
Batalia Ukrainy to nie tylko zmagania wojskowe. To również 
walka o utrzymanie na powierzchni i ochrona przed zapaścią 
gospodarki. Obecna sytuacja jest trudna, zwłaszcza że przez 
ostatnie lata ekonomia tego kraju uległa znacznemu pogorsze-
niu. Jak nasi sąsiedzi próbują sobie z tym radzić? 

Od 2014 roku, a więc od Euromajdanu oraz rosyjskiej inwazji 
na Krymie i w Donbasie nastąpiło wyraźne gospodarcze tąp-
nięcie. 

Przez ostatnie lata Bank Ukrainy (NBU) starał się powstrzymać 
inflację poprzez prowadzenie konserwatywnej polityki mone-

tarnej. Głównym powodem takiego działania był 
kryzys z lat 2014-2015 spowodowany zawirowania-
mi politycznymi związanymi z Majdanem oraz ro-
syjską ingerencją na terytorium Ukrainy. Spowodo-
wało to znaczącą dewaluację waluty oraz drastyczny 
wzrost inflacji do poziomu 40-50 proc. w skali roku. 
Celem NBU było przede wszystkim ustabilizowanie 
sytuacji poprzez zmniejszenie inflacji do 5 proc. 

Sytuacja pogorszyła się ponownie w 2021 roku. Tak-
że i tym razem wpływ na to miała groźba rosyjskiej 
inwazji. Hrywna szybko traciła na wartości, a miesz-
kańcy zaczęli gromadzić duże ilości dewiz. Ponow-
nie musiał interweniować Bank Centralny. Inter-
wencja NBU na rynkach walutowych nie przyniosła 
jednak oczekiwanych rezultatów, gdyż bank nie po-
siadał wystarczających zasobów. 24 lutego, w dniu 
agresji podjęto bardziej zdecydowane kroki. NBU 
nałożył kontrole kapitałowe, przez co znacząco zm-
niejszył możliwość pozyskiwania walut obcych 

przez obywateli. Ogłoszono również czasowe zawie-
szenie płynnego kursu i ustalono stały kurs na poziomie 29,25 
hrywny za dolara. 

Wojna istotnie odbiła się także na przedsiębiorczości. Aby wes-
przeć biznes, ukraińskie władze zdecydowały się na znaczne 
uproszczenia w rozliczeniach podatkowych. 15 marca Rada 
Najwyższa kraju uchwaliła pakiet zmian w kodeksie podatko-
wym, a nowe przepisy już 2 dni później weszły w życie. Regula-
cje wiążą się m.in. z zaniechaniem kontroli urzędowych wszel-
kiego rodzaju.

Katarska impreza – Maritime Defence Exhibition Conference 
(DIMDEX) stanowiła po Rijadzie i Doha trzeci już projekt reali-
zowany w marcu na Bliskim Wschodzie na rzecz promocji pro-
duktów stanowiących dorobek polskiej myśli technicznej w 
dziedzinie obronności.  

Systemy bezzałogowe, łączności, komunikacyjne i teleinforma-
tyczne opracowane w ramach Grupy WB cieszą się znacznym 
zainteresowaniem, w efekcie czego w Gruzji oraz w Indiach 
powołano już w ostatnich kilkunastu 
miesiącach spółki joint venture z 
udziałem zagranicznych partnerów. 

W stolicy Kataru zakończyła się trzydniowa konferencja obronna połączona z wystawą pod nazwą DIMDEX 
2022, podczas której Grupa WB zaprezentowała swoje nowoczesne rozwiązania. Jedyny wystawca z Polski 
przedstawił szeroką gamę modeli amunicji krążącej Warmate oraz systemów bezzałogowych FlyEye. 

Wielkanocne refleksje o przyszło-
ści 

Wielkanoc to czas zwycięstwa życia 
nad śmiercią i radości nad smutkiem. 
W tym roku święta Zmartwychwstania 
Pańskiego są szczególne. Tuż za naszą 
wschodnią granicą toczy się krwawa 
wojna. Dzielny naród ukraiński walczy 
z rosyjskimi hordami barbarzyńskich 
żołdaków. W cieniu obrazów ze zrów-
nanego z ziemią Mariupola i ofiar 
zbrodni ludobójstwa w Buczy, oddaje-
my się dziś zadumie nad Grobem Pań-
skim. Modlimy się o pokój i bezpie-
czeństwo naszych bliskich. Z lękiem 
myślimy o przyszłości. Jednoczy nas 
miłość i szacunek do życia, ofiarność 
wobec nieszczęścia ludzi potrzebują-
cych pomocy oraz niezłomna wiara w 
boską sprawiedliwość i Zmartwychw-
stanie Pańskie. Silni modlitwą i po-
święceniem ufamy, że łatwiej będzie 
nam pokonać wszelkie przeciwności i 
iść dalej. Pełni smutku i cierpienia, 
zadumy oraz refleksji, życzymy na-
szym Czytelnikom szczęścia i nadziei 
z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Lektura świątecznego wydania nasze-
go Magazynu to pogłębione kompen-
dium wiedzy na temat genezy wojny 
Putina z Ukraińcami. O założeniach 
obłędnej ideologii moskiewskiego sa-
trapy piszemy w artykule „Ideolog Pu-
tina chce zmienić Świat”. W raporcie 
„NATO i Europa w obliczu rosyjskich 
gróźb i agresji” przedstawiamy synte-
zę postaw poszczególnych państw eu-
ropejskich w stosunku wojny na Ukra-
inie. Publikacja zawiera przejrzyste 
infografiki, które pomagają zrozumieć 
i uporządkować skomplikowane tło 
polityczno-militarne w przeddzień 
spodziewanej putinowskiej ofensywy 
na Donbasie. Sporo miejsca poświęci-
liśmy zagadnieniom gospodarczym. 
Jak „Ukraiński rząd zmienia przepisy, 
aby ratować gospodarkę”, przeczytamy 
w artykule otwierającym Magazyn. 
Sporo w nim inspirujących pomysłów, 
które mogą być podstawą ekonomicz-
nej debaty nie tylko w kontekście tr-
wającej wojny. Natomiast o tym, co z 
tego wynika, że „Kompromitacja glo-
balizacji to historyczna szansa dla Pol-
ski” pisze prof. Emil Ślązak. Tego sa-
mego obszaru tematycznego dotyczy 
pogłębiony wywiad z Piotrem Arakiem, 
Dyrektorem Polskiego Instytutu Eko-
nomicznego, zatytułowany „Przyszłość 
gospodarki w cieniu rosyjskiej agresji 
na Ukrainę”. Serdecznie zapraszam do 
lektury.

NCBR to akce-
lerator postępu
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Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że w ciągu kilkunastu dni polską granicę przekroczyło przeszło 2 miliony 
imigrantów. Choć są to w przewadze kobiety z dziećmi, których priorytetem w tym momencie jest znalezienie 
bezpieczeństwa, w dłuższej perspektywie należy zastanowić się także nad tym, w jaki sposób ten ruch 
demograficzny może wpłynąć na polski rynek zatrudnienia. 

Apokaliptyczne wizje rugowania polskich pracowników z ich 
rodzimego rynku raczej się nie sprawdzą – ponieważ Ukraińcy 
już pracują w polskich firmach, a nawet zakładają w naszym 
państwie swoje przedsiębiorstwa. Należałoby zatem za punkt 
wyjścia przyjąć obecną sytuację i sprawdzić, jak imigranci z 
Ukrainy radzili sobie pod względem zatrudnienia do tej pory. 

Ucieczka przed wojną to nie to samo, co emigracja ekono-
miczna 

Musimy na wstępie zdać sobie sprawę, że przejście ponad 2 mi-
lionów obywateli Ukrainy do Polski nie jest ruchem ekono-
micznym. Stoi za tym zupełnie inna i jasna motywacja – chęć 
zapewnienia sobie i swoim bliskim elementarnego bezpieczeń-
stwa. Ucieczka przed wojną nie jest tym samym, co emigracja o 
charakterze ekonomicznym. W tej chwili Polska stała się celem 
exodusu ludności Ukrainy dlatego, że nasza sytuacja
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Jak Ukraińcy radzą sobie na polskim rynku pracy
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Dr Janusz Grobicki 
Redaktor Naczelny

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prognozuje, że w tym roku z powodu wojny gospodarka 
Ukrainy zmniejszy się o 20 proc. 
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Spodziewane jest rychłe powołanie kolejnej na Bliskim Wschodzie. Grupa WB wpisa-
ła otwartość na współpracę wykorzystującą potencjał przemysłowy innych państw w 
strategię biznesową, co pozwala uzyskać dobre efekty biznesowe łączące zalety pol-
skiej myśli technicznej z potrzebami i specyfiką lokalnych rynków w oparciu na bu-
dowaniu trwałej relacji. Spektakularnym przejawem sukcesów osiąganych dzięki 
elastycznemu modelowi biznesowemu wdrożonemu przez Grupę WB było urucho-
mienie licencyjnej produkcji platformy komunikacji pojazdowej FONET w tak za-
awansowanym technologicznie kraju, będącym jednocześnie niekwestionowanym 
potentatem w dziedzinie przemysłu obronnego, jak USA. To pierwszy w historii 
przypadek wprowadzenia polskiego rozwiązania na wyposażenie sił zbrojnych Sta-

nów Zjednoczonych. 

Udział w konferencji i wysta-
wie DIDMEX nie ograniczył 
się jedynie do prezentacji 
rozwiązań Grupy WB. Podpi-
sano bowiem porozumienie z 
Rheinmetall Barzan Advanced 
Technologies obejmujące in-

tegrację naszych rozwiązań z lokalnymi 
systemami dowodzenia i kierowania (C2), 
zarządzania polem walki (BMS) oraz po-
jazdów bezzałogowych i załogowych. Jeśli 
chodzi o rozwiązania zaprezentowane 
ponad 20 tysiącom zwiedzających, Grupa 
WB pokazała amunicję krążącą Warmate w 
wariancie ze skrzydłami stałymi i składanymi. Ta ostatnia wykorzystuje wielokrotnie 
pojemnik transportowy – wyrzutnię lub w konfiguracji z podwieszeniem – w zależ-
ności od potrzeb i możliwości, pod systemy bezzałogowe, albo załogowe. Warmate to 

rozwiązanie sprawdzone wielokrotnie w zróżnicowanych warunkach pola walki, a 
wymienne głowice bojowe zapewniają optymalne zastosowania – w zależności od 
charakteru realizowanej misji. 

Za sprawą sztucznej inteligencji Warmate może operować w roju zapewniającym 
operatorowi jednoczesną kontrolę nad dziesięcioma środkami bojowymi z wykorzy-
staniem osobistego systemu dowodzenia i obserwacji U-GATE. Również system bez-
załogowy sprawdził się w warunkach bojowych jako skuteczne i wielozadaniowe 
rozwiązanie, które dzięki niewielkim rozmiarom pojedynczych komponentów i elek-
trycznemu napędowi, jest trudno wykrywalny, a możliwość startu z ręki operatora, 
bez specjalistycznej wyrzutni zapewnia skuteczność niezależnie od warunków i kon-
figuracji terenu. 

Grupa WB zatrudnia łącznie 1200 osób, a dzięki wsparciu Polskiego Funduszu Roz-
woju poza obronnością rozwija projekty konkurencyjne na globalnych rynkach w ta-
kich dziedzinach jak: systemy łączności, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo 
publiczne, transport, energetyka i elektromobilność. 

Maciej Małek 
Fotografie: Grupa WB 

„Znosimy wszelkie kontrole dla wszystkich firm. Aby wszyscy pracowali normalnie. 
Aby miasta ożyły. Aby życie trwało tam, gdzie nie ma działań wojennych” – powie-
dział prezydent Wołodymyr Zełenski, przy ogłaszaniu reformy. 

Istotnie, reforma podejmuje bardzo śmiałe kroki, jak zupełnie zwolnienie od podat-
ków, a także zaniechanie kar za ich niepłacenie dla przedsiębiorstw, które w związku 
z działaniami wojennymi utraciły swój majątek lub możliwość funkcjonowania na 
rynku. Również te firmy, które nie będą w stanie wypełniać swoich powinności fi-
nansowych względem fiskusa, nie będą karane aż do zakończenia wprowadzonego w 
chwili inwazji stanu wojennego oraz do trzech miesięcy 
po jego zakończeniu. 

Karom nie będzie też podlegać opóźnione złożenie zezna-
nia podatkowego, czy niezapłacenie podatku w terminie, 
jak też niedopełnienie obowiązku rejestracji faktur VAT. 
Rozliczenie VAT-u jest możliwe bez takiej rejestracji do 
końca stanu wojennego. Dopiero wówczas podatnicy będą 
zobligowani do rejestracji wszystkich faktur oraz ewentu-
alnej korekty deklaracji. Obecnie centralny rejestr VAT zo-
stał zawieszony. Innym udogodnieniem są zwolnienia po-
datkowe na darowizny dla ukraińskich sił zbrojnych, woj-
sk obrony terytorialnej oraz organizacji non profit. 

Ukraina ma także kłopoty z surowcami. Dlatego od 1 
kwietnia mniejsze obciążenia podatkowe będą obejmować 
paliwo. Nastąpi zmniejszenie VAT z 20 do 7 proc. oraz spa-
dek akcyzy do zera. 

Wiele firm może skorzystać też z uproszczenia w postaci rozliczenia podatku przy-
chodowego, zamiast VAT i CIT. Firmy generujące roczne obroty do 10 mld hrywien, 
czyli około 1,4 mld zł mają możliwość płacenia podatku bez uwzględniania kosztów, w 
wysokości 2 proc. od przychodów. Wcześniej ta opcja była zarezerwowana dla mniej-
szych przedsiębiorstw o obrotach 7 mln hrywien (ok, 980 tys. zł). Nowe warunki będą 
obowiązywać od kwietnia, aż do zakończenia stanu wojennego. 

Izba Handlowo-Przemysłowa Ukrainy wydała też 28 lutego dokument o wystąpieniu 
siły wyższej w postaci wojny. Jakie ma to przełożenie w handlu? Otóż możliwe jest 
powołanie się na ten zapis w sporach związanych z niewykonaniem kontraktów han-
dlowych. Będzie to miało istotne znaczenie także i dla polskich przedsiębiorców, któ-
rzy prowadzą interesy z ukraińskimi firmami. 

Jednak te naprędce wprowadzane rozwiązania mają wady. Maksym Dudnyk, doradca 
podatkowy z PwC w Kijowie, obecnie zatrudniony we Lwowie uważa, że rząd nie do-
konał odpowiednio szczegółowej analizy makroekonomicznej wprowadzanych uła-
twień. Z oczywistych względów nie było na to czasu. Jak stwierdza Dudnyk: „W trak-
cie wojny potrzebne są szybkie i mądre działania, dzięki którym zapewniony jest do-
pływ pieniędzy z przedsiębiorstw do państwowego budżetu. W tej chwili nie sposób 
ocenić czy ta reforma będzie skuteczna, jednak warto docenić szybkość podjęcia de-
cyzji przez władze”. 

Zastrzeżenia do regulacji ma też Larysa Antoszczuk, prawnik i doradca podatkowy z 
kancelarii Asters w Kijowie, która sądzi, że takie metody nie pozwalają na właściwą 
kontrolę pieniędzy przedsiębiorstw i zwiększają ryzyko ich wywozu za granicę w 
czasie, gdy są bardzo potrzebne w kraju. Specjalistka uważa też, że po zakończeniu 
wojny firmy, które skorzystają z ulg, mogą się spodziewać masowych kontroli. Przy 
stwierdzeniu dużej liczby nieprawidłowości ten system może zostać całkowicie wy-
cofany, co będzie niekorzystne dla wielu małych firm, które do tej pory z niego ko-
rzystały. 

Ukraiński system podatkowy jeszcze przed wojną nie 
funkcjonował najlepiej. W rankingu Banku Światowego 
„Doing Business” z 2020 roku Ukraina zajęła 65 miejsce 
pod względem przyjazności rozliczeń podatkowych. Po-
mimo że stawki podatków wynoszące odpowiednio 18 
proc. dla CIT, 15 proc. dla PIT i 20 proc. dla VAT nie są wy-
sokie, a typowy przedsiębiorca rozlicza się zaledwie 5 razy 
do roku (przy średniej dla najbardziej rozwiniętych krajów 
wynoszącej 10,6), to wolniejsza praca urzędów oznaczała 
dla prowadzących działalność aż 328 godzin straty na roz-
liczenia.  

Tymczasem w krajach rozwiniętych średnia wynosi tylko 
159 godzin. Najbardziej czasochłonne dla ukraińskich 
przedsiębiorców jest pod tym względem rozliczanie VAT, 
które zajmuje prawie 200 godzin. Co ciekawe, Ukraina 
znalazła się w rankingu wyżej od Polski, która zajęła do-

piero 77 miejsce. 

