Koniec œwiata dyktatorów?
Wp³yw kryzysu gospodarczego
na model polityczny pañstwa
wschodnioeuropejskiego
Po optymistycznym pocz¹tku roku w II kwartale 2010 r. ze wszystkich stron
zaczê³y nap³ywaæ przepowiednie kolejnego miêdzynarodowego za³amania
gospodarki. Najwiêcej obaw budzi stan finansów publicznych USA1. W Europie
poczucie zagro¿enia potêguje destabilizacja strefy euro: bankructwo Grecji
i przedzawa³owy stan Portugalii, Irlandii, Hiszpanii i W³och. Europa Wschodnia
– ³¹cznie z Rosj¹ – nie pozostanie obojêtna na ewentualn¹ drug¹ falê œwiatowego
za³amania gospodarczego. Na podstawie dotychczasowego rozwoju wydarzeñ
ma³o prawdopodobne wydaje siê jednak, by wymusi³ on przyspieszenie reform
rynkowych i demokratyzacjê systemów politycznych.
W po³owie 2010 r. Europejski Bank
Centralny oceni³, ¿e wartoœæ udzielonych w ci¹gu nastêpnych kilkunastu
miesiêcy kredytów, które nigdy nie zostan¹ zwrócone, siêgnie 195 mld euro –
a wiêc kwoty porównywalnej ze stratami w 2009 r. (238 mld euro). G³êbokie zaniepokojenie wyra¿aj¹ te¿ przedstawiciele pañstw azjatyckich, tak¿e tych,
które przez pierwsz¹ falê kryzysu
przesz³y raczej wzmocnione ni¿ os³abione. W po³owie marca 2010 r. premier
Chin Wen Jiabao ostrzeg³, ¿e deficyty
publiczne, rosn¹ce bezrobocie, niestabilnoœæ walut i cen surowców mog¹ staæ
siê przyczyn¹ ponownego za³amania
gospodarki œwiatowej.
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Ró¿nica miêdzy pierwsz¹ a ewentualn¹ drug¹ fal¹ kryzysu polegaæ bêdzie na
tym, ¿e instytucje finansowe nie bêd¹
mog³y liczyæ na pomoc z bud¿etów pañstw.
Te ostatnie zad³u¿y³y siê niepomiernie
w ci¹gu 2009 r., by wielomiliardowymi
(w przypadku USA – bilionowymi) zastrzykami gotówki ratowaæ krajowe
gospodarki przed masowym bezrobociem
i o¿ywiæ koniunkturê (zreszt¹ z umiarkowanym na ogó³ skutkiem). Np. ministrowie
rosyjskiego rz¹du wieszcz¹, ¿e œrodki
z funduszy stabilizacyjnych, zgromadzone
w okresie naftowo-gazowej prosperity,
dziêki którym Rosji uda³o siê stosunkowo
g³adko przebrn¹æ przez kryzys 2008-2009,
wyczerpi¹ siê przed up³ywem 2010 r.

1

W po³owie lipca pop³och na gie³dach wzbudzi³a z pozoru ogólnikowa wypowiedŸ Bena Bernanke prezesa amerykañskiego Systemu Rezerwy Federalnej (FED), który przed Senatem USA stwierdzi³, ¿e
przysz³oœæ gospodarki tego pañstwa jest „wyj¹tkowo niepewna”.
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Perspektywa powtórki z koñca
2008 r. ka¿e ponownie zastanowiæ siê
nad politycznymi skutkami za³amania
gospodarczego. Zwi¹zek miêdzy jednym
a drugim prowokuje burzliwe dyskusje
wœród specjalistów. Kiedy g³êboki kryzys prowadzi do zmiany systemu rz¹dzenia, a kiedy tylko do zmiany rz¹du?
Dlaczego czasem nawet to ostatnie nie
nastêpuje, mimo ¿e bezrobocie roœnie,
a banki trac¹ wyp³acalnoœæ? Czy bardziej podatne na destabilizacjê s¹ ustroje demokratyczne, czy autorytarne?
Analiza przypadków z bli¿szej i dalszej
przesz³oœci nie daje jednoznacznych
odpowiedzi na te pytania, mimo ¿e i podstawy badawczej, i literatury na ten
temat jest pod dostatkiem. W jednym
tylko artykule, opublikowanym w 2000 r.
w „Foreign Affairs”, autorzy przeanalizowali 93 przypadki za³amania gospodarczego w Azji i Ameryce £aciñskiej
z lat 1945-19882. A przecie¿ lata 90.
i pocz¹tek XX wieku dostarczy³y kolejnych kilkunastu przyk³adów: od Indonezji po Argentynê.
Z perspektywy Polski szczególn¹
wagê ma pytanie o rozwój sytuacji wewnêtrznej w pañstwach Europy Wschodniej. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich to
systemy niedemokratyczne lub na
wczesnym etapie transformacji ustrojowej. Na pierwszy rzut oka wydawaæ by
siê mog³o, ¿e powinny one byæ nara¿one
w wiêkszym stopniu ni¿ dojrza³e demokracje na systemow¹ zmianê w przypadku gwa³townego pogorszenia siê sytuacji ekonomicznej3. Zamieszki uliczne
w pogr¹¿onej w d³ugach Grecji czy wy-

soki rezultat wyborczy (16,7 proc.)
szowinistycznego Jobbiku w zad³u¿onych Wêgrzech nie s¹ mimo wszystko
zwiastunami zmiany modelu politycznego lub za³amania struktur pañstwowych. Czy systemy polityczne Bia³orusi,
Rosji, Gruzji lub Azerbejd¿anu równie¿
wyjd¹ obronn¹ rêk¹ z prawdopodobnej
drugiej fali kryzysu œwiatowego, czy powtórz¹ los Kirgistanu? Odpowiedzi na to
pytanie pozwoli udzieliæ analiza przebiegu kryzysu 2008-2009 w poszczególnych
pañstwach obszaru poradzieckiego.

ROSJA
Przed wybuchem kryzysu gospodarczego we wrzeœniu-paŸdzierniku 2008 r.
aspiracje rosyjskich przywódców siêga³y wejœcia do 2020 r. do grona piêciu
najwiêkszych gospodarek œwiata. Ambicje te oparte by³y na sta³ym wzroœcie
gospodarczym w ci¹gu dekady poprzedzaj¹cej kryzys (7 proc. PKB œredniorocznie), konsolidacji w³adzy wykonawczej w rêkach ekipy W³adimira Putina
oraz wzmocnieniu pozycji Rosji na arenie miêdzynarodowej. Wymownym œwiadectwem poczucia pewnoœci siebie by³y
prognozy prezesa Gazpromu, Aleksieja Millera z czerwca 2008 r., zgodnie
z którymi bary³ka ropy osi¹gn¹æ mia³a
w 2009 r. cenê 250 USD, oraz deklaracje
jego zastêpcy Aleksandra Miedwiediewa, z paŸdziernika 2009 r., ¿e koncern
w ci¹gu piêciu lat zdobêdzie 10 proc.
amerykañskiego rynku zbytu.
Tymczasem – jeœli pomin¹æ Ukrainê
– Rosja odczu³a kryzys gospodarczy
najdotkliwiej wœród pañstw rozwija-

2

M. Pei, D. Adesnik, Why Recessions Don’t Start Revolutions, Foreign Policy, Spring 2000, s. 138-151.
J. Brower, T. Carothers, Will the International Economic Crisis Undermine Struggling Democracies?,
Web Commentary, April 28, 2009, carnegieendowment.org
3
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Po raz pierwszy od lat Rosja przyjê³a
deficytowy bud¿et na 2010 r. – planowany deficyt ma wynieœæ 6,8 proc. PKB lub
100 mld USD (wp³ywy: 238 mld USD,
wydatki: 338 mld USD, przy cenie ropy
58 USD za bary³kê). Prognozy rozwoju
sytuacji gospodarczej w Rosji na najbli¿sz¹ przysz³oœæ s¹ umiarkowanie
optymistyczne. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy zapowiedzia³ w styczniu
2010 r., ¿e PKB Rosji wzroœnie w tym
roku o 3,6 proc., a w 2011 r. – o 3,4 proc.

