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Na początek ustalmy podstawową
kwestię. Czy polityka klimatyczna jest
narzędziem w gospodarczej i geopoli-
tycznej grze interesów pomiędzy pań-
stwami? 

Jak najbardziej. Zresztą, cała ochrona kli-
matu jest pewnego rodzaju osłoną wize-
runkową dla polityki gospodarczej. Chodzi
o interesy gospodarcze krajów, które opa-
nowały nowoczesne technologie ekolo-
gicznego pozyskiwania energii. Te państwa
mają gospodarczo panować nad tymi,
które takiej technologii nie posiadają. 

Na grudniowym szczycie klimatycznym
w Paryżu ustalono bardzo radykalne
dążenie do obniżenia temperatur. 187
państw dobrowolnie zobowiązało się
do redukcji emisji, Chiny wylobbowały
100 miliardów pomocy finansowej na
inwestycje w ograniczanie emisji dla

państw rozwijających się. Czyje inte-
resy za tym wszystkim stoją?

W gruncie rzeczy można powiedzieć, że
niczyje, a to dlatego, że konferencja w Pa-
ryżu zasadniczo miała tylko rolę deklara-
tywną. Tam nie pojawiły się żadne kon-
kretne zobowiązania, które można byłoby
w jakikolwiek sposób egzekwować. Po
prostu nie ma systemu, który mógłby
 wymusić realizację wspomnianych dekla-
racji. Również w Europie nie ma systemu
wymuszającego fizyczną redukcję CO2,
jest jedynie taka zasada, że jak emituje
się dwutlenek węgla, to trzeba za to za-
płacić – kupić pozwolenia na emisję.
Wizja tej konferencji była taka, żeby po-
godzić interesy wszystkich krajów. I rze-
czywiście, można powiedzieć, że Polska
wygrała tam w takim sensie, że nie ma
żadnych realnie zobowiązujących zapisów,
a na przykład Holandia, Niemcy czy Dania
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wygrały na tyle, że negocjacje nie zostały
zerwane. 

Czyli to głośne zobowiązanie 187 pań-
stw to tylko chwyt PR?

Można tak powiedzieć. Takie zobowiązanie
nic nie kosztuje, przynajmniej na razie.

A czy ustalenia z Paryża mogą spo-
wodować zaostrzenie polityki anty-
węglowej Unii Europejskiej?

W Unii Europejskiej ten kurs antywęglowy
cały czas jest. Wiemy, że na pewno tekst
deklaracji może być czytany na różne spo-
soby, co oznacza, że na jego podstawie
Niemcy mogą przykładowo forsować niż-
sze poziomy emisyjne. Natomiast Polska
może ten dokument interpretować tak,
że zasadniczo nic nie musimy. Trzeba
mieć świadomość, że każda ze stron będzie
próbowała te deklaracje wykorzystać dla
swoich interesów.

Polski rząd informował o tym, że w Pa-
ryżu odnieśliśmy ogromny sukces, bo
uwzględniono wszystkie nasze postu-
laty. Czy tak w istocie było? Co zys-
kaliśmy? Wiemy, że porozumienie
uwzględnia równoważenie emisji przez
wzrost zalesiania. Jakie to ma zna-
czenie dla naszej gospodarki? 

To jest pewien sukces, z tym, że może
bardziej w sferze werbalnej niż ekono-
micznej. Na pewno chcieliśmy, żeby nie
mówiono wyłącznie o redukcji, ale też
o równoważeniu emisji. I to się rzeczywi-
ście udało. Polski postulat związany z gos-
podarką leśną znalazł się w zapisach. Nie
ma tam żadnych konkretów, ale jest szan-
sa, że w oparciu o ustalenia z Paryża
mogą powstać rzeczywiste schematy, zwią-

zane z równoważeniem emisji przez za-
lesianie. To stawiałoby Polskę w dobrej
sytuacji, bo mamy przecież prawie 30%
zalesienia.

Więc można powiedzieć, że to sukces
odłożony w czasie?