Działania ukraińskiego fiskusa to jednak nie tylko ostatnie miesiące. Pierwsze zmia-
ny pojawiły się w 2015 roku po zajęciu Krymu przez Rosję i rozpoczęciu konfliktu na 
wschodzie kraju. Wprowadzono wówczas podatek wojenny dla osób fizycznych w 
wysokości 1,5 proc. wynagrodzeń z pracy oraz umów cywilnoprawnych. Bieżące re-
gulacje są po prostu konsekwentną polityką dalszych udogodnień dla przedsiębior-
ców i pracowników w tym trudnym dla naszego sąsiada czasie. 

Na zakończenie warto dodać, że przypadku szybkiego zakończenia wojny, EBOiR 
przewiduje rozpoczęcie odbudowy Ukrainy w 2023 roku, w którym wzrost PKB wy-
niesie 23 proc. 

Janusz Grobicki 
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geopolityczna pozwala z dużym prawdopodobieństwem zakładać, iż tutaj nie grozi 
im agresja militarna, a nie ze względu na atrakcyjniejsze warunki ekono-
miczne – nawet jeśli faktycznie z takimi mamy do czynienia. 

Nie znaczy to jednak, że rynek pracy tego ruchu nie odczuje. Owszem, czę-
ść emigrantów zdecyduje się na powrót, inna część podejmie decyzję o dal-
szym wyjeździe, ale spora grupa z pewnością osiądzie w Polsce na dłużej i 
będzie próbowała znaleźć tu zatrudnienie (co już w zasadzie możemy zaob-
serwować). Polska jest dla Ukraińców atrakcyjnym krajem, ponieważ znaj-
duje się blisko ich ojczyzny. Ułatwia to więc szybki powrót do Ukrainy albo 
sprowadzenie rodzin do Polski. Nie bez znaczenia dla uciekinierów wojen-
nych jest też bliskość kulturowa i językowa. Dla ukraińskich uchodźców 
kraje zachodnie są pod tym względem znacznie bardziej odległe.  

Obecność Ukraińców na polskim rynku pracy to żadna nowość 
Z nasiloną emigracją Ukraińców do Polski mamy do czynienia przynajmniej 
od 2014 roku, czyli od pierwszego ataku Rosji na Krym. Było to częściowo 
powodowane kwestiami bezpieczeństwa, ale szybko stało się także kwestią 
ekonomiczną, więc ruch ten utrzymał się nawet w czasie względnego spo-
koju. Zaangażowanie Ukraińców w polski rynek pracy odwzorowują liczby. 
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej podaje, że w styczniu 2022 
roku w Polsce działało 21,8 tys. spółek, w których przynajmniej jednym z udziałow-
ców jest ukraińska firma lub osoba fizyczna mająca ukraińskie obywatelstwo. Dla 
porównania: jest to 2,5 raza więcej niż spółek z udziałami niemieckimi i aż 5 razy 
więcej niż spółek z udziałami holenderskimi. Większość tych firm (aż 38 procent) za-
rejestrowano w województwie mazowieckim, przede wszystkim w Warszawie. 

Sytuacja ta ma charakter rozwojowy i nie jest zaskoczeniem, że większość ukraiń-
skich firm ma mniej niż 5 lat. Jeśli chodzi o rozkład branż, prym wiedzie budownic-
two – 23 procent, ale zaraz za nim lokuje się handel – 22 procent. Ukraińskie firmy 
stosunkowo często działają także w sektorze transportu (14 procent) oraz usług ad-
ministracji i wsparcia (13 procent). W ostatnim przypadku są to głównie agencje pra-
cy tymczasowej oraz firmy oferujące usługi sprzątające. 

Od pracy fizycznej po kreatywną 
Z powyższego przeglądu branż, w których przede wszystkim działają ukraińskie 
firmy w Polsce, wynika, że większość podejmuje prace fizyczne. Częściowo bierze 
się to z bezpośredniego zapotrzebowania polskiego rynku, z którego wielu pracow-
ników fizycznych odpłynęło na atrakcyjniejsze zarobkowo rynki zachodnie. Jedno-
cześnie prace fizyczne, które najczęściej nie wymagają bezpośredniego kontaktu z 

klientem (lub kontakt ten może odbywać się na szczeblu menadżerskim) rozwiązują 
problem bariery językowej. 

Firma Gremi Personal zauważa jednak, że praca fizyczna jest często pierwszym wy-
borem emigrantów z Ukrainy, który pozwala im na utrzymanie się w Polsce do mo-
mentu, w którym nauczą się sprawnego posługiwania językiem, zdobędą doświad-
czenie i kompetencje oraz zbudują relacje pozwalające im albo awansować na sta-
nowiska kierownicze, albo założyć własną firmę.  

Stopniowo wzrasta także zaangażowanie Ukraińców w branżę kreatywną, szczegól-
nie w takie dziedziny jak IT, 
marketing czy produkcja wi-
deo. Tego typu branże, w któ-
rych zarobki są często bardzo 
atrakcyjne, wymagają konkret-
nych kompetencji, ale mają one 
charakter międzynarodowy – 
znajomość języka polskiego jest 
w branży IT dużo mniej istotna 
od znajomości języków pro-
gramowania. Możemy zatem 
przypuszczać, że udział ukra-
ińskich specjalistów w polskiej 
branży kreatywnej będzie rósł. 

Szanse czy zagrożenia? 
Czy większa obecność Ukraiń-
ców na polskim rynku pracy 

stanowi szansę, czy raczej zagrożenie? Teoretycznie 
moglibyśmy obawiać się wzrostu bezrobocia czy ostrzejszej konkurencji dla obywa-
teli Polski. Jednak ostatnie lata pokazały, że pracownicy z Ukrainy doskonale zapeł-
niają nisze, które zostały po polskich emigrantach – choćby w budownictwie. Oprócz 
tego dane dotyczące rozwoju firm z ukraińskim udziałem pokazują, że Ukraińcy nie 
tylko podejmują pracę w Polsce, ale także chętnie tworzą tu swoje przedsiębiorstwa 
– a co za tym idzie: tworzą też miejsca pracy. Wiele z nich zajmą dzisiejsi uchodźcy,
ale również sporo ofert jest atrakcyjnych dla Polaków.

Bliskość kulturowa Ukraińców i Polaków sprawia, że chętniej i łatwiej ulegają oni 
asymilacji, co może chronić nas przed tarciami kulturowymi, które pojawiały się w 
państwach Europy Zachodniej. Było to skutkiem napływu pracowników bardzo od-
miennych kulturowo. Poza tym – jak wykazał raport Gremi Personal – pracownicy z 
Ukrainy prezentują się jako ambitni i pracowici, co dla polskiego przedsiębiorcy sta-
nowić powinno istotną wartość. Jednak exodus z Ukrainy z pewnością wpłynie na 
konieczność dostosowania naszego rynku pracy do sytuacji, w której bardzo wiele 
kobiet będzie poszukiwać źródeł utrzymania dla siebie i swoich dzieci. To grupa, 
która najliczniej przekracza granicę ukraińsko-polską.  

Janusz Grobicki 

Militarne zwycięstwo Rosji na Ukrainie nie 
będzie przecież różniło się wiele od poraż-
ki. Putin dokonał błędnych kalkulacji i te-

raz powinien starać się ograniczyć ich koszty, ale 
USA i kraje sojusznicze raczej mu na to nie pozwolą. 
Rusza więc na Kijów, a Zachód odpowiada sankcja-
mi. Ukraińcy będą się wykrwawiać, a Chiny, które 
mogły temu wszystkiemu zapobiec, nic nie zrobią. 
Ta solipsystyczna orientacja Putina nie zaczęła się 
od pandemii, ale od Arabskiej Wiosny. Od tamtej 
pory prezydent Rosji, widzi wszystkich dokoła jako 
potencjalnych wrogów – i w końcu wszyscy dokoła 
zaczęli postrzegać go tak samo. 

Celem jest władza 
Kiedy odwiedził go Oliver Stone, prezydent pokazał 
mu film, na którym rosyjskie helikoptery miały wal-
czyć z syryjskimi bojownikami. Jednak tak napraw-
dę był to ściągnięty z Internetu film z amerykań-
skimi helikopterami. Putin nic o tym nie wiedział. 
Wiedział natomiast, że w końcu nadejdzie ten długo 
planowany dzień. Wykorzystał igrzyska olimpijskie i 
zaczął rozgłaszać, że Rosję otaczają wrogowie. 

Wydatki na armię, jakie Rosja ponosiła w drugiej 
dekadzie tego wieku, nie miały niczego sygnalizo-
wać, były po prostu częścią planu utrzymania się 
przy władzy. Przemówienie Putina ukazywało go w 
sytuacji bez wyjścia.  „Nie mamy wyboru” – mówił. 
„Nie zostały inne opcje”, „nie mogliśmy postąpić 
inaczej”. 

Przed inwazją na Polskę Hitler powiedział: „Łatwo 
jest nam podejmować decyzje. Nie mamy nic do 
stracenia… Nasza sytuacja ekonomiczna jest taka, że 
możemy wytrzymać jeszcze tylko kilka lat”. 

Putin jest bezbronny 
Jednak zawsze jest wybór. Tylko taki Hitler czy Putin 
go nie uznają. Dla nich istotne jest zabezpieczenie 
swojej pozycji i nie obchodzi ich, czy przy okazji po-
ciągną świat ku katastrofie. Przez izolację i błędne 
kalkulacje Putin stał się niebezpieczny, ale jedno-
cześnie – bezbronny. Jest podobny do Saddama Hu-
sajna, uważa się za zdobywcę, przywódcę imperium, 
wybrańca. Historia i sposób działania tych dwóch 
dyktatorów też są podobne. Różni ich to, że Putin 

nie skazał (jeszcze) swoich współpracowników na 
tortury i śmierć, wystarczyło mu upokorzenie ich i 
poczucie triumfalnej wyższości. 

Zresztą oni i tak mogą się dorobić właśnie dzięki 
Putinowi. Gdyby nie on, Rosja nie wyglądałaby tak, 
jak wygląda obecnie. Pozbycie się Putina stanowiło-
by olbrzymie zagrożenie dla całego jego środowiska. 
Dlatego pozwalają mu na tę desperacką kampanię, 
choć grozi użyciem broni jądrowej na Ukrainie. 

Zimnej wojny nie będzie 
Mówi się o nadejściu nowej zimnej wojny, ale to 
niemożliwe – dzisiejsza Rosja nie byłaby w stanie jej 
sprostać, utrzymać. To nie jest ZSRR, a patrząc na 
samą gospodarkę, to nawet nie Hiszpania. Do tej sy-
tuacji nie doprowadziły historyczne czy geograficz-
ne imperatywy Rosji, tylko charakter panującego 
tam reżimu. 

Zbliża się koniec kleptokracji, która nie umie stwo-
rzyć stabilnego rządu, jak podobne jej dyktatury 
afrykańskie z lat 70. XX wieku. Groźba agresji NATO 
na Ukrainie jest fikcyjna, ale przez tę fikcję reżim 
Putina niszczy sam siebie. 

Przed jaką sankcją mogliby się ugiąć kremlowscy 
decydenci? Przed prawdą. Prawdą płynącą z otwar-
cia akt CIA o putinowskim reżimie – jego morder-
stwach, kradzieżach i korupcji. Z otwarcia akt doty-
czących Riazania – miasta, w którym czeczeńscy 
terroryści wysadzali bloki mieszkalne. Ataki nagle 
ustały w 1999 r., kiedy rosyjscy agenci wywiadu 
związani z kandydującym na prezydenta Putinem, 
zostali złapani na tym, jak w piwnicy dużego budyn-
ku mieszkalnego wyładowywali worki z materiałami 
wybuchowymi. 

Źródło: The Wall Street Journal 
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Jak Ukraińcy radzą sobie na polskim 
rynku pracy 
- ciąg dalszy ze strony 1

Czego chce Putin i jak go powstrzymać? 
Opinia z „The Wall Street Journal” 
Pierwsza i główna klęska Putina miała 
miejsce już jeszcze miesiąc przed agresją, 
kiedy Wołodymyr Zełenski, Joe Biden i Olaf 
Scholz nie zgodzili się na oddanie 
niepodległości Ukrainy. W konsekwencji 
Putin stracił szansę na zadowalający wynik 
konfliktu, który mógłby wzmocnić go jako 
polityka i przywódcę Rosji. Zastanawiające 
jest zatem, jaki może być obecnie cel 
polityczny rosyjskiego przywódcy. 

Fot. Twitter @Straz_Graniczna

15 kwietnia 2022   -   Warszawa – Polska Numer 5(17)/2022



 

Wojna w Ukrainie doskonale pokazała, jak w prak-
tyce funkcjonuje powiedzenie, że „najlepszych 
przyjaciół poznaje się w biedzie”. Choć Unia Euro-
pejska teoretycznie mówi jednym głosem, to jednak 
reakcje poszczególnych jej członków są bardzo róż-
ne. Wpływ na to ma przede wszystkim uzależnienie 
krajów europejskich od rosyjskich surowców jak 
ropa i gaz, ale też specyfika porządku międzynaro-
dowego powstałego po okresie zimnej wojny. 
Ochronę krajów UE zagwarantowały Stany Zjedno-
czone, a Europa Zachodnia zatraciła swoją indywi-
dualną rolę jako blok militarny. 

Europejskie przebudzenie 
Wydaje się, jakby wraz z rosyjską agresją Europa wy-
budziła się z letargu i zauważyła, że suwerenność 
Unii w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony jest nie-
zbędna. Można powiedzieć, że Władimir Putin osią-
gnął to, czego USA domagało się od wielu lat, a mia-
nowicie zwiększenia budżetu wojskowego do wyso-
kości 2 proc. PKB. Jednak nieprzygotowany przemysł 
wojskowy będzie musiał na razie polegać na dosta-
wach z Pentagonu. 
Na dziś w UE nie ma nawet jednomyślności co do 
tego, jak konkretnie wesprzeć obronę Ukrainy. Od-
mienne postawy możemy obserwować zwłaszcza u 
wschodnich członków, wśród państw postkomuni-
stycznych, gdzie pojawiają się zarówno radykalne 
propozycje w stosunku do Rosji, jak i dystans do 
działań unijnych. Da się tu jednak zauważyć większą 
spójność bloku wschodniego oraz duży rozdźwięk 
między Polską a stanowiskiem, jakie zajmują Węgry 
rządzone przez Viktora Orbána. 
Obecna wojna zmieniła całą geopolitykę na konty-
nencie. Szwecja i Finlandia rozważają zmianę swoje-
go statusu państw niezaangażowanych, mimo gróźb 
ze strony Kremla. Obydwa państwa współpracują z 
NATO, a badanie opinii publicznej przeprowadzone 
wśród obywateli Finlandii pokazało, że aż 62 proc. 
społeczeństwa opowiada się za porzuceniem neu-
tralności i wstąpieniem do Sojuszu. 
Kraje skandynawskie zdecydowały się także na wy-
słanie wsparcia militarnego Ukrainie. Tysiące sztuk 
broni zaoferowała Szwecja. Fińska pomoc wojskowa 
obejmowała z kolei 2500 karabinów szturmowych 
oraz 1500 sztuk broni przeciwpancernej. Dla NATO 
kluczowa może się też okazać wyspa Gotlandia, która 
jest położona w strategicznym punkcie na Morzu 

Bałtyckim i stanowi doskonałe 
miejsce do rozlokowania sił ma-
jących chronić kraje skandy-
nawskie i bałtyckie. 
Państwa bałtyckie od samego 
początku wojny popierają twar-
dy kurs UE i NATO wobec agre-
sora. Trudno się temu dziwić. 
Gdy w 1940 r. Stalin rozpoczął 
okres ekspansji Związku Ra-
dzieckiego, te trzy kraje stały się 
jednymi z jego pierwszych ofiar. 