Bank Œwiatowy przedstawi³ podobn¹
prognozê (3,2 proc. wzrostu PKB w 2010 r.
przy za³o¿eniu, ¿e ceny ropy utrzymaj¹ siê na poziomie 76 USD za bary³kê).
Co wiêcej, perspektywy œrednioi d³ugoterminowa nie przedstawiaj¹ siê
dla Gazpromu korzystnie. Zapotrzebowanie na gaz w Europie nie bêdzie ros³o
tak, jak oczekiwano przed kryzysem
w latach 2008-2009. Dodatkowo, rewolucja technologiczna w USA w sferze produkcji tzw. gazu niekonwencjonalnego
sprawi³a, ¿e kraj ten przesta³ importowaæ LNG. W zwi¹zku z tym g³ówny eksporter tego produktu – Katar – zosta³
zmuszony do poszukania nabywców zastêpczych w Europie kosztem zani¿ania
ceny. Mniejszy od zak³adanego wzrost
zapotrzebowania na gaz w Europie,
brak zbytu na LNG w USA i ekspansja
m.in. Katarczyków na rynku europejskim8 doprowadziæ mo¿e nawet do rezygnacji z planów wydobycia surowca
ze z³ó¿ sztokmanowskich w rosyjskim
sektorze dna Morza Barentsa. Póki co,
Gazprom og³osi³ opóŸnienie rozpoczêcia tego projektu o dwa lata. W tej sytuacji kontrakty d³ugoterminowe, zawarte
z koncernami w Niemczech i Europie
Œrodkowej s¹ jedynym pozytywnym dla
Gazpromu sygna³em. I to siê mo¿e jednak zmieniæ, gdy¿ wszyscy kontrahenci
– poza polskim PGNiG – domagaj¹ siê
obecnie od Rosjan renegocjacji tych
kontraktów.
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j¹cych siê. PKB Rosji spad³ w 2009 r.
o 7,9 proc., inwestycje bezpoœrednie
(FDI) – a¿ o 41 proc., a produkcja przemys³owa – o 10,8 proc.4. Poza wstrz¹sem
systemu kredytowego i ucieczk¹ kapita³u, charakterystycznymi dla wszystkich pañstw tej kategorii, Rosjê pogr¹¿y³
spadek popytu na surowce energetyczne – jej g³ówny towar eksportowy5.
Za³ama³a siê cena ropy – z poziomu
140 USD za bary³kê w lipcu 2008 r.
spad³a do poziomu poni¿ej 40 USD za
bary³kê w grudniu tego samego roku, by
w po³owie 2009 r. podnieœæ siê do poziomu ok. 70 USD za bary³kê. W 2009 r. eksport rosyjskiego gazu poza WNP spad³
o 11,4 proc. (do 140 mld m3), wydobycie
gazu – o 12 proc. (do 584 mld m3), a wewnêtrzna konsumpcja gazu – o 6,6 proc.
(do 429 mld m3)6. W ocenie wiceprezesa
Miedwiediewa wp³ywy Gazpromu zmalej¹
w 2010 r. do 72,5 mld EUR (111,5 mld EUR
w 2009 r.), a zysk – do 11,6 mld EUR
(z 21,5 mld EUR w 2009 r.)7.

4

Dane Federalnej S³u¿by Statystycznej (FSS, dawniej Rosstat), Banku Centralnego Rosji i Ministerstwa Gospodarki FR.
5
S. Charap, No Obituaries Yet for Capitalism in Russia, Current History, October 2009.
6
Dane Gazpromu i FSS.
7
Southeast European Times, 11 stycznia 2010 r., setimes.com
8
Wg Miêdzynarodowej Agencji Energetyki, iloœæ niewykorzystanego LNG i zdolnoœci przesy³owych
w europejskich gazoci¹gach w 2015 r. ma wynieœæ 200 mld m3. Patrz World Energy Outlook 2009.
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Na specyficzne k³opoty strategicznego dla rosyjskiej gospodarki sektora gazowego nak³adaj¹ siê problemy o charakterze bardziej ogólnym. Nale¿¹ do nich
m.in. sta³y wzrost kontroli pañstwa nad
gospodark¹ od czasów „sprawy Jukosu” (kryzys przyspieszy³ ten proces)
oraz brak przejrzystoœci w polityce gospodarczej rz¹du. Pañstwowe wsparcie
finansowe dla zad³u¿onych firm w okresie kryzysu w wielu przypadkach uzale¿nione by³o od politycznej lojalnoœci ich
w³aœcicieli. Z drugiej strony nie mo¿na
nie zauwa¿yæ, ¿e interwencja rz¹du
w postaci skupowania akcji spó³ek
przez pañstwowy Wniesztorgbank, zasilania zagro¿onych banków gotówk¹
czy stopniowej dewaluacji rubla w celu
unikniêcia paniki w³aœcicieli depozytów
bankowych uchroni³a gie³dê i system
kredytowy przed za³amaniem9.
Takie dzia³ania pañstwa mo¿liwe
by³y dziêki rezerwom zgromadzonym
przez Rosjê w czasach prosperity.
W okresie pierwszych 12 miesiêcy kryzysu (sierpieñ 2008-wrzesieñ 2009) topnia³y one w zastraszaj¹cym tempie.
Rezerwy Banku Centralnego spad³y
wówczas o 200 mld USD (do 409 mld
USD), a œrodki funduszu rezerwowego
– o ponad 45 proc. (do 76 mld USD).
Nikt nie jest w stanie powiedzieæ, jak
rosyjskie w³adze bêd¹ sobie radziæ po
2010 r., jeœli w kraj uderzy druga fala
kryzysu10.
Komentatorzy, którzy oczekiwali, ¿e
pogorszenie sytuacji gospodarczej wymusi reformy rynkowe i demokratyzacjê rosyjskiego systemu politycznego,

maj¹ podstawy do rozczarowania. Jak
dot¹d, kryzys sprzyja raczej konsolidacji
opozycji komunistycznej i pog³êbieniu
destabilizacji na Kaukazie Pó³nocnym.
Spo³eczne skutki kryzysu (bezrobocie,
obni¿enie poziomu ¿ycia) ³agodzi w Rosji rozwiniêta szara strefa. Wed³ug ocen
Federalnej S³u¿by Statystycznej, siêga
ona 20 proc. rosyjskiego PKB11, którego
wartoœæ w 2009 r. Bank Œwiatowy obliczy³ na 1,6 bln USD (2,59 proc. œwiatowej gospodarki). Oznacza³oby to, ¿e
wartoœæ rosyjskiej szarej strefy równa
siê PKB Finlandii i S³owenii (³¹cznie
ok. 320 mld USD).
Byæ mo¿e, z tego wzglêdu kryzys nie
doprowadzi³ dotychczas do wybuchu
niepokojów spo³ecznych na du¿¹ skalê
ani nie sprowokowa³ roz³amu wewn¹trz
elity rz¹dz¹cej. Tarcia wewn¹trz tandemu
Miedwiediew-Putin wydaj¹ siê raczej
dobrze wyre¿yserowanym spektaklem
ni¿ przejawem autentycznej rywalizacji. Jednak takie zjawiska, jak kilku- czy
kilkunastotysiêczne demonstracje w obwodzie kaliningradzkim w styczniu i na
pocz¹tku marca 2010 r., sprowokowane
podwy¿kami op³at komunalnych, oraz
fala krytyki pod adresem nieudolnych
gubernatorów obwodów, spustoszonych
latem przez po¿ary, mog¹ byæ zapowiedzi¹ powa¿nych k³opotów Kremla.
Pod koniec 2004 r. ówczesny prezydent W³adimir Putin zmieni³ system
wyboru w³adz regionalnych: liderów
wy³onionych w wyniku g³osowania powszechnego zast¹pili urzêdni cy z nominacji Moskwy. W miêdzyczasie –
w wyniku zmian w prawodawstwie wy-

