6 54 243 265 82 131
Kazachstan 100 1271 660 964 1137 1322 1161 1438 1284
Kirgistan 10 38 96 47 83 109 44 -2
Mołdawia 17 14 12 67 24 79 76 38 128
Rosja 1161 1211 690 2066 2579 4865 2761 3309 2714
Tadżykistan 9 9 12 10 18 18 30 7 24
Turkmenistan 79 103 233 108 108 62 125 131
Ukraina 200 200 159 267 521 623 743 496 595
Uzbekistan 9 48 73 -24 90 167 140 121 75
Świat 165 973 223 454 256 112 342 544 388 998 486 476 707 185 1 087 500 1401 466

0,91 1,28 0,7 1,13 1,35 1,79 0,91 Ł6 0,38

Inflows 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
WNP 7141 8969 15 503 26 339 25 797 43 547 76 374 108 334 61 620
Armenia 70 111 121 248 239 453 661 1132 838
Azerbejdżan 227 1392 3285 3556 1680 -584 -4749 14 473
Białoruś 98 253 174 164 305 354 1785 2158 1863
Gruzja 110 160 335 492 453 1170 1750 1564 764
Kazachstan 2836 2593 2082 4131 1982 6360 11096 15 775 12 649
Kirgistan 5 5 46 132 43 182 208 265 60
Mołdawia 103 84 74 146 191 233 539 708 86
Rosja 2748 3461 7958 15444 12 886 29 701 55 073 75 61 38 722
Tadżykistan 9 36 32 272 54 339 360 376 8
Turkmenistan 170 276 226 354 418 731 804 820 1355
Ukraina. 792 693 1424 1715 7808 5604 9891 10913 4816
Uzbekistan 83 65 83 177 192 174 705 711 750
Świat 825 280 628 114 565 739 732 397 985 796 1459 733 2 099 973 1 770 873 1114 189

0,87 1,43 2,74 3,6 2,62 2,98 3,64 6,12 5,53Źródło: Bazy danych FDI, [on-line:] http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/table- View.aspx?ReportId=88, odczyt: 2 XI 2011.

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/table-View.aspx?ReportId=88
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Tabela 4. Zasoby nagromadzonego kapitału FDI w wybranych krajach WNP
Stocks Inward 1992 1995 2000 2001 2002 2003
Armenia 31 66 583 652 763 884
Azerbejdżan 330 3735 3962 5354 8639
Blaterai 7 50 1306 1397 1646 1899
Gruzja 32 784 879 1049 1395
Kazachstan 2895 10 078 12 917 15 564 17 587
Kirgistan 144 432 414 470 523
Mołdawia 16 97 449 549 639 717
Rosja 5601 32 204 52 919 70 884 96 729
Tadżykistan 9 40 136 146 182 213
Turkmenistan 415 949 1119 1395 1621
Ukraina 284 897 3875 4801 5924 7566
Uzbekistan 9 106 698 781 846 929
WNP 356 10 674 55 228 80 536 104 716 138 702
Świat 2 429 159 3 381 229 7 442 548 7 468 968 7 519 080 9 372 829

Stocks Inward 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Armenia 1103 1361 1774 2448 3521 3628
Azerbejdżan 12 195 13 875 13 291 8543 8557 9044
Blaterai 2057 2383 2734 4483 6627 8457
Gruzja 1908 2374 3559 5356 6782 7547
Kazachstan 22 376 25 607 32 879 44 683 59 646 72 333
Kirgistan 712 518 620 819 1015 1075
Mołdawia 847 1023 1256 1848 2566 2604
Rosja 122 295 180 228 265 873 491 232 213 734 252 456
Tadżykistan 251 306 645 1013 862 870
Turkmenistan 1975 2393 3124 3928 4748 6103
Ukraina 9606 17 209 23 125 38 059 46 997 52 021
Uzbekistan 1106 1297 1471 2176 2888 3638
WNP 176 431 248 574 350 351 604 587 357 942 419 776
Świat 11055 515 11524 869 14 275 734 17 990 069 15 491182 17 743 408

Źródło: Bazy danych FDI, Inward and outward foreign direct investment stock, an
nual, 1980-2010, [on-line:] http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView. aspx?ReportId=89, odczyt: 2 XI 2011.

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView
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Biorąc pod uwagę strumienie kapitału, stwierdzić musimy, że udział ten był bardzo niski i mocno zmienny, wahając się od 1,79% w 1997 r. do 0,38% w 2000 r. Przeważająca część strumieni BIZ trafiała do Rosji, choć dostrzec też można sporą zdolność przyciągania Kazachstanu (w 1993 r. nawet wyprzedził Rosję), niekiedy Ukrainy czy, zwłaszcza w latach 1996-1998, Azerbejdżanu. Rezultatem był wzrost zasobów, choć z trudem zauważalny na tle procesów globalnych. 10,6 mld dolarów w 1992 r. to zaledwie 0,3% zasobów światowych, natomiast 55,2 mld dolarów w 2000 r. to tylko 0,74% zasobów światowych. Z zasobów tych w 2000 r. na Rosję przypadało 32,2 mld dolarów, na Kazachstan10,1 mld dolarów, na Ukrainę 3,9 mld dolarów, na Azerbejdżan 3,7 mld dolarów, na Turkmenistan ponad 0,9 mld dolarów9.

’ UNCTAD, baza danych FDI, [on-line:] http://www.unctad.org, odczyt: 15 V 2011.

Można ten tragiczny obraz uzupełnić o dane z publikacji Human Development Report, dążące do możliwie wszechstronnego ujęcia jakości życia. Tabela zawiera wybór danych.
Tabela 5. Wskaźnik rozwoju społecznego w latach 1980-2010

1980 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Norwegia 0,788 0,838 0,869 0,906 0,932 0,937 0,938
Polska 0,683 0,71 0,753 0,775 0,791 0,791
Armenia 0,571 0,62 0,669 0,693 0,695
Azerbejdżan 0,563 0,597 0,655 0,71 0,713
Białoruś 0,706 9,729 0,732
Gruzja 0,679 0,695 0,698
Kazachstan 0,65 0,62 0,614 0,696 0,711 0,714
Kirgizja/Kirgistan 0,577 0,515 0,55 0,572 0,594 0,598
Mołdawia 0,616 0,547 0,552 0,606 0,62 0,623
Rosja 0,692 0,644 0,662 0,693 0,714 0,719
Tadżykistan 0,592 0,501 0,493 0,55 0,576 0,58
Turkmenistan 0,642 0,662 0,669
Ukraina 0,69 0,644 0,649 0,696 0,706 0,71
Uzbekistan 0,588 0,612 0,617Źródło: Human Development Report 2010. 20th Anniversary Edition. The Real Wealth of 
Nations: Pathways to Human Development, [on-line:] http://hdr.undp.org/en/reports/ global/hdr2010/, odczyt: 2 XI 2011W czasie znaczącego (przodująca w tym rankingu Norwegia w latach 90. poprawiła swój wskaźnik o 68%o) i dość powszechnego wzrostu kilka, i to największych, krajów WNP mocno się cofnęło (Rosja o 30%o, Ukraina o 41%o, Kazachstan o 36 %o, Kirgizja o 27%o, Mołdawia o 64%o, Tadżykistan o 99%o). Jedynymi wyjątkami wśród krajów WNP okazały się Armenia i Azerbejdżan.Świadomość niepowodzenia stawała się coraz powszechniejsza i coraz to ostrzej, dotkliwiej dostrzegalna. Potwierdzeniem pośrednim w Rosji może być 

http://www.unctad.org
http://hdr.undp.org/en/reports/
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swoista „karuzela" polityczna, która - po 51 miesiącach pełnienia funkqi premiera przez Wiktora Czernomyrdina - od 25 marca 1998 r. zaczęła wynosić na krótko na stanowisko szefa rządu kolejne osoby. Kolejno zajmowali je Siergiej Kirilenko (przez 5 miesięcy), ponownie Czernomyrdin, (niecałe 3 tygodnie), Jewgienij Primakow (8 miesięcy), Siergiej Stiepaszyn (niecałe 3 miesiące). Po kilkunastu miesiącach, 7 sierpnia 1999 r., zajął je Władimir Putin. Ku zaskoczeniu wielu, wkrótce miał przejąć, już na wiele lat, ster władzy.Rodzajem manifestu stał się tekst Władimira Putina o patetycznym tytule 
Rosja na przełomie tysiącleci10, udostępniony równocześnie w języku rosyjskim i angielskim 30 grudnia 1999 r. Był to tekst wyjątkowo dramatyczny, pełen ostrych określeń i czarnej barwy. Warto niekiedy do niego powracać. Czytając go wtedy, przyjmowałem trafiające łatwo do przekonania ostre, niekiedy bardzo, oceny. Uznawałem także racje stojące za krytyką „eksperymentowania w rosyjskich warunkach z abstrakcyjnymi modelami i schematami branymi z zagranicznych podręczników" i za wyborem, w miejsce tego, godzenia „uniwersalnych zasad gospodarki rynkowej i demokracji z rosyjskimi realiami". Przyznać muszę natomiast, że ze sporym sceptycyzmem przyjmowałem propozycje konkretnych zmian. A z jeszcze większym optymistyczne prognozy.