Nieuzasadniona 
inwazja na Ukra-
inę oraz wysoce 
kłamliwa propa-
ganda budzą sko-
jarzenia z tamtą 
epoką. Podobne 
lęki są udziałem 
Mołdawii, która w tym samym roku 
jako Besarabia została siłą oderwana od 
Rumunii. Sytuacja w tej biednej byłej 
republice sowieckiej jest o tyle trud-
niejsza, że na jej terenie istnieje sepa-
ratystyczna Republika Naddniestrza, w 
przeważającej części rosyjskojęzyczna.  
W przypadku pokonania Ukrainy, Rosja 
mogłaby dążyć do przyłączenia również 
i tego regionu Mołdawii. Dlatego to 
niewielkie państwo nie zajmuje jedno-
znacznej postawy wobec konfliktu na 
terytorium sąsiada, a premier Natalia 
Gavrilița podkreśla neutralność kraju, 
choć na początku wojny ubiegała się 
ona o członkostwo w 
UE.  
Inaczej przedstawia się 
to w przypadku Ru-
munii. To połączone z 
Mołdawią wieloma 
związkami kulturo-

wymi, społecznymi i hi-
storycznymi państwo, zdecydowanie 
staje po stronie Kijowa. Rząd pre-
miera Nicolae Ciucă zatwierdził do-
stawy amunicji i paliwa, a w kwestia-
ch politycznych popiera unijny akces 
Ukrainy, Gruzji i Mołdawii do Unii 
Europejskiej oraz nawołuje do utwo-
rzenia na swoim terytorium grupy 
bojowej NATO. W planach jest rów-
nież zwiększenie wydatków na obro-
nę do 2,5 proc. PKB. 
Kłopot z rosyjską mniejszością mają 
też wspomniane już państwa nad-
bałtyckie. Na Litwie stanowi ona 8 
proc. ludności, w Estonii 25 proc., a 
w Łotwie aż 37 proc. Jest to wynik 
świadomej polityki sowieckich wła-
dz, osiedlania Rosjan w obcych et-
nicznie regionach. Kraje te nalegają 
na jak największą obecność wojsk 
NATO na swoim terytorium oraz zo-
bowiązały się przeznaczyć na obron-
ność 2,5 proc. PKB, jednak te nie-
wielkie gospodarki niewątpliwie 
będą wymagały pomocy sojuszników, 
szczególnie jeśli chodzi o obronę 
powietrzną i przybrzeżną. Mimo 
małego budżetu już od stycznia 
wspierają one Ukrainę dostawami 
broni. Dobitnie aktualną postawę w 
stosunku do konfliktu podsumował 
w przemówieniu z 27 lutego litewski 
Minister Spraw Zagranicznych Ga-
brielius Landsbergis: „Zamiast na-
dziei i modlitw nadszedł czas na ra-

kiety Stinger i Javelin”. 
Spośród państw Grupy Wyszehradzkiej z pełnego 
poparcia dla Kijowa wyłamują się Węgry. Przyjazne 
relacje z Władimirem Putinem sprawiły, że Buda-
peszt jest postrzegany jako „koń trojański” w UE i 
NATO. Czy słusznie? Orbán starał się pozostać nie-
angażowany w konflikt, jednak pod naciskiem innych 
państw zdecydował się dołączyć do sankcji oraz 
umożliwił przejście wojskom Sojuszu przez teryto-
rium Węgier. Budapeszt pomaga też uchodźcom, 
choć nie jest chętny do wysyłania wsparcia w postaci 
uzbrojenia. Poparcie dla Ukrainy mogło być też ele-
mentem gry politycznej w niedawno zakończonych 
wyborach oraz obawą przed represjami, jakie na jej 
terytorium mogłyby spotkać zamieszkującą tam 
mniejszość węgierską. 
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Pozostałe państwa z Grupy Wyszehradzkiej trzymają 
wspólny front. Rząd Republiki Czeskiej oraz premier 
Petr Fiala od początku kryzysu wyrażają niezachwia-
ne poparcie dla Kijowa, podobnie, jak rządy Polski i 
Słowacji. Wszystkie trzy kraje są zwolennikami szyb-
szej integracji tego kraju z Unią Europejską, a nieuf-
na wobec stacjonowania na jej terytorium obcych 
wojsk Słowacja wyraziła zgodę na rozmieszczenie sił 
NATO. 

Choć Polska nie cieszyła się w ostatnich latach zaufa-
niem ze strony UE, która zarzucała władzom autory-
taryzm i homofobię, to w przypadku wojny polski 
rząd nie wahał się w zajęciu jednoznacznego stano-
wiska. Postrzegany jako antyunijny Jarosław Kaczyń-
ski jest w opozycji do agresywnych zapędów Rosji, 
podobnie jak miało to miejsce z jego nieżyjącym bra-
tem. Aktualnie Polska to nie tylko główne wsparcie 
dla NATO w tej części Europy, ale również brama dla 
pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy. 

Do sankcji wobec Rosji dołączyła również neutralna 
od dwóch wieków Szwajcaria. Wiele krajów chciałoby 
przyłączyć się do UE i NATO, jako gwarantów ochro-
ny przed zakusami Moskwy. Obawy pojawiają się 
także na Bałkanach, a do członkostwa w Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckim aspiruje nawet Kosowo zagrożone 
ze strony najwierniejszego rosyjskiego sojusznika, 
czyli Serbii. 

Szerszą ogólnoświatową perspektywę daje głosowa-
nie nad rezolucją potępiającą rosyjską agresję, które 
miało miejsce 2 marca 2022 r., 141 krajów opowie-
działo się za potępieniem, 11 nie głosowało, a od gło-
su wstrzymało się 35. Jedynie 4 państwa poza Rosją 
sprzeciwiły się decyzji. Należą do nich Białoruś, Ery-
trea, Korea Północna oraz wspierany przez putinow-
skie wojska już od wielu lat syryjski reżim Baszara al-
Asada. Przeciwko wystąpiły wszystkie pozostałe kraje 
europejskie, większość państw Ameryki Północnej i 
Południowej, Australia, większość krajów arabskich 
zarówno w Afryce, jak i na Bliskim Wschodzie oraz 
Izrael. Spośród militarnych potęg wstrzymały się od 
głosu Indie i Chiny, jednak takie wyrażenie przez nie 

neutralności należy mimo wszystko uznać za 
sukces. 

Wydatki na obronność 
Trzydzieści lat spokoju na Starym Kontynencie 
po zakończeniu zimnej wojny dało zachodnim 
demokracjom błędne przeświadczenie o braku 
zagrożenia, które konflikt w Ukrainie brutalnie 
zweryfikował. Skutkiem tego myślenia było 
zmniejszenie w wielu krajach wydatków na 
obronność poniżej 2 proc. PKB i to pomimo 
uzgodnienia tego progu dla członków NATO w 
2006 r., jako niezbędnego dla osiągnięcia wia-
rygodności wojskowej. Dla porównania Rosja 
na ten cel przeznacza aż 4,26 proc. PKB, a po-
dobną procentową wielkość budżetu starała się 
osiągnąć Ukraina. W Europie wydatki na obro-
nę powyżej wyznaczonej dolnej granicy ma 
Grecja (3,82 proc.), Wielka Brytania (2,29 proc.), 
Polska (2,10 proc.), a także Francja (2,01 proc.), 
Rumunia (2,02 proc.), Chorwacja oraz państwa 
bałtyckie. Mniejsze procentowo kwoty z budże-
tu przeznaczają na cele militarne m.in. Niemcy 
(1,53 proc.), Turcja (1,57 proc.), czy Włochy (1,41 
proc.). Od wydatków Hiszpanii wynoszących 
1,02 proc. PKB mniejsze w Europie są jedynie w 
Luksemburgu. Cięcia na obronę miały związek 
z kryzysem w 2008 r., jednak zaczęto zwiększać 
kwoty w 2014 r. wraz z aneksją Krymu przez 
Rosję. Choć pierwotnie zakładano powrót do 
ustalonego progu 2 proc. do roku 2024, to naj-
pewniej obecna sytuacja przyspieszy ten pro-
ces. 

Najwyższy budżet obronny wciąż utrzymują 
Stany Zjednoczone, aktualnie na poziomie 3,52 
proc. W 2021 r. oznaczało to kwotę w wysokości 
726 mld dolarów, czyli ponad dwa razy więcej 
niż w przypadku kosztów poniesionych przez 
wszystkich pozostałych członków Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego. To nie tylko wydatki na 
armię amerykańską, ale również wsparcie so-
juszników z NATO m.in. w sprawach wywiadu i 
obrony antyrakietowej oraz innych sprzymie-
rzeńców w pozostałych częściach świata. 

Wojska NATO w Europie Wschodniej 
Wschodnia flanka NATO to nie tylko rodzime 
wojska z danych krajów, ale również kontyn-
genty z innych państw należących do Sojuszu. 
W Estonii stacjonuje 2 tys. żołnierzy z takich 
krajów jak Francja, Islandia i USA. Na Łotwie 
jest ich 1700, a na Litwie 4 tys. Różnej wielkości 
siły kwaterują też na Słowacji (2100), Węgrzech 
(800), w Rumunii (3300) i Bułgarii (900). Naj-
więcej służy w Polsce – 10 500 żołnierzy pocho-
dzi z Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii, a 
pieczę nad nimi sprawują Stany Zjednoczone.  

W sytuacji zagrożenia te grupy bojowe ulegną 
wzmocnieniu, co już się dzieje od początku 
wojny w Ukrainie. Przykładowo hiszpański 
kontyngent na Łotwie powiększył się od marca 
z 350 do 500 osób. Podstawową rolą tych for-
macji jest odstraszanie, choć w razie nie-
uchronnego konfliktu wkroczą tam znacznie 
liczniejsze wojska Sojuszu. Jednak Europa nie 
może polegać tylko na pomocy ze strony USA. I 
dlatego UE zmuszona jest bardziej niż kiedy-
kolwiek podejmować świadome i odpowie-
dzialne decyzje w sprawie obronności i ochro-
ny pokoju na Starym Kontynencie. 

Źródło: El Mundo 
Infografika: Alberto Hernández
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NCBR to akcelerator postępu
Rozmowa z p. o. Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr. Remigiuszem Kopoczkiem 

Co sprawiło, że zdecydował Pan o podjęciu nowego 
zawodowego wyzwania w NCBR? 
Na ten wybór złożyło się kilka aspektów mego profe-
sjonalnego doświadczenia. W Uniwersytecie Śląskim 
aktywnie angażowałem się w badania i wdrożenia, by 
wymienić pierwszy akcelerator gier, który to projekt 
realizowaliśmy przy wsparciu Agencji Rozwoju Prze-
mysłu z udziałem NCBR. Koincydencje pomiędzy na-
uką i przemysłem były więc częścią mego zawodowego 
doświadczenia, a praktyka stanowiła „od zawsze” inte-
gralny element budowy kompetencji wynikających z 
wiedzy. 

Przypomnijmy formalno-prawne podstawy funkcjo-
nowania NCBR 
Jesteśmy dużą organizacją o szerokim spektrum za-
dań, stąd nasze ustawowe umocowanie w Ustawie z 
dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju z późniejszymi zmianami. Jesteśmy 
także agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nasz 
statut w drodze delegacji ustawowej określa minister 
właściwy dla nauki i szkolnictwa wyższego w drodze 
rozporządzenia, w którym określa szczegółowy zakres 
zadań i tryb pracy organów Centrum oraz orga-
nizację Biura Centrum. Niezależnie od podle-
głości Ministrowi Edukacji i Nauki realizujemy 
zadania dla szeregu resortów – koordynując 
projekty na rzecz obronności, klimatu i środo-
wiska naturalnego, cyfryzacji, automatyzacji i 
robotyki a szerzej rzecz ujmując rozwoju go-
spodarczego. Dysponujemy środkami krajowy-
mi i unijnymi dedykowanymi poszczególnym 
programom operacyjnym; regionalnym i ogól-
nokrajowym finansowanym z udziałem fundu-
szy strukturalnych i inwestycyjnych UE za dany 
okres programowania. Z reguły definiują one 
precyzyjnie założone cele i sposób ich osiągania, 
co stanowi dla nas rodzaj „mapy drogowej” w 
ich pomyślnej realizacji. 

Jak Pan definiuje Wasze priorytety, czy kore-
spondują one z założeniami polityki gospodar-
czej państwa?  
To nie jest kwestia zależności liniowej czy wy-
kładniczej, zwłaszcza w dynamicznie zmieniają-
cym się otoczeniu. Tylko ostatnia zbrojna agre-

sja, jakiej dopuściła się Rosja za 
naszą wschodnią granicą, czy 
wcześniejsze zmagania z pande-
mią, która przewróciła nasze życie 
w wymiarze globalnym, dowodzą, 
że jedyny pewny kwantyfikator to 
zmiany, których przyczyny, zasięg 
i skutki trudno przewidzieć, czy 
modelować na podstawie dostęp-
nych zmiennych. Stąd priorytety 
co do zasady koncentrujące się na 
innowacyjności, konkurencyjności 
i efektywności – społecznej, eko-
nomicznej, organizacyjnej czy 
technologicznej – także w wymia-
rze oddziaływania na środowisko, 
pozostają niezmienne, tyle że in-
strumenty i narzędzia służące ich 
realizacji zmieniają się wraz z oto-
czeniem, w miarę postępu kompe-
tencji badawczych i uwarunkowań 
rozwojowych. To także sprawa wy-
korzystania wszelkich zasobów w 
sposób optymalny z punktu wi-
dzenia dojrzałości organizacji i 
kompetencji kadry, jaką dysponu-
jemy. 

W jakim stopniu Program Inteli-
gentny Rozwój spełnia pokładane nadzieje, także w 
kategoriach stopy zwrotu zaangażowanych w jego re-
alizację środków? 
To jeden z programów realizowanych w bieżącej per-
spektywie finansowej, co sprawia, że z wolna zmierza 
do mety wyznaczonej na koniec roku 2023. Rzecz jasna 
zastąpią go kolejne programy, dedykowane istotnym 
dla naszego rozwoju dziedzinom. Zanim to jednak na-
stąpi, wzmacniamy efektywność poprzez uruchamia-
nie tzw. szybkiego procesu wdrożeń, co dla wielu 
przedsiębiorców jest szalenie istotne, także w aspekcie 
finansowym.  W zamyśle kojarzymy sferę realną w go-
spodarce z centrami badawczo -rozwojowymi, bo to 
wdrożenia decydują o końcowych efektach i wzmac-
niają konkurencyjność. Udoskonalone bądź nowe roz-
wiązania przekładają się na wyższy poziom, przy 
optymalizacji kosztów. Istotne przy tym jest nie tylko 
zapewnienie adekwatnej puli środków finansowych, 
ale samo zarządzanie procesem i zdefiniowanie relacji 
pomiędzy jego uczestnikami zgodnie z celami projektu 
i potencjałem wiedzy i kompetencji partnerów. 

Gdzie upatruje Pan źródła większej efektywności w 
zakresie wdrożeń? 

Najogólniej rzecz ujmując, jest to problem wielowy-
miarowy. Poczynając od konstatacji, że żadna ze 
zmiennych nie zmodyfikuje pojedynczo obecnego sta-
nu rzeczy. Możliwości absorpcyjne przemysłu to jed-
no, tworzenie mechanizmów wsparcia to drugie, moż-
liwości komercjalizacji i otwartość rynku to trzecie, a 
przecież nie mówimy o katalogu zamkniętym. W od-
niesieniu do komercjalizacji odnotowujemy postęp, ale 
to proces, gdzie dopiero efekt skali pozwoli osiągnąć 
rodzaj masy krytycznej. Naszą rolą jako instytucji po-
zostaje udzielanie wsparcia nie tylko na etapie finan-
sowania badań, ale także wdrożeń i komercjalizacji. 
Tym samym spełnimy dwa warunki niezbędne do suk-
cesu – rozwój technologii i tworzenie narzędzi inży-
nierii finansowej gwarantujących finansowanie wdro-
żeń z udziałem środków publicznych i funduszy capi-
tal venture, co już ma miejsce i wyznacza trendy na 
dalszą przyszłość. Lista dedykowanych programów i 
działań Centrum stale się wydłuża. Wystarczy wymie-
nić przedsięwzięcie „Akcelerator”, które będzie reali-
zowane w ramach nowo powołanej spółki Akces 
NCBR. Nadchodząca unijna perspektywa finansowa 
otworzy z kolei możliwości dla uruchamiania nowych 
programów wspierających wdrożenia do gospodarki. 

Efekt, oznaczający wejście na rynki międzynarodowe, 
wymaga wielkiej liczby projektów, z których tylko 
pewna część wejdzie do realizacji, co jest wprawdzie 
warunkiem koniecznym, lecz nie przesądza jeszcze o 
końcowym rezultacie. Słowem im szerszy wlot lejka, 
tym większa szansa, że narodzi się jednorożec zdolny 
podbić świat. 

Które z obszarów aktywności NCBR wymagają ewa-
luacji w kontekście sytuacji w Ukrainie? 
Wyzwania dotyczą sfery społecznej, edukacji, rynku 
pracy, ale przecież nie tylko, bo dynamika zdarzeń 
przekracza naszą wyobraźnię każdego niemal dnia. Już 
dziś dokonujemy zmiany alokacji środków w odniesie-
niu do zadań realizowanych wcześniej z udziałem 
ukraińskich partnerów bądź na terenie Ukrainy. Je-
stem w stałym kontakcie z naszym ukraińskim odpo-
wiednikiem, Narodowym Funduszem Badań Ukrainy, 
zmierzamy bowiem do tego, aby w miarę rozszerzania 
zasięgu działań wojennych zapewnić wykorzystanie 
tamtejszego potencjału badawczego, zapraszając 
uczonych ukraińskich do naszych ośrodków badaw-
czych, gdzie mogliby bezpiecznie kontynuować swoją 
pracę. W perspektywie wielu z nich mogłoby wzmoc-
nić potencjał krajowych zespołów badawczych. Zmie-
rzam do tego, by nic ze wspólnego dorobku nie zostało 
zaprzepaszczone z powodu tyleż nieuzasadnionej, co 
brutalnej agresji na naszych ukraińskich sąsiadów.  