9

S. Charap, op. cit.
I. Wiœniewska i in., Rosja w kryzysie: rok pierwszy, „Raport OSW”, Warszawa, styczeñ 2010.
11 Niezale¿ne oœrodki badawcze oceniaj¹, ¿e szara strefa w Rosji mo¿e obejmowaæ nawet 45-50 proc.
gospodarki.
10
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EUROPA WSCHODNIA
Kryzys ekonomiczny 2008-2009 okaza³ siê jednym z najwa¿niejszych czynników wspó³kszta³tuj¹cych sytuacjê
w Europie Wschodniej w 2009 r. Pañstwa wschodnioeuropejskie prze¿y³y
g³êbokie za³amanie: w porównaniu do
2008 r., w 2009 r. wzrost gospodarczy
Bia³orusi spad³ z 10 do 0,2 proc., Ukrainy z 3,2 proc. do –15,1 proc., Mo³dawii
z 7,8 do –6,5 proc.
Czêsto powtarza siê tezê, ¿e pozytywn¹ stron¹ kryzysów jest to, i¿ stwarzaj¹ one okazjê i motywacjê do zainicjowania z dawna odk³adanych zmian
politycznych i ekonomicznych. Wiele zale¿y jednak od skali recesji: przy g³êbokim za³amaniu reformy s¹ po prostu
niezbêdne, podczas gdy mniejsza skala
problemów oferuje decydentom ró¿ne
metody uzdrowienia sytuacji. Za³amanie gospodarcze 2009 r. w Europie
Wschodniej nie mia³o charakteru systemowego – Ukraina, Bia³oruœ i Mo³dawia, opieraj¹c siê przede wszystkim na
zwiêkszonej pomocy zagranicznej,
zdo³a³y zachowaæ wewnêtrzn¹ stabilnoœæ. Taka sytuacja postawi³a elity tych
pañstw przed dylematem: czy wykorzy-

staæ kryzys dla zainicjowania od dawna
odk³adanych reform, czy te¿ zad³u¿aj¹c siê podj¹æ próbê przeczekania go
bez naruszania podstaw postradzieckiej
quasi-demokracji?
Ograniczonoœæ kryzysu sk³ania³a
Ukrainê, Bia³oruœ i Mo³dawiê do drugiej
opcji – choæ recesja by³a spo³ecznie odczuwalna, to jednak nie sta³a siê dla
narodów wschodnioeuropejskich katastrof¹12. Analizuj¹c rozwój sytuacji
w trzech pañstwach Europy Wschodniej
w 2009 r., trudno dostrzec o¿ywcz¹,
stymulacyjn¹ rolê za³amania gospodarczego. Niemniej, ocena nie jest jednoznaczna: o ile w przypadku Bia³orusi
i Ukrainy pozytywne zmiany nie nast¹pi³y (brak postêpów liberalizacji gospodarki i systemu politycznego Bia³orusi,
buksowanie reform ekonomicznych
i systemowych na Ukrainie), o tyle
w Mo³dawii w drugiej po³owie roku do
w³adzy doszed³ rz¹d, który postawi³ sobie za cel wszechstronn¹ sanacjê struktur pañstwa (podczas gdy pozostaj¹cy
u steru do lipca 2009 r. postkomuniœci
liczyli przede wszystkim na uzyskanie
wsparcia finansowego od Rosji, która
wiosn¹ 2009 r., w okresie kampanii wyborczej do parlamentu Mo³dawii obieca³a Kiszyniowowi znaczn¹ pomoc finansow¹).
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borczym – wyeliminowane zosta³y
z ¿ycia republik, krajów i obwodów lokalne partie polityczne. Wiêkszoœæ
z nich wch³onê³a partia w³adzy „Jedna
Rosja”. Od tego czasu narasta w rosyjskich regionach niezadowolenie spo³eczne w zwi¹zku z utrat¹ reprezentacji politycznej, wp³ywu na los swoich
ma³ych ojczyzn.

Mo¿na z tego wyci¹gn¹æ wniosek, i¿
kondycja gospodarcza sama w sobie
okreœla jedynie ramowe warunki rozwoju
sytuacji w pañstwach wschodnioeuropejskich, nie bêd¹c elementem przes¹dzaj¹cym o zasadniczym, strategicznym kierunku rozwojowym Ukrainy,

12

W przypadku Bia³orusi badania opinii spo³ecznej wykaza³y pogorszenie nastrojów, lecz jednoczeœnie
spo³eczeñstwo pod koniec 2009 r. ocenia³o ogóln¹ sytuacjê bardziej optymistycznie, ni¿ w 2000 r. (wówczas
mija³ porównywalny okres od poprzedniego powa¿nego za³amania gospodarczego w WNP w 1998 r.).
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Bia³orusi i Mo³dawii. W przypadku tych
pañstw sama zdolnoœæ lub niezdolnoœæ
do modernizacji wydaje siê zale¿eæ
w wiêkszym stopniu od innych czynników. Wœród nich wymieniæ mo¿na: jakoœæ krajowej elity politycznej i jej aspiracje, stabilnoœæ oraz stopieñ otwarcia
systemu politycznego, brak klasy œredniej, w tym g³ównie przedsiêbiorców
zdolnych do obrony i forsowania swoich
interesów sprzyjaj¹cych rozwojowi
i modernizacji, dominuj¹ce wzorce wartoœci i aspiracje przejawiane przez
spo³eczeñstwa. Czynnikiem, który bardzo mocno oddzia³ywa³ na rozwój wydarzeñ na Ukrainie, Bia³orusi i w Mo³dawii w 2009 r. okaza³ siê równie¿
kalendarz wyborczy – przygotowania
zwi¹zane z elekcj¹ wp³ywa³y parali¿uj¹co na aktywnoœæ tych pañstw, przyczyniaj¹c siê do marazmu i konserwowania istniej¹cego stanu rzeczy. Wa¿ne
znaczenie mia³a tak¿e „zmienna zewnêtrzna”, czyli zaanga¿owanie w regionie
aktorów zagranicznych, przede wszystkim Unii Europejskiej i jej pañstw
cz³onkowskich oraz Rosji, ale tak¿e
USA i w rosn¹cym stopniu Chin. Sposób, w jaki oœrodki zewnêtrzne (re)definiowa³y swoje interesy oraz jak¹ wykazywa³y determinacjê w ich realizacji,
mia³ istotne znaczenie dla dynamiki
zmian w Europie Wschodniej.
Choæ kryzys sam w sobie nie by³
czynnikiem decyduj¹cym, wyostrzy³
jednak okreœlone tendencje. W okresie
dobrej koniunktury, utrzymuj¹cej siê
z grubsza od pocz¹tku dekady do koñca
2008 r., mo¿liwe by³o prowadzenie polityki „udawanej”, opartej na ogólnikowych deklaracjach. Rzeczywisty brak
reform by³ pokrywany retoryk¹, zgodn¹
z oczekiwaniami czy to partnerów za-
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granicznych, czy grup spo³ecznych,
o poparcie których zabiega³a w³adza.
Nowa sytuacja narzuci³a zaœ elitom
wschodnioeuropejskim koniecznoœæ podejmowania jednoznacznych wyborów,
które mo¿na uznaæ za wyznacznik rzeczywistego kierunku rozwoju Ukrainy,
Bia³orusi i Mo³dawii znacznie bardziej
wiarygodny, ni¿ np. rytualnie przywo³ywana „integracja europejska”.
Sk³aniaj¹c do zajmowania konkretnych
stanowisk w konkretnych sprawach
(przede wszystkim w sferze polityki gospodarczej), recesja utrudni³a lawirowanie, do którego przywyk³y pañstwa
Europy Wschodniej.
W tym sensie kryzys mo¿na uznaæ za
dobry miernik, wskazuj¹cy aktualny
stan rzeczy, intencje elit i d³ugofalowe
trendy w poszczególnych pañstwach.
Rzeczywiste dzia³ania, a nie slogany,
zademonstrowa³y stosunek pañstw Europy Wschodniej do zagadnieñ takich,
jak reforma systemu politycznego,
modernizacja, rola pañstwa w gospodarce, sposoby radzenia sobie z niezadowoleniem spo³ecznym, nastawienie do
swobód obywatelskich/sk³onnoœæ do
tendencji autorytarnych. W sferze ekonomicznej obrazuje to stopieñ wywi¹zywania siê przez poszczególne rz¹dy
z pakietów reform, od których instytucje
miêdzynarodowe, przede wszystkim
MFW, uzale¿nia³y pomoc makroekonomiczn¹ dla pañstw regionu. W sferze politycznej dylematy dotyczy³y utrzymania demokratycznych standardów: m.in.
doboru metod walki wyborczej oraz sposobów, w jakie oœrodki rz¹dz¹ce stara³y
siê zachowaæ kontrolê nad sytuacj¹
w pañstwie (ulegaj¹c b¹dŸ nie pokusie
wprowadzania rozwi¹zañ o charakterze autorytarnym).
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2009 r. na Ukrainie zosta³ zdominowany przez dwa istotne procesy: walkê
ze skutkami recesji oraz kampaniê
przed wyborami prezydenckimi, które
zaplanowano na styczeñ 2010 r. Po³¹czenie to okaza³o siê testem dla pañstwa,
deklaruj¹cego prowadzenie polityki
promodernizacyjnej, opartej o wejœcie
do struktur zachodnich.
Weryfikacja nie wypad³a pozytywnie. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy w drugiej po³owie roku zosta³ zmuszony zawiesiæ program stand-by,
odraczaj¹c wyp³acenie ostatniej transzy wynegocjowanego wczeœniej kredytu, odraczaj¹c wyp³acenie ostatniej
transzy wynegocjowanego wczeœniej
kredytu. Przyczyn¹ by³o notoryczne
³amanie przez Ukrainê ustaleñ, które
zak³ada³y przeprowadzenie dzia³añ
zmierzaj¹cych do uzdrowienia finansów pañstwa. Okaza³y siê one nie do
udŸwigniêcia w okresie przedwyborczym. Podobny los spotka³ program
modernizacji ukraiñskich gazoci¹gów
tranzytowych, przyjêty przez Ukrainê
i podmioty europejskie w marcu 2009 r.
Kryzys nie naruszy³ podstaw systemu gospodarczo-politycznego Ukrainy.
Wzmocnieniu uleg³y kierunki tradycyjne: reakcj¹ na zagro¿on¹ pozycjê wielkiego biznesu ukraiñskiego by³o dowartoœciowanie przez Kijów stosunków
z Rosj¹13. Postawiona wobec problemów
z uzyskaniem wsparcia z Zachodu,
Ukraina uzna³a za remedium zdobycie
dostêpu do ³atwiejszych pieniêdzy rosyjskich. Pozwala³o to na unikniêcie g³êb-

