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Zmiana koalicji rządowej w Estonii 

Dymisja premier Kai Kallas i poprzedzający ją rozpad koalicji Partii Reform 

i Partii Centrum zostały w części światowych mediów skomentowane jako wynik 

wpływów rosyjskich, mający na celu osłabienie polityków, którzy otwarcie 

stawiają opór Moskwie. W przypadku Estonii powodów kryzysu politycznego 

należy jednak szukać wewnątrz kraju. Wynikają one z głębszych, strukturalnych 

podziałów estońskiego społeczeństwa oraz stanowią rozgrzewkę do walki przed 

wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku. 

Dobra reputacja Estonii na arenie międzynarodowej jest jednym z filarów jej polityki 

zagranicznej. Racja stanu jest priorytetem wszystkich sił politycznych, poza nielicznymi 

wyjątkami1. Dlatego też estońskie spory wewnętrzne rzadko kiedy znajdują się na 

celowniku międzynarodowej agendy. Niemniej jednak złożona sytuacja bezpieczeństwa 

w Europie Wschodniej przykuła ostatnio uwagę obserwatorów i pokazała, że w Estonii 

nie brak ostrej rywalizacji politycznej. Świadectwem tego jest kryzys rządowy i jego 

skutki.  

Kryzys pierwszego rządu Kallas  
Wybory parlamentarne w 2019 roku wygrała liberalna Partia Reform 

(est. Reformierakond) uzyskując 34 miejsca w 101-osobowym parlamencie. Jednak 

wówczas Kaja Kallas, która przewodzi ugrupowaniu od 2018 roku, nie zdołała przekonać 

koalicjantów do współpracy. Nie pomogły jej ani popularność wśród własnego elektoratu 

ani sympatia ówczesnej prezydent Kersti Kaljulaid. Sukces wyborczy nie przełożył się na 

zdolność koalicyjną jej ugrupowania.  

Mimo wygranej reformistów, rząd został utworzony przez Partię Centrum 

(est. Keskerakond) z Jüriem Ratasem na czele, w którym partnerami koalicyjnymi zostali 

umiarkowani konserwatyści z partii Ojczyzna (est. Isamaa) z 12 miejscami oraz 

antysystemowa Estońska Konserwatywna Partia Ludowa (est. Eesti Konservatiivne 

Rahvaerakond, EKRE) z 19 miejscami w Riigikogu. Koalicja trwała do stycznia 2021 roku, 

kiedy premier Ratas złożył dymisję po skandalach korupcyjnych w kierownictwie Partii 

Centrum.  

Mimo że skandale korupcyjne dotyczyły wpływowych centrystów, utworzono z nimi 

koalicję, na czele której stanęła Kaja Kallas i reformiści. Formalny sojusz reformistów 

z centrystami powstał po długich i skomplikowanych rozmowach, jednak współpraca 

koalicjantów nie zawsze układała się pomyślnie. Status mniejszego koalicjanta wyraźnie 

nie wystarczał politykom z Partii Centrum, którzy będąc w tej koalicji stopniowo tracili 

poparcie swojego elektoratu. Trudności wynikały także z różniących się priorytetów 

politycznych obu ugrupowań. O ile Partia Reform jest popierana przez ludzi, którzy dzięki 

transformacji ustrojowej odnieśli sukces i jej priorytetem jest dyscyplina fiskalna oraz 

utrzymanie szybkiego tempa rozwoju gospodarki, to Partia Centrum swoich 

zwolenników, z których wielu to przedstawiciele mniejszości rosyjskojęzycznej, 
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przyciąga głównie obietnicami socjalnych transferów. Innym ważnym dla centrystów 

obszarem są sprawy związane z edukacją w języku rosyjskim. Koalicjanci zgadzali się co 

do tego, że Estonia ma mieć w przyszłości jednolity system edukacji w języku estońskim, 

ale centrystom, ze względu na tzw. rosyjskie skrzydło w partii, zależało na możliwie 

stopniowym wprowadzeniu zmian.  