10 Tekst jest obecnie trudny do odnalezienia; korzystałem z wersji angielskiej kiedyś dostępnej pod adresem http://www.geocities.com/capitolhill/parliament/3005/poutine. html, natomiast np. Th. Graham, jr., w artykule The Fate ofthe Russian State, [on-line:] http:// www.demokratizatsiya.org/bin/pdf/DEM%2008-3%20Graham.PDF, odczyt: 15 V 2011, powołuje się na tekstV. Putin, Rossiya na rubezhe tysyacheletiy, [on-line:] http://www.pravi- telstvo.gov.ru/govemment/minister/artiele-wp.html, odczyt: 15 V 2011.

Tymczasem w pierwszej dekadzie XXI w. doszło do zaskakująco dużych zmian. Naturalnie, już na wstępie można byłoby postawić dwa zasadnicze pytania. Pierwsze dotyczy przyczyn, a drugie ważnych punktów odniesienia, czyli podstawowego tła, jakie stanowiła globalizacja.Zacznijmy tym razem od zmian zachodzących w wielkości PKB, z uwzględnieniem siły nabywczej. Podobnie jak w tabeli 2 dane MFW dla lat 2011-2016 są prognozami, a dla Białorusi, Rosji, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu zmiana charakteru danych następuje już dla 2010 r.

http://www.geocities.com/capitolhill/parliament/3005/poutine
http://www.demokratizatsiya.org/bin/pdf/DEM%252008-3%2520Graham.PDF
http://www.pravi-telstvo.gov.ru/govemment/minister/artiele-wp.html
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Głęboki kryzys został przezwyciężony i uzyskano, zwłaszcza do 2008 r., zasługujący na uznanie wzrost PKB. W ciągu 10 lat wzrósł on o ponad 135%, czyli doszło do jego podwojenia, z dużą nadwyżką. W największym stopniu przyczyniły się do tego gospodarki największe, Rosji - ze wzrostem o blisko 128,5%, Ukrainy - wzrost o prawie 125,3%, Kazachstanu - blisko 179% czy Białorusi - ponad 154,3%. Dynamiką wyróżniały się natomiast Azerbejdżan - wzrost o blisko 336,7%, Turkmenistan - prawie 328% czy Armenia - ponad 223,3%.Kryzys światowy dotknął mocno kraje WNP, które straciły w 2009 r. 187 mld dolarów, czyli 5,9% PKB PPP. W 2010 r. jego wartość była nadal minimalnie, o 22 mld dolarów, mniejsza. Znowu zadecydowały o tym dwie gospodarki największe. Rosja utraciła w 2009 r. 158 mld dolarów, a w 2010 brakowało jej do wartości z 2008 r. aż 53 mld dolarów. Straty Ukrainy były względnie jeszcze większe, 47 mld dolarów i 32 mld dolarów. Nie ucierpiały: Kazachstan i Białoruś, w latach 2008-2010 zyskując 18 mld dolarów (wzrost o 11,1%) i 12 mld dolarów. Skutecznie przeciwstawiały się kryzysowi: Azerbejdżan (między 2008 i 2010 r. wzrost o blisko 17%), Tadżykistan (o prawie 13%), Turkmenistan (o ponad 18%) i Uzbekistan (o ponad 20%).Były to jednak osiągnięcia względne. Wystarczy powrócić do tabeli 2. Wprawdzie udział krajów WNP w światowym PKP PPP aż do 2008 r. stale wzrastał, lecz w 2010 r. był niższy niż w 2006 r. Co więcej, nawet w 2008 r. udział ten był niższy niż w 1992 r. (o ponad 1,35 punktu), nie mówiąc już o latach wcześniejszych. Gospodarka światowa, przede wszystkim dzięki krajom wschodzącym, zwłaszcza Chinom i Indiom, rozwijała się bardzo szybko. Skorzystało z tego kilka krajów WNP, przede wszystkim Azerbejdżan. Jeśli jego udział wynosił w 1992 r. 0,079% (w 1999 r. nawet 0,045), to w 2010 r. sięgał 0,122%. Do tej grupy można zaliczyć także Kazachstan, z udziałami odpowiednio 0,27%, 0,162% i 0,261%. A jeśli wierzyć prognozom MFW, to najbliższe lata przyniosą wzrost udziałów Kazachstanu, a także Uzbekistanu i Turkmenistanu, przy równoczesnym zmniejszaniu się udziału Rosji i Ukrainy. Nie zmieni to zasadniczo układu sił gospodarczych na obszarze WNP, lecz zmniejszy przewagę największych, zwłaszcza Ukrainy nad Kazachstanem.Dużo większy postęp odnotowały kraje WNP w handlu zagranicznym. Wartość ich eksportu w latach 1999-2008 wzrosła prawie 6,8-krotnie, natomiast importu ponad 7,6-krotnie. W tym czasie eksport światowy wzrósł prawie 2,6-krotnie, a import prawie 2,8-krotnie. Ciągle jednak oznaczało to odrabianie zapóźnienia. W 2008 r. udział krajów WNP niewiele przekraczał 4,2% światowego eksportu towarów i 2,8% światowego importu. Co gorsza, skutki kryzysu światowego dla handlu krajów WNP były jeszcze bardziej dramatyczne niż nawet szokujący spadek handlu światowego (o 12,2%, biorąc pod uwagę wolumen, i o 23%, biorąc pod uwagę wartość). Wartość eksportu krajów WNP spadła o ponad 40%, zaś importu o blisko 37%. Z najnowszych danych 
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WTO11 wynika, że w 2010 r., gdy doszło do silnego wzrostu handlu światowego, eksport krajów WNP w wysokości 588 mld dolarów stanowił 3,96%, natomiast import, 414 mld dolarów, 2,75%.

11 WTO, Press Release 628, World Trade 2010, Prospects for 2011, 7 IV 2011, [on-line:] http://www.wto.org/english/news_e/presll_e/pr628_e.htm , odczyt: 15 V 2011.12 Direction of Trade Statistics online, dostęp w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 24 X 2011.

Jedynym krajem WNP wśród 30 największych eksporterów świata była i pozostaje Rosja. Wartość jej eksportu wzrosła z 72,5 mld dolarów w 1999 r. do 460 mld dolarów w 2008 r., by zmniejszyć się do 285 mld dolarów w 2009 r. i wzrosnąć do 400 mld dolarów (nie licząc 44 mld dolarów usług). Według danych MFW wartość eksportu dóbr w 2010 r. wyniosła sporo mniej, poniżej 374 mld dolarów11 12. Jej import wzrastał szybciej, lecz jest dużo mniejszy; było to odpowiednio: 30,3 mld dolarów, 267 mld dolarów, 160,8 mld dolarów i 248 mld dolarów (plus 70 mld dolarów usług). Podobnie, według danych MFW, wartość w 2010 r. importu wyniosła mniej, 217,4 mld dolarów. W latach 2007 - 2010 na kraje UE przypadało odpowiednio: 56%, 57%, 46% i 49% rosyjskiego eksportu, natomiast 44%, 44%, 45% i 43% importu. Saldo dodatnie wynosiło 109 mld dolarów, 147 mld dolarów, 58 mld dolarów i 90,5 mld dolarów. W tych latach do krajów WNP trafiało niecałe 15%, 14%, 9% i 7% eksportu Rosji, natomiast w jej imporcie stanowiły one 15%, 14%, 9% i 9%. Jedynymi zauważalnymi partnerami handlowymi Rosji pozostawały: Ukraina, Kazachstan i Białoruś.Ukraina w latach 1999-2008 zwiększyła eksport z 11,6 mld dolarów do 67 mld dolarów, po czym w 2009 r. nastąpił spadek do 39,7 mld dolarów, by w 2010 r. wzrosnąć do 51,4 mld dolarów. Import wzrósł z 11,8 mld dolarów do85.5 mld dolarów, by znowu spaść do 45,4 mld dolarów i wzrosnąć w 2010 r. do 61,3 mld dolarów. Do krajów WNP eksport Ukrainy w latach 2008-2010 wynosił odpowiednio: 23,8 mld dolarów, 13,9 mld dolarów i 19,3 mld dolarów, co stanowiło 35,7%, 35% i 37,5%, podczas gdy import wynosił 33,6 mld dolarów, 19,8 mld dolarów i 26,8 mld dolarów, co stanowiło 39,3%, 43,6% i 43,8%. Przytłaczająca część przypadała na Rosję, sięgając w eksporcie 15,7 mld dolarów,8.5 mld dolarów i 13,4 mld dolarów, natomiast w imporcie 19,4 mld dolarów,13,2 mld dolarów i 22,2 mld dolarów. Eksport do krajów UE wynosił 18,1 mld dolarów, 9,5 mld dolarów i 13,1 mld USD, natomiast import 28,9 mld dolarów, 15,4 mld dolarów i 19,1 mld dolarów.Eksport Kazachstanu wzrósł z 5,6 mld dolarów w 1999 r. do 52,4 mld dolarów w 2008 r., by spaść do 36,6 mld dolarów w 2009 r. i nieco tylko się poprawić, do 47,6 mld dolarów w 2010 r., podczas gdy import wzrósł z 3,7 mld dolarów w 1999 r. do 43,2 mld dolarów w 2008 r., by zmniejszyć się do 32,6 mld dolarów w 2009 r. i 29,9 mld dolarów w 2010 r. Do krajów WNP trafiał z Kazachstanu w latach 2008-2010 eksport o wartości 10,1 mld dolarów, 6,3 mld dolarów 