szej dyskusji o strukturalnych przyczynach za³amania ekonomicznego nad
Dnieprem. Reorientacja na Moskwê nie
mia³a charakteru skokowego, jednak
– co pokazuj¹ wydarzenia 2010 r. – stopniowo staje siê ona faktem. Nieprzejrzystoœæ dialogu ukraiñsko-rosyjskiego
oraz brak w nim elementów mog¹cych
stymulowaæ reformy systemowe na
Ukrainie s¹ czynnikami oddalaj¹cymi
szansê na modernizacjê pañstwa w stylu zachodnim. Oznacza to utrwalanie
siê na Ukrainie nieprzejrzystego systemu politycznego, obs³uguj¹cego nietransparentn¹ gospodarkê.
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e tak dla ukraiñskiego spo³eczeñstwa, jak i dla elit,
magnesem sta³o siê w 2009 r. pojêcie
„stabilizacji”. W warunkach kryzysu
jest to zrozumia³e, jednak kry³y siê pod
nim równie¿ niedecyzyjnoœæ, granicz¹ca z marazmem niechêæ do podejmowania reform, niska determinacja do
zmian i brak przekonania o ich wartoœci
dla Ukrainy, a tak¿e – wiara w przywrócenie porz¹dku za pomoc¹ powrotu do
rz¹dów silnej rêki.

POZAMILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEÑSTWA

UKRAINA: ZMARNOWANY ROK

W tym kontekœcie wybory prezydenckie z pocz¹tku 2010 r. nie mia³y
prze³omowego charakteru. Czo³owi
kandydaci reprezentowali zbli¿ony sposób myœlenia o pañstwie. Pomimo
spo³ecznego zapotrzebowania na nowe
twarze (czego dowiod³y dobre wyniki
uzyskane w pierwszej turze przez polityków spoza duetu Tymoszenko-Janukowycz) wybory nie przynios³y istotnej
zmiany filozofii funkcjonowania pañstwa. Kryzys ekonomiczny mo¿na
uznaæ za jedn¹ ze sk³adowych pora¿ki

13

Stosunki polityczne obu pañstw uk³ada³y siê wprawdzie ch³odno, jednak dialog na tematy ekonomiczne, prowadzony na szczeblu premierów, rozwija³ siê intensywnie.
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Julii Tymoszenko, jednak nie wydaje
siê, by pomiêdzy by³¹ premier i obecnym prezydentem istnia³y fundamentalne ró¿nice dotycz¹ce strategicznej
wizji rozwoju Ukrainy (oboje korzystali
ze wsparcia oligarchicznego kapita³u,
oboje zapewniali, ¿e ich celem jest konsolidacja w³adzy – nie przedstawili przy
tym ca³oœciowych, ambitnych programów zmian).

(czego dowiod³o zawarcie nowej umowy
kredytowej z MFW 28 lipca), to przyjmowane rozwi¹zania nie wychodz¹ jakoœciowo poza dotychczasowe ramy, charakterystyczne dla systemu spo³eczno-politycznego i gospodarczego, panuj¹cego na Ukrainie.

Na obecnym etapie jest niepewne,
jak¹ politykê bêdzie prowadziæ ekipa
Wiktora Janukowycza. Jej pierwsze
kroki przywodz¹ jednak na myœl Rosjê
z pocz¹tkowego okresu rz¹dów W³adimira Putina. Mo¿na siê zastanawiaæ czy
Ukraina powtórzy rosyjsk¹ transformacjê. Ten scenariusz nie jest przes¹dzony, ale jego prawdopodobieñstwo wydaje siê znaczne.

Otwarcie w relacjach politycznych
UE-Bia³oruœ w drugiej po³owie 2008 r.,
rozpoczêcie przez Miñsk wspó³pracy
z MFW na prze³omie 2008/2009 r.,
po³¹czone z zainicjowaniem (ograniczonej) liberalizacji gospodarki, delikatne
z³agodzenie stosunku w³adz w Miñsku
wobec opozycji politycznej w koñcu
2008 r. i na pocz¹tku 2009 r. – wprowadzi³y nowe elementy do oceny sytuacji
na Bia³orusi. Z perspektywy po³owy
2010 r. wydaje siê jednak, ¿e szczytowy
punkt odwil¿y na Bia³orusi mamy za
sob¹ – przypad³ on na szczyt Partnerstwa Wschodniego w Pradze w maju
2009 r. Nastêpnie sprawy przybra³y bieg
dobrze znany z lat ubieg³ych.

Jednym z nastêpstw kryzysu mo¿e
byæ zmniejszenie liberalnoœci systemu
ukraiñskiego (przy pozostawieniu jego
oligarchicznej istoty). Wydaje siê, ¿e
z dwóch cz³onów nazwy proprezydenckiej koalicji parlamentarnej: „stabilizacja i reformy”, zdecydowanie wiêksze
znaczenie dla administracji ukraiñskiej
ma ten pierwszy. Nowy prezydent Ukrainy skupi³ siê bowiem na stworzeniu
spersonalizowanego, podporz¹dkowanego sobie systemu w³adzy politycznej,
wykorzystuj¹c do tego metody w¹tpliwe
z punktu widzenia zasad demokracji
(m.in. niezgodna z duchem obowi¹zuj¹cych przepisów konstrukcja koalicji
parlamentarnej oraz wasalizacja S¹du
Konstytucyjnego). Ograniczeniu uleg³
pluralizm opinii prezentowanych w mediach. Choæ rz¹d zainicjowa³ dzia³ania
na rzecz stabilnoœci wewnêtrznej, pozytywnie ocenione przez rynki finansowe
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BIA£ORUŒ: MARSZ W MIEJSCU
– NA WSCHÓD