Notował: Maciej Małek 

Dr Remigiusz Kopoczek, fot. archiwum prywatne.
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Bezprecedensowe wydarze-
nia z ostatnich miesięcy i 
lat, takie jak wojna na 

Ukrainie, wybuch pandemii CO-
VID-19 oraz agresywna polityka 
handlowa Chin, doprowadziły do 
dużego przewartościowania po-
glądów społecznych i ekonomicz-
nych. Dotychczasowy konsensus 
światowych elit polityczno-go-
spodarczych zgodnych co do po-
trzeby pogłębienia procesów glo-
balizacji i liberalizacji dostępu do 
rynków lokalnych został podwa-
żony, a oczekiwania wyłącznie 
pozytywnych efektów światowego 
łańcucha dostaw – zanegowane.  
Obecna dekada zmienia status quo 
gospodarki światowej. Błędne po-
strzeganie handlu międzynarodo-
wego wyłącznie przez pryzmat wą-
skich priorytetów finansowych, 
które zakładają minimalizację 
kosztów i maksymalizację zysków 
musi być zrewidowane. Doprowa-
dziło to do uzależnienia gospoda-
rek wielu krajów rozwiniętych od 
globalnych łańcuchów wartości z 
koncentracją produkcji na Dale-
kim Wschodzie i importu nośników 
energii z Rosji. Tym samym pandemia i wojna 
ujawniły zasadnicze słabości rynkowego lassez-fa-
ire.  

Na gruzach starych paradygmatów polityki gospo-
darczej, znaczenia nabierają czynniki nowego ładu 
ekonomicznego, takie jak bezpieczeństwo dostaw i 
kontrola nad strategicznymi surowcami oraz 
ochrona rynków krajowych przed globalnymi szo-
kami. Światowy system gospodarczy szuka sposo-
bów wzmocnienia inwestycji w krajowy potencjał 
wytwórczy. Proces ten wspiera imperatyw przeno-
szenia produkcji bliżej lokalnych rynków zbytu i 
dywersyfikacji dostaw w celu zmniejszenia zależ-
ności krajowych gospodarek od dostaw zewnętrz-
nych – wcześniej od Chin, a obecnie Rosji.  

„Udomowienie” zamiast globalizacji 
W tym kontekście również Polska powinna wzmoc-
nić konsekwentne działania w zakresie stworzenia 
mechanizmów wsparcia krajowych przedsiębiorstw 
w celu „udomowienia” elementów procesu produk-
cyjnego. Zmniejszenie zależności polskich przed-
siębiorstw od kooperantów chińskich i rosyjskich 
źródeł energii, szczególnie w branżach strategicz-
nych nabiera znaczenia polskiej racji stanu. Należy 
jednak patrzeć na ten proces przez pryzmat szans, 
a nie tylko zagrożeń, gdyż obecne zmiany sprawia-
ją, iż polska gospodarka zyskuje szansę bardziej 
dynamicznego rozwoju na nowej mapie powiązań 
gospodarczych. W konsekwencji należy wykorzy-
stać tę historyczną szansę do dalszego zmniejsza-
nia luki rozwoju gospodarczego Polski wobec kra-
jów Europy Zachodniej. Kraje te przeżywają takie 
same problemy, tylko o większym natężeniu ze 
względu na swoją dotychczasową krótkowzroczno-
ść w percepcji światowej gospodarki i wynikający-
ch z tego błędnych decyzji geopolitycznych.  

Przedsiębiorstwa krajowe nie mogą być pozosta-
wione same z tym wyznaniami, gdyż reorientacja 
geograficzna łańcucha dostaw wymaga ponoszenia 
dużych inwestycji na drodze do zwiększenia poten-
cjału technologicznego gospodarki polskiej. Szcze-
gólnie ważne w tym zakresie jest wsparcie moder-

nizacji zaplecza informatycznego w celu automaty-
zacji procesów biznesowych. Z jednej strony przy-
nosi to wymierną redukcję kosztów operacyjnych, a 
z drugiej strony prowadzi do proaktywnego mode-
lu biznesowego w relacji z dostawcami i klientami.  

We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, 
automatyzacja i outsourcing powtarzalnych proce-
sów zwiększa elastyczność działania przedsiębior-
stw, a tym samym podnosi ich odporność na szoki 
makroekonomiczne. Automatyzacja zmniejsza za-
potrzebowanie na kapitał obrotowy, zwiększa wy-
dajność pracowników poprzez ograniczenie nakła-
dów pracy manualnej. Ma to wymierne znaczenie w 
sytuacji ograniczonych zasobów podaży pracy w 
Polsce i szybko rosnących kosztów pracy.  

Realizacja w praktyce postulatu rozwoju digitaliza-
cji i automatyzacji procesów wytwórczych oznacza 
także większą spójność zarządzania, poprawia 
ogólną jakość dóbr i usług, a przede wszystkim po-
zwala uwalniać potencjał innowacyjności przedsię-
biorstw poprzez zmniejszenie zasobów zaangażo-
wanych w bieżące procesy operacyjne. Nie należy 
zapominać, że automatyzacja produkcji prowadzi 
do poprawy pozycji konkurencyjnej polskich 
przedsiębiorstw, a tym samym pozwala ograniczyć 
ryzyka związane z globalnymi łańcuchami wartości. 

Państwa powinno uwolnić energię polskiej przed-
siębiorczości 
Tym samym w dłuższej perspektywie, częściowy 
odwrót od globalizacji stanowi dla Polski szansę na 
zajęcie nowej, korzystniejszej pozycji w procesie 
reorganizacji globalnych łańcuchów handlowych. 
Natomiast w wyniku przyśpieszania zmian w za-
kresie digitalizacji i automatyzacji, polskie przed-
siębiorstwa mogą zwiększyć zakres czynników de-
cydujących o ich trwałej konkurencyjności. Nie-
zbędne w tym celu jest systemowe wsparcie przez 
konsekwentnie wdrażane projekty rządowe.  

Należy jednak podkreślić, iż zakres potencjalnych 
działań systemowych podejmowanych przez wła-
dze publiczne jest tutaj bardzo szeroki i nie spro-
wadza się wyłącznie do rozwoju zachęt finansowy-
ch w systemie podatkowym, czy dystrybucji środ-

ków pomocowych. Niezbędne w tym celu jest dal-
sze uproszczenie przepisów wpływających na dzia-
łalność gospodarczą dla uwalniania energii polskiej 
gospodarki przy wydanym wsparciu państwa.  

Wydarzenia ostatnich tygodni i lat wskazują, że 
trzeba budować gospodarkę otwartą, pozbawioną 
ciężaru biurokratycznych przepisów i ograniczeń z 
priorytetem symetrycznej odpowiedzialności pań-
stwo – obywatel. Krajowy system gospodarczy jest 
naszym dobrem wspólnym, a nie obszarem walki 
pomiędzy grupami prywatnych interesów, czego 
Polska boleśnie doświadczyła tak niedawno.  

Od spójnych działań biznesu i administracji pań-
stwowej zależy, czy stworzymy fundamenty trwałe-
go wzrostu gospodarczego w szybko zmieniającym 
się świecie. Nie należy w tym zakresie oglądać się 
na Brukselę, Berlin czy Waszyngton w złudnym 
oczekiwaniu, że ktoś z zewnątrz wyręczy nas z 
obowiązku działań na rzecz zapewnienia trwałego 
bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego. Nie 
zmarnujmy tej historycznej szansy.
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Czy 24 lutego 2022 roku skończył się, skompromi-
towany już wcześniej globalizm? 

Od 2008 roku, czyli od kryzysu finansowego, globa-
lizacja jako idea przeżywa okres stagnacji. W litera-
turze popularnonaukowej i naukowej pisało się o 
slowbalizacji, czyli o spowalnianiu dalszej ekspansji 
handlu międzynarodowego, któ-
re utrzymywało się na poziomie 
80 proc. PKB globalnej gospo-
darki. Ekspansja ta nie była już 
widoczna przez te 14 lat dalsze-
go wzrostu potęgi eksportowej 
Chin i zwiększania wymiany 
usług i produktów na świecie. 
Zatrzymał to pierwszy tak duży 
kryzys gospodarczy po II Wojnie 
Światowej, potem konflikt han-
dlowy USA-Chin, a wreszcie 
przerywająca łańcuchy dostaw 
na świecie pandemia sprawiła, 
że trudno mówić by sprawy mia-
ły wrócić do tego, jak było kiedyś. Nie będzie już tak 
wolnego handlu, jak w przeszłości, protekcjonizm 
będzie rósł, a sankcje ekonomiczne na Rosję też są 
tego dowodem.  

Rosja w 2012 roku została członkiem WTO, negocjo-
wała swoje wejście przez okres dłuższy, niż jest 
członkiem instytucji, a dzisiaj tylko przez brak pro-
cedury wyrzucania członka utraciła wszystkie przy-
wileje z tego wynikające. Agresja Rosji na Ukrainę, 
mordy na ludności cywilnej i brak silnej reakcji Chin 
sprawia, że niewiele rzeczy zostanie takich samych. 
2022 rok staje się powoli rokiem 1938, który zamyka 
klamrą pewną epokę. Mam nadzieję, że nie będzie 
ona oznaczała jednak gorącego konfliktu zbrojnego 
z udziałem mocarstw, a jedynie dalszy rodzaj wojen 
handlowych i hybrydowych. Wojny się nikomu eko-
nomicznie nie opłacają, ale to nie ekonomiści po-
dejmują dziś decyzje na Kremlu tylko „kagiebiści”.  

Co będzie większym wyzwanie dla Polski i Europy 
– miliony uchodźców z Ukrainy czy wysokie ceny
energii?
Polska przyjęła do tej pory ponad 2 mln uchodźców 
z Ukrainy, a doświadczenia naszego kraju z imigra-
cją ekonomiczną pokazują, że nasz rynek pracy ma 
największa możliwość absorbcji w całej Unii Euro-
pejskiej. Uchodźcy to oczywiście nie imigranci za-
robkowi i wymagają wsparcia publicznego, ale po-
ziom kooperacji organizacji pozarządowych, wysiłku 
Polaków i Państwa sprawiają, że na razie nie prze-
rodziło się to w kryzys humanitarny. Nie znamy 
oczywiście końcowej liczby uchodźców, którzy trafią 
do Polski, ale naszym moralnym obowiązkiem jest 
nieść im pomoc.  

Wojna za naszą wschodnią granicą to przede 
wszystkim dramat całego narodu ukraińskiego i 
każdej z rodzin, która w wyniku działań militarnych 
traci swoich bliskich. Musimy też pamiętać, że 
otwarty konflikt zbrojny niesie za sobą również 
koszty ekonomiczne. Te z kolei dotykają nie tylko 
agresorów i kraju napadniętego, ale też ich sąsiadów 
i wspólnoty międzynarodowej, która w zglobalizo-
wanym świecie jest połączona z każdą ze stron kon-
fliktu.  

Musimy sobie jasno powiedzieć, że niezależnie od 
zaangażowania w działania pomocowe Polska rów-
nież zapłaci wysoką cenę za rosyjską i białoruską 

inwazję na Ukrainę. Czy to powinno zmniejszyć na-
sze zaangażowanie w pomoc uchodźcom, hamować 
wywieranie presji na stosowanie kolejnych sankcji i 
zmniejszać pomoc humanitarną kierowaną na Ukra-
inę? Absolutnie nie!  

Działania wojenne podejmowane przez Putina i Łu-
kaszenkę powodują wyższe ceny 
na stacjach paliw, większe raty 
kredytów czy droższe produkty 
na sklepowych półkach.  

Uważam, że trzeba mówić o 
tym otwarcie, bo poza działa-
niami militarnymi prowadzona 
jest rów-
nież woj-
na dezin-
forma-
cyjna, 
która za 
chwilę 

może dotknąć właśnie kosztów 
pomocy dla naszych sąsiadów. 
Za 50 lat nie będziemy ocenia-
ni, za jakiej to wysokości bę-
dzie wskaźnik inflacji, ale co 
zrobiliśmy, będąc świadkami 
ludobójstwa w Ukrainie. 

Mimo rozgłosu na temat 
sankcji wobec Rosji rubel po 
zaledwie tygodniowej zapaści 
odrobił większość strat do 
dolara. Co to oznacza? 

Sankcje ekonomiczne USA, 
Wielkiej Brytanii, czy UE 
utrudniają funkcjonowanie 
rosyjskich przedsiębiorstw 
oraz systemu finansowego w 
Rosji i Białorusi. Wywołały pa-
nikę gospodarczą w części Rosji – wykupywanie 
produktów żywnościowych i wypłacanie gotówki z 
bankomatów. Sankcje spowodowały także natych-
miastowy wzrost inflacji – 
ceny w Rosji rosną o około 2 
proc. tygodniowo. Pomimo 
tego, płynące szerokim 
strumieniem zyski ze sprze-
daży surowców oraz brak 
pełnej kontroli nad przepły-
wem rosyjskiego kapitału 
sprawiają, że dotychczasowe 
sankcje nie są wystarczająco 
skuteczne, a reżim Putina 
wciąż ma stabilne źródło fi-
nansowania swoich zbrodni-
czych działań.  

W 2020 roku ropa stanowiła 
37 proc. wartości rosyjskiego 
eksportu. Część zagranicznych firm nie chce kupo-
wać „krwawego” rosyjskiego surowca, w konse-
kwencji Rosja musi sprzedawać ropę z 30-dolarową 
zniżką na baryłce, 25 proc. taniej od norweskiej ropy 
Brent. Straty Rosji zmniejsza zwiększony popyt z 
pozostałych regionów świata przyciąganych atrak-
cyjną ceną. Indyjskie rafinerie zamówiły kilka milio-
nów baryłek przecenionej ropy z Rosji. Bez uszczel-
nienia sankcji będziemy świadkami kolejnych aktów 
ludobójstwa.  

Obecnie Unia Europejska planuje znaczne ograni-
czenie importu rosyjskiego gazu w ciągu najbliższe-
go roku, negocjowanie nowych umów oraz solidarne 
korzystanie z rezerw. Jednocześnie Rosja próbuje 
wykorzystać zależność UE od importu i domaga się 
płatności w rublach, wbrew wcześniej podpisanym 
umowom – taki ruch podminowałby dotychczasowe 
sankcje na rosyjskie banki. Jeżeli rubel pozostanie 
stabilny, gospodarka rosyjska wejdzie w płytką rece-
sję, a nam zależy na jej załamaniu. 

Jak wojna Putina z Ukrainą wpłynie na dobrobyt 
Polaków? 

Negatywnie. Nie ma innej możliwości, ponieważ są-

siadujemy z państwem frontowym. Niezależnie od 
naszego zaangażowania zapłacimy koszt gospodar-
czy, inflacyjny za agresję Rosjan. Nie zapłacimy tylko 

największej ceny, czyli śmierci 
obywateli do momentu, w któ-
rym Putin nie zaatakuje 
Wschodniej Flanki NATO. 

Oddolna pomoc ukraińskim 
ofiarom wojny ujawniła moc 
zbiorowej energii Polaków. 
Państwo wsparło te działania, 
znosząc prawne i biurokra-
tyczne bariery. Czy możliwe 
jest podobne działanie insty-
tucji Państwa w stosunku do 
przedsiębiorców? 

Wydaje mi się, że porównanie 
to nie jest do końca na miejscu. 
Pomoc niesiona uchodźcom z 

terenu objętego wojną, ludobójstwem i gwałtami to 
jednak coś innego niż polityka gospodarcza. Powin-
no być jak najmniej barier dla prowadzenia działal-
ności gospodarczej, ale jednocześnie też stymulo-
wanie firm do tego by rosły, zwiększały zatrudnienie 
i stawały się coraz bardziej innowacyjne, zarówno 
pod względem oferowanych produktów, jak i strate-
gii konkurowania. 
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Przyszłość gospodarki w cieniu 
rosyjskiej agresji na Ukrainę

Od 2008 roku, czyli 
od kryzysu finanso-
wego, globalizacja 
jako idea przeżywa 

okres stagnacji. 

Wojny się nikomu 
ekonomicznie nie 

opłacają, ale to nie 
ekonomiści podejmują 
dziś decyzje na Kremlu 

tylko „kagiebiści”
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Powinno być jak najmniej barier dla prowadzenia 
działalności gospodarczej, ale jednocześnie też 
stymulowanie firm do tego by rosły, zwiększały za-
trudnienie i stawały się coraz bardziej innowacyj-
ne, zarówno pod względem oferowanych produk-
tów, jak i strategii konkurowa-
nia. 