Kryzys rządowy wzmógł się w wyniku głosowania nad projektem ustawy podnoszącej 

świadczenia dla rodzin posiadających dzieci. Chociaż Partia Reform uznała, że takie 

rozwiązanie wymaga nakładu zbyt wielu środków i opowiadała się za jego odrzuceniem, 

centryści wraz z opozycją je przegłosowali. W rezultacie Kallas stwierdziła, że straciła 

zaufanie do koalicjantów i zdymisjonowała wszystkich ministrów Partii Centrum, by 

rozpocząć pracę nad tworzeniem nowej koalicji2. 

Doświadczeni i nowi politycy na trudne czasy 
Nowa koalicja powstała po trwających ponad miesiąc negocjacjach. Każdy z partnerów – 

reformiści, Ojczyzna oraz posiadająca 10 mandatów Partia Socjaldemokratyczna 

(est. Sotsiaaldemokraatlik Erakond, SDE) otrzymali 5 ministerstw. Na stanowiska 

ministerialne zostały powołane zarówno osoby z dużym politycznym doświadczeniem, 

które już wcześniej z sukcesem kierowały swoimi resortami, jak też ministrowie, którzy 

będą pełnić tę funkcję po raz pierwszy (6 osób). Na pełen wyzwań okres przed 

nadchodzącymi wyborami, obok bardzo doświadczonych polityków, staną też nowe 

twarze – szczególnie dotyczy to SDE, gdzie tylko minister gospodarki i infrastruktury 

Riina Sikkut była wcześniej członkiem rządu3. Jest to szansa dla tego ugrupowania, by 

wypromować nowych rozpoznawalnych liderów.  

Umowa koalicyjna jako priorytet przewiduje wzmocnienie bezpieczeństwa, w tym 

bezpieczeństwa ekonomicznego ludności Estonii. Koalicjanci podjęli się zapewnienia 

szybkiego rozwoju kluczowych zdolności sił zbrojnych, w tym rozwijania Estońskiej Ligi 

Obrony oraz większego włączenia kobiet do pełnienia zadań związanych z szeroko 

rozumianą obronnością. Zobowiązania dotyczą także zadań odnoszących się do systemu 

obrony cywilnej. Estonia nadal będzie także pomagać Ukrainie. Znaczny wzrost 

finansowania ma zostać skierowany na edukację – zarówno by pokryć koszty 

planowanego przejścia na nauczanie w języku estońskim w przedszkolach i w pierwszych 

klasach szkół podstawowych, jak i w postaci dodatkowego finansowania uczelni 

wyższych. Nowy rząd ma też zająć się reformą rynku energii elektrycznej, celem której 

jest łagodzenie tempa wzrostu cen energii4.  

Kallas, mówiąc o warunkach powstania nowej koalicji, stwierdziła, że narodziła się ona 

w drodze kompromisu i jest optymistyczna w swojej prognozie co do zdolności 

przetrwania rządu do wyborów w marcu 2023 roku5. Politycy opozycji oceniając program 

nowego gabinetu wskazywali na nierealistyczne, zaniżone szacunki finansowe. 

Koalicjanci planują wydać około 220 mln euro na programy, które według ocen opozycji 

będą kosztować nawet miliard euro. Minister finansów tę niezgodność tłumaczy tym, że 

część środków nie będzie pochodziła bezpośrednio z budżetu, ale na wymienione 
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w umowie koalicyjnej cele będą przeznaczone środki między innymi z rezerwy tworzonej 

we wcześniejszych latach lub z podatku emisji dwutlenku węgla6. 