Wbrew zapowiedziom procesy reform, dotycz¹ce tak sfery politycznej,
jak i ekonomicznej, nie nabra³y rozpêdu. Zbli¿enie z Zachodem zabuksowa³o.
Aby ratowaæ fundament swojej w³adzy,
opartej na ustabilizowanej sytuacji
spo³eczno-ekonomicznej,
Alaksandr
£ukaszenka zwróci³ siê w tradycyjnym
kierunku, czyli na Wschód. Powtarzaj¹ce siê w relacjach bia³orusko-rosyjskich napiêcia, do których dosz³o
w 2009 i 2010 r. („wojna mleczna” z czerwca 2009 r. i inne tarcia w handlu),
œwiadcz¹ nie o wyzwalaniu siê Miñska
spod rosyjskiej kurateli, lecz przeciw-
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Kreml nie zaprzesta³ subsydiowania
Bia³orusi, lecz widz¹c, ¿e kryzys os³abi³
pozycjê negocjacyjn¹ A. £ukaszenki
oraz dostrzegaj¹c jego zasadniczo nieudane próby uzyskania wsparcia na
Zachodzie, uzale¿ni³ sw¹ pomoc od
ustêpstw. Rosja wymusi³a na Bia³orusi
akceptacjê dla szeregu wa¿nych dla siebie umów politycznych i gospodarczych
(np. utworzenie Po³¹czonych Si³ Reagowania Operacyjnego OUBZ, zainicjowanie Unii Celnej Rosja-Bia³oruœ-Kazachstan). Pojawiaj¹ siê sygna³y, ¿e
w zamian za dalsze utrzymywanie preferencji, Rosja domaga siê udzia³ów
w kluczowych przedsiêbiorstwach
bia³oruskich, przede wszystkim z bran¿y naftowej, chemicznej oraz sektora finansowego.
Koncesje na rzecz Rosji oznaczaj¹
wzrost specyficznego pluralizmu na
Bia³orusi (wskutek powstania oœrodków wp³ywów gospodarczych, konkurencyjnych wobec ³ukaszenkowskiego
centrum, czyli niepoddanych bezpoœredniej kontroli prezydenta i jego najbli¿szego otoczenia). Niemniej, niejasne
warunki, na których bêdzie siê prawdopodobnie dokonywaæ ekspansja rosyjskiego kapita³u, nie zwiastuj¹ ewolucji
w kierunku liberalnego pañstwa prawa,
lecz w stronê nietransparentnej autokracji.
Kryzys ekonomiczny zademonstrowa³ wiêc, ¿e w sytuacji zamro¿enia
transformacji (po 1994 r.), Bia³oruœ
mo¿e sztucznie utrzymywaæ stabilnoœæ
za cenê znalezienia zewnêtrznego spon-
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sora (ze wzglêdów geograficznych, politycznych i historycznych dot¹d by³a nim
Rosja). Potwierdzi³ on równie¿ fasadowoœæ dopiero co rozpoczêtego procesu
liberalizacji politycznej i ekonomicznej.
Problemy gospodarcze doprowadzi³y do
zakonserwowania systemu politycznego, wygaszaj¹c nieœmia³e sygna³y jego
wiêkszego otwarcia. Bia³oruskie elity
za absolutny priorytet w warunkach
kryzysu uzna³y utrzymanie istniej¹cego
systemu w³adzy. Tej oceny nie zmienia
przebieg kampanii wyborczej przed
grudniowymi wyborami prezydenckimi.
Skala uzale¿nienia Bia³orusi od
wspó³pracy z rosyjskim s¹siadem sprawi³a, ¿e szanse na utrzymanie wp³ywów
bia³oruska nomenklatura widzi dla siebie przede wszystkim w odpowiednim
u³o¿eniu stosunków na wschodzie, a nie
w inicjowaniu skomplikowanych reform.
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nie: dowodz¹ zawê¿aj¹cego siê pola
manewru w³adz bia³oruskich, w coraz
wiêkszym stopniu bazuj¹cych na
zwi¹zkach z Rosj¹.

MO£DAWIA: DRAMATYCZNA HISTORIA
Z HAPPY ENDEM?
Podobnie jak w przypadku Ukrainy,
dynamikê wydarzeñ w Mo³dawii w 2009 r.
wyznacza³y za³amanie gospodarcze
oraz wybory (parlamentarne). W wyniku marcowej elekcji, kwietniowych rozruchów na ulicach Kiszyniowa i powtórzonych w lipcu wyborów, do w³adzy
dosz³a jednoznacznie proeuropejska
ekipa na czele z premierem Vladem Filatem. Sta³o siê tak mimo silnego oporu
komunistów, rz¹dz¹cych od 2001 r. i coraz wyraŸniej steruj¹cych pañstwem
w stronê typowego postradzieckiego
autorytaryzmu. W zwi¹zku z utrzymuj¹cymi siê wp³ywami komunistów,
pozycja gabinetu V. Filata pozostawa³a
niepewna. Element destabilizuj¹cy
wnosi³ równie¿ nieza¿egnany od wiosny
2009 r. kryzys konstytucyjny (klincz
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w parlamencie uniemo¿liwia wybór prezydenta). W zwi¹zku z tym w 2010 r. konieczne okaza³o siê przeprowadzenie
kolejnych, trzecich w okresie pó³tora
roku wyborów parlamentarnych (28 listopada).
Trudno oceniaæ nowe w³adze mo³dawskie po roku dzia³alnoœci, który de facto
up³yn¹³ w stanie permanentnej kampanii wyborczej, jednak ich dotychczasowe osi¹gniêcia s¹ zachêcaj¹ce14. Wydaje siê, ¿e rz¹d Filata by³ najbardziej
reformatorsko i proeuropejsko nastawionym gabinetem w pañstwach, objêtych unijnym programem Partnerstwa
Wschodniego. Obserwowana intensyfikacja mo³dawskiej polityki europejskiej
dotyczy³a nie tylko retoryki, ale i rzeczywistych kroków na rzecz modernizacji pañstwa, które faktycznie zbli¿y³y
ten kraj do standardów UE. Nieco ponad
czteromilionowa Mo³dawia ma szansê
staæ siê przyk³adem d³ugo poszukiwanej success story na obszarze wschodniego s¹siedztwa Unii Europejskiej.
Nadal utrzymuje siê zagro¿enie, ¿e nadzieje te przekreœli kryzys polityczny,
którego nie uda³o siê za¿egnaæ wczesn¹
jesieni¹ 2010 r. (nieudana próba zmiany
konstytucji). Tak czy inaczej, kryzys gospodarczy 2009 r. nie sta³ siê przeszkod¹ ani wymówk¹ dla ekipy
rz¹dz¹cej w Kiszyniowie.

Warto zauwa¿yæ, ¿e determinacja
wykazywana przez rz¹d mo³dawski
wynika w znacznej mierze z uwarunkowañ kulturowych i mentalnych. Odnowion¹ w okresie 2009-2010 elitê w³adzy
stanowili ludzie relatywnie m³odzi,
czêsto wykszta³ceni na Zachodzie, nierzadko w s¹siedniej Rumunii, wi¹¿¹cy
przysz³oœæ kraju z jego „powrotem do
Europy”.
Powodzenie transformacji Mo³dawii
zale¿y obecnie w du¿ym stopniu od postawy Zachodu, który ma wszelkie
szanse, by skutecznie wesprzeæ proces
przemian nad Dniestrem i Prutem.

KAUKAZ PO£UDNIOWY
Zmiana modelu rz¹dów w pañstwach Kaukazu Po³udniowego w rezultacie niezadowolenia spo³ecznego, spowodowanego z³¹ sytuacj¹ gospodarcz¹,
wydaje siê ma³o prawdopodobna.
Pañstwa po³udniowo-kaukaskie wykazuj¹ znaczn¹ stabilnoœæ zarówno gospodarcz¹, jak i polityczn¹. Globalny
kryzys gospodarczy – podobnie, jak
w innych czêœciach œwiata – wp³yn¹³ negatywnie na standardy ¿ycia mieszkañców Kaukazu Po³udniowego. Nie wydaje
siê jednak, aby mo¿na by³o uznaæ obecny kryzys za dramatyczny wstrz¹s dla
gospodarek po³udniowo-kaukaskich.