http://www.wto.org/english/news_e/presll_e/pr628_e.htm
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i poniżej 5 mld dolarów, czyli 19,3%, 17,3% i 10,4%, natomiast z nich pochodził import o wartości 18,4 mld dolarów, 12,5 mld dolarów i 8,6 mld dolarów, czyli 42,5%, 38,3% i 28,7%. Na Rosję przypadało w eksporcie 5,8 mld dolarów,3.2 mld dolarów i 2,3 mld dolarów, natomiast w imporcie 14,7 mld dolarów, 9,7 mld dolarów i 5,6 mld dolarów. Ważnym, choć słabnącym partnerem Kazachstanu pozostawała Ukraina, zwłaszcza jako rynek zbytu, na który trafiało odpowiednio 2,8 mld dolarów, 1,8 mld dolarów i 0,7 mld dolarów, podczas gdy w imporcie było to 2 mld dolarów, 1,6 mld dolarów i 1,4 mld dolarów. Eksport kazachski do krajów UE był dużo wyższy niż do krajów WNP i wynosił 24,1 mld dolarów, 13,9 mld dolarów i 17,9 mld dolarów, czyli odpowiednio 46%, 37,8% i 37,7%, natomiast z krajów UE trafiał do Kazachstanu import o wartości9.2 mld dolarów, 8,2 mld dolarów i 7,2 mld dolarów, mniej więc niż z samej tylko Rosji. Uderza dynamika handlu z Chinami. W latach 2000-2008 eksport do Chin wzrósł z poniżej 0,7 mld dolarów do ponad 7 mld dolarów, by ulec spadkowi do 6 mld dolarów w 2009 r., lecz w 2010 r. przekroczyć 10 mld dolarów (odpowiadało to udziałowi w wysokości 6,8%, 13,4%, 15,5% i 21%). Import z Chin wzrósł z 0,15 mld dolarów do 10,8 mld dolarów, by spaść do 8,5 mld dolarów i prawie odzyskać w 2010 r. poprzedni poziom - 10,2 mld dolarów (niecałe 3%, 25%, 26,1% i ponad 34%).W eksporcie Białorusi istniała od 2005 r. niemal równowaga między krajami WNP i UE. W latach 2008 i 2009 do krajów WNP (z dużą przewagą Rosji, następnie Ukrainy) trafiał eksport o wartości 14,4 mld dolarów (44,1%) i 9,4 mld dolarów (43,9%), natomiast do krajów UE (z dużą przewagą Holandii, potem do Wielkiej Brytanii, Łotwy i Polski) 14,2 mld dolarów i 9,3 mld dolarów. Dopiero w 2010 r. różnica stała się uderzająca - 13,6 mld dolarów do WNP (prawie 54%) i 7,6 mld dolarów. W imporcie Białorusi dominowały kraje WNP, a wśród nich zdecydowanie Rosja, z których pochodziły w latach 2008-2010 towary o wartości 23,5 mld dolarów (59,7%), 16,7 mld dolarów (58,5%) i 18,1 mld dolarów (51,8%). Z krajów UE, głównie z Niemiec i z Polski, pochodził import o wartości 8,5 mld dolarów, 6,6 mld dolarów i 7,5 mld dolarów.Dynamiką wzrostu i spadku eksportu wyróżniał się Azerbejdżan, z wartościami od 0,9 mld dolarów w 1999 r. do 47,8 mld dolarów, 14,7 mld dolarów i 21,4 mld dolarów w latach 2008-2010 oraz Turkmenistan, odpowiednio1.2 mld dolarów, 10,1 mld dolarów 3,1 mld dolarów poniżej 3,4 mld dolarów.W przytłaczającej części eksport Azerbejdżanu od początku XXI w. skierowany był do krajów UE, głównie Włoch i Francji; w latach 2008-2010 wartość dostaw, niemal wyłącznie ropy naftowej, wynosiła 27 mld dolarów, niecałe 6,4 mld dolarów i 10,1 mld dolarów, co stanowiło 56,5%, 43,6% i 47,3% azer- skiego eksportu. Liczącymi się rynkami zbytu były Stany Zjednoczone (6 mld dolarów, 1,7 mld dolarów i 1,7 mld dolarów), Izrael (3,6 mld dolarów, 1,2 mld dolarów i 1,7 mld dolarów), Indie, Indonezja, Turcja. Przewaga Zachodu była mocna; w roku 2008 i 2009 jego udział w eksporcie Azerbejdżanu to prawie 
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80% i ponad 72%. Udział natomiast krajów WNP, dość skromny już na początku dekady, w 2008 r. spadł do zaledwie 3,4%, by w roku 2009 i 2010 przekraczać o niewiele 10%. Wśród nich na pierwszym miejscu była Rosja, lecz z niedużą przewagą nad Gruzją, Kazachstanem i Ukrainą. W imporcie Azerbejdżanu, którego wartość zmieniała się wolno (w 2008 r. był niemal 7-krotnie mniejszy niż eksport, w 2009 r. 2,4-krotnie, a w 2010 3,2-krotnie mniejszy), udział krajów WNP był nieco większy niż krajów UE; w latach 2008-2010 było to odpowiednio: 32,7%, 30,8% i 31,8% oraz 28,4%, 26,7% i 25,3%. Wśród tych pierwszych przewaga Rosji była znaczna, z Ukrainą na drugim miejscu, na kolejnych - wyraźnie im ustępujące - Kazachstan i Turkmenistan. Wśród krajów UE początkowo przodowała Wielka Brytania, od 2007 r. wyprzedzają ją Niemcy, zwiększając coraz bardziej swoją przewagę. Coraz widoczniejsze stawały się także Turcja i Chiny, udział Chin wzrastał z 6,7% do 7,9% i 8,9%, zaś Turcji wahał się od 11,3% do 14,8% i 11,7%.Handel Turkmenistanu cechuje stosunkowo niski udział zarówno krajów WNP, jak i krajów UE. Uderza, zwłaszcza w eksporcie, niski udział Zachodu. Jeśli nawet udział krajów UE w latach 2008 i 2009 wynosił 27% i 24,3%, to „zapracowały" na ten rezultat głównie Polska, Rumunia i Węgry, a jedynym wyjątkiem wśród „starych" krajów UE były Włochy. W 2010 r. udział ten spadł do 13%. Gwałtowny skok odnotowały Chiny, których niewielki udział aż do 2009 r. wzrósł, dzięki importowi gazu, do ponad 28% w 2010 r. W imporcie udział krajów UE w latach 2008-2010 to zaledwie 14,8%, 19,7% i 17,9%, ze zdecydowaną przewagą Niemiec. Udział krajów WNP w turkmeńskim eksporcie zmieniał się gwałtownie, do czego przyczyniała się szczególnie Ukraina (nabywała, głównie gaz ziemny, za 5,12 mld dolarów w 2008 r., 0,653 mld dolarów w 2009 r. i 0,028 mld dolarów w 2010 r.). Udział ten wynosił jeszcze 56,3% w 2008 r. (w latach 2006-2007 zbliżał się do 70%), już tylko 31,8% w 2009 r. i 15,4% w 2010 r. Ważnymi rynkami zbytu stały się kraje sąsiadujące, zwłaszcza Turcja i Iran. W imporcie udział krajów WNP wynosił w latach 2008-2010 30%, 26% i 28%, a głównymi dostawcami były Rosja i Ukraina. Widoczny był udział Chin, choć się zmniejszył, z 16,% w 2008 r. do 15,6% w 2009 r. i 10,3% w 2010 r. Jeszcze większą rolę niż w eksporcie odgrywały kraje bliskie, obok Turcji i Iranu, także ZEA; w sumie przypadał im udział w wysokości 29% w 2008 r. 24,5% w 2009 r. i 35,2% w 2010 r.Wprawdzie mogłem zająć się tylko kilkoma krajami WNP, lecz zaryzykuję uogólnienie. Otwieraniu się gospodarek towarzyszyło otwieranie się przede wszystkim na kraje spoza WNP.Gdy chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konieczne jest cofnięcie się do tabeli 4, a potem 3. Podobieństwa z handlem zagranicznym są znaczne. Tempo wzrostu zasobów między 2000 i 2010 r. w krajach WNP z 54,4 mld dolarów do prawie 604 mld dolarów wypada korzystnie na tle wzrostu zasobów światowych (z 7,4 bln dolarów do 19,1 bln dolarów). Nadal jednak był to udział 
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zaledwie 3,15%. Na Rosję z tego przypadało ponad 60%, a nawet, w 2007 r., ponad 80%; wielkość jej zasobów zmieniała się jednak gwałtownie (w latach 2007-2010 było to odpowiednio: 491 mld dolarów, poniżej 216 mld dolarów, 382 mld dolarów i 423 mld dolarów). Ciągle wzrastały zasoby Kazachstanu, do ponad 81 mld dolarów, czyli 13,5% zasobów krajów WNP w 2010 r. Ustępowała mu Ukraina, która wyraźnie przyśpieszyła po 2000 r. (zob. tab. 3), dochodząc do 58 mld dolarów w 2010 r. Ciekawym przypadkiem jest Azerbejdżan, którego atrakcyjność gwałtownie spadła po 2005 r. Napływ doń kapitału wiązał się niemal wyłącznie z wydobyciem i transportem ropy naftowej i gazu ziemnego, właściwie z czterema zaledwie przedsięwzięciami, z zagospodarowaniem złóż naftowych Chirag-Guneshli i Shah Deniz, budową ropociągu Baku-Tbilisi-Cey- han (BTC) i gazociągu Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE)13. O ile w 2005 r. wartość zasobów była bliska 14 mld dolarów, to w 2009 r. niewiele przekraczała 9 mld dolarów, by wzrosnąć w 2010 r. do 9,6 mld dolarów. Wyprzedziła go Białoruś, z zasobami 9,9 mld dolarów. Po szybkim wzroście w ostatnich kilku latach zasoby Gruzji wzrosły w 2010 r. do 7,8 mld dolarów, choć jeszcze szybszy wzrost Turkmenistanu zapewnił mu wyprzedzenie jej (w latach 2005-2010 wzrost z 2,4 mld dolarów do 8,2 mld dolarów).

