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Rekalibracja kazachskiej polityki zagranicznej na tle tarć 
z Rosją 

Rosyjski sąd w Noworosyjsku na wniosek Rostransnadzoru nakazał 5 lipca br. 

wstrzymanie przesyłu ropy naftowej przez rurociąg Caspian Pipeline 

Consortium z powodu wycieków. Ta decyzja uderzyła w Kazachstan, który 

79 proc. swojej ropy transportuje właśnie tą drogą, oraz w cały rynek tego 

surowca. Jest to kolejna awaria CPC w tym roku, która przypada na wzrost 

napięć między Moskwą a Nursułtanem. Obecne problemy zbiegają się z ofensywą 

dyplomatyczną prezydenta Kazachstanu oraz zapowiedzią dywersyfikacji nie 

tylko dróg eksportu surowców energetycznych, ale i kazachskiej polityki 

zagranicznej – w tym znacznego zmniejszenia uzależnienia od północnego 

sąsiada. 

Od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2014 roku Kazachstan unikał zarówno 

otwartej krytyki Rosji, jak i rezonowania kremlowskiej antyukraińskiej narracji. 

Jednocześnie kazachskie władze podkreślały uznanie integralności terytorialnej Ukrainy, 

a co za tym idzie, odmowę uznania tzw. Ługańskiej (ŁRL) i Donieckiej Republiki 

Narodowej (DRL). Relacje między centralnoazjatycką republiką a Federacją Rosyjską 

dodatkowo zaostrzyły się po wystąpieniu Kasyma-Żomarta Tokajewa, prezydenta 

Kazachstanu, na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu (SPIEF). 

Sankcje nałożone na Rosję zmotywowały Kazachstan do poszukiwania nowych, bardziej 

zróżnicowanych partnerów międzynarodowych. 

Ze względu na konsekwencje nagłego zatrzymania transportu ropy, które mogą uszkodzić 

całą infrastrukturę CPC, prawnicy konsorcjum zwrócili się do rosyjskiego sądu 

z wnioskiem o odroczenie wykonania postanowienia. Sąd apelacyjny 11 lipca zmienił 

wyrok na karę finansową w wysokości 200 tys. rubli (nie jest to kwota znacząca, wynosi 

14-krotność płacy minimalnej). W styczniu, marcu i kwietniu br. rurociąg pracował 

z ograniczoną wydajnością (nawet do 60 proc. w kwietniu) z powodu uszkodzeń 

w wyniku sztormów i innych ekstremalnych warunków pogodowych. 

Relacje kazachsko-rosyjskie po 24 lutego br. 
Opublikowanie przez Tokajewa artykułu na amerykańskim portalu The National Interest, 

w którym podkreślił priorytet integralności terytorialnej Ukrainy, a także wypowiedź 

pierwszego zastępcy szefa administracji prezydenta, Timura Sulejmienowa, o tym, że kraj 

nie uznaje sytuacji z Krymem i Donbasem, wywołały duże niezadowolenie na Kremlu. 

Negatywną reakcję w Rosji wzbudziło także odwołanie parady 9 maja z okazji Dnia 

Zwycięstwa przez władze nadkaspijskiej republiki. Najszerszym echem odbił się filmik 

reżysera Tigrana Keosjana, męża szefowej propagandowej rosyjskiej telewizji RT 

Margarity Simonjan. W zamieszczonym na swoim kanale materiale sugerował, że 

Kazachstan może podzielić los Ukrainy1.  
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Tarcia między liderami obu państw były szczególnie widoczne w czasie panelu 

prowadzonego przez Simonjan na forum w Petersburgu. Mimo że Tokajew podkreślił 

wagę sojuszu z Rosją, w tym brak zamiaru wyjścia z Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, to 

zaznaczył też, że w łonie organizacji zdarzają się spory, zaś jeśli jedno państwo musi 

zawsze ustępować, to obywatele mogą kwestionować sens takiej integracji. Dodał też, że 

Kazachstan zamierza respektować zachodnie sankcje. W trakcie dyskusji Putin zaznaczył, 

że historycznie Związek Sowiecki to Rosja; w odpowiedzi kazachski prezydent nawiązał 

do roli Ukrainy jako spichlerza i kuźni kadr ZSRS. Na pytanie prowadzącej co myśli 

o rosyjskiej „operacji specjalnej” na Ukrainie odparł, że zbyt swobodne respektowanie 

prawa do samostanowienia narodów może doprowadzić do powstania setek tworów 

państwowych. Dlatego też Kazachstan nie uznaje ani Tajwanu, ani Kosowa, ani Abchazji 

i Osetii Południowej, ani też nie uzna ŁRL i DRL. Był to pierwszy lider z obszaru 

postsowieckiego, który zdecydował się na taką deklarację publicznie w obecności Putina. 