Perspektywy dla opozycji 
Opozycja, oceniając rządowe plany na przezwyciężenie trudnych zimowych miesięcy, 

w sytuacji kiedy w Estonii odnotowywana jest najwyższa inflacja z państw strefy euro 

(prawie 23 proc.), nie czeka z osądem. Koalicja jest krytykowana również przez polityków 

z będącej poza parlamentem partii Estonia 200 za zbyt hojne obietnice transferów 

i wydatków publicznych. Uważają oni za niewłaściwe odejście od przestrzegania 

oszczędnej polityki fiskalnej.  

Estonia 200 jest liberalną partią, która w dużej mierze konkuruje z Partią Reform 

o podobny elektorat i obecnie w sondażach ma około 10 proc. poparcia. Na początku 2022 

roku, kiedy popularność Partii Reform spadła poniżej 22 proc., dla Estonia 200 wzrosło 

prawie do 20 proc. Później, po rozpoczęciu aktywnej fazy rosyjskiej wojny na Ukrainie, ze 

względu na popularność samej pani premier i pragnienie przewidywalnej stabilności, 

wynik jej partii ponownie wyrósł do 34 proc. i nadal pozostaje powyżej 30 proc. Nowi 

koalicjanci uzyskali wzrost popularności w sondażach po przyłączeniu się do koalicji. 

Szczególnie dotyczy to Ojczyzny, która jeszcze w kwietniu br. spadała poniżej progu 

wyborczego, który w Estonii wynosi 5 proc. Obecnie poparcie dla Ojczyzny przybliża się 

do poziomu 10 proc. poparcia. SDE również poprawiła swój wynik z prawie 6 proc. 

w kwietniu do ponad 8 proc. w najnowszych sondażach z końca lipca.  

Poparcie dla opozycyjnych EKRE – obecnie drugie co do popularności ugrupowanie 

z ponad 19 proc., i Partii Centrum z 17 proc., pozostaje stabilne7. Prawdopodobne jest, że 

gdy obiecane przez nowy rząd wsparcie nie będzie w stanie wystarczająco złagodzić 

ekonomicznych skutków dla mniej zamożnych mieszkańców Estonii, wówczas na pewno 

zyskują na tym centryści wraz z EKRE. Obie partie już latem br. rozmawiały o możliwym 

powrocie do współpracy przy ponownym tworzeniu rządu razem z Ojczyzną. Jednym 

z warunków EKRE było stanowisko premiera dla jej lidera Martina Helme8. To pokazuje, 

że po ewentualnym udanym starcie w wyborach 2023 roku oba ugrupowania mogą 

powrócić do tworzenia potencjalnej koalicji rządowej. Kandydatura premiera z ramienia 

EKRE także nie jest scenariuszem, który można wykluczyć, ponieważ to właśnie EKRE 

obecnie jest najsilniejszą partią opozycyjną z największym poparciem. Na spadek 

poparcia dla Partii Centrum ma wpływ wojna na Ukrainie. O ile głośne skandale 

korupcyjne, które często towarzyszyły centrystom i nie przeszkadzały ich wyborcom, to 

potępienie przez kierownictwo partii ataku Rosji na Ukrainę spowodowało 

kilkuprocentowy spadek popularności. 

Rosyjska aktywność w przestrzeni informacyjnej towarzysząca estońskiemu 
kryzysowi rządowemu 
Upadek pierwszego rządu Kallas był spowodowany wewnętrznymi procesami estońskiej 

polityki, niemniej jednak odbił się szerokim echem w mediach, w tym stał się pożywką dla 

rosyjskiej dezinformacji. Premier Estonii jest politykiem, która odważnie wspiera 

Ukrainę, co tym bardziej wpływa na jej negatywny obraz w kremlowskich mediach 
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propagandowych. Dzięki znakomitej znajomości języka angielskiego jest ona widoczna 

w anglojęzycznej sferze informacyjnej, gdzie wielokrotnie upominała polityków 

zachodniej Europy, by nie dążyli do ustępstw kosztem zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. 