14

Zob. np. utrzymany w korzystnym dla Mo³dawii duchu Raport z wykonania Planu Dzia³añ Europejskiej Polityki S¹siedztwa za 2009 r.: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2010/sec10_523_en.pdf
Gabinet V. Filata jednoznacznie okreœli³ integracjê europejsk¹ jako fundament swoich dzia³añ i zainicjowa³ realne reformy w szeregu dziedzin. Doprowadzi³ do wzmocnienia podstaw demokracji, nowelizuj¹c
prawo wyborcze zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej Rady Europy i koñcz¹c z praktyk¹ nacisków
na media. W styczniu 2010 r. rozpoczête zosta³y negocjacje umowy stowarzyszeniowej z UE, w czerwcu
– dialog nt. liberalizacji re¿imu wizowego. Dobrze uk³ada siê wspó³praca z miêdzynarodowymi instytucjami finansowymi. Po stronie aktywów rz¹d V. Filata mo¿e tak¿e zapisaæ przy³¹czenie siê do Wspólnoty
Energetycznej i zwi¹zane z tym istotne reformy w energetyce (grudzieñ 2009 r.). UE z zadowoleniem
przyjê³a postawê w³adz mo³dawskich wobec konfliktu naddniestrzañskiego (poparcie Kiszyniowa dla
aktywnych dzia³añ na rzecz budowy œrodków zaufania pomiêdzy Mo³dawi¹ i separatystyczn¹ republik¹,
np. wspólne projekty transportowe).
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GRUZJA: POSTÊP DEMOKRATYZACJI
POMIMO KRYZYSU
Gruzja w okresie prezydentury Micheila Saakaszwilego przesz³a szereg
wa¿nych reform. Jednym z ich najbardziej spektakularnych rezultatów by³o
zwalczenie wszechobecnej w ¿yciu codziennym korupcji15. Sukcesem ekipy
Saakaszwilego by³o tak¿e stworzenie
przyjaznego œrodowiska dla biznesu.
W rankingu zawartym w raporcie „Doing Businnes 2010” Gruzja znalaz³a siê
na pierwszym miejscu w kategorii Europa Wschodnia i Azja Œrodkowa. Zosta³a
wiêc oceniona jako pañstwo najbardziej
sprzyjaj¹ce biznesowi w tych dwóch
regionach16. Po powstaniu magistrali
naftowych (Baku-Supsa, Baku-Tbilisi-Ceyhan) oraz gazowej (Baku-Tbilisi-Erzurum) niezale¿noœæ energetyczn¹
od Kremla zagwarantowa³y Gruzji dostawy ropy i gazu z Azerbejd¿anu. Ten
ostatni pozostaje tak¿e wa¿nym inwestorem w Gruzji. Azerbejd¿añskie pañstwowe przedsiêbiorstwo paliwowe
SOCAR zainwestowa³o dotychczas
w Gruzji oko³o 470 mln dolarów, rozbudowuj¹c m.in. sieæ stacji benzynowych17. G³ównym gruziñskim partnerem handlowym po stopniowym zerwaniu wiêzów gospodarczych z Rosj¹ sta³a
siê Turcja. Przyczyni³a siê do tego przede wszystkim polityka Rosji, która
wiosn¹ 2006 r. wprowadzi³a embargo na

import win, wód mineralnych, a tak¿e
suszonych owoców z Gruzji. Ta ostatnia
rozpoczê³a poszukiwania innych rynków zbytu. W przypadku wina znacz¹cymi importerami sta³a siê Ukraina
i Kazachstan. Podstawowe towary eksportowe, w tym przede wszystkim produkcja spo¿ywcza (wino, napoje bezalkoholowe, owoce cytrusowe), a tak¿e
surowce mineralne (mangan, miedŸ) s¹
nadal eksportowane do pañstw by³ego
ZSRR, a tak¿e do Turcji i na rynki europejskie. Lata 2006-2007 by³y dla Gruzji
okresem szybkiego wzrostu PKB – œrednio 10 proc. rocznie. Okres prosperity
zakoñczy³a jednak wojna z Rosj¹ w sierpniu 2008 r. W 2009 r. szczególnie bolesnym zjawiskiem sta³ siê spadek inwestycji
zagranicznych. Gruziñska gospodarka
w 2008 r. odnotowa³a jedynie 2,1 proc.
wzrostu, w 2009 r. spadek (–3,9 proc.).
Wydawa³oby siê, ¿e sytuacja ta bêdzie sprzyjaæ zmianie ekipy w³adzy
w Tbilisi. Opozycja gruziñska skrajnie
ostro krytykowa³a rz¹dy Zjednoczonego Ruchu Narodowego od jesieni 2007 r.
Po krótkim okresie powstrzymania siê
od krytyki ekipy rz¹dz¹cej w imiê solidarnoœci w obliczu agresji rosyjskiej
w 2008 r., po kilku miesi¹cach partie
opozycyjne powróci³y do poprzedniej
kontestacji rz¹dów prezydenta Saakaszwilego. W 2009 r. krytyce obozu
w³adzy sprzyja³o pogorszenie sytuacji
gospodarczej. Mimo to opozycja nie by³a
w stanie mu zagroziæ ani w wyborach
prezydenckich (styczeñ 2008 r.), ani
parlamentarnych (maj 2008 r.), ani
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Jest te¿ ma³o prawdopodobne, aby zachwia³ on pozycj¹ elit politycznych
w tym regionie.

15

Problem korupcji w Gruzji pozostaje – zw³aszcza na poziomie urzêdników wysokiego szczebla. Zosta³ natomiast znacznie ograniczony w codziennych kontaktach obywatela z urzêdami pañstwowymi czy policj¹.
16 Doing Business 2010, www.doingbusiness.org/economyrankings/?regionid=2.
17 E. Ismayilov, SOCAR invests over $470 million in Georgian economy, http://en.trend.az/capital/
pengineering/1726083.html, 26 lipca 2010 r.
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municypalnych (maj 2010 r.). Wybory te
– mimo uchybieñ proceduralnych i przypadków fa³szerstw odnotowanych przez
obserwatorów miêdzynarodowych – zasadniczo odzwierciedla³y demokratyczny wybór spo³eczeñstwa gruziñskiego.
Zwyciêstwo ZRN w wyborach lokalnych
w maju 2010 r. – mimo przegranej Gruzji
w wojnie z Rosj¹ w sierpniu 2008 r. i kryzysu gospodarczego – œwiadczy o silnej
pozycji ekipy rz¹dz¹cej. Dynamika wydarzeñ pozwala tak¿e na ostro¿nie optymistyczn¹ ocenê fundamentów i perspektyw gruziñskiej demokracji.

ARMENIA: KRACH SEKTORA
BUDOWLANEGO BEZ KONSEKWENCJI
DLA W£ADZY
Armenia prze¿y³a w 2009 r. za³amanie gospodarcze, zwi¹zane z kryzysem
w sektorze budowlanym, bêd¹cym motorem gospodarki ormiañskiej. Spadek
PKB Armenii w 2009 r. wyniós³
14,4 proc. Z tego 11,4 proc. by³o skutkiem kryzysu w bran¿y budowlanej,
gdzie spadek wyniós³ 36,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Kolejnym sektorem, który wykaza³ znacz¹cy,
lecz znacznie ³agodniejszy spadek by³
przemys³ (–7,8 proc.). Produkcja rolna
pozosta³a natomiast na stabilnym poziomie (spadek zaledwie –0,1 proc.),
sektor us³ug wykaza³ w 2009 r. wzrost
(1,3 proc.). Kryzys w sektorze budowlanym mo¿na wyt³umaczyæ drastycznym
spadkiem przelewów pieniê¿nych, wysy³anych do Armenii przez diasporê ormiañsk¹ z Federacji Rosyjskiej. Prywatni inwestorzy (w du¿ej mierze zasilani
finansowo przez rodziny z Rosji) byli