13 Wiele informacji i ocen zob. M. Clemens, Azerbaijan between Resource Curse and Fo
reign Direct investments, [w:] Aserbaidschan, ed. W. Fuhrmann, Potsdam 2008; warto również zajrzeć do zwięzłego raportu J. Gunther, B. Jindra, Investment (FDI) Policy for 
Azerbaijan, I 2009, [on-line:] http://www.iwh-halle.de/e/publik/internet/jrg/Report_eng. pdf, odczyt: 15 V 2011.14 A. Panibratov, K. Kalotay, Russian Outward FDI and Its Policy Context, 13 X 2009, Co
lumbia FDI Profiles, nr 1, [on-line:] http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/documents/ FDl_Profile-_Russia.pdf, odczyt: 15 V 2011. Pochopny wydaje się wniosek - oparty na tej publikacji - w tekście: Th. Gomart, Europe in Russian Foreign Policy: Important but No 

Eksport kapitału w postaci ZIB zapewnia krajom WNP miejsce w świecie dużo skromniejsze niż to zajmowane przez Rosję. O ile w latach 2000-2006 wartość eksportu stopniowo wzrastała z 20,5 mld dolarów do ponad 221 mld dolarów (na Rosję przypadało 20,1 mld dolarów i 216,5 mld dolarów), to w roku 2007, 2008 i 2009 zmiany były gwałtowne; zasoby wynosiły odpowiednio: 383,3 mld dolarów, 218,4 mld dolarów i 269,4 mld dolarów (na Rosję przypadało 370,2 mld dolarów, 202,8 mld dolarów i 248,9 mld dolarów). Eksporterami kapitału były: Ukraina, Kazachstan i Azerbejdżan (w 2009 r. odpowiednio:7,3 mld dolarów, 6,8 mld dolarów i 6,1 mld dolarów).Analiza informacji dotyczących Rosji, zarówno importu, jak i eksportu kapitałów, jest trudna, co nakazuje dużą ostrożność w wyciąganiu wniosków. Nie chodzi tylko o tempo i zakres zmian. Dużo bardziej zniekształcają obraz intensywnie wykorzystywane przez rosyjskich inwestorów, w obu kierunkach, zagraniczne ośrodki finansowe, „raje podatkowe" na Cyprze, w Holandii i na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych14. Trudno nawet z grubsza ustalić proporcje. 

http://www.iwh-halle.de/e/publik/internet/jrg/Report_eng
http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/documents/
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Udział kapitału rosyjskiego wydaje się znaczący na Ukrainie i Białorusi, a w dalszej kolejności w Kazachstanie i Armenii, przy czym przede wszystkim w sektorze energetycznym i w telekomunikacji15. Wśród 10 największych przejęć i fuzji z udziałem kapitału rosyjskiego w latach 2005-2008 na trzecim i czwartym miejscu znalazły się: przejęcie - w połowie - przez Gazprom w 2007 r. za

Longer Pivotal, „Russie.Nei.Vision" 2010, nr 50, s. 9, że rosyjskie FDI „wzmacniają zakotwiczenie Rosji w Europie".15 Wiele informacji o inwestycjach rosyjskich na Ukrainie przynosi tekst N. Blyakha, Rus
sian Foreign Direct Investment in Ukraine, Electronic Publications of Pan-European Institute 7/2009, [on-line:] http://www.tse.fi/Fl/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/ Blyakha%200709%20web.pdf, odczyt: 15 V 201116 A. Panibratov, K. Kalman, op. cit., tab. 6.

2,5 mld dolarów Biełtransgazu i przejęcie przez Grupę Evraz w 2008 r. niemal w całości ukraińskiego przedsiębiorstwa wydobycia i przerobu rud żelaza Su- chaja Balka za prawie 2,2 mld dolarów16.Powróciwszy do tabeli 5, zauważymy duży postęp Azerbejdżanu, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, jak też nieco mniejszy Białorusi, Rosji, Ukrainy (niemal jednak bez zmiany w stosunku do 1990 r.) i Uzbekistanu. Jednak kraje WNP pozostają dość lub bardzo daleko, Białoruś na miejscu 61, Rosja 65, Kazachstan 66, Azerbejdżan 67, Ukraina 69, Gruzja 74, Armenia 76, Turkmenistan 87, Mołdawia 99, Uzbekistan 102, Kirgizja 109 i Tadżykistan 112.Konieczne wydaje się przypomnienie podstawowych informacji o konsumpcji energii.Uwagi muszę ograniczyć do minimum, choć chodzi o wyjątkowo ważny wymiar stosunków międzynarodowych. Dane te wydają się ważniejsze, i bardziej wiarygodne, niż choćby dane o PKB. Świat zwiększył spożycie energii w pierwszym dziesięcioleciu XXI w., mimo kryzysu, o 27,9%. Nieco zmniejszyły spożycie energii Stany Zjednoczone, ustępując miejsca na czele Chinom. Te zwiększyły spożycie energii o 134,3%, co dało im udział w 2010 r. w wysokości 20,3%. W krótkim więc czasie udziały dwu największych mocarstw zmieniły się, Chin wzrosły z 11,1% do 20,3%, natomiast Stanów Zjednoczonych zmalały z 24,7% do 19%. Jeśli wzrost światowego spożycia energii wyniósł 2620 min t, to Chiny, zwiększając swoje o 1394 min t, uczestniczyły w 53,2% tego wzrostu. Nieco wolniej, lecz już znacząco wpływając na bilans energetyczny świata, zwiększały zużycie energii Indie. Wzrost o 228,4 min t oznaczał wzrost o 77,2% i udział we wzroście światowego zużycia w wysokości 8,7%. Spożycie energii przez Rosję wzrosło o prawie 11,4%, stabilizując się na poziomie ok. 690 min t, co oznacza udział w 2010 r. w wysokości 5,8%. Po dość mocnym spadku narzuca się pytanie, czy spożycie energii Ukrainy odzyska poziom co najmniej z połowy dziesięciolecia. Krajem z dobrymi perspektywami wydaje się Kazachstan, który zwiększył zużycie energii o 7,6%.

http://www.tse.fi/Fl/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/
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Wprawdzie tylko w części popyt na energię Chin jest zaspokajany ropą naftową i gazem ziemnym, a na ekspansję ich energetyki jądrowej trzeba jeszcze poczekać, lecz już obecnie dla ich stosunków z Rosją i krajami basenu Morza Kaspijskiego są to uwarunkowania o ogromnym znaczeniu.Obszar WNP cechuje duża „dynamika" w sferze instytucjonalno-organiza- cyjnej. Przyglądając się jej, choć to dość niewdzięczne zadanie, można dostrzec uderzającą wielość poczynań, będących najczęściej próbą znajdywania odpowiedzi na już przebiegające - burzliwie i żywiołowo - procesy i zdarzenia.Można się spierać, bez konkluzji, o samą WNP, której powstanie i „rozwój" mogą być różnie rozumiane i oceniane. Po blisko 20 latach istnienia jest ona zbiurokratyzowaną, o niskiej zdolności do skutecznego działania organizacją międzynarodową, której jednak zasługą jest ograniczenie i złagodzenie wielu możliwych ujemnych skutków podziału Związku Radzieckiego. Wprawdzie „rozwód" nie był tak „aksamitny", jak w przypadku Czechosłowacji, lecz porównanie, zwłaszcza gdy uwzględni się wszelkie uwarunkowania, z procesem dezintegracji na obszarze byłej Jugosławii wypada zdecydowanie na korzyść państw postradzieckich.Początki są dość dobrze znane. 8 grudnia 1991 r. przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi spotkali się w Puszczy Białowieskiej i podpisali Protokół, a potem, 10 grudnia w Mińsku, Porozumienie17. Wkrótce, 20 i 21 grudnia, w Ałma Acie pojawili się jeszcze przywódcy Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgista- nu, Mołdawii, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Rezultatem było podpisanie kilku dokumentów, m. in. Protokołu, Deklaracji i Porozumienia o instytucjach koordynujących WNP18. Na kolejnym spotkanie szefów państw w Mińsku 29 grudnia podpisano dalszych 7 dokumentów19.