Dlatego Kallas swoją zdecydowaną postawą budzi silne emocje w rosyjskich mediach, 

gdzie przezywana jest „księżniczką wojny”. Rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa 

mówiła o premier Estonii, jako o osobie, która swoją karierę odziedziczyła9. Kallas 

rzeczywiście pochodzi z zasłużonej dla niepodległości Estonii rodziny. Jej ojciec, Siim 

Kallas, jest jednym z najważniejszych polityków okresu odzyskania niepodległości – 

założycielem Partii Reform, który pełnił liczne funkcje i piastował najważniejsze 

stanowiska. Był prezesem Banku Narodowego, szefem MSZ, ministrem finansów, 

premierem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.  

Sama Kallas bywała krytykowana przez wewnętrzną opozycję za arogancję tzw. „panienki 

wychowanej w pałacu” (chodzi o spadek popularności partii na przełomie lat 

2021/2022). Jednak nawet jej oponenci przyznają, że jej mocną stroną jest polityka 

zagraniczna i kwestie związane z bezpieczeństwem. Dostrzegają, że przez ostatnie pół 

roku na stanowisku premiera, Kallas pokazała, że jest politykiem wysokiej klasy, który 

wciąż się rozwija i nie traci sympatii wyborców10.  

Nie mniej zagraniczni liderzy opinii, którzy amplifikują przekazy zgodne z narracjami 

Kremla, rozpowszechniali informacje o rezygnacji Kallas, wiążąc to ze zbieżną w czasie 

dymisją premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. Choć oba wydarzenia nie były ze 

sobą w żaden sposób powiązane, to zostały pokazane jako zwycięstwo rosyjskich działań 

zakulisowych na zachodzie.  

 

 
Fotografia 1. Treść rozpowszechniona w mediach społecznościowych przez prorosyjskie 
konta. Napis „Szach i mat, Putin!”. 
Źródło: https://twitter.com/namorul/status/1545465929894617089. 
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W przypadku Kallas dymisja była formalnym krokiem – premier musiała chwilowo 

ustąpić ze stanowiska, by stanąć na czele nowego rządu. Mimo to, wspierany przez 

prokremlowskich liderów opinii przekaz o tym, że rzekomo straciła swoje stanowisko 

przez swoją krytyczną postawę wobec Moskwy, przedostał się do zachodniej opinii 

publicznej (np. pojawiał się w artykule Richarda Milnego w The Financial Times11 

i w materiale agencji Reuters) i był nieświadomie powielany. 

Wnioski 
 Partia Reform i Partia Centrum przez lata kształtowały estońską scenę polityczną. 

W czasie koalicji reformiści utrzymali swoją popularność, natomiast elektorat 

centrystów stopniowo topniał. By nie tracić popularności do końca, centryści nie 

zdecydowali się poprzeć odrzucenia ustawy, na mocy której znacznie wzrosną 

świadczenia rodzinne. Doprowadziło to do rozpadu starej koalicji i stworzenia 

nowej z reformistami na czele. Nowi partnerzy Partii Reform – Ojczyzna i SDE 

zdecydowali się na zwiększenie wydatków publicznych. 

 Trudne pod względem sytuacji gospodarczej nadchodzące miesiące oraz jedna 

z najwyższych inflacji w UE może spowodować wzrost poparcia dla opozycyjnej 

EKRE na mniej zamożnym południu Estonii oraz dla Partii Centrum na wschodzie 

kraju. Pozostawanie w opozycji do 2023 roku jest dla tych ugrupowań dobrą 

strategią, gdyż pozwala uniknąć konsekwencji podejmowania nietrafionych 

decyzji i krytyki z jaką na pewno będzie musiała zmierzyć się urzędująca władza.  

 Kaja Kallas jest politykiem nielubianym w prokremlowskich mediach. 