Czy zamiast stawiać na wielkie 
organizacje państwowe oraz 
spółki Skarbu Państwa, do-
tychczasowy model gospodarki 
powinien tak się zmienić, aby 
uwalniać i wspierać wykorzy-
stanie olbrzymiego potencjału 
przedsiębiorczości Polaków?  
Przed pandemią rozpoczął się 
wieloletni proces odchodzenia 
od neoliberalizmu jako dominującego trendu w po-
lityce gospodarczej. W USA z powodu rywalizacji z 
Chinami, w Europie z powodu polityki klimatycz-
nej, a w Polsce przez reformy społeczne. Interwen-
cjonizmu państwowego, wraz z konfliktem zbroj-
nym możemy spodziewać się więcej, a nie mniej, 
ponieważ jesteśmy na innym etapie historii. 

Jak wojna Putina z Ukrainą wpłynie na dobrobyt 
Polaków? 

Negatywnie. Nie ma innej możliwości, ponieważ 
sąsiadujemy z państwem frontowym. Niezależnie 
od naszego zaangażowania zapłacimy koszt gospo-
darczy, inflacyjny za agresję Rosjan. Nie zapłacimy 

tylko największej ceny, czyli śmierci obywateli do 
momentu, w którym Putin nie zaatakuje Wschod-
niej Flanki NATO.  

Oddolna pomoc ukraińskim ofiarom wojny ujaw-
niła moc zbiorowej energii Po-
laków. Państwo wsparło te 
działania, znosząc prawne i 
biurokratyczne bariery. Czy 
możliwe jest podobne działa-
nie instytucji Państwa w sto-
sunku do przedsiębiorców? 

Wydaje mi się, że porównanie 
to nie jest do końca na miejscu. 
Pomoc niesiona uchodźcom z 
terenu objętego wojną, ludobój-
stwem i gwałtami to jednak coś 
innego niż polityka gospodar-
cza. Powinno być jak najmniej 
barier dla prowadzenia działalności gospodarczej, 
ale jednocześnie też stymulowanie firm do tego by 
rosły, zwiększały zatrudnienie i stawały się coraz 
bardziej innowacyjne, zarówno pod względem ofe-
rowanych produktów, jak i strategii konkurowania. 

Czy zamiast stawiać na wielkie organizacje pań-
stwowe oraz spółki Skarbu Państwa, dotychcza-
sowy model gospodarki powinien tak się zmienić, 
aby uwalniać i wspierać wykorzystanie olbrzy-
miego potencjału przedsiębiorczości Polaków?  

Przed pandemią rozpoczął się wieloletni proces 
odchodzenia od neoliberalizmu jako dominującego 
trendu w polityce gospodarczej. W USA z powodu 
rywalizacji z Chinami, w Europie z powodu polityki 
klimatycznej, a w Polsce przez reformy społeczne. 

Interwencjonizmu państwo-
wego, wraz z konfliktem 
zbrojnym możemy spodzie-
wać się więcej, a nie mniej, 
ponieważ jesteśmy na innym 
etapie historii. 

Dlaczego polski przedsię-
biorca traktowany jest przez 
Państwo jak potencjalny po-
dejrzany lub przestępca? W 
jaki sposób przywrócić sy-
metrię na linii obywatel-

Państwo-przedsiębiorca? 
Dialog społeczny opierający się na relacjach po-
między związkami zawodowymi, organizacjami 
pracodawców i organami państwowymi jest proce-
sem stałej interakcji. Kluczowe jest, by dialog ten 
trwał i był jak najczęściej używany przez strony 
debaty. Musimy jednak nie zapominać, że regulato-
rem z demokratycznym mandatem są rządy, a nie 
przedsiębiorstwa. One są tylko jednym z interesa-
riuszy w ramach całego społeczeństwa. Asymetrię 
relacji kreują także same firmy i pracownicy, któ-
rzy się nie organizują. Członkostwo w organizacja-
ch pracodawców jest tak samo niskie, jak w związ-
kach zawodowych. Przy tak 

małej reprezen-
tatywności, się-
gającej zaledwie 
jednej dziesiątej 
zatrudnionych 
trudno mówić o 
równorzędnych 
pozycjach nego-
cjacyjnych. 
Gdyby organi-
zacje pracodaw-
ców miały wię-
cej członków, 
ich głos byłby tak samo silny, jak w 
krajach o większym uzwiązkowie-
niu. 

Dlaczego w Polsce zagraniczny in-
westor ma lepsze warunki do pro-
wadzenia biznesu niż nasz przed-
siębiorca? Jak przywrócić równo-
prawność wszystkich podmiotów, 
a w tym tych, które mają najwięk-
sze przywileje i należą do Skarbu 
Państwa? 

Przez lata ten problem w Polsce i 
Europie Środkowej był kwestią dość znaczącą. To 
zmieniło się wraz z wprowadzeniem Polskiej Strefy 
Inwestycji. Dzięki temu każda firma może uzyskać 
ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. 
Może z niej skorzystać na terenie całej Polski, nie-

zależnie od wielkości firmy, o 
ile jest z sektora przemysło-
wego lub nowych technologii. 
Problemem pozostaje nadal 
transferowanie środków 
przez międzynarodowe 
przedsiębiorstwa do rajów 
podatkowych w ramach UE. 
Jako Instytut rekomendujemy 
daleko idące zmiany wprowa-
dzające m.in. minimalny po-
datek CIT wzorowany na roz-
wiązaniach amerykańskich, 

czy uszczelnienie europejskiego 
systemu podatkowego przez zwiększoną koopera-
cję urzędów skarbowych. Takie działanie to także 
sankcja ekonomiczna przeciwko nielegalnie zdoby-
temu kapitałowi przez rosyjskich oligarchów, po-
nieważ trudniej byłoby im ukrywać majątki na te-
renie UE. 

Czy wojna na Ukrainie wpłynie na wzrost innowa-
cyjności Polski – efektywne wykorzystanie środ-
ków na badania i rozwój, szersze otwarcie możli-
wości tworzenia i wdrażania najnowocześniejszy-

ch rozwiązań w zakresie Industry4.0 oraz szybkiej 
transformacji cyfrowej naszej gospodarki? 

Za wcześnie by powiedzieć, w jaki sposób wojna 
wpłynie na strukturę polskiej gospodarki. To, co 
możemy dzisiaj powiedzieć to, że około jednej 
trzeciej polskich firm planuje zatrudnić uchodźcę z 
Ukrainy. To naprawdę dobry wynik w związku z 
tym, że to mniej więcej tyle firm, ile planuje zwięk-
szenie zatrudnienia w najbliższym czasie lub uzu-
pełnienie braków kadrowych. 

Czy firmy, które wycofały się z Rosji znajdą swoje 
nowe miejsce w Polsce? Czy jesteśmy gotowi na 
ich przyjęcie? Jak ich obecność w naszym kraju 
mogłaby wpłynąć na polską gospodarkę? 

Rosja była pierwszym krajem w Europie pod 
względem inwestycji typu greenfield w 2021 roku, 
druga była Wielka Brytania, a trzecia Polska. Ze 
względu na wojnę Rosja przestanie być tak atrak-
cyjnym miejscem do inwestowania, a kraj łamiący 
prawo własności od czasu osadzenia Michaiła Cho-
dorkowskiego w łagrze, może utracić wiele z pla-
nowanych dotychczas inwestycji. Także wiele bę-
dzie deinwestycji, ale mogą one być kierowane do 
krajów pochodzenia firmy, czy m.in. Niemiec, czy 
Francji. 

Jednakże pamiętajmy, że Polska jest krajem bardzo 
bliskim geograficznie wojnie na Ukrainie, co po-
woduje, że awersja do ryzyka będzie też dotykać 
częściowo naszego kraju nawet po zakończeniu 

wojny. Niemniej jednak Pol-
ska ma szanse, by przejmo-
wać inwestycje, które wcze-
śniej były lokowane w rosyj-
skie nowoczesne usługi biz-
nesowe.  

W 2020 roku Rosja wyeks-
portowała do Unii Europej-
skiej usługi biznesowe war-
te 2,5 mld euro, teleinfor-
matyczne na kwotę 0,8 mld 
euro oraz finansowe o war-
tości 0,26 mld euro. Sankcje 
oraz wstrzymanie eksportu 

przez Rosję oznaczają pogłębienie niedoborów na-
wozów w Unii. Dotychczas produkcja nawozów była 
skoncentrowana w Rosji i Chinach. Produkcja bę-
dzie przenoszona do Europy dla zapewnienia bez-
pieczeństwa żywnościowego, na czym oczywiście 
może próbować korzystać polski biznes. 

Jak „odczarować” zaklęty gąszcz utrudnień krę-
pujących polską przedsiębiorczość? Czy jest spo-
sób na stworzenie transparentnego, prostego i 
zrozumiałego dla wszystkich systemu podatkowe-
go, tak aby wspierał on energię twórczą ludzi biz-
nesu, a nie marnotrawił ją na walkę z brakiem 
jednoznaczności skomplikowanych przepisów, 
uznaniowością interpretacji oraz opresją urzędo-
wej biurokracji? 

Myślę, że w XXI wieku przy rosnącym poziomie 
skomplikowania gospodarki, wpływie różnych grup 
interesu na ostateczny kształt regulacji i ewolucji 
globalnego systemu podatkowego przez porozu-
mienia międzynarodowe, będzie bardzo trudno 
mówić o prostocie i przejrzystości systemu podat-
kowego.  

To nie jest ten etap rozwoju gospodarczego euro-
pejskich, a zwłaszcza zachodnich gospodarek. Co 
nie znaczy, że nie można pewnych kwestii robić le-
piej i przykładem dla Polski może być estoński sys-
tem podatku korporacyjnego, który zwiększył sto-
pę inwestycji w tym kraju na początku lat 2000. i 
wspomagał rozwój gospodarczy. Jego tajemnicą 
było to, że właściciele spółek płacili podatki dopie-
ro w momencie wypłaty dywidendy, a nie wcze-
śniej. Zmuszało to ich do reinwestycji kapitału, a 
jeżeli ktoś chciał zarobić, to płacił podatek. Mecha-
nizm ten stopniowo jest implementowany w Polsce 
i korzysta już z niego kilka tysięcy firm. Jednak 
moim prywatnym zdaniem mógłby on być elemen-
tem powszechnie obowiązującym w Polsce. 

Dziękuję za rozmowę 
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Polska również za-
płaci wysoką cenę za 
rosyjską i białoruską 
inwazję na Ukrainę

Niezależnie od na-
szego zaangażowania 
zapłacimy koszt go-

spodarczy, inflacyjny 
za agresję Rosjan

Sankcje spowodowały 
także natychmiastowy 
wzrost inflacji – ceny 
w Rosji rosną o około 

2 proc. tygodniowo
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Bilans błędów amerykańskiego wywiadu jest 
przytłaczający. Mylą się od czasu zbombardo-
wania Pearl Harbor przez Japonię w 1941 r., aż 

do 2021 roku, kiedy to oszacowali, że talibowie będą 
potrzebowali co najmniej pół roku, aby przejąć wła-
dzę w Afganistanie po opuszczeniu go przez wojsko 
amerykańskie. Tymczasem wystarczyły im zaledwie 
trzy tygodnie. Na liście porażek amerykańskich 
agencji wywiadowczych są też m.in.: radziecka bom-
ba atomowa, wystrzelenie przez ten kraj „Sputnika”, 
inwazja Iraku na Kuwejt, zamach 11 września 2001 r., 
związki Saddama Husajna z Al-Kaidą, czy iracka broń 
masowego rażenia. 
Jest jednak coś, czym wywiad USA może pochwalić 
się dziś przed całym światem. Bo tym razem się nie 
pomylił, chociaż mało kto uwierzył ich doniesieniom. 
Chodzi o atak Rosji na Ukrainę. Przez wiele tygodni 
USA ostrzegały, że Władimir Putin przygotowuje in-
wazję, która rozpocznie się od zmasowanego bom-
bardowania Kijowa samolotami i rakietami manew-
rującymi. Nie dali temu wiary ani Macron, ani Scholz. 
Nawet ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski 
uznał, że to zwykłe sianie paniki. Rosyjska telewizja 
państwowa RT informowała, że wszystko to jest 
ukartowane przez USA. Żartowała też z amerykań-
skiego straszenia rzeczniczka Kremla Maria Zacha-
rowa. Współpracownik WikiLeaks, dziennikarz Glenn 
Greenwald w zgodnym z nimi chórze twierdził, że 
nie będzie żadnej wojny. 

Pod kobiecym zarządem 

A jednak tym razem amerykańskie służby wywia-
dowcze się nie pomyliły. Na ich czele stoi obecnie 
Avril Haines. To pierwsza kobieta na stanowisku dy-
rektora wywiadu narodowego od czasu jego utwo-
rzenia przed 76 laty. Haines, zanim objęła to stanowi-
sko, prowadziła dość nieszablonowe życie. Porzuciła 
studia na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, by wraz ze 
swoim chłopakiem kupić za pół ceny bar prowadzony 
wcześniej przez handlarza narkotyków. Ten lokal w 
Baltimore City, niedaleko Waszyngtonu, przekształ-
cili w dobrze prosperującą kawiarnio-księgarnię, 
gdzie odbywały się odczyty poezji erotycznej. To 
wszystko wydaje się nie pasować do kogoś, kto miał 
w przyszłości zostać szefem największego aparatu 

szpiegowskiego w historii. W USA funkcjonuje 17 róż-
nych agencji szpiegowskich, zatrudniających ponad 
pół miliona osób. W tym roku dysponują one impo-
nującym budżetem wynoszącym 84,1 mld dolarów, 
czyli 76 mld euro. To mniej więcej tyle, ile Wielka 
Brytania i Francja wydają łącznie na obronę. 

Jak się udało przewidzieć agresję na Ukrainę? Rosja 
to dyktatura, która w skrajny sposób kontroluje in-
formacje. Krajem rządzi były szpieg KGB z pomocą 
czterech innych byłych członków KGB i generała. Jest 
jednak jeden kluczowy element. W 2018 r., za czasów 
prezydenta Donalda Trumpa, USA zmieniły swoją 
strategię obronną z walki z terroryzmem i wojny 
asymetrycznej na konflikt konwencjonalny. Chodziło 
o przygotowanie się do wojny z Chinami i, w pewnym
stopniu, z Rosją. Agentom łatwiej było jednak prze-
niknąć do Rosji. 30 lat po upadku Związku Radziec-
kiego Amerykanie wciąż mają ogromne doświadcze-
nie związane z zimną wojną. Przy tym podobieństwo
kulturowe między Stanami Zjednoczonymi a Rosją
jest o wiele większe niż między Stanami Zjednoczo-
nymi a Chinami. Dodatkowo przeżywająca regres go-
spodarczy Rosja oszczędza na zabezpieczeniach, co
znacznie ułatwia włamywanie się do jej systemów
łączności. Umożliwiło to sporą kontrolę nad tym, co
robią i co planują Rosjanie. Dzięki temu już we wcze-
snych godzinach rannych 24 lutego Waszyngton po-
informował, że wojna może wybuchnąć w ciągu kilku
minut, ponieważ odbyło się posiedzenie rosyjskiego
Sztabu Generalnego. Godzinę później rozpoczęły się
bombardowania.

Niewiarygodny Putin 

Ujawnienie planów Rosji przez USA nie jest niczym 
nowym. Już w 1962 r. Stany Zjednoczone pokazały 
Organizacji Narodów Zjednoczonych rakiety nukle-
arne, które ZSRR rozmieścił na Kubie. Z kolei w 1980 
r. rząd Jimmy’ego Cartera dał do zrozumienia Mo-
skwie, że wie, iż Rosja przygotowuje się do inwazji na
Polskę. Upublicznienia tej informacji chciało wtedy
samo wojsko, zwykle kojarzące się z tajemnicą. W
rzeczywistości amerykańscy generałowie od lat ch-
cieli, by administracja Obamy i Trumpa ujawniała in-
formacje uzyskane przez szpiegów. Służyć to miało
przeciwdziałaniu rosyjskiej i chińskiej propagandzie
w mediach społecznościowych, sieciach telewizyjny-
ch czy organizacjach takich jak WikiLeaks. Te działa-
nia sprawiły, że dziś wiarygodność Putina jest zero-
wa. Także dlatego, że on sam zaprzeczał, że zaatakuje
Ukrainę. A w toczącej się obecnie wojnie narracja ki-
jowska dominuje nad rosyjską.

Także w czasie walk wywiad amerykański odegrał 
kluczową rolę. Informacje pozyskiwane są głównie 
drogą elektroniczną, ale prawdopodobnie także z 
udziałem szpiegów działających w Rosji. Dzięki temu 
Waszyngton może informować Ukraińców w czasie 
rzeczywistym, jakie są ruchy rosyjskich wojsk – do-
kąd zmierzają wrogie kolumny, jakie jednostki się w 

nich znajdują i jakie są ich cele. Nie ma już czegoś ta-
kiego jak zaskoczenie. Nie zadziałały nawet kierowa-
ne przez Moskwę cyberataki. W tym przypadku jest 
to jednak przede wszystkim zasługa Microsoftu ma-
jącego gigantyczne doświadczenie w zwalczaniu ro-
syjskich hacków. 