17 Tekst rosyjski: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/vjew/text?doc=l, odczyt: 2 XI 2011.18 Teksty dokumentów w języku rosyjskim: http://cis.minsk.by/reestr/com.qulix.reestr.Re- estr/Reestr.html#reestr/view/text?doc=2 i kilka kolejnych, do nr 6. Tekst angielski Deklaracji: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/belarus/by_appnc.html.19 http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=7 i następne do nr 13.20 Zob. http://www.e-cis.info/page.php?id=11034; http://www.e-cis.info/page.php?id= 10888, odczyt: 15 V 2011.

Gdy pod koniec 2010 r. podjęto próbę inwentaryzacji, doliczono się 38 posiedzeń, nie licząc 12 nieformalnych, Rady Szefów Państw, 56 posiedzeń Rady Szefów Rządów, a ponadto 49 posiedzeń, działającej od sierpnia 1993 r., Rady Ministrów Spraw Zagranicznych. Dorobkiem było 680 dokumentów podpisanych przez przywódców państw, 1292 dokumenty podpisane przez szefów rządów i 783 dokumenty podpisane przez ministrów spraw zagranicznych20.Wyręczę się opinią polityka, bodaj najbardziej zaangażowanego i towarzyszącego WNP niemal od początku, przywódcy Kazachstanu, Nursułtana Na- zarbajewa, który tuż po szczycie w listopadzie 2006 r. stwierdził, że spośród 
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przyjętych do tamtego czasu ponad 1600 dokumentów więcej niż 70% czekało jeszcze na podpisanie i realizację21.

21 CIS Summit Brings No Progress on Post-Sowviet Borders, Reform-1, RIA Novosti, 28 XI 2006, [on-line:] http://en.rian.ru/world/20061128/56131971.html, odczyt: 15 V 2011.22 Zob. http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm.23 Tekst rosyjski: http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm; i angielski: http://untreaty. un.org/unts/144078_158780/5/9/13289.pdf, odczyt: 2 XI 2011.24 Zob. http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm, odczyt: 15 V 2011; tekst angielski Porozumienia: http://www.odkb.gov.ru/start/index_azhengl.htm, odczyt: 15 V 2011.25 Z. Śliwa, D. Drążkiewicz, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, „Bellona" 2010, nr 3, s. 102-111, o manewrach w 2008 r. zob. s. 107.26 В. Мухин, Ахиллесова пята коллективной обороны. Придание ОДКБ полицейских 
функций как попытка воссоздания постсоветского военного содружества, „Независимая Газета" 2010,13 XII.

Po niepowodzeniu ambitnej koncepcji Sił Zbrojnych WNP, o współpracy w sferze wojskowej stanowi Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (Collective Security Treaty Organization - CSTO, Организация Договора о Коллективной Безопасности - ОДКБ, ODKB). 15 maja 1992 г. w Taszkiencie, przy okazji spotkania poświęconego wdrożeniu w życie Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, doszło do podpisania przez Armenię, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan Traktatu o bezpieczeństwie zbiorowym. W 1993 r. podpisały go jeszcze: Azerbejdżan (24 września), Gruzja (9 grudnia) i Białoruś (31 grudnia). Traktat, zawarty na lat pięć, wszedł w życie 20 kwietnia 1994 r. W kwietniu 1999 r. Protokół odnawiający go podpisało jedynie pięć państw, nie uczyniły tego: Azerbejdżan, Gruzja i Uzbekistan22.W nowej sytuacji geopolitycznej, już w czasie globalnej wojny z terroryzmem prowadzonej przez Stany Zjednoczone, doszło w Kiszyniowie 7 października 2002 r. do podpisania przez prezydentów Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Tadżykistanu Statutu Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowego (Устав Организации о коллективной безопасности)23 i Porozumienia о prawnym statusie ODKB24. W 2006 r. powrócił do tej grupy Uzbekistan, stając się członkiem ODKB.Organizacja ta, będąc regionalnym systemem bezpieczeństwa zbiorowego, skupia swoje wysiłki wokół Azji Środkowej. Prowadzone są wspólne ćwiczenia, z których za największe uznaje się manewry Rubież 200825. W 2009 r. przystąpiono do tworzenia Wspólnych Sił Operacyjnego Reagowania. Mają one liczyć ok. 4 tys. żołnierzy i posiadać niewielkie siły lotnicze. Napotkało to jednak na opór Białorusi i Uzbekistanu. Ostatni szczyt ODKB w Moskwie w grudniu 2010 r. potwierdził trudności z podejmowaniem decyzji, głównie z powodu odmiennego stanowiska Uzbekistanu26.Organizacją o podobnym po części charakterze, choć różnice są istotne, jest tzw. grupa szanghajska. Jej początki wiązały się z problemami granicy między 
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kilkoma państwami postradzieckimi: Rosją, Kazachstanem, Kirgistanem i Tadżykistanem a Chinami. 26 kwietnia 1996 r. w Szanghaju podpisano traktat o pogłębieniu zaufania militarnego na pograniczu, a rok później w Moskwie traktat o redukcji sił zbrojnych na pograniczu. Po spotkaniach w kazachskiej Ałma Acie, kirgiskim Biszkeku i tadżyckim Duszanbe podczas spotkania ponownie w Szanghaju, 14 czerwca 2001 r., przyjęto do grupy Uzbekistan i utworzono Szanghajską Organizację Współpracy (Shanghai Cooperation Organization, SCO)27.

27 http://www.sectsco.org/EN/brief.asp; Declaration on the Establishment of the Shanghai Cooperation Organization, 15 VI 2001, [on-line:] http://news.xinhuanet.com/en- glish/2003-05/27/content_889169.htm, odczyt: 15 V 2011.28 Jednym z pierwszych dokumentów stała się The Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism, [on-line:] http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=68, odczyt: 15 V 2011.29 Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People’s Republic of China and the Russian Federation, 16 VII 2001, [on-line:] http://www.fmprc.gov.cn/eng/ wjdt/2649/tl5771.htm, odczyt: 15 V 2011.30 The Regulations on Observer Status at the Shanghai Cooperation Organization, [on-line:] http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=65, odczyt: 15 V 2011.31 D. Hiro, Shanghai Surprise, „The Guardian" 2006,16 VI, [on-line:] http://www.guardian. co.uk/commentisfree/2006/jun/16/shanghaisurprise, odczyt: 15 V 2011.32 http://www.sectsco.org/EN/brief.asp, odczyt: 15 V 2011.

Organizacja ta stała się płaszczyzną współpracy zarówno na polu bezpieczeństwa28, jak i w sferze gospodarczej. Należą do niej z jednej strony państwa Azji Środkowej, z drugiej zaś Chiny i Rosja, które - wkrótce po jej formalnym powstaniu, 16 lipca 2001 r. - podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy29. Otwarty pozostaje problem nowych członków, natomiast bezsporne jest czynne zaangażowanie kilku wyjątkowo ważnych dla przyszłości Eurazji państw. Pierwszym państwem-obserwatorem została w 2004 r. Mongolia30, w 2005 r. taki status uzyskały: Pakistan, Indie i Iran (odmowa spotkała Stany Zjednoczone)31. W maju 2011 r. zainteresowanie wyraził Afganistan. Do tzw. partnerów dialogu należą Białoruś i Sri Lanka. Wreszcie do tzw. gości uczestniczących należą organizacje międzynarodowe, ASEAN i WNP, oraz Turkmenistan32.Za punkt zwrotny można uznać szczyt w stolicy Kazachstanu w lipcu 2005 r. Najwięcej bodaj uwagi przyciągnęło formalne wezwanie Stanów Zjednoczonych do ustalenia harmonogramu wycofywania żołnierzy z terytorium państw członkowskich SCO. Dużo jednak ważniejsze wydaje się rozwinięcie odrębnego stanowisko wobec podstawowych problemów międzynarodowych współczesnego świata, wobec „pełnego sprzeczności procesu globalizacji", z mocnym naciskiem na „demokratyzację stosunków międzynarodowych". Uznając różnorodność kultur i cywilizacji za ogólnoludzką wartość, przeciwstawiając ją w domyśle idei wartości uniwersalnych, nalegano na „tolerancję, porzucenie skraj

http://www.sectsco.org/EN/brief.asp
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nych podejść i ocen, rozwój dialogu". Postulatem nadrzędnym było tworzenie „racjonalnego i sprawiedliwego ładu światowego, który musi być oparty" m.in. na „prawdziwym partnerstwie bez żadnych roszczeń do monopolu i dominacji w sprawach międzynarodowych"33. Trudno nie dostrzec w tych słowach rzucenia wyzwania Zachodowi w ogóle, a Stanom Zjednoczonym w szczególności. W imieniu połowy ludzkości, bo tyle z grubsza liczyły kraje, których przywódcy się spotkali w Astanie.