Wewnętrzne roszady na estońskiej scenie politycznej zostały przedstawione przez 

nie jako skutek „antyrosyjskiego” stanowiska oraz rzekome skuteczne działania 

zakulisowe Kremla. Narracja ta była amplifikowana przez zwolenników Moskwy 

na Zachodzie i powielana nawet przez osoby krytyczne wobec Rosji. Stanowi to 

dowód na to, że wielu obserwatorów politycznych wierzy w omnipotencję Rosji 

i każdą kontrowersję, będącą niekiedy naturalnym elementem procesów 

politycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, interpretuje jako działania 

Moskwy. 

 

1 Przykładem takiego wyjątku może być europosłanka Yana Toom z Partii Centum, która od lat prowadzi 
prorosyjską politykę, mimo tego nie jest usuwana z list ze względu na jej popularność wśród wyborców. 
Także politycy z Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej (EKRE) swojego czasu będąc w rządzie 
nieprzychylnie wypowiadali się na temat liderów innych państw europejskich. Jeden z liderów partii Mart 
Helme nazwał premier Finlandii „sprzedawczynią ze sklepiku”, naśmiewając się z jej młodego wieku 
i rzekomego braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Taka komunikacja polityków EKRE była 
skierowana na zdobycie dodatkowej popularności wśród własnego elektortatu, ale byli oni mocno 
krytykowani za niszczenie dobrego wizerunku Estonii. 
2 Mikk Salu, Analysis: Final days of Kaja Kallas’ government, Postimees, 31.05.2022; 
https://news.postimees.ee/7535156/analysis-final-days-of-kaja-kallas-government [dostęp: 4.08.2022]. 
3 Helen Wright, Who's who: Estonia's proposed new government, Eesti Rahvusringhääling, 14.07.2022; 
https://news.err.ee/1608657421/who-s-who-estonia-s-proposed-new-government [dostęp: 4.08.2022]. 
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4 Helen Wright, Estonia's new coalition agreement, Eesti Rahvusringhääling, 19.07.2022; 
https://news.err.ee/1608660640/estonia-s-new-coalition-agreement [dostęp: 4.08.2022]. 
5 Helen Wright, Kallas: If no one is completely satisfied, it is a good agreement, Eesti Rahvusringhääling, 
7.07.2022, https://news.err.ee/1608652936/kallas-if-no-one-is-completely-satisfied-it-is-a-good-
agreement [dostęp: 4.08.2022]. 
6 Helen Wright, Parties disagree over cost of Estonia's new coalition agreement, Eesti Rahvusringhääling, 
16.07.2022; https://news.err.ee/1608659197/parties-disagree-over-cost-of-estonia-s-new-coalition-
agreement [dostęp: 4.08.2022]. 
7 Marcus Turovski, Norstat ratings: Isamaa continues to climb in polls, Eesti Rahvusringhääling, 20.07.2022; 
https://news.err.ee/1608662128/norstat-ratings-isamaa-continues-to-climb-in-polls [dostęp: 4.08.2022]. 
8 Andrew Whyte, EKRE accepts Center offer for coalition talks, seeks prime minister seat, Eesti 
Rahvusringhääling, 8.06.2022; https://news.err.ee/1608623107/ekre-accepts-center-offer-for-coalition-
talks-seeks-prime-minister-seat [dostęp: 4.08.2022]. 
9 Отставка “принцессы войны” как победа Путина, Propostop, 11.07.2022; 
https://www.propastop.org/rus/2022/06/13/кая-каллас-в-образе-принцессы-войны-я/ [dostęp: 
4.08.2022]. 
10 Loora-Elisabet Lomp, Sander Punamäe, Mikk Salu, Как Кая Каллас стала железной леди Европы? 
Postimees, 10.06.2022; https://rus.postimees.ee/7542364/kak-kaya-kallas-stala-zheleznoy-ledi-evropy 
[dostęp: 4.08.2022]. 
11 Richard Milne, Estonian coalition collapses after tension over ‘core values’ escalates, Financial Times, 
4.06.2022; https://www.ft.com/content/0b4e14cc-f628-4835-a577-31b7697ace52 [dostęp: 4.08.2022]. 