Nie wszystko jednak dało się przewidzieć. Wojna trwa 
dłużej niż przypuszczano i okazało się, że dysponują-
cy przede wszystkim artylerią Ukraińcy są w stanie 
zatrzymać rosyjskie kolumny pancerne. Zaskakują 
podawane przez USA straty Rosji – liczba 5 800 żoł-
nierzy zabitych już w pierwszym tygodniu wojny. Je-
śli to tempo się utrzyma, już po dwóch tygodniach 
zginie więcej Rosjan niż wszystkich ich żołnierzy, 
którzy polegli w ciągu dziewięciu lat wojny w Afgani-
stanie. 

Niestety, nie wygląda to wszystko tak optymistycznie, 
jak się wydaje. Według amerykańskich szpiegów Ro-
sja ostatecznie wygra tę wojnę, gdyż dysponuje siłą 
zbrojną znacznie większą niż przeciwnik. Szacunki 
służb wywiadowczych wskazują, że Moskwa straciła 
w pierwszym tygodniu wojny od 350 do 500 czołgów, 
wobec 250 ukraińskich. Tyle tylko, że te 500 czołgów 
to zaledwie 5 proc. wszystkich posiadanych przez 
Rosję. Tymczasem 250 to aż 10 proc. ukraińskich. Ki-
jowowi zabraknie w końcu środków pancernych. A to 
tylko jeden z przykładów ogromnej dysproporcji sił 
obu stron tego konfliktu. Rosja ma więc duże szanse 
na zdobycie Kijowa i znacznej części Ukrainy, co 
zresztą nie musi zakończyć wojny. Oznacza to nato-
miast rozpad kraju, przedłużającą się wojnę party-
zancką i być może nowy Afganistan dla Rosji. Tyle że 
w tym przypadku chodzi o państwo leżące w Europie. 

Źródło: El Mundo
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Amerykański wywiad wspomaga Ukrainę
Jeśli chodzi o agencje wywiadowcze, 
znane są tylko ich porażki. Tak twierdzą 
główni zainteresowani, czyli szpiedzy. 
Mówią też o tym, że odnieśli wiele 
sukcesów, ale nie mogą się nimi 
pochwalić, gdyż nie wolno im ich 
ujawniać. 
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Europa mogłaby uniezależnić się od rosyjskich dostaw gazu. We wschod-
niej części Morza Śródziemnego odkryto bowiem duże jego złoża. Ame-
rykańska służba geologiczna (US Geological Survey) szacuje, że zaspo-

koiłyby one nawet przez 76 lat zapotrzebowanie całej Unii Europejskiej. 
Region, w którym prace poszukiwawcze prowadzone są od 2009 r., posiada 122 
bln stóp sześciennych gazu oraz 1,7 mld baryłek ropy naftowej. Główne złoża to 
Tamar, Lewiatan, Afrodyta, Zohr, Kalipso i Glaucus. 
Jednym z najaktywniejszych w poszukiwaniach surowca jest Izrael, który zago-
spodarował złoże Tamar. Egipt wykonuje natomiast odwierty w swojej wyłącz-
nej strefie ekonomicznej. Mając niedobory gazu, wstrzymał jego eksport. Z ko-
lei dzięki odkryciom u wybrzeży Grecji i Cypru utworzono tzw. Wschodniośró-
dziemnomorskie Forum Gazowe, którego celem jest budowa regionalnego ryn-
ku gazu i koordynacja polityk w tym zakresie. 
Jednak Europa zrezygnowała z takiej możliwości uniezależnienia się od Rosji. 

EastMed bez poparcia USA 
Gaz ze wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego miał prawdziwą szansę 
stać się alternatywnym źródłem dla gazu rosyjskiego. Ostatecznie uniemożliwi-
ła to zmiana administracji w Stanach Zjednoczonych, która wycofała poparcie 
dla podmorskiego rurociągu EastMed mającego zoptymalizować koszty zago-
spodarowania megazłoża. 
Eksperci firmy prawniczej Dentons przygotowali raport, z którego wynika, że 
Izrael, Grecja i Cypr podjęły wysiłki w celu przezwyciężenia przeszkód handlo-
wych i politycznych na drodze do sprowadzenia gazu do Europy, aby sfinanso-
wać rozwój swoich zasobów. W 2016 r. te trzy kraje ogłosiły zamiar budowy ga-
zociągu, który dostarczałby gaz z wód izraelskich do Europy przez Grecję i 
Cypr. Planowano go ukończyć do 2025 r. Koszt budowy miał wynieść 6 mld 
euro. Na etapie opracowywania koncepcji Unia Europejska udzieliła wsparcia, 
przeznaczając ponad 34,5 mln USD na przeprowadzenie badań technicznych, 
ekonomicznych i środowiskowych. 
W 2019 r. Komisja Europejska nazwała EastMed projektem będącym przedmio-
tem wspólnego zainteresowania. Wówczas też administracja Donalda Trumpa 
poparła koncepcję dywersyfikacji dostaw energii do Europy i zmniejszenia na-
pięć granicznych w tym regionie. 
Wszystko dobrze wyglądało do stycznia 2020 r. Poczyniono w tym czasie spore 
postępy. W sprawie bezpieczeństwa obiektu i wspólnego systemu podatkowego 
zostało podpisane „historyczne porozumienie” między Izraelem, Grecją i Cy-
prem. Sprzeciwiały się jedynie, nienależące do forum gazowego, Turcja i Liban. 

Śmiertelny cios dla gazu? 
Trwająca dwa lata pandemia zmieniła wiele w sprawie budowy EastMed. Kraje 
przyspieszyły bowiem realizację planów transformacji energetycznej. Prioryte-
towym stało się wprowadzenie obowiązkowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju. To wpłynęło na decyzję Rady Europejskiej, która w połowie grudnia 
postanowiła nie wspierać już nowych projektów związanych z gazem ziemnym i 
ropą naftową. Obecnie, fundusze programu „Łącząc Europę”, nie mogą być wy-
korzystywane na budowę gazociągów. Uniemożliwiło to również budowę inne-
go gazociągu – Midcat, który miał przedłużyć trasę przesyłu gazu algierskiego 
do Europy przez Hiszpanię. 
Co prawda Komisja Europejska ostatecznie dopuściła gaz ziemny do taksono-
mii, ale jedynie jako energię przejściową. W związku z tym projekty związane z 
budową nowych gazociągów nie mogą otrzymać wsparcia w postaci funduszy 
europejskich. 
W połowie bieżącego roku Bruksela zamierza przedstawić pakiet leżących we 
wspólnym interesie projektów. Stawia jednak na wodór. Oczekuje się, że kraje 
członkowskie zdecydują się na poszukiwanie systemów samozaopatrzenia, co 
pozwoli im uniezależnić się od dostaw zewnętrznych. Chodzi o uniknięcie sy-
tuacji, gdy Europejczycy, chociaż uniezależnią się od Rosji, to popadną w zależ-
ność od trójki krajów śródziemnomorskich. Muszą jednak dotrwać do momen-
tu, gdy gaz będzie można zastąpić wodorem, co oznacza konieczność poradze-
nia sobie w okresie przejściowym, który może się przeciągnąć nawet do roku 
2050. 

Podwodny kabel 
Stany Zjednoczone wspierają natomiast budowę EuroAsia Interconnector. Jest 
to połączenie HVDC pomiędzy grecką, cypryjską i izraelską siecią elektroener-
getyczną za pośrednictwem najdłuższego na świecie podmorskiego i lądowego 
kabla energetycznego o łącznej mocy 2000 MW i długości 1 208 km. W przyszło-
ści umożliwi on eksport energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źró-
deł energii. Uruchomienie planowane jest na 2024 r. EuroAsia, zanim jeszcze 
rozpoczęła się budowa, otrzymała 100 mln euro z planu naprawczego i 657 mln 
euro z unijnego instrumentu „Łącząc Europę”, a jej całkowity koszt szacuje się 
na 2,5 mld euro. 
Ta strategiczna zmiana skłoniła na przykład Izrael do ogłoszenia zawieszenia 
poszukiwań gazu, aby skupić się na odnawialnych źródłach energii. 

Źródło: El Economista

Europa zrezygnowała z energetycznego 
uniezależnienia się od Rosji
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Każdy kraj definiuje sobie swoje cele polityki zagranicznej i stara się je realizować. 
Na dziś, podstawowym celem Polski powinno być zachowanie jak najlepszej pozy-
cji w Unii Europejskiej, przy jednoczesnej trosce o niepoddanie się dominacji inny-

ch. Ten rozumiany na różne sposoby truizm może być kwestionowany. Wiele zależy od od-
biorcy, jego osobistych zapatrywań oraz wagi, jaką przywiązuje do idealizmu i realizmu w 
polityce. Esencją realizmu jest powszechnie znana maksyma wypowiedziana w Izbie Gmin 
przez Henrego Temple „Wielka Brytania nie ma wiecznych sojuszników ani wiecznych 
wrogów; wieczne są tylko interesy Wielkiej Brytanii i obowiązek ich ochrony”. 
Uprawianie dyplomacji jest zawsze grą, jednak całkowite poddanie się instrumentalnemu 
utylitaryzmowi, który rozgrzeszy nas z nieuczciwości w polityce, ma też drugą stronę. Je-
żeli ktoś jest zawsze szulerem w swej grze, partner rozgrywki będzie brał to pod uwagę. 
Stąd nastawienie jedynie na cel, z pominięciem wszelkich zasad etycznych, przyniesie 
szulerowi ostatecznie szkody, gdyż w przyszłości może nie znaleźć partnera do gry lub zo-
stanie „przeczytany” w nieoczekiwany dla niego sposób… 
Czy Niemcy są w stanie porzucić koncepcję Mitteleuropa opisaną przez Neumanna? Czy są 
w stanie wyzbyć się jej podstawy, w postaci misji kulturowej, wygłoszonej przez Heinricha 
von Gagern? Mało kto zdaje sobie sprawę, że austriacka Mittleeuropa miała niewiele 
wspólnego z jej późniejszą, niemiecką wersją. Pierwsza skupiała się na kooperacji, druga 
dominacji, chociaż warto przypomnieć koncepcję Niemca – Naumanna, który oczekiwał 
stworzenia strefy wymiany gospodarczej i kulturalnej. Nie da się ukryć, że inspirował się 
Austriakami, a jego koncepcje, jako zbyt liberalne, zostały szybko odrzucone. 
Wraz z rosnącym szowinizmem pojawił się pomysł na Polnischer Grenzstreifen, czyli bu-
for złożony z ziem polskich, który ma być wchłonięty do niemieckiego imperium. Gen. Lu-
dendorff oczekiwał wchłonięcia 20.000 km2 przez II Rzeszę i przesiedlenia ludności pol-
skiej oraz żydowskiej (jako niepełnowartościowych) na wschód. Stąd był już tylko krok do 
idei Lebensraum, twórczo i zbrodniczo rozwiniętej przez nazistów jako Generalplan Ost, 
na nasze szczęście nie w pełni zrealizowanej. 
Jak łatwo zauważyć, pojęcie Mittleeuropa, wzbudzająca tak wiele obaw w Polsce, można 
odbierać na wiele sposobów. 
Czy naprawdę Niemcy na nas tak dybią, jak się wielu Polakom wydaje? Polskie doświad-
czenia historyczne oraz naciski ostatnich lat i „obróbka” medialna mogłyby prowokować, 
do takich wniosków. Patrząc jednak bezemocjonalnie, rzecz wygląda nieco inaczej. O ile 
przykładów na to, iż Niemcy czują swą misję kulturową/cywilizacyjną względem świata na 
wschód od Odry mamy mnóstwo, to nie oznacza to jednocześnie, że jakiekolwiek agre-
sywne (nawet politycznie) pomysły stały się obowiązującą strategią. 
Jest naturalne, że władze Niemiec życzyłyby sobie, aby w Polsce rządził ktoś spolegliwy, 
ktoś, kim będzie rządził automatyzm wpatrywania się w potrzeby Berlina i ich realizację. 
Mamy więc kolejne próby wspierania opcji, zgodnych z niemieckim interesem (co jest cie-
kawe), godzących w interesy partii najczęściej wiązanej z Niemcami. Metodycznie urabiana 
jest nawet opinia publiczna w samych Niemczech, aby uzasadnić taką politykę względem 
wschodniego sąsiada.  
Musimy mieć świadomość, że samostanowiąca i silna Polska, jest opcją z punktu widzenia 
Niemiec, niekorzystną. Wymusza to na politykach niemieckich działania, które nie mogą 
się nam podobać. Niestety nie możemy z tym nic zrobić. Chociaż, w wyniku bezpreceden-
sowego kryzysu uchodźczego i pomocy, jakiej Polacy udzielają Ukraińcom, wydaje się, że w 
społeczeństwie niemieckim narasta dysonans pomiędzy przekazami o ksenofobicznych 
Polakach a tym, co mogą obserwować w mediach. Zjawisko to pogłębiło się poprzez tem-
poralny rozwód mediów z władzą, co spowodowane było sposobem potraktowania prezy-
denta Zełenskiego przez Bundestag. Nie powinniśmy mieć jednak złudzeń, to zjawisko 
przejściowe. Priorytety są zawsze priorytetami, nawet gdy czasem znikają sprzed oczu. 

Niemcy, nieco kuchennymi drzwiami, dzięki politykom Beneluksu, Francji oraz USA, zo-
stały wprowadzone na salony, jako samotny lider Europy. Warto tutaj podkreślić, że trudno 
dopatrzyć się jeszcze kilkadziesiąt lat temu działań Niemców, które wyniosłyby ich do tej, 
jakże wysokiej pozycji. 
To wszystko składa się na korpus projektu cywilizacyjno-kulturowego Niemiec, który 
promieniuje na niemiecką politykę zagraniczną i ekonomiczną. Niezależnie od tego, czy 
mamy do czynienia z politykami o lewicowych, czy prawicowych poglądach, którzy mogą 
sprzeczać się w wielu sprawach dotyczących polityki niemieckiej, to istnieje twarde jądro 
spraw, które jednoczą cały świat polityczny Niemiec.  
Niechętnie przywoływany heglowski termin Volkgeist, dobrze tłumaczy, to co czują polity-
cy niemieccy. Chodzi tu o poczucie tego, że wyjątkowość niemiecka to przede wszystkim 
powinność w stosunku do swego kraju i otoczenia, które się doskonale zazębiają. Uznając 
swój czas „błędów i wypaczeń”, czyli Hitleryzm, zupełnie zapominają, że gloryfikowane ce-
chy: dyscyplina i pracowitość, były doskonałym akceleratorem zbrodni dokonanych na 
„podludziach” pochodzenia żydowskiego i słowiańskiego czy romskiego.  
W doskonały sposób udało się wyeliminować militarystyczną cześć etosu niemieckiego 
narodu, choć poczucie krzywdy Wersalu, a później Poczdamu nie znikło. Zmieniło tylko 
swoją wagę, stając się sentymentem. Wspomniane poczucie krzywdy i wyjątkowości splo-
tły się z pokutą i misją dziejową oraz kulturową Niemiec. W ten sposób stworzono staro-
nową tożsamość niemiecką, a niemieckie błędy, skutkowały krzywdami, jakich doświad-
czyli i jakie uczynili innym. Jednak Volkgeist, choć już nieco inny – pozostał. 
Gdy zastanowimy się nad tym, że Niemcy swoją kulturę (w tym prawną) uważają za wzo-
rzec dla innych, a objaw innych myśli odbierają jako zagrożenie, nie może dziwić, że jeżeli 
władza innego kraju w Europie stanowi zagrożenie dla niemieckiego projektu. Z punktu 
widzenia niemieckiego rozumienia świata, taka sytuacja wymaga rozwiązania. Ktoś mógł-
by zarzucić orwellowskie dwójmyślenie, gdzie demokratyczność jest świętością, lecz jeżeli 
ta demokratyczność uderza w niemiecki projekt cywilizacyjny, to przestaje być demokra-
tycznością.  
Ścisłe związki wielu niemieckich polityków z Putinem nie raziły nikogo, chociaż nikt nie 
miał też chyba wątpliwości, jaki charakter ma jego władza i jak drastycznie różni się to od 
niemieckich wartości. Do czasu buntu mediów, po żenującym zachowaniu Bundestagu, 
nie było widać problemów etycznych związanych z pobieraniem wynagrodzenia z Rosji i 
pełnieniem przez Niemcy funkcji rzecznika interesów Kremla.  
Można ponownie przywołać dwójmyślenie, ale nie do końca będzie to trafne, z niemiec-
kiego punktu widzenia. Scisłe związki z Rosją, sprzedanie rurociągów i magazynów Rosja-
nom, zakup pól gazowych na terenie Rosji, wspólna inicjatywa Nord Stream i wiele innych, 
powinniśmy traktować nie jako geszeft, ale misję Niemiec. Elitom niemieckim wydawało 
się, że mogą Rosję ucywilizować na swój sposób, wiążąc ją ekonomicznie i inwestując. W 
praktyce okazało się, że projekt cywilizacyjny poniósł klęskę, a pozostał interes, który 
pachnie nieszczególnie. 
Wcześniej nieśmiałe, teraz bardziej zdecydowanie Niemcy stawiają siebie jako „lidera Eu-
ropy”. Stąd wynikały tak bardzo negatywne reakcje na niezbyt wybredne próby Trumpa, 
stawiania Niemiec „do pionu”. Obecnie Binden bardziej subtelnie, ale prowadzi politykę 
„wymuszeń”, zapoczątkowaną przez Trumpa, a czasy niemieckiego lawirowania i ucieczki 
od interesów Zachodu, powoli odchodzą w niebyt. Możemy oczekiwać, że samodzielność 
polityki Niemiec i co za tym idzie Unii Europejskiej względem Chin czy Rosji, staje się na 
naszych oczach historią. Który kraj będzie nowym „liderem Europy”? 