odpowiedzialni w 2008 r. za 71,1 proc.
inwestycji w sektorze budowlanym. Kolejnym czynnikiem odpowiedzialnym za
obni¿enie PKB Armenii by³ 34 proc. spadek eksportu. Rz¹d w Erywaniu, chc¹c
mimo kryzysu utrzymaæ zak³adany poziom wydatków bud¿etowych, zwiêkszy³ d³ug publiczny z poziomu 17 proc.
PKB w 2008 r. do 32 proc. PKB w koñcu
2009 r. Wydaje siê jednak, ¿e posuniêcia
rz¹du, a zw³aszcza uzyskanie kredytów
od Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego (500 mln dolarów w 2009 r.),
Rosji (500 mln dolarów), Banku Œwiatowego (350 mln dolarów), Azjatyckiego
Banku Rozwoju (80 mln dolarów), a tak¿e równowartoœci 100 mln dolarów z UE
na programy pomocowe, pozwoli³y Erywaniowi wyjœæ z kryzysowego roku obronn¹ rêk¹. Kryzys w sektorze budowlanym doprowadzi³ te¿ do zmiany
struktury PKB Armenii i zwiêkszenia
w pierwszej po³owie 2010 r. roli przemys³u, a tak¿e handlu i us³ug kosztem
sektora budowlanego. Nale¿y to te¿ oceniaæ jako pozytywny krok w stronê bardziej zrównowa¿onej i zdywersyfikowanej gospodarki. W pierwszym pó³roczu
2010 r. gospodarka ormiañska zanotowa³a wzrost 7,2 proc., w sektorze przemys³owym 12,9 proc. Podstaw¹ przemys³u ormiañskiego (a co za tym idzie
i wzrostu) jest przemys³ wydobywczy,
w tym przede wszystkim produkcja miedzi oraz przemys³ spo¿ywczy – zw³aszcza produkcja napojów18.
Unikniêcie bolesnych skutków œwiatowego kryzysu gospodarczego postrzegane jest jako sukces rz¹du premiera
Tigrana Sargsjana. Poœrednio wzmacnia

18

H. Khachatrian, The Armenian Economy Recovers at an Unexpectedly Rapid Pace,
http://www.cacianalyst.org/?q=node/5346, 9 czerwca 2010 r.
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Bez w¹tpienia poprawa stanu gospodarki pozostaje wa¿nym czynnikiem
stabilizuj¹cym sytuacjê polityczn¹
w Armenii. Jednak utrwalenie pozycji
Sargsjana, który doszed³ do w³adzy
w rezultacie wyborów powszechnie
uznanych w Armenii za sfa³szowane,
oznacza tylko przejœciow¹ stabilizacjê.
O trwa³ej stabilizacji mo¿na bêdzie mówiæ dopiero w d³u¿szym okresie – w razie postêpów procesu demokratyzacji
i wzmocnienia mechanizmów rynkowych w gospodarce ormiañskiej.
W d³u¿szej perspektywie dziêki reformom wewnêtrznym panuj¹cy w Armenii
system oligarchicznych monopoli ma
szanse ewoluowaæ w stronê gospodarki

wolnorynkowej. Czynnikiem sprzyjaj¹cym
urynkowieniu gospodarki ormiañskiej
mog³oby byæ otwarcie granicy z Turcj¹,
o które zabiega prezydent Sargsjan19.
Mog³oby to te¿ mieæ pozytywny wp³yw
na ewolucjê ormiañskiego systemu politycznego w stronê demokracji zachodniego typu. Turcja jest przyk³adem
sprawnie dzia³aj¹cej demokracji w regionie, a jako kandydat na cz³onka UE
– pozostaje te¿ dla pañstw Kaukazu
³¹cznikiem z Uni¹.

AZERBEJD¯AN: KONTYNUACJA
PROSPERITY W ROKU KRYZYSU
Azerbejd¿an pozostaje od 2006 r.
znacz¹cym eksporterem wêglowodorów20. Eksportuje swój gaz do pañstw
regionu: Gruzji, Turcji (gazoci¹giem
Baku-Tbilisi-Erzurum), obecnie tak¿e
Iranu i Rosji oraz w planach w formie
LNG szlakiem czarnomorskim z Gruzji
do Rumunii. Ropa jest eksportowana
przez Azerbejd¿an na rynki œwiatowe
ruroci¹giem Baku-Supsa ju¿ od 1999 r.,
a od 2006 r. ropoci¹giem Baku-Tbilisi-Ceyhan. Gospodarka azerbejd¿añska
opiera siê na dochodach z produkcji wêglowodorów, co zagra¿a Azerbejd¿anowi „chorob¹ holendersk¹”21. Jednoczeœnie jednak rz¹d w Baku podejmuje
dzia³ania maj¹ce na celu zabezpieczenie zrównowa¿onego rozwoju i stabilizacji gospodarki. Dochody ze sprzeda¿y
ropy przekazywane s¹ od 1999 r. do
Pañstwowego Funduszu Naftowego
Republiki Azerbejd¿anu. Znaczna ich
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tak¿e pozycjê prezydenta Ser¿a Sargsjana. W kryzysowym okresie polityka
gospodarcza rz¹du by³a krytykowana
nie tylko przez opozycjê, ale i koalicyjn¹
partiê „Kwitn¹ca Armenia”. Ta ostatnia
wi¹zana jest z osob¹ by³ego prezydenta
Roberta Koczariana. Stabilizacja gospodarcza oznacza wiêc mocniejsz¹ pozycjê prezydenta Sargsjana zarówno
wobec opozycji skupionej wokó³ Lewona Ter Petrosjana, jak – byæ mo¿e bardziej niebezpiecznej – „wewnêtrznej”
opozycji, prawdopodobnie kontrolowanej przez chc¹cego powróciæ na arenê
polityczn¹ Koczariana. Intencje by³ego
prezydenta nie s¹ jasne. Jego powrót
lub próba powrócenia do polityki
mog³aby oznaczaæ jednak destabilizacjê
polityczn¹.

19

Turecki biznes stworzy³by zdrow¹ konkurencjê konieczn¹ dla urynkowienia gospodarki ormiañskiej. Obecnie ca³e jej bran¿e s¹ kontrolowane przez oligarchiczne monopole.
20 W 2006 r. napêdzany wzrostem produkcji ropy i pocz¹tkiem produkcji gazu wzrost PKB Azerbejd¿anu wyniós³ a¿ 31 proc., a w 2007 r. 24 proc. Natomiast udzia³ sektora naftowego w PKB wyniós³ w 2006 r.
15 proc., a w 2007 r. – 19,7 proc.
21 Nadmierny udzia³ sektora naftowego w rozwoju gospodarczym kraju maj¹cy negatywny wp³yw na
konkurencyjnoœæ produkcji innych sektorów gospodarki.
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czêœæ kierowana jest na inwestycje zagraniczne. Fundusz s³u¿y tak¿e stabilizacji poziomu bud¿etu niezale¿nie od
zmiennych cen ropy na rynkach œwiatowych. Dziêki zwiêkszeniu transferów
z Funduszu (z ok. 30 proc. do 60 proc.)
w 2009 r. Azerbejd¿an nie odczu³ boleœnie spadku cen ropy. Mimo dekoniunktury na rynku ropy (a tak¿e produktów
chemicznych, aluminium i ¿elaza),
Azerbejd¿an zanotowa³ ponad dziewiêcioprocentowy wzrost gospodarczy.
Rz¹d w Baku podj¹³ tak¿e szereg reform maj¹cych na celu utrzymanie stabilnoœci manata, stymulowanie rozwoju
biznesu poprzez tworzenie korzystnego
dla przedsiêbiorców prawa, a tak¿e obni¿kê podatku od zysku (do 20 proc.) oraz
podatku dochodowego (do 30 proc.)22.
Wysoki stopieñ bezpieczeñstwa inwestycji w Azerbejd¿anie wynika z gwarancji
prawnych dla inwestorów. W przypadku
zagranicznych inwestorów w sektorze
paliwowym przyjmuj¹ one nierzadko formê aktów prawnych parlamentu. Azerbejd¿an zajmuje szóste miejsce w rankingu raportu „Doing Business 2010”
w regionie Europy Wschodniej i Azji
Œrodkowej23.
W Azerbejd¿anie, podobnie jak
w przypadku innych pañstw kaukaskich
i œrodkowoazjatyckich, dochody diaspory w Rosji stanowi¹ istotne Ÿród³o
utrzymania dla rodzin pozostaj¹cych
w kraju. Kryzys gospodarczy wp³yn¹³