Tak, to sukces, który otwiera nam drzwi
do uwzględnienia naszych działań, takich
jak na przykład gospodarka leśna.

Komunikat Ministerstwa Środowiska
z 14 grudnia 2015 roku mówi, że Polska
jest liderem w zakresie redukcji emisji
CO2. Dzięki transformacji gospodarczej
i politycznej po 1989 r. zdołaliśmy ob-
niżyć emisję dwutlenku węgla o ponad
30%, jednocześnie odnotowując ponad
dwukrotny wzrost PKB. To prawda?

Te wszystkie liczby są prawdziwe, ale
trzeba mieć świadomość, że w tym czasie
Polska przechodziła dwa różne okresy.
Najpierw, tuż po 1989 roku, było gwał-
towne zwolnienie gospodarki, likwidacja
bardzo wielu zakładów pracy i hiperin-
flacja, a później dopiero gospodarka od-
żyła. Faktem jest, że w tym pierwszym
okresie osiągnęliśmy wielki sukces, znacz-
nie redukując emisję CO2. Niestety, nasi
partnerzy z Unii Europejskiej nie chcą
tego uwzględniać, bo dane za lata 90. są
dla nich niekorzystne. U nich wtedy roz-
wijał się przemysł i wskaźniki emisji rosły.
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Państwa Europy Zachodniej chcą brać
pod uwagę tylko dane od 2005 roku. To
oczywiście jest nieuczciwe wobec nas, po-
nieważ zapłaciliśmy ogromną cenę spo-
łeczną za reformy, a w ich wyniku za re-
dukcję CO2. Zrobiliśmy bardzo dużo, ale
Europa, zamiast uwzględnić nasze zasługi,
woli obciążyć nas teraz kosztami redukcji
emisji.

Skoro już o kosztach mowa, to obecnie
w UE tworzone są akty prawne, które
mają zmienić zasady handlu emisjami
CO2. Wygląda na to, że Komisja Euro-
pejska będzie ingerować w system
tak, żeby bardziej opłacały się inwe-
stycje w odnawialne źródła energii.
Czy wie Pan, w jakim kierunku to
będzie zmierzać? Czy ceny emisji będą
sztucznie zawyżane?

Tutaj mamy spory chaos. Okazuje się, że
dotychczasowe działania wcale nie spo-
wodowały wyższej opłacalności odnawial-
nych źródeł energii. Koszt zakupu po-
zwolenia na emisję spadł ostatnio poniżej
5 euro. Komisja chce go sztucznie zawyżyć,
ale prawda jest taka, że proponowany
przez nią mechanizm może maksymalnie
podnieść tę cenę trzykrotnie, a to wciąż
za mało, żeby OZE się opłacały. Potrzeba
znacznie większego skoku. Pozwolenia
musiałyby kosztować 42 euro, żeby OZE
były bardziej opłacalne od energii węglowej. 

Niektóre kraje europejskie, jak np.
Anglia i Francja, zaczynają już głośno
mówić o tym, że powinno się tylko ustalić
jeden cel, którym byłoby ograniczanie
emisji CO2, a każde państwo dobierze
odpowiednie dla siebie metody, żeby go
osiągnąć. Niestety, tutaj opór Niemców
jest wielki, ponieważ zainwestowali ogrom-
ne pieniądze w technologie OZE. Rozwinęli
ten przemysł w nadziei, że będzie eks-

portowany na cały świat. To jest typowy
przykład sterowania ekonomicznego po-
przez regulacje ponadnarodowe.

To znaczy, że Niemcy pomylili się sta-
wiając na OZE i teraz po prostu chcą
łatać dziury naszymi pieniędzmi?

Można tak powiedzieć. Idea Niemiec była
prosta – upatrywali nadzieję w tym, że
Protokół z Kioto spowoduje, iż zobowią-
zania do obniżania emisji poprzez inwe-
stycje w OZE zostaną narzucone całemu
światu. Wtedy oni dostarczyliby wszystkim
potrzebną technologię. Ale to nie wyszło
i dlatego zaczęli forsować schemat lokalny,
w ramach Unii Europejskiej – skoro nie
da się sprzedać technologii całemu światu,
to spróbujmy zmusić do jej zakupu te
kraje, które są od niej zależne, np. Polskę.
Nie wyszło w skali światowej, ale może
wyjdzie w europejskiej.