Krzysztof Jaroszuk
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Aporie realne, wizerunkowe i mentalne, paradoksy polityki międzynarodowej Niemiec na Wschodzie.

Koniec kariery Niemiec w roli „lidera Europy”
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Wojna na Ukrainie trwa, a co będzie z unijną 
taksonomią energetyczną?

Komisja Europejska chce zaklasyfikować energię jądrową oraz gaz ziemny 
jako zielone źródła energii. Czy KE naprawdę wyda akt delegowany klasy-
fikujący gaz i energię jądrową jako zieloną energię, nawet jeśli nazwie je 

energią przejściową? – pyta francuska gazeta „Le Point”. Zwłaszcza że opubliko-
wano ostry raport ekspertów Komisji będący jednak opinią czysto doradczą. 
Eksperci Europejskiej Platformy na rzecz Zrównoważonego Finansowania, czyli 
grupa około 50 osób, przyznali, że energia jądrowa i gaz mogą przyczynić się do 
osiągnięcia celów UE w zakresie dekarbonizacji, podkreślili jednak, że klasyfika-
cja zrównoważonych źródeł energii, znana jako taksonomia, nie jest właściwym 
narzędziem. „Ustalone kryteria nie gwarantują, że nie wystąpi znacząca szkoda 
dla innych celów środowiskowych” – napisali. Ich zdaniem projekt aktu delego-
wanego Komisji jest sprzeczny z kilkoma celami tej taksonomii, zwłaszcza z ce-
lami dotyczącymi ochrony wód, ochrony różnorodności biologicznej, zapobie-
gania zanieczyszczeniom i gospodarki obiegowej. 
Dziś już wiadomo, że KE przyjęła projekt – gaz i atom mają być traktowane jako 
zielone źródła energii. Jest to po myśli tak Niemiec, jak i Francji. 

Francuskie sprzeczności 
Państwa członkowskie sprzeciwiające się energii jądrowej informowały Komisję 
o swoim stanowisku wobec włączenia atomu do taksonomii. Negatywne zdanie
w imieniu rządu federalnego wyraził m.in. Robert Habeck, niemiecki minister
gospodarki i klimatu i zarazem ekolog. „Etykietowanie energii jądrowej, która
jest technologią wysokiego ryzyka, jako energii zrównoważonej jest błędem” –
ostrzegał 1 stycznia. Twierdził, że elektrownie atomowe będą długofalowo od-
działywać na ludzi i środowisko. Tłumaczył, że odpady radioaktywne to problem
na setki lat. Zauważył, że brak jest przy tym ścisłych kryteriów bezpieczeństwa.
Powiedział, że „z punktu widzenia rządu federalnego energia jądrowa nie jest
zrównoważona. Odrzucamy zatem włączenie jej do aktu delegowanego na mocy
rozporządzenia w sprawie taksonomii. Nie można wykluczyć poważnych awarii,
które niosą ze sobą transgraniczne i długoterminowe zagrożenia dla ludzi i śro-
dowiska na dużą skalę (tzw. ryzyko rezydualne). Energia jądrowa jest droga, a
kwestia ostatecznego usuwania odpadów nie została rozwiązana. Im dłużej dzia-
łają elektrownie jądrowe, tym ważniejszy staje się problem odpadów promienio-
twórczych. Jednocześnie budowa nowych elektrowni jądrowych nie stanowi
krótkoterminowej szansy na wyeliminowanie węgla, źródła energii emitującego
szczególnie dużo CO2, ponieważ odpowiednie procesy zatwierdzania i budowy
trwają zazwyczaj dziesięciolecia”.

Niemiecki polityk uważa też, że to „zielone kłamstwo” może nie zostać zaakcep-
towane na rynkach finansowych. A celem taksonomii jest przyciągnięcie kapita-
łu niezbędnego do transformacji energetycznej. Do rynku finansowego będzie 
więc należała ostateczna decyzja, czy uznać europejską taksonomię, czy też nie. 

„Francja pod rządami François Hollande’a przyjęła pod koniec 2015 r. krajowy 
znak zrównoważonego finansowania (GreenFin), certyfikowany przez eksper-
tów, w ślad za Porozumieniem Paryskim i COP21. Jednak etykieta ta wyraźnie 
wyklucza ze swojej nomenklatury gaz i energię jądrową… Europejscy ekolodzy 
nie są ostatnimi, którzy wyśmiewają sprzeczności Francji, która wyklucza ener-
gię jądrową z własnej etykiety, by sześć lat później domagać się jej powrotu do 
etykiety europejskiej” – zauważa „Le Point”. 

Sytuacja w Europie obecnie jest taka, że działają 103 reaktory jądrowe. Kończące 
swój żywot elektrownie pierwszej i drugiej generacji wymagają inwestycji rzędu 
50 mld euro w najbliższej dekadzie na rozbudowę i modernizację. Będą musiały 
powstawać też nowe reaktory. 

W projekcie aktu delegowanego Komisja przewidziała, że pozwolenia na budowę 
elektrowni jądrowych trzeciej generacji, EPR-ów i SMR-ów (małych reaktorów 
modułowych) należy uzyskać przed 2045 r. Nie ma natomiast żadnych ograni-
czeń czasowych, jeśli chodzi o elektrownie czwartej generacji emitujące bardzo 
mało odpadów (eksperymentalny projekt ITER w Cadarache, którego pierwsza 
produkcja ma nastąpić w 2033 lub 2035 r.). 

Od energii jądrowej nie da się jednak uciec, gdyż jest niezbędna do dekarboni-
zacji kilku europejskich państw, takich jak Francja, Polska, Czechy, Węgry, Sło-
wacja, Rumunia czy Słowenia. Wymaga to jednak znacznych nakładów finanso-
wych. Dlatego tak ważny jest dla nich dostęp do „zielonego finansowania”. 

Niemieckie usprawiedliwianie użycia gazu 
Energia atomowa jest całkowicie potępiana przez Niemców, Austriaków, Luk-
semburczyków i Hiszpanów. Dotyczy to nawet SMR-ów. „Małe reaktory jądrowe 
powodują podobne problemy i dlatego nie mogą być uznane za zrównoważone” 
– podkreślał Robert Habeck w odpowiedzi dla Komisji Europejskiej.

Niemcy, nie godząc się na atom, bronią jednak gazu. Chcieli go w taksonomii 
jako energii przejściowej do 2030 r., ponieważ uzupełnia energie odnawialne, a 

nie zastępuje. Według nich elektrownie opalane gazem będą mogły przestawić 
się na ekologiczny wodór „w odpowiednim czasie”. Uważają przy tym, że Komisja 
nałożyła na elektrownie gazowe „nierealistyczne” wymagania. Według KE muszą 
one bowiem wykorzystywać co najmniej 30 proc. gazu odnawialnego lub nisko-
emisyjnego od 1 stycznia 2026 r., a od 1 stycznia 2030 r. co najmniej 55 proc. gazu 
odnawialnego lub niskoemisyjnego. Tymczasem w przypadku energii jądrowej 
nie mówi się o postępie technicznym. „Nie ma też wymagań dotyczących ochro-
ny przed aktami terrorystycznymi” – zauważył Habeck. 

Austria wniesie sprawę do Trybunału Sprawiedliwości? 
Austriacy w odpowiedzi skierowanej do Komisji 28 stycznia podkreślali, że ce-
lem taksonomii nie jest zakazanie różnych rodzajów energii. Nie wszystkie po-
winny być jednak sklasyfikowane jako zielone lub zrównoważone. Twierdzili, że 
szanują różne wybory państw członkowskich, nie zmienia to jednak faktu, że 
zielona etykieta nie może odejść od swojego celu i powinna pozostać „narzę-
dziem przejrzystości dla uczestników rynku, służącym do udzielania porad w 
zakresie zrównoważonych inwestycji i zapobiegania »greenwashing«”. Zwrócili 
się do krajów stawiających na atom: „nie zanieczyszczajcie tej zielonej etykiety 
energią, która nie jest zrównoważona” Ostrzegli, że jeśli akt delegowany Komisji 
zostanie przyjęty w takim kształcie, skierują sprawę do Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej (TSUE) w celu jego unieważnienia. Niemcy mogą przyłą-
czyć się do tego apelu, ponieważ oni również mają wątpliwości co do legalności 
projektu aktu delegowanego, który uwzględnia energię jądrową jako energię 
przejściową. 

Komisja podjęła decyzję 
Warto pamiętać, że akt delegowany to zaproponowane przez Komisję rozporzą-
dzenie mające bezpośrednie zastosowanie, które może zostać przyjęte lub od-
rzucone jedynie przez Parlament Europejski i Radę. Nie ma przy tym możliwości 
wprowadzenia w nim zmian. W Parlamencie jest przegłosowywany zwykłą więk-
szością głosów w komisji (ECON) i bezwzględną większością głosów na posie-
dzeniu plenarnym. W Radzie, aby go unieważnić, większość musi mu się sprze-
ciwić. Oznacza to odrzucenie go głosami 55 proc. członków reprezentujących 65 
proc. ludności europejskiej. 

Mimo sprzeciwów wielu państw członkowskich 2 lutego zapadła jednak decyzja, 
że i gaz, i atom będą klasyfikowane jako zrównoważone inwestycje w UE. 

Ponad miesiąc temu, zwyrodniały bandyta rządzący Rosją zaatakował Ukrainę. W 
Unii słychać głośne deklaracje o koniecznym uniezależnieniu się od rosyjskich 
węglowodorów. Czy oznacza to, że Komisja Europejska opracuje „nową takso-
nomię” energetyczną? 

Źródło:Le Point
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

To myśl Aleksandra Dugina leży u podstaw działań Putina – uważa „Haaretz”. 

Ideolog Putina chce 
Aktualnie wszyscy – od wszelkich agencji wy-

wiadowczych przez dyplomatów, przywód-
ców państw po komentatorów politycznych 

oraz dziennikarzy – zastanawiają się nad tym, jakie 
intencje ma rosyjski prezydent Władimir Putin oraz 
jaki cel stoi za inwazją na Ukrainę. Nie jest to jednak 
proste i jeśli naprawdę zależy nam na przejrzeniu 
światopoglądu Putina i warunkowanej przez niego 
wizji geopolitycznej, która pchnęła go do różnych 
ruchów militarnych w ciągu ostatnich lat – włączając 
w to inwazję na Ukrainę – należałoby zacząć od 
przeanalizowania słów Aleksandra Dugina. 
Zachodnie media określają czasem Aleksandra Du-
gina mianem „Rasputina Putina”. Jest to z pewnością 
najbardziej wpływowy spośród współczesnych filo-
zofów politycznych w Rosji. Przyjmuje się, że to Du-
gin napędza rosyjską ideologię w XXI wieku i to wła-
śnie jego idee ukształtowały orientację polityczną 
współczesnych elit rządzących Rosją. W samej Rosji 
Dugin uchodzi za twórcę „rosyjskiej wiosny”, nato-
miast na Zachodzie często mówi się o jego niemal 
magicznym wpływie na Moskwę i jej decyzje. Ponie-
waż Dugin był zaangażowany w kryzys na Ukrainie 
od 2014 r., Stany Zjednoczone i Kanada zakazały mu 
przekraczania ich granic – jest jedynym intelektu-
alistą, na którego nałożono takie ograniczenie. 

Aleksander Dugin urodził się w 1962 r. w Moskwie. 
Ojciec jego należał do radzieckiego wywiadu woj-
skowego i miał rangę pułkownika. Od dziecka Dugin 
wyrażał zainteresowanie mistycyzmem, spiryty-
zmem oraz politycznym radykalizmem. Należał do 
podziemnych stowarzyszeń występujących przeciw-
ko władzy radzieckiej. Łączono w nich mistyczne idee 
z ultranacjonalizmem czy faszyzmem. Nic zatem 
dziwnego, że Dugin zajął się wtedy między innymi 
tłumaczeniem na język rosyjski wybranych pism Ju-
liusa Evoli, włoskiego ezoteryka i myśliciela, który 
miał spory wpływ na faszystowskich i nazistowskich 
intelektualistów z lat 20. i 30. XX wieku. Evola wyraź-
nie krytykował modernizm, szczególnie zaś sprzeci-
wiał się liberalizmowi, postępowi i stawianiu na pie-
destale takich wartości jak wolność i równość. Dugin 
z czasem przejął te elementy światopoglądowe. Zda-
rzyło mu się nawet wyrazić podziw dla SS, a także 
działać pod pseudonimem Hans Sievers, który za-
czerpnięty był od wojennego zbrodniarza Wolframa 
Sieversa – sekretarza generalnego Ahnenerbe, nazi-
stowskiego instytutu badawczego, który w połowie lat 
30. założył Heinrich Himmler.

W latach 90. XX wieku, kiedy Związek Radziecki 
przestał istnieć, Dugin miał na swoim koncie już dwa 
doktoraty – z socjologii oraz z nauk politycznych. Po-
dejmował działalność w ramach różnych polityczny-
ch inicjatyw, na przykład był specjalnym doradcą 
rządu i jednym z założycieli Partii Narodowo-Bol-
szewickiej, w której łączono zasady bolszewickie z 
faszystowskimi. To skrajnie prawicowe ugrupowanie 
nawoływało do stworzenia nowego rosyjskiego impe-
rium sięgającego od Władywostoku po Gibraltar. 

W roku 1997 opublikowany został podręcznik autor-
stwa Dugina – „Fundamenty geopolityki”, który stał 
się jednym z podstawowych podręczników używany-
ch w Akademii Sztabu Generalnego armii rosyjskiej. 
Niektórzy zachodni obserwatorzy określali go nato-
miast „rosyjskim odpowiednikiem Manifestu Desti-
ny”. 

W 2001 r. Dugin założył Partię Eurazji. Jej program 
opierał się na odrzuceniu globalizacji i tego, co za nią 
idzie, a także nawoływał do utworzenia bloku anty-
amerykańskiego, którego najważniejszym elementem 
miał być sojusz zawarty pomiędzy Rosją a krajami 

bałkańskimi i światem muzułmańskim – szczególnie 
Iranem. 

Aleksander Dugin utrzymuje bliskie relacje z rosyj-
skimi elitami politycznymi, wojskowymi i gospodar-
czymi. Był doradcą byłego wicepremiera i przewod-
niczącego Dumy Siergieja Jewgieniewicza Naryszki-
na. Ma bliskie związki z byłym doradcą ekonomicz-
nym Władimira Putina – Siergiejem Głazjewem. 
Współpracuje ze skrajnie prawicowym portalem in-
ternetowym Konstantina Małofiejewa, jednego z bli-
skich ludzi Putina, związanego także z rosyjskim wy-
wiadem. 

Z czasem Dugin zdobył też (nieoficjalny) status me-
diatora Moskwy, ponieważ przez lata wielokrotnie 
nawiązywał kontakty z władzami państw azjatyckich i 
europejskich. W roku 2014, w trakcie ukraińskiej re-
wolucji i obalenia tamtejszego prezydenta Wiktora 
Janukowycza, który działał na korzyść Rosji, Dugin 
wspierał rosyjskich separatystów i namawiał do roz-
poczęcia inwazji na Ukrainę. Posunął się nawet do 
krytykowania Putina za to, że wtedy tego nie zrobił. 
„Rosyjski renesans może zatrzymać się tylko w Kijo-
wie” – powiedział wtedy Dugin. Kiedy po starciach 
między separatystami a prozachodnimi Ukraińcami 
w Odessie Dugin udzielał wywiadu na temat postaw 
ukraińskiej ludności, jego przekaz był prosty i wy-
mowny: „Zabić ich! Zabić ich! Zabijcie ich!”. Wypo-
wiedź ta została zinterpretowana jako nawoływanie 
do rzezi, co poskutkowało społecznymi protestami 
oraz zwolnieniem Dugina ze stanowiska kierownika 
Katedry Socjologii Stosunków Międzynarodowych 
Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. 