na zmniejszenie przekazów pieniê¿nych od Azerów pracuj¹cych w Rosji
i pogorszenie sytuacji ekonomicznej ich
rodzin. Uzale¿nienie znacznej czêœci
mieszkañców Azerbejd¿anu od wsparcia finansowego ze strony cz³onków rodzin – gastarbeiterów pracuj¹cych
w Rosji nie przek³ada siê na sytuacjê
azerbejd¿añskiej elity politycznej i ekonomicznej. Rz¹d w Baku zdecydowa³ siê
jednak w 2009 r. na przesuniêcie czêœci
wydatków z finansowania projektów
infrastrukturalnych na cele socjalne24.
By³o to wiêc posuniêcie obliczone na
neutralizacjê ewentualnych nastrojów
antyrz¹dowych w roku kryzysu, a tak¿e
zyskanie sympatii spo³eczeñstwa przed
referendum konstytucyjnym.
Zniesienie w wyniku referendum
2009 r. ograniczenia mo¿liwoœci pe³nienia funkcji prezydenta maksymalnie
przez dwie kadencje mo¿e w praktyce umo¿liwiæ prezydentowi Ilhamowi
Aliyevowi do¿ywotnie sprawowanie stanowiska g³owy pañstwa25. Mocna pozycja wewnêtrzna i miêdzynarodowa obozu w³adzy w Azerbejd¿anie neutralizuje
jak¹kolwiek krytykê ze strony azerbejd¿añskiej opozycji. Pozwala te¿
rz¹dz¹cej ekipie utrwalaæ praktyki autorytarne. Partie opozycyjne w Azerbejd¿anie, choæ posiadaj¹ reprezentacjê
w parlamencie, pozostaj¹ politycznie
zmarginalizowane przez rz¹dz¹c¹ Partiê Nowego Azerbejd¿anu. Nie wydaje

22

G. Hübner, As If Nothing Happened? How Azerbaijan’s Economy Manages to Sail Through Stormy
Weather, „Caucasus Analytical Digest”, nr 18, s. 6, http://www.res.ethz.ch/analysis/cad/index.cfm,
5 lipca 2010 r.
23 Doing Business 2010.
24 G. Hübner, op. cit.
25 18 marca 2009 r. w Azerbejd¿anie zosta³o przeprowadzone referendum konstytucyjne. Blisko 90 proc.
uczestników referendum opowiedzia³o siê za zmianami konstytucyjnymi, w tym za zniesieniem ograniczenia mo¿liwoœci pe³nienia funkcji prezydenta maksymalnie przez dwie kadencje. 15 paŸdziernika
2008 r. I. Aliyev zosta³ wybrany na drug¹ kadencjê otrzymuj¹c 88,73 proc. g³osów.
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ZAKOÑCZENIE
Bez poprawy klimatu inwestycyjnego, wzmocnienia rz¹dów prawa, ograniczenia korupcji, rozwoju infrastruktury i zwy¿ki cen ropy Rosji trudno
bêdzie osi¹gn¹æ realny wzrost gospodarczy w perspektywie œrednioterminowej. S¹ to bowiem warunki niezbêdne
do przyci¹gniêcia kapita³u zewnêtrznego, bez którego z kolei gospodarka
rosyjska sobie nie poradzi. Co wiêcej,
nawet spe³nienie tych warunków mo¿e
okazaæ siê niewystarczaj¹ce – inwestorzy na ca³ym œwiecie (z wyj¹tkiem
Chin) dysponuj¹ bowiem ograniczonym bud¿etem.
Recepty na k³opoty gospodarcze nie
oferuje obowi¹zuj¹ca obecnie w Rosji
strategia rozwoju kraju do 2020 r. Zgodnie z ni¹ rosyjska gospodarka ma siê
przekszta³ciæ z surowcowej w innowacyjn¹ i zacz¹æ produkowaæ wysoko
przetworzone towary, zdolne do konkurowania na rynkach œwiatowych.
Osi¹gniêcie tego celu wymaga d³ugotrwa³ego okresu powielania zachodnich
technologii produkcyjnych, prawa i instytucji (niezawis³e s¹downictwo, realne poszanowanie w³asnoœci itp.)26, czego dowiod³o doœwiadczenie Japonii,
Korei Po³udniowej, a w ostatnim æwieræwieczu minionego stulecia – tak¿e Chin.
Koncepcja stworzenia w Rosji innowacyjnej gospodarki w ci¹gu jednej dekady
w oparciu o poradziecki przemys³ obronny wydaje siê nie tylko nierealna, ale
grozi wrêcz kolejnym za³amaniem.
26

W oparciu o przestarza³e technologie,
na modernizacjê których Rosja wyda
zyski z lat 2000-2008, wkrótce nie uda
siê wyprodukowaæ niczego.
Na uwagê zas³uguje sytuacja
spo³eczna na poziomie rosyjskich regionów. Nie wydaje siê, by Kreml by³
sk³onny przywróciæ gubernatorskie
wybory powszechne i zrezygnowaæ
z monopolu w³adzy w obwodowych legislaturach. Wybuchy niezadowolenia
spo³ecznego bêd¹ raczej neutralizowane wyrywkowymi decyzjami personalnymi – skrajnie niepopularnych „moskiewskich” gubernatorów zast¹pi¹
mniej niepopularni. Jednak jeœli demonstracje nabior¹ charakteru masowego,
trwa³ego i powtarzalnego w kilku regionach, a na to na³o¿y siê za³amanie finansowe, mo¿emy byæ œwiadkami
zmian systemowych.
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siê, aby planowane na jesieñ 2010 r. wybory parlamentarne mog³y zmieniæ tê
sytuacjê.

Na pierwszy rzut oka wschodnieuropejskie modele polityczne (zarówno
demokracje, jak i dyktatury) przetrwa³y
okres turbulencji, spowodowanych kryzysem, nienaruszone, a nawet wzmocnione. Jedynie los demokracji mo³dawskiej jest chwiejny.
Jednak bilans minionego roku w Europie Wschodniej mo¿na tak¿e oceniæ
inaczej. Za³amanie ekonomiczne, wymuszaj¹c podjêcie konkretnych decyzji,
postawi³o elity przed koniecznoœci¹
przyspieszonego wykazania, czy posiadaj¹ zdolnoœæ i chêæ do myœlenia w kategoriach d³ugofalowych. Chc¹c utrzymaæ
w³adzê, decydenci polityczni stanêli
przed dylematem czy odwo³aæ siê do
tradycyjnej dla regionu metody „autorytarnej konsolidacji”, czy zdecydowaæ siê

P. Sutela, How strong is Russia’s economic foundation?, Centre for European Reform, October 2009.
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na „ucieczkê do przodu” polegaj¹c¹ na
zainicjowaniu reform po³¹czonym ze
zwiêkszeniem otwartoœci systemu politycznego.
Wstêpne oceny, które zostan¹ zweryfikowane w nastêpnych latach s¹ nastêpuj¹ce: w przypadku Bia³orusi
i Ukrainy dosz³o do os³abienia tendencji
modernizacyjnych (umownie: prozachodnich) i utrwalenia siê tradycyjnego
(umownie: postradzieckiego) modelu
rozwojowego; Bia³oruœ okaza³a siê niezdolna do zbli¿enia z Zachodem, a jej
pogarszaj¹ca siê pozycja w asymetrycznych relacjach z Rosj¹ d³ugofalowo
mo¿e wp³yn¹æ na os³abienie i postêpuj¹ce ubezw³asnowolnienie re¿imu
rz¹dz¹cego w Miñsku (przy zachowaniu
jego autorytarnego charakteru); Ukraina podjê³a decyzje ekonomiczne i polityczne, które w odbiorze czêœci zachod-

BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE

nich obserwatorów mog¹ prowadziæ do
jej przekszta³cenia siê w kopiê Rosji;
Kijów, neguj¹c swoj¹ specyfikê i odrêbny kurs reform oraz pozycjê lidera przemian w przestrzeni WNP, ryzykuje spadek zainteresowania ze strony Zachodu
i ugrzêŸniêcie w strefie strategicznej
niedookreœlonoœci.
Mo³dawia wydaje siê mieæ najwiêksze szanse na przeprowadzenie modernizacji politycznej (i ekonomicznej)
w perspektywie najbli¿szych kilku lat.
W przypadku tego pañstwa, o ile zapa³
do przeprowadzania zmian nie wygaœnie (np. w przypadku zast¹pienia obecnej ekipy przez bardziej zachowawcz¹
w wyniku listopadowych wyborów),
mo¿liwe jest, ¿e kryzysowy rok 2009
zostanie zapamiêtany jako prze³om
i pocz¹tek realnej westernizacji pañstwa.
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