Czy nadchodzące postanowienia KE
będą szkodliwe dla Polski? Jak może-
my wygrać na tej polityce klimatycznej?
Albo jak nie przegrać? 

Możemy nie przegrać. Po pierwsze, za-
stanówmy się nad tym, jak to jest, że Niem-
cy emitują trzy razy więcej dwutlenku
węgla niż my, ale mimo to forsują pod-
noszenie cen pozwoleń na emisję? Przecież
to wydaje się działaniem bez sensu. Gdzie
w takim razie tkwi różnica? Niemcy mają
system, który pozwala kompensować ne-
gatywne skutki wysokich kosztów zakupu
pozwoleń. Koszt zakupu pozwoleń jest
w zasadzie podatkiem pośrednim, z tym,
że stawka jest ustalana na poziomie unij-
nym. Pieniądze jednak wciąż wpływają
do budżetu każdego kraju członkowskiego
niezależnie. Co to oznacza? Że można
robić tak jak my, czyli głośno protestować,
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że nas to wszystko dużo kosztuje, ale po
cichu cieszyć się, bo to jednak zasilenie
budżetu. Ale można też robić tak jak Nie-
mcy, czyli stworzyć schemat pozwalający
na subsydiowanie z tych właśnie pieniędzy
lokalnych elektrowni. Oni to rozwiązują
tak, że pieniądze pobrane na emisję trafiają
najpierw do budżetu federalnego, a potem
są przekazywane do poszczególnych lan-
dów. Landy te są przy okazji współwła-
ścicielami elektrowni i mogą podać te
pieniądze właśnie do tych z nich, które
inwestują w obniżenie emisji. Tym spo-
sobem sektor energetyczny jest subsy-
diowany z pieniędzy państwowych. Wiem,
że to brzmi jak hipokryzja, ale tak działa
ten system.

Jak to? Czyli te pieniądze mogą po
prostu „zatoczyć koło”?

Niedokładnie. Można te pieniądze prze-
kazać przykładowo do niskoemisyjnych,
małych elektrowni gazowych. Możemy,
tak jak Niemcy, zbudować schematy, które
pozwolą na to, żeby elektrownie, w zamian
za inwestycje w obniżenie emisji, otrzy-
mywały dofinansowanie.

Oprócz tego, możemy też wreszcie
rozsądnie zacząć wykorzystywać fundusze
unijne, z którymi samorządy nie za bardzo
wiedzą, co zrobić – oprócz budowy ścieżek
rowerowych i aquaparków. Należałoby
skierować je na energetykę, odnowić ją.

Wymienić instalacje z lat 70., które grożą
nam black-outem. Potrzeba nam tylko
odwagi do stworzenia szczegółowego planu
dla energetyki. 

To dlaczego tak nie robimy? To ab-
surdalne!

Może się boimy Unii, a może po prostu
brak nam wizji i chęci.

Ceny energii na rynku hurtowym w Pol-
sce są wyższe od cen w innych pań-
stwach UE, w tym Niemiec. W jaki
sposób je obniżyć? Może poprzez im-
port energii z Niemiec?

Zdecydowanie nie! Ceny na rynku nie-
mieckim są niższe właśnie ze względu na
to, że energetyka jest tam subsydiowana.
Realnie u nich energia jest droższa, ale
pośrednie dopłaty wpływają na obniżenie
jej kosztu na rynku hurtowym. Dlatego
nie możemy w żadnym wypadku polegać
na ich dostawach. Oparcie się na imporcie
energii subsydiowanej jest niebezpieczne.
Przecież gdybyśmy zaczęli masowo im-
portować niemiecką energię, ceny na-
tychmiast by wzrosły, a do tego Niemcy
mieliby wpływ na cały nasz system i jego
stabilność.