Poglądy Dugina przenikają na najwyższe szczeble ro-
syjskiej władzy. W czasie aneksji Krymu wiosną 2014 
r. Putin i inni politycy wielokrotnie używali określe-
nia „Noworosja” (Nowa Rosja) wymyślonego właśnie
przez Dugina i nawiązującego do imperialistycznej
carskiej Rosji. Nie chodzi jednak o samo odrestauro-
wanie „Wielkiej Rosji”, ale o stworzenie kulturowej,
moralnej i duchowej alternatywy dla liberalnego Za-
chodu. Dla niego zachodni kryzys liberalizmu jest w
swej istocie „kryzysem metafizycznym”, a podejmo-

wany projekt intelektualny jest próbą znalezienia po-
rozumienia pomiędzy „ponowoczesnością” a trady-
cją. 

Dugin opublikował na ten temat już kilkadziesiąt 
książek, w którym przygląda się kryzysowi „ponowo-
czesności” z perspektywy politycznej, ale też filozo-
ficznej, geopolitycznej, antropologicznej i historiozo-
ficznej. Kiedy wypowiada się na tematy polityczne, 
używa często terminologii liturgicznej, a nawet apo-
kaliptycznej, którą wywodzi z bliskiego mu prawo-
sławno-chrześcijańsko-mistycznego świata. Dugin 
opiera się w swych pismach na wizji cywilizacyjnego 
starcia, w którym biorą udział różne koncepcje 
prawdy, człowieczeństwa i przynależnego mu syste-
mu wartości. 

W tym ujęciu walka z Zachodem nie jest walką poli-
tyczną w wąskim sensie. To walka absolutna, egzy-
stencjalna batalia o duszę rosyjską. Widać w tym in-
spiracje teoretyków faszyzmu i narodowego socjali-
zmu z początku XX wieku. Z tego powodu Aleksander 
Dugin uważany jest przez niektórych za najgroźniej-
szego filozofa współczesności. 

Czwarta teoria polityczna 
Zapytany o swoją ideologiczną orientację, Dugin od-
powie, że jest antyglobalistycznym pluralistą. Może 
nawet użyje terminu „pluwersalizm”, stanowiącego 
odpowiednik „uniwersalizmu”. Wydaje się bardzo lu-
bić ten termin, który zapożyczył od nazistowskiego 
prawnika Carla Schmitta. W każdym razie Dugin 
uważa, że narody to historyczne i organiczne jed-
nostki. Mają swoje tradycje i wartości, a także odręb-
ne koncepcje świata – wyłonione w sposób organicz-
ny w toku dziejów. Oznacza to między innymi, że kul-
tura jednego narodu nie może być oceniana na pod-
stawie kryteriów wypracowanych w ramach innej 
kultury – podobnie jedno państwo nie może swoich 
wartości narzucać drugiemu państwu. Dlatego Dugin 
tak bardzo sprzeciwia się globalizmowi – czy to w 
formie kulturowej, politycznej czy choćby ekono-
micznej.

Aleksander Dugin podczas konferencji Nowy Horyzont, Meszhed, Iran 2018 r. Źródło: Wikimedia Commons
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Zwłaszcza że przewodzą mu Stany Zjednoczone. 
Poddanie Ukrainy procesom globalizacji jest dla Du-
gina niczym innym jak jej westernizacją. 

W ogóle w koncepcji Dugina globalizacja to tylko za-
słona dymna dla amerykańskiego imperializmu, 
określanego przez niego mianem „imperializmu du-
chowego”. Pod tą przykrywką Amerykanie mieliby dą-
żyć do podporządkowania całego światu swojemu 
stylowi życia i liberalnym wartościom. Dugin nie krył 
swojej radości z wyboru Donalda Trumpa na prezy-
denta USA, bo spodziewał się po nim polityki izola-
cjonistycznej, dążenia do zlikwidowania NATO i 
ograniczenia międzynarodowych umów handlowych. 

Kwestie polityczne czy gospodarcze nie wyczerpują 
jednak doktryny Dugina. Dąży on do stworzenia 
światopoglądu holistycznego, obejmującego wszelkie 
strefy życia, opartego na założeniach egzystencjalny-
ch, metafizycznych i moralnych. Wychodzi on z zało-
żenia, że zachodnia cywilizacja jest obecnie w stanie 
upadku. Powodem tego jest jej zakotwiczenie w fał-
szywej filozofii czy fałszywym światopoglądzie wy-
wodzącym się z modernizmu. Dugin nazywa to „ka-
tastrofalnym błędem” i chętnie wskazuje różnego ro-
dzaju dowody na dezintegrację Zachodu – to między 
innymi relatywizm moralny, poprawność polityczna, 
polityka tożsamości, skrajny indywidualizm, osłabie-
nie społecznej solidarności, materialny utylitaryzm 
czy porzucenie tradycji i religii. 

Dugin jest zdania, że liberalizm nie jest już jedną z 
wielu teorii politycznych – przestał nią być po tym, 
jak Związek Radziecki upadł, a kapitalizm zatriumfo-
wał – zamiast tego zaczął być postrzegany jako histo-
ryczna konieczność, jedyna i bezkonkurencyjna droga 
rozwoju cywilizacji. Tak oto polityka i ekonomia sta-
piają się ze sobą, a globalny rynek dyktuje narodowe 
interesy, a nawet granice. W praktyce sprowadza się 
to głównie do ataku liberalnego Zachodu na cywiliza-
cje niezachodnie, który jest próbą wymazania ich 
wartości i kulturowej odrębności oraz zaprowadzenia 
liberalnego porządku dyktowanego przez Stany 
Zjednoczone. 

Dugin nie traktuje modernizmu jako okres historycz-
ny, lecz myślowy paradygmat, specyficzną epistemo-
logię opartą na zniesieniu świętości i triumfie mate-
rializmu. To właśnie materializm, determinizm i me-
chanizm miałyby wyznaczać dzisiejszą egzystencję, 
odbierając ludziom wewnętrzną wolność. To, co 
dawniej dawało człowiekowi dostęp do metafizyki, 
wzniosłości czy świętości, zostało obecnie zapomnia-
ne lub celowo wykorzenione. Skutkiem tego jest wy-
obcowanie i osamotnienie jednostki wyzbytej we-
wnętrznych doświadczeń, niemającej historycznej 
świadomości i wyalienowanej społecznie. 

Różnego rodzaju prawa i indywidualne wolności 
przedstawiane są na Zachodzie jako uniwersalnie 
obowiązujące prawdy, kiedy w rzeczywistości – w 
ujęciu Dugina – stanowią tylko sztuczne abstrakcje, 
ideologiczne narzędzia wykorzystywane przez roz-
maite grupy władzy, które chcą wpłynąć na zachowa-
nia mas i zabezpieczyć swoją dominację polityczną 
oraz ekonomiczną. Pod przykrywką uniwersalizmu, 
pozytywizmu i obiektywizmu buduje się dyktatorski 
aparat konstruujący liberalną świadomość. Dugin na-
zywa to „liberalnym dogmatyzmem” i ostrzega, że 
ostatecznym jego celem jest anulowanie kultury. To 
stan, w którym liberalne zasady doprowadzone zo-
stają do absurdu, a przez dyktatorskie zapędy tego 
rodzaju myślenia wszyscy zwracają się przeciwko 
wszystkim. 

Co jednak miałoby być alternatywą dla „liberalnego 
dogmatyzmu”? Dugin widzi tu szansę dla nowej teorii 
politycznej. Byłaby ona oparta na społecznej sprawie-
dliwości, narodowej suwerenności oraz wartościach 
tradycyjnych. W założeniu teoria ta łączyłaby spo-

łeczną lewicę i polityczną prawicę, rozum i wiarę, 
stare i nowe. Alternatywa ta została nakreślona przez 
Dugina w opublikowanym w 2009 r. traktacie 
„Czwarta teoria polityczna”. Najpierw przeprowadza 
on tam dekonstrukcję trzech dominujących para-
dygmatów politycznych wywodzących się z moderni-
zmu: liberalizmu, komunizmu i faszyzmu. 

Komunizm, zdaniem Dugina, nie udał się, ponieważ 
zbyt koncentrował się na materialistycznej interpre-
tacji historii i strukturach klasowych, postęp po-
strzegał jednokierunkowo i odrzucał religię. Faszyzm 
nie mógł się udać z powodu błędnego założenia su-
premacji rasowej i niepotrzebnemu kultowi państwa. 
Liberalizm jednak sprawił, że ludzie stali się słabi i 
oderwani od rzeczywistości, a w konsekwencji osłabił 
całe społeczeństwo. 

Na tak zarysowanym tle Dugin proponuje czwartą 
teorię polityczną, która nie była jeszcze uskutecznia-
na. Miejsce klasy (jak w komunizmie), państwa, rasy 
(jak w faszyzmie) czy jednostki (jak w liberalizmie) 
stawia on Dasein. Dasein to niemieckie słowo, które 
można przetłumaczyć jako „bycie tam” albo „bycie-
w-świecie”. Termin ten pochodzi od jednego z naj-
większych (i niepozbawionych kontrowersji) filozo-
fów niemieckich XX wieku – Martina Heideggera. 

Na temat Heideggera Dugin napisał aż 14 tomów. Jego 
filozofia jest dla rosyjskiego intelektualisty kluczem 
do wyzwolenia się od modernizmu i materializmu. Za 
sprawą Heideggera, Dugin pragnie wyzwolić auten-
tycznego rosyjskiego ducha – ostatecznego innego 
dla Zachodu. „Opanowanie Heideggera jest głównym 
zadaniem strategicznym rosyjskiego narodu i rosyj-
skiego społeczeństwa w najbliższej przyszłości, klu-
czem do rosyjskiego jutra”, pisze Dugin. 

Dugin pragnie przenieść Heideggerowskie kategorie 
myślowe na grunt myśli rosyjskiej i rosyjskiego języ-
ka. Dzięki temu odnowieniu ma ulec ogólne przywią-
zanie Rosjan do źródła ich „rosyjskości”, które obec-
nie ulega zapomnieniu. Liberalizm, komunizm i fa-
szyzm – jako ideologiczne produkty modernizmu – 
są w wielu punktach tożsame. Wszystkie wierzą w po-
stęp, rozwój, ewolucję, modernizację, ciągłe dosko-
nalenie społeczeństwa, liniowy wzrost.  Dugin nazy-
wa to „procesem monotonicznym” i w wielu miejsca-
ch stara się obalić zarówno od strony logicznej, jak i 
naukowej. Wskazuje, że aksjomat ten pochodzi z XIX 
wieku i od dłuższego już czasu nie jest zgodny ze 
współczesną fizyką, socjologią, a także doświadcze-
niami historycznymi XX wieku. Proces monotoniczny 
– sprzeczny zarówno z naukami biologicznymi, jak i z
samym życiem – to paradygmat prowadzący do za-
głady.

Zgubna w ocenie i dowodach Dugina jest na przykład 
liberalna wiara w ciągły wzrost gospodarczy, jeśli 
przyjmiemy ograniczoną ilość zasobów na świecie. 
Życie nie ma charakteru linearnego rozwoju albo cią-
gu przyczynowego o narzuconym z góry kierunku. 
Jest zamiast tego cyklem narodzin, wzrostu, starości i 
śmierci. Realizowany współcześnie mit postępu musi 
ustąpić przed ahistorycznym mitem wiecznego po-
wrotu. 

W proponowanym przez Dugina modelu filozoficz-
nym dostrzec można odmianę konserwatywnego re-
wolucjonizmu w stylu tych, z jakimi mieliśmy do czy-
nienia w Niemczech w 20-leciu międzywojennym. 
Znosił on wyraźne granice pomiędzy lewicą a prawi-
cą, postępem a reakcyjnością, racjonalizmem a mi-
stycyzmem – sporo tych idei przeniknęło także do 
narodowego socjalizmu. Dugin postrzega konserwa-
tywny rewolucjonizm nie jako hamulec dla historycz-
nego pędu (jak ujmują go krytycznie nastawieni kon-
serwatyści liberalni), ani nawet jako ukierunkowanie 
się na przeszłość (jak ujmują go krytycznie nastawie-
ni konserwatyści tradycyjni). W ujęciu Dugina chodzi 

bardziej o „wyrwanie ze struktury świata korzeni zła, 
zniesienie czasu jako destrukcyjnej cechy rzeczywi-
stości, a przez to wypełnienie jakiegoś tajemnego, 
równoległego, nieoczywistego zamiaru samego Bó-
stwa”. 

Czy Dugin to szaleniec? 
Dwa tygodnie po tym, jak Rosjanie rozpoczęli inwazję 
na Ukrainę, Dugin oświadczył, że wojna ta – którą 
szybko poprawił na „operację”, zgodnie z terminolo-
gią forsowaną w mediach przez Moskwę – to upadek 
idei jednobiegunowego świata pod przewodnictwem 
jednego mocarstwa. Starcia na Ukrainie to odbicie 
szerszego starcia cywilizacyjnego – „modernizm 
kontra tradycja, materializm kontra przyzwoitość i 
siła militarna”. Nie chodzi jednak o przynależność re-
ligijną, rasową, państwową, a o kwestie geopolitycz-
nej wagi. „Bez Ukrainy Rosja nigdy nie będzie impe-
rium, z Ukrainą będzie imperium”. Dalej Dugin prze-
konywał, że odkąd upadł Związek Radziecki, Rosja 
podejmowała próby integracji z globalną wizją, ale 
nigdy się to nie udało, bo sama ta wizja stoi w 
sprzeczności z rosyjską istotą. Operacja na Ukrainie 
jest zatem początkiem nowej ery, która rozstrzygnie 
o przyszłości świata – albo jednobiegunowo dykta-
torskiego, poddanego amerykańskiej hegemonii, albo
pluralistycznego.

Argumentów i analiz Dugina nie da się ważko odrzu-
cić, uznając go za szaleńca czy szarlatana. To przeni-
kliwy myśliciel, który w wielu miejscach stawia za-
sadne tezy lub wytacza trafne argumenty przeciwko 
liberalizmowi. Jego prace są chętnie czytane wśród 
niezachodniej inteligencji, sięgają też do zachodniej 
prawicy oraz lewicowych rewolucjonistów. 

Dugin jest głębokim, przenikliwym i energicznym fi-
lozofem, a jego krytyczne strzały są celne, dobrze 
uzasadnione i wymierzone w miękkie podbrzusze li-
beralizmu. Dlatego też jego prace cieszą się popular-
nością wśród szerokich kręgów inteligencji w świecie 
niezachodnim i znajdują oddźwięk zarówno wśród 
głębokiej prawicy na Zachodzie, jak i wśród grup re-
wolucyjnej lewicy. Dugin sprawnie wpisuje się w sze-
roko na Zachodzie rozpowszechnioną niechęć wzglę-
dem korporacyjnej pazerności, narastających nie-
równości ekonomicznych, degradacji środowiska na-
turalnego w imię rozszalałego konsumpcjonizmu, 
podporządkowaniu życia kulturalnego i intelektual-
nego gospodarce rynkowej i wielu innych bolączek 
neoliberalizmu. Jego prace mogą budzić autentyczny 
niepokój o przyszłość zachodniego liberalizmu i kapi-
talizmu. 

Nie wolno zbyt pochopnie odrzucać Dugina jako kry-
tyka – należy poważnie podejść do jego zarzutów. 
Tym bardziej że przecież nie tak dawno temu krytyka 
liberalizmu wyłoniła alternatywy ideologiczne, w któ-
rych ramach doszło do rzezi i zniszczenia na nieby-
wałą skalę. Ernst Cassirer, niemiecko-żydowski filo-
zof, który przetrwał II wojnę światową, pisał po jej 
zakończeniu: „Aby walczyć z wrogiem, trzeba go po-
znać. Jest to jedna z pierwszych zasad zdrowej strate-
gii. Znać go to nie tylko znać jego wady i słabości, ale 
także znać jego siłę. Żaden z nas nie był skłonny do-
cenić tej siły. Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o 
mitach politycznych, wydały nam się one tak absur-
dalne i nieprzystające do rzeczywistości, tak fanta-
styczne i niedorzeczne, że trudno było nas przeko-
nać, byśmy traktowali je poważnie. W tej chwili stało 
się dla nas wszystkich jasne, że był to wielki błąd. Nie 
powinniśmy popełnić tego samego błędu po raz dru-
gi. Powinniśmy dokładnie zbadać pochodzenie, 
strukturę, metody i techniki mitów politycznych. Po-
winniśmy zobaczyć prawdziwą twarz przeciwnika, 
aby wiedzieć, jak z nim walczyć”. 
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