33 Declaration of Heads of Member States of SCO, 5 Vll 2005, [on-line:] http://english.cri. cn/3126/2006/06/13/269@101936.htm, odczyt: 15 V 2011 (wszystkie tłumaczenia w tekście własne - L.W.Z.).34 Treaty on Long-Term Good-Neighborliness, Friendship and Cooperation Between the Member States of the Shanghai Cooperation Organization, [on-line:] http://www.sectsco. org/EN/show.asp?id=71, odczyt: 15 V 2011.35 Dushanbe Declaration of the Heads of the Member States of the Shanghai Cooperation Organisation, [on-line:] http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=90, odczyt: 15 V 2011.36 E. Fe 1 s, Assessing Eurasia’s Powerhouse. An Inquiry into the Nature of the Shanghai Coope
ration Organisation, Bochum 2009.37 Z. Brzeziński, The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperati
ves, New York 1997; wyd. poi. Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, tłum. T. Wyżyński, Warszawa 1998, s. 108 i nast.

W połowie sierpnia 2007 r. państwa członkowskie podpisały Traktat o długoterminowym dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy34, uzupełniając traktat chińsko-rosyjski z 2001 r.Na uwagę zasługują słowa Deklaracji przyjętej na szczycie w stolicy Tadżykistanu 28 sierpnia 2008 r., na krótko przed symbolicznym początkiem kryzysu światowego:W obliczu spowolnienia wzrostu światowej gospodarki prowadzenie odpowiedzialnej polityki pieniężnej i finansowej, kontrola nad przepływami kapitału, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego nabierają szczególnego znaczenia35.Z braku miejsca nie mogę zająć się bliżej działalnością SCO. W odróżnieniu od innych organizacji międzynarodowych literatura jej poświęcona jest już bogata. Wśród licznych publikacji uwagę zwraca tytuł Assessing Eurasia's Power
house. An Inquiry into the Nature of the Shanghai Cooperation Organisation36. Minęło zaledwie nieco ponad 10 lat od chwili, gdy Zbigniew Brzeziński tak malowniczo opisywał „czarną dziurę" w tej części Eurazji37.Ograniczę się jedynie do powtórzenia, że niemal równy nacisk w SCO padał i pada na bezpieczeństwo i gospodarkę. Jedną z najważniejszych instytucji jest RATS, Regionalna Struktura Antyterrorystyczna, mająca zwalczać terroryzm, separatyzm i ekstremizm. W październiku 2007 r. podpisano porozumienie o współpracy z ODKB.
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W sferze ekonomicznej można sporządzić długą listę inicjatyw, udanych i nieudanych. We wrześniu 2003 r. podczas drugiego spotkania szefów rządów państw SCO w Pekinie przyjęto dwudziestoletni Program Wielostronnej Współpracy Handlowo-Gospodarczej. Celem długofalowym Programu miało być stworzenie strefy wolnego handlu, a wcześniej zdynamizowanie wzajemnego handlu. Współpraca miała skupiać się w dziedzinach energetyki, transportu, rolnictwa, telekomunikacji i ochrony środowiska naturalnego. Równocześnie podpisano ramowe porozumienie z Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą. We wrześniu 2004 r. w stolicy Kirgistanu premierzy przyjęli Plan Działania, obejmujący 127 projektów w 11 dziedzinach. W czerwcu 2006 r. stworzono pozarządową Radę Biznesu, która miała stać się nowym bodźcem dla poprawy współpracy i realizacji projektów38. Patrząc na rzeczywiste zmiany w gospodarce państw SCO, można stwierdzić przede wszystkim dynamiczny wzrost handlu i kapitału chińskiego w Azji Środkowej - niezależnie od kłopotów z nadmiarem priorytetów - z naciskiem na zasoby energetyczne, wodne i transport.

30 И. Комиссина, А. Куртов, Шанхайская организация сотрудничества, [w:] Россия 
в Азии, проблемы взаимодействия, сборник статей, ред. К. Кокарев, Москва 2006, s. 251-316; А. Болятко, Шанхайская организация сотрудничества, к новым рубе
жам развития. Материалы кругл, стола, Москва 2008, s. 12-41; Backgrounder: Prime 
ministers' meetings of SCO, „China View” 2008, 30 X, [on-line:] http://news.xinhuanet. com/english/2008-10/30/content_10277841.htm; The Business Council of the Shanghai Cooperation Organisation, [on-line:] http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=52, odczyt: 15 V 2011.39 Agreement on Foundation of Eurasian Economic Community (EAEC), [on-line:] http:// www.worldtradelaw.net/fta/agreements/eaecfta.pdf, odczyt: 15 V 2011.
40 Uzbekistan Suspends Eurasec Membership, Moscow Unruffled, RIA Novosti, 12 XI 2008, [on-line:] http://en.rian.ru/world/20081112/118264022.html, odczyt: 15 V 2011.

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (Eurasian Economic Community, EAEC lub EurAsEC)39 została utworzona 10 października 2000 r. w stolicy Kazachstanu jako odpowiedź na niepowodzenie dążeń na rzecz integracji gospodarczej w ramach WNP i późniejszego, z 1996 r., przedsięwzięcia w postaci unii celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Porozumienie podpisali przywódcy Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Tadżykistanu, w 2005 r. przyłączył się Uzbekistan, by w listopadzie 2008 r. zawiesić swoje członkostwo40, natomiast obserwatorami pozostają: Armenia, Mołdawia i Ukraina.Nieco tylko przerysowując, można stwierdzić, że EAEC jest również odpowiedzią na niepowodzenie przedsięwzięcia integracyjnego państw Azji Środkowej, przybierającego najpierw w 1991 r. kształt Wspólnoty Środkowoazjatyckiej (Central Asian Commonwealth, CAC), potem w 1994 r. Środkowoazjatyckiej Unii Gospodarczej (Central Asian Economic Union, CAEU), bez Tadżykistanu i Turkmenistanu, by w 1998 r. stać się, z udziałem Tadżykistanu, Środkowoazjatycką Współpracą Gospodarczą (Central Asian Economic Cooperation, CAEC). Nawyk 
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zmian nazw dał o sobie znać w końcu lutego 2002 r., kiedy to Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan i Tadżykistan stały się sygnatariuszami Traktatu o Organizacji Środkowoazjatyckiej Współpracy (Organization of Central Asian Cooperation, OCAC), by po przystąpieniu do niej Rosji w 2004 r. wzbogacić się jeszcze o nazwę w języku rosyjskim, Центрально-Азиатское сотрудничество, ЦАС. W kilka miesięcy po podpisaniu Traktatu, w październiku 2002 r., postanowiono dokonać przeglądu 243 aktów prawnych poświęconych dotąd integracji. W kilka lat później, na początku września 2005 r., podjęto decyzję o fuzji z EAEC41.

41 http://www.eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=en&nic=databases&intorg=8 &pid=15, odczyt: 15 V 2011.42 Ten ostatni pomysł, wraz z nazwą euraz, pochodzi od prezydenta Kazachstanu, zob. D. Ciosk, Dolarowi dziękujemy, „Polityka" 2009, 27 III.43 О. Бойко, От союза к пространству. Россия, Белоруссия и Казахстан рассказали 
о планах по дальнейшей интеграции, „Взгляд" 2009,19 XII, [on-line:] http://www.vz.ru/ economy/2009/12/19/360225.html, odczyt: 15 V 2011.
44 „Союз трех": Белоруссия сдалась, 5 VII 2010, [on-line:] http://www.interfax.ru/busi- ness/txt.asp?id=144018, odczyt: 15 V 2011.45 http://www.turkkon.org, odczyt: 15 V 2011.