Jeszcze ostrzej zareagował na sugestię Simonjan o ograniczaniu praw rosyjskojęzycznych 

w Kazachstanie, mówiąc, że jest to nieprawda, a sprawa jest upolityczniana, zaś on sam 

domyśla się motywów. Kazachski przywódca wykorzystał okazję do krytyki wypowiedzi 

działaczy kultury, dziennikarzy i deputowanych na temat państwowości Kazachstanu.  

Kazachski przywódca dwukrotnie – w wywiadzie dla kanału Rosija24 i na SPIEF – 

przestrzegał przez interpretacją interwencji OUBZ w jego kraju w styczniu br. jako 

„ratunku” z Rosji – akcentując, że była to wspólna operacja wojsk sojuszu. W związku 

z tym nieprawidłowe jest myślenie, że Kazachstan jest coś winien północnemu sąsiadowi. 

Tezy Tokajewa spotkały się ze skrytym niezadowoleniem ze strony rosyjskiej. Już podczas 

panelu w Petersburgu rosyjski prezydent zaczął popełniać błędy w imieniu odojcowskim 

swojego gościa. Rosyjskie media odniosły się krytycznie do słów Tokajewa, m.in. 

przytaczając otwarte groźby deputowanego Konstantina Zatulina względem integralności 

terytorialnej Kazachstanu, zaś Ramzan Kadyrow opublikował wideo w którym 

krytykował Tokajewa i sugerował, że suwerenność Kazachstanu zależy od Rosji. 

W ostatnim tygodniu czerwca br. Putin udał się z wizytą do Tadżykistanu 

i Turkmenistanu, pomijając Kazachstan.  

Przebudowa polityki energetycznej 
Napięcia między państwami widoczne były także w sferze energetycznej. Rosja 

wstrzymała tranzyt kazachskiej ropy 20 czerwca br., oficjalnie z powodu prac nad 

rozbrojeniem torped z II wojny światowej. Niemniej jednak, już 5 lipca br. rosyjski sąd 

w Noworosyjsku zadecydował o wstrzymaniu na 30 dni prac rurociągu, transportującego 

kazachską ropę naftową na zachód. W ciągu poprzednich dwóch miesięcy dwukrotnie 

zatrzymywano transport ropy, ponadto w ciągu ostatniego półrocza doszło do dwóch 

poważnych awarii infrastruktury (wskazano tak w oficjalnych komunikatach). Z kolei 

kazachscy celnicy mieli zatrzymać tysiąc wagonów z rosyjskim węglem, choć później 

władze zdementowały te doniesienia. Choć uwzględniono apelację przedstawicieli CPC 

i zamieniono wyrok sądu pierwszej instancji na karę finansową, to była to jawna 

demonstrancja kroków, które Rosja jest gotowa przedsięwziąć w celu utrzymania 

dotychczasowej pozycji we wzajemnych relacjach. 
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Szereg rozmów i spotkań z przedstawicielami państw bliskowschodnich, Chin i Unii 

Europejskiej jest elementem nowego otwarcia w polityce zagranicznej Nursułtanu. 

Kazachscy liderzy są szczególnie zainteresowani reaktywacją projektów ekonomicznych 

i infrastruktury energetycznej  w ramach Transkaspijskiego Międzynarodowego Szlaku 

Transportowego (TITR) oraz rozwojem relacji z państwami turkijskimi i Iranem. Pod 

koniec czerwca Tokajew zaoferował UE pomoc w uzupełnieniu niedoborów ropy i gazu, 

powstałych w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W związku z ograniczeniami 

odnoszącymi się do rosyjskiej ropy, kazachskie firmy wydobywcze zmieniły nazwę 

swojego surowca na KEBCO (skrót od ang. Kazakhstan Export Blend Crude Oil). 

Podczas wystąpienia na Katarskim Forum Ekonomicznym 21 czerwca br. Tokajew 

powtórzył chęć dywersyfikacji szlaków eksportowych kazachskich węglowodorów, 

omijających Rosję. Przedstawił też swoją wizję pokojowego rozwiązania trwającej wojny 

– Ukraina jako państwo bezatomowe i neutralne wojskowo, co miało być negocjowane 

w Stambule podczas poprzednich rozmów pokojowych między Kijowem i Moskwą. 

Zmusił też moderatora do używania zwrotu „prezydent Zełenski” zamiast samego 

nazwiska ukraińskiego lidera. Negatywnie ocenił politykę Joe Bidena wobec OPEC+, nie 

rozwijając jednak tej kwestii. 

Władze w Nursułtanie dążą również do wzmocnienia współpracy z Turcją 

i Azerbejdżanem. Szlak ekonomiczny przez te dwie turkijskie republiki oraz Gruzję jest 

jedną z alternatyw dla transportu kazachskich surowców i towarów dalej na zachód. 