Trzeba koniecznie powiedzieć, że na-
sza energia też jest za tania, a to dlatego,
że korzystamy z elektrowni, które już się
zamortyzowały. W nowej elektrowni ceny
byłyby o wiele wyższe. Na razie po prostu
przejadamy to, co zbudowano za komuny,
niewiele inwestując.

Czyli nie powinniśmy dążyć do obni-
żania cen?

Nie powinniśmy. Ceny energii elektrycznej
są zdecydowanie za niskie. Nie pozwalają
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na odtworzenie majątku i rozwój. Do
tego, przeciętny Polak nie jest nadmiernie
obciążony opłatami za energię. U nas
problemem są koszty ogrzewania, a nie
koszty energii elektrycznej. 

A czy powinniśmy wciąż inwestować
w energetykę atomową? Czy to może
być odpowiedź na wymagania budowy
niskoemisyjnej energetyki? Jeśli nie,
to jaka jest alternatywa?

Niestety energetyka jądrowa też nie jest
rozwiązaniem. Jest zbyt droga, a my nie

mamy na to pieniędzy, ale nowoczesne
elektrownie na paliwa kopalne są bardzo
sprawne i emitują mało dwutlenku węgla.
Zastąpienie starej elektrowni węglowej
nową instalacją to redukcja emisji
o 20–30%. Podobnie będzie, kiedy stare
ciepłownie zastąpimy instalacjami koge-
neracyjnymi. Nie dajmy też się zwariować
z tymi redukcjami emisji i potępianiem
paliw kopalnych. W Niemczech ponad
50% energii elektrycznej pochodzi z węgla,
a po zamknięciu elektrowni jądrowych,
co mają zamiar zrobić po 2021 roku, ich
emisje CO2 wzrosną o co najmniej 20%.
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Polityka klimatyczna staje się jedną z wio-
dących polityk Unii Europejskiej. Szczyty
Rady Europejskiej, na których zapadają
kluczowe decyzje w tej kwestii, nie są być
może tak medialne jak posiedzenia, na
których omawia się politykę międzyna-
rodową, ale w przeciwieństwie do nie-
mających żadnego realnego znaczenia,
kolejnych moralizujących rezolucji na te-
mat głodu w Afryce, czy praworządności
w Rosji, niewinnie brzmiące regulacje,
dotyczące redukcji CO2 i udziału odna-
wialnych źródeł energii (OZE) w strukturze
produkcji energii, naprawdę elektryzują
polityków ze wszystkich państw człon-
kowskich. To właśnie technicznie brzmiące
przepisy decydują o konkurencyjności
poszczególnych państw członkowskich
i kierunkach przepływu miliardów euro.
Nie powinno więc dziwić, że w Brukseli
duża część z około 15 tys. zarejestrowanych
lobbystów „obsługuje” komisje parlamen-
tarne, które decydują o kwestiach klima-
tycznych. 

System ETS

Głównym narzędziem polityki klimatycz-
nej UE jest europejski system handlu
uprawnieniami do emisji CO2 (European
Union Emissions Trading Scheme, EU
ETS). Zasadniczy mechanizm polega na
obowiązku posiadania przez poszczególne
instalacje z państw UE pozwoleń na emisję
dwutlenku węgla. Na początku funkcjo-
nowania ETS uprawnienia były rozdawane
za darmo w ilości pokrywającej potrzeby.
W kolejnych okresach rozliczeniowych
stopniowo wycofywano darmowe przy-
zwolenia na rzecz płatnych. Wprowadzenie
odpłatności za uprawnienia do emisji
miało mobilizować przedsiębiorstwa ener-
getyczne do inwestycji w technologie
 niskoemisyjne. Konieczność zakupu
uprawnień miała więc stanowić bodziec
do zmniejszania emisji, szczególnie że
 zaoszczędzone uprawnienia można było
sprzedać na giełdach. Cena uprawnień miała
być kształtowana rynkowo, tzn. zgodnie

PAWeł MusiAłeK
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. energetyki