Dość trudno jest oceniać, nawet starając się usilnie śledzić wypowiedzi polityków i doniesienia prasowe, stan dążeń integracyjnych w ramach EAEC. Co najmniej od 2003 r. funkcjonuje idea wspólnej przestrzeni gospodarczej, od 2008 r. nacisk, jak się wydaje, jest kładziony znowu na unię celną, a nie zabrakło i pomysłu unii walutowej42. Na nieformalnym szczycie w Ałma Acie w połowie grudnia, z udziałem przywódców Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenii (spoza EAEC: Armenii i Turkmenii), zajmowano się głównie tworzeniem unii celnej obejmującej Rosję, Białoruś i Kazachstan, lecz równocześnie zapowiedziano pojawienie się nie później niż z początkiem 2012 r. wspólnej przestrzeni gospodarczej43. Wprawdzie w połowie 2010 r. jedno z doniesień zatytułowano optymistycznie: „Związek trzech": 
Białoruś poddała się44, lecz chodziło głównie o przyjęcie Kodeksu celnego. Nadal konieczne jest uważne śledzenie wyjątkowo trudnych procesów.O ile można pominąć w rozważaniach zdecydowanie nieudane, mimo wielu wysiłków, przedsięwzięcie, jakim był projekt Państwa Związkowego Rosji i Białorusi45, to warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie organizacje międzynarodowe istotne dla krajów Azji Środkowej i basenu Morza Kaspijskiego. Ważniejsza wydaje się Organizacja Współpracy Gospodarczej (Economic Cooperation Organization - ECO). Jej prapoczątki sięgają jeszcze lat 60., kiedy to Iran, Pakistan i Turcja stworzyły organizację o nazwie Współpraca Regionalna dla Rozwoju (Regional Cooperation for Development - RCD), która jednak nie przetrwała rewolucji w Iranie. W 1985 r. te trzy państwa założyły ECO. W siedem lat później, jesienią 1992 r., jej członkami stały się: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Afganistan. Porozumienie handlowe 
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Organizacji Współpracy Gospodarczej zostało podpisane w Islamabadzie w lip- cu 2003 r.46 Nie tylko ze względu na znaczenie geopolityczne i geoekonomicz- ne, lecz przede wszystkim dostrzegając - przyznajmy - ciągle jeszcze skromne, lecz jednak szybko rosnące więzi gospodarcze między niektórymi, zarówno starymi, jak i nowymi krajami członkowskimi ECO. Aktywność instytucjonalna, opierająca się na traktacie z Izmiru, jeszcze z 1977 r., zrewidowanym i przemianowanym na Statut w 1996 r., jest ożywiona; w grudniu 2010 r. odbył się w Stambule XI szczyt ECO47.

46 http://guam-organization.org/node/242, odczyt: 15 V 2011.
47 Российско-узбекистанские отношения Материал из Википедии — свободной энци
клопедии, [on-line:] http://ru.wikipedia.org/wiki/PocciiiłcKO-y36eKHCTaHCKHe_oTHoiiie- ния, odczyt: 15 V 2011.
48 Ibidem.
49 История ГУАМ, [on-line:] http://guam-organization.org/node/242, odczyt: 15 V 2011.

Mniej ważna jest Rada Współpracy Państw Turkijskojęzycznych (Cooperation Council of Turkic Speaking States), utworzona na początku października 2009 r. w Nachiczewaniu w Azerbejdżanie (w oparciu o odbywające się od 1992 r. spotkania krajów języków turkijskich), której członkami są: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan i Turcja. Nadal nie są nimi Turkmenia i Uzbekistan48.Lista nie jest oczywiście pełna i trudno byłoby ją zmieścić w ramach tego tekstu. Zapewne należałoby uwzględnić, niezależnie od oceny skuteczności działania, programy UE i NATO. Nie sposób natomiast pominąć w tym miejscu GUAM. Początek dało mu spotkanie przywódców Gruzji, Ukrainy, Azerbejdżanu i Mołdawii podczas szczytu Rady Europy w Strasburgu w październiku 1997 r. Deklarowanym celem ich współpracy miała być stabilność i bezpieczeństwo, jak również odbudowanie więzi ekonomicznych. Pod koniec kwietnia 1999 r. przywódcy czterech państw i Uzbekistanu, uczestniczący w szczycie Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego (Euro-Atlantic Partnership Council - EAPC) w Waszyngtonie, podjęli decyzję o rozszerzeniu GUAM o Uzbekistan, przekształcając organizację w GUUAM. Na niedługo jednak, bo już w 2002 r. Uzbekistan zawiesił swój udział, a w 2005 r. opuścił całkowicie tę organizację. W tym czasie, po jeszcze jednym spotkaniu w Nowym jorku, podczas pierwszego formalnego szczytu w Jałcie w czerwcu 2001 r. przyjęto Statut GUAM. Po trudnościach współpraca między czterema pozostałymi państwami od 2005 r. wydawała się ulegać wzmocnieniu, regularnie odbywały się spotkania na szczycie (w Kiszyniowie w 2005 r., w Kijowie w 2006 r., w Baku w 2007 r. i w Batumi w 2008 r.). Podczas szczytu w Kijowie doszło do przekształcenia GUAM w GUAM - Organizację dla Demokracji i Gospodarczego Rozwoju (GUAM Organization for Democracy and Economic Development)49. Wiele wskazuje na to, że współpraca w ramach tego ugrupowania, jedynego złożonego wyłącznie z państw postradzieckich, bez udziału Rosji, z celami uznawanymi przez Rosję za zagrażające jej interesom, 

http://guam-organization.org/node/242
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pocciii%25c5%2582cKO-y36eKHCTaHCKHe_oTHoiiie-%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f
http://guam-organization.org/node/242


Rosja a kraje WNP w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku 41
uległa dramatycznemu osłabieniu. A jeśli uznać, że obok „kolorowych rewolucji" („rewolucja róż" w Gruzji w listopadzie 2003 r., „pomarańczowa rewolucja" na Ukrainie na przełomie 2004 i 2005 r., „tulipanowa/migdałowa rewolucja" w Kirgizji w marcu 2005 r.) to właśnie w rozwoju GUAM widziano osłabienie pozycji i roli Rosji na obszarze WNP, to można dojść do ostrożnej konkluzji, że Rosja zdołała znaleźć sposoby przeciwstawienia się temu procesowi. Zwrócę jednak uwagę na konieczność stałego zachowywania ostrożności przy dokonywaniu ocen.Jeszcze jedno wtrącenie. Obok śledzenia wskaźników gospodarczych, handlowych, finansowych, informacji o rozbudowie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej pomocne dla zrozumienia zmian we wzajemnych stosunkach może być gromadzenie danych o kontaktach politycznych, dwustronnych porozumieniach politycznych czy bazach wojskowych. Warto jednak pamiętać o tym, jak w ostateczności mogą to być kruche podstawy. Należy być więc przygotowanym na zaskakujące wydarzenia i dramatyczne nawet zmiany.Kilkakrotnie pojawiał się już w tekście Uzbekistan. Trudno byłoby zarzucić przywódcom Rosji zaniedbywanie tego ważnego - pod wieloma względami - państwa w Azji Środkowej. Jelcyn złożył wizytę państwową w Uzbekistanie w październiku 1998 r., Putin odwiedzał ten kraj z roboczymi wizytami trzykrotnie (maj 2000 r., sierpień 2003 r., czerwiec 2003 r.), a Miedwiediew raz, w lutym 2009 r. Z kolei 73-letni Islam Karimow, sekretarz generalny Partii Komunistycznej Uzbekistanu od czerwca 1989 r. i prezydent od początku niepodległości, z państwowymi wizytami był w Rosji dwukrotnie (maj 1998 r. i maj 2001 r.J, z oficjalnymi też dwukrotnie (marzec 1994 r. i listopad 2005 r.), natomiast z roboczymi trzykrotnie (kwiecień 2004 r., czerwiec 2005 r. i maj 2006 r.)so. Nie licząc ponad 200 umów i porozumień, Rosja i Uzbekistan kolejno podpisywały Traktat o podstawach międzypaństwowych stosunków, przyjaźni i współpracy (30 maja 1992 r.J, Traktat o strategicznym partnerstwie (16 czerwca 2004 r.) i Traktat o sojuszniczych stosunkach (14 listopada 2005 r.J50 51.

50 Российско-узбекистанские отношения Материал из Википедии - свободной энциклопе
дии, [on-line:] http://ru.wikipedia.org/wiki/PoccHÌicKO-y36eKHCTaHCKHe_OTHomeHHH, odczyt: 15V2011.
51 Ibidem.

Ten ostatni podpisano w kilka miesięcy po krwawych wydarzeniach z maja 2005 r. w Andiżanie, które zmieniły dramatycznie sytuację geopolityczną Uzbekistanu. Przez kilka lat zarówno Stany Zjednoczone, jak i UE starały się rozstrzygać konflikt w polityce między interesami i wartościami na korzyść tych ostatnich. O wątpliwości trudno; w rankingu Freedom House z 2011 r. Uzbekistan nadal, podobnie jak i Turkmenistan, z punktacją 7,0, znalazł się wśród dziewięciu najgorzej na świecie zachowujących się państw. Skądinąd nieco tylko wyżej znalazła się Białoruś, 6,5, natomiast z punktacją 5,5 dalekie miejsca 
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zajmowały też: Azerbejdżan, Kazachstan, Rosja i Tadżykistan52. Mimo to Zachód stopniowo zaczynał godzić się z rzeczywistością. Komentując podróże prezydenta Uzbekistanu do Brukseli i Japonii, w tekście dla „Eurasia Daily Monitor" Umida Hashimova przypomniała, że UE zniosła sankcje dla Uzbekistanu w 2008 r., natomiast NATO zawarło porozumienie o tranzycie w 2009 r. W październiku 2010 r. Rada UE chciała już wzmacniać stosunki z Uzbekistanem „w sposób wszechstronny"53.