Jeszcze w styczniu azerscy i kazachscy urzędnicy informowali o uruchomieniu nowych 

rejsów pasażersko-handlowych między obiema nadkaspijskimi republikami. W marcu br. 

pojawiła się też informacja o osiągnięciu porozumienia Kazachstanu, Gruzji, 

Azerbejdżanu i Turcji w sprawie joint ventures w ramach TITR. Współpraca Ankary, Baku 

i Nursułtanu wpisuje się w politykę zacieśniania więzów ekonomicznych, kulturowych 

i społecznych między krajami turkijskimi w formacie bilateralnym, a także w ramach 

Organizacji Państw Turkijskich.  

Wnioski 
 Kazachstan dąży do przedefiniowania swoich relacji z Moskwą i uzyskania statusu 

równoprawnego partnera, zwłaszcza w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. 

Jednocześnie nie zamierza dokonywać gwałtownego zwrotu w polityce wobec 

północnego sąsiada, który pozwala Nursułtanowi równoważyć chińskie wpływy. 

Z drugiej strony, izolacja polityczna i pogorszenie sytuacji ekonomicznej Rosji 

znacznie ogranicza jej dotychczasowe możliwości wywierania presji na sąsiednie 

kraje. Mimo że Kreml jasno sygnalizuje niezadowolenie z postawy prezydenta 

Tokajewa, to był on jedynym reprezentantem znaczącego partnera zagranicznego, 

który pojawił się na czerwcowym forum w Petersburgu. 

 Aktywniejsza polityka skierowana ku zachodnim partnerom nie oznacza bliższego 

sojuszu Kazachstanu z UE lub USA. Choć będą one dalej zajmować ważne miejsce 

w kazachskiej polityce jako partnerzy handlowi, widoczne jest zwiększenie 

wpływów tureckich. 
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 Celem nowej, wielowektorowej polityki władz w Nursułtanie jest przede 

wszystkim zmniejszenie zależności od silnych, ale nieprzewidywalnych partnerów 

jak Rosja i Chiny, oraz większa niezależność polityczno-gospodarcza. Stąd 

Kazachstan będzie dywersyfikował nie tylko swoje szlaki handlowe 

i transportowe, lecz także poszukiwał nowych rynków zbytu dla kazachskich 

towarów, np.: poprzez Iran w kierunku południowym. 

 Można spodziewać się dalszych napięć na linii Moskwa-Nursułtan. Mimo planów 

rozbudowy infrastruktury przesyłowej, przez najbliższe lata eksport kazachskiej 

ropy pozostanie zależny od rurociągu biegnącego przez teren Federacji Rosyjskiej. 

Większość przerw w jego pracy najprawdopodobniej ma podłoże polityczne, czego 

jaskrawym przykładem była decyzja sądu w Noworosyjsku o wyłączeniu 

rurociągu z użycia. Możliwe jest także nasilenie się haseł o kazachskich 

nacjonalistach jako jeden z pretekstów FR do forsowania konieczności 

ingerowania w politykę tego kraju. 

 Wydaje się, że asertywna postawa Tokajewa i jego krytyczne uwagi pod adresem 

Kremla były zaskoczeniem dla organizatorów petersburskiego forum. Wybór 

znanej z niechęci do Kazachstanu Simonian jako prowadzącej oraz trudne 

i prowokacyjne pytania zadawane w obecności Putina wskazują na to, że chciano 

zachwiać pozycją kazachskiego lidera zmuszając go do okazania uległości wobec 

rosyjskiego przywódcy. Natomiast oficjalna deklaracja Tokajewa o nieuznawaniu 

przez Kazachstan tworzonych przez Rosję parapaństw: Abchazji, Osetii 

Południowej, DRL i ŁRL, po raz kolejny pokazała izolację Putina w środowisku 

międzynarodowym oraz znaczne rozbieżności polityczne między stanowiskiem 

jego i jednego z jego najbliższych sojuszników. 

 Stanowcza polityka wobec Rosji jest też formą budowania przez Tokajewa 

wizerunku męża stanu. Autorytet głowy państwa został poważnie nadszarpnięty 

w rezultacie krwawo stłumionych protestów i zamieszek w styczniu br., a wielu 

Kazachów nadal nie wierzy w prowadzenie przezeń samodzielnej polityki, poza 

nadzorem pierwszego prezydenta Kazachstanu, Nursułtana Nazarbajewa. 

Asertywna wobec Rosji postawa może spotkać się z uznaniem społeczeństwa, 

czułego na punkcie powtarzających się wypowiedzi rosyjskich polityków 

o konieczności rewizji przynależności terytorialnej północnych terenów 

Kazachstanu. 

 

1 W ostatnich latach Rosja często podważała kazachską państwowość – w 2014 roku prezydent Władimir 
Putin twierdził, że zbudował ją dopiero pierwszy prezydent Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew. 
Notorycznie podnoszone są także kwestie przynależności północnych terenów republiki, gdzie znajdują się 
duże skupiska ludności rosyjskojęzycznej. W mediach publicznych i społecznościowych podnoszony jest 
również temat rzekomego ograniczania języka rosyjskiego w szkołach i życiu publicznym. 

                                                        