52 http://www.freedomhouse.org/uploads/fiwll/CombinedAverageRatings%28Independ entCountries%29F!W2011.pdf, odczyt: 2 XI 2011.53 U. Hashimova, East-West Diplomacy of the Uzbek President, „Eurasia Daily Monitor" 2011,17 II, [on-line:] http://www.jamestown.org/single/?no_cache=l&tx_ttnews[tt_news] =37524, odczyt: 15 V 2011.

Jeszcze bardziej konieczność dawała o sobie znać w przypadku Stanów Zjednoczonych i NATO. Jeśli jeszcze w 2009 r. 90% dostaw lądowych do Afganistanu docierało przez Pakistan, to obecnie alternatywną siecią, Northern Di- stribution Network, dociera już 40%, a pod koniec 2011 r. powinno docierać 75%. Co istotniejsze, w jej ramach przez Azerbejdżan przechodzi jedna trzecia, a przez Uzbekistan ponad 80% dostaw. Warta bacznej uwagi jest zamieszczona poniżej mapa. Pokazuje ona uzależnienie zarówno od państw Azji Środkowej i Południowego Kaukazu, jak i od Rosji. Tak czy inaczej, niezależnie od innych motywów, sama wojna w Afganistanie dostarcza potężnych bodźców do angażowania się Stanów Zjednoczonych na obszarze WNP.

Źródło: C. Whitlock, U.S. Turns to Other Routes to Supply Afghan War as Relations with 
Pakistan Fray, „Washington Post" 2011, 3 VII, [on-line:] http://www.washingtonpost, com/world/national-security/us-turns-to-other-routes-to-supply-afghan-war-as-rela- tions-with-pakistan-fray/2011/06/30/AGfflYvH_story.html, odczyt: 15 VII 2011 (aut. mapy G. Thorp).
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Nadal dość często spotkać się można z obrazem zgodnym ze schematem Za- chód/Stany Zjednoczone z jednej strony, z drugiej zaś Rosja. Niemało do utrwalenia się takiego, coraz to bardziej zresztą fałszywego, schematu przyczynił się Zbigniew Brzeziński. Gdy po raz kolejny wziąłem jedną z jego ostatnich książek, cytowaną już Wielkq szachownicę, czytałem ją teraz z coraz większym zdziwieniem. Naturalnie, dopiero obecnie tak mocno razić musi choćby zdanie: „Dla Ameryki głównym trofeum geopolitycznym jest Eurazja"54. Czytając tę pracę, dość często z ogromnym tylko trudem mogłem się oprzeć myśli, że nie tylko ludzi związanych z Projektem dla Nowego Amerykańskiego Stulecia55 oślepiły zjawiska przejściowej koniunktury w gospodarce i polityce światowej56.

54 Z. Brzeziński, Wielka szachownica..., s. 36.55 Project for the New American Century, PNAC; pisałem o nim w artykule: Polityka bezpie
czeństwa Stanów Zjednoczonych w latach 1991-2010, [w:j Międzynarodowe wyzwania bez
pieczeństwa, red. K. Budzowski, Kraków 2010, s. 39-52.56 Choć z wieloma ocenami Charlesa Krauthammera się nie zgadzam, to jestem pod wrażeniem tytułu (naturalnie, drugiej części) eseju The Unipolar Moment, „Foreign Affairs" 1990, t. 70, nr 1. Wcześniej, 18 września 1990 r., autor przedstawił swoją koncepcję w formie wykładu.
57 Russia's Expanding Influence, [on-line:] http://www.stratfor.com/theme/russias_expan- ding_influence_special_series, odczyt: 15 V 2011.

0 pochopne uogólnienia jest skądinąd łatwo w ogóle, a na interesującym nas obszarze w szczególności. Sięgnę po jeden tylko jeszcze przykład. W marcu 2010 r. doświadczony szef STRATFOR-u, George Friedman, przedstawił w kilku tekstach57 tezę o skutecznym odzyskiwaniu przez Rosję wpływów na obszarze dawnego ZSRR. Korzystając z uwikłania Stanów Zjednoczonych na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Rosja już wówczas zdołała umocnić pozycję w Eurazji, odwracając „infiltrację" Zachodu. Do pierwszej grupy krajów, w których zdaniem Friedmana Rosja musi ponownie wzmocnić swoje wpływy, należały: Białoruś, Kazachstan, Ukraina i Gruzja. 1, jego zdaniem, w trzech pierwszych krajach już to nastąpiło, natomiast część Gruzji znalazła się pod wojskową kontrolą. Kolejne sześć krajów, o których sądził, że Rosja może odzyskać w nich swoje wpływy, zanim Stany Zjednoczone zaczną znowu interesować się Eurazją, choć nie stanowi to dla Rosji konieczności, to trzy republiki bałtyckie, Azerbejdżan, Turkmenistan i Uzbekistan. Trzecią grupę stanowią kraje łatwe do poddania kontroli ze względu na wewnętrzną słabość, lecz o małym znaczeniu dla Rosji, są to: Mołdawia, Kirgistan, Tadżykistan i Armenia. Wreszcie czwartą wyodrębnioną grupę stanowią regionalne mocarstwa, których bierność podczas zmniejszonego zaangażowania Stanów Zjednoczonych jest ważna dla realizacji polityki Rosji na obszarze postradzieckim. Zaliczał do nich Niemcy, Turcję, Francję i Polskę.Nie jest moim celem ani krytycznie oceniać tę koncepcję, ani porównywać ją ze skrajnie różnym obrazem nakreślonym przez Brzezińskiego. Tempo zmian 
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i ich różnorodność, wręcz narzucająca skojarzenia z kalejdoskopem, wydają się uznawać za podstawowe cechy kruchość i płytkość wszelkich konfiguracji ujawniających się w danym momencie. Bliskie wydaje mi się raczej podejście Bobo Lo w tekście sprzed kilku miesięcy, pod znamiennym zresztą tytułem58 
Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone. Od strategicznego triangularyzmu do postmo
dernistycznego trójkgta. Niełatwy jest też język wybranego fragmentu:

58 B. Lo, Russia, China and the United States. From Strategic Triangularism to the Postmodern 
Triangle, „Proliferation Papers” 2010, nr 32.
59 Ibidem, s. 8.

W odróżnieniu od poprzedniczek „trzecią stroną" [obok Stanów Zjednoczonych i Chin - L.W.Z.] nie będzie odrębne wielkie mocarstwo, lecz raczej bezkształtna masa formalnych i nieformalnych sieci, obejmujących państwa narodowe, wielostronne organizacje i niepaństwowych aktorów59.
Po upływie krótkiego czasu przybyło już wątpliwości, czy tak znaczącym punktem odniesienia pozostaną nadal Stany Zjednoczone. Warto jednak zachowywać w pamięci tę „bezkształtną masę formalnych i nieformalnych sieci". Nie powinno to prowadzić do rezygnacji z prób ustalania, choćby na krótko, kto wyłania się jako uczestnik, mniej lub bardziej, w warunkach asymetrycznej współzależności, zwiększający w danym momencie swoje wpływy. Z zamierzchłych jeszcze czasów pochodzi zasada divide et impera, dziel i rządź. Uderzać musi, jak intensywnie poszukuje się możliwości jej uzupełnienia polityką wykorzystywania przez słabszych uczestników wszelkich różnic i sprzeczności wśród silniejszych uczestników - zupełnie odmiennej od tej dziewiętnastowiecznej - „wielkiej gry" w tej bardzo ciekawej i ważnej części Eurazji, jaką jest obszar dawnego Związku Radzieckiego. Nie jest więc rzeczą przypadku częste sięganie po koncepcję polityki wielowektorowej.
Russia and other CIS countries in the first decade of XXI century
The paper is an endeavor to answer the two basic questions. First one is about the place and the role in Eurasia and in the world of Russia, the other member states of the Commonwealth of the Independent States and the Commonwealth itself as an intergovernmental organization. The second one is related with the bilateral and multilateral relations between the CIS countries. There are taken into consideration first of all the developments in the first decade of the 21st century, but with due attention paid to the relevant changes within the last decade of the 20th century.
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In the first part are presented, with the chosen statistical data (population, shares of the world GDP PPP, inflows and inward stocks of the FDI, Human Development Indicator, GDP PPP valuation, primary energy consumption), the changing during the decade co-determinants of the relative international power of Russia and other CIS states.In the second part of the paper the attention is paid to the activities and their results of the international governmental organizations established within the CIS area, with the participation of Russia or without it.In the last one the subject is contemporary "great game" being played in this part of Eurasia under consideration, with the intense participation of numerous outside actors, in particular of the U.S., the EU, China, India, Turkey and Iran.The paper should be treated as an introduction into the more detailed studies. Tentatively it is possible to assume that the significance of this part of Eurasia is strongly increasing. Russia has recovered to a degree her capacity to exert noticeable impact and is more intensively engaged in the developments taking there place. At the same time Russia is facing more and more difficult challenges. Such challenges are mainly the outcomes of the activities of the outside great powers and non-state essential players, the processes of the contemporary globalization as well as the policies of the other CIS states, especially of Ukraine, Kazakhstan and Uzbekistan.
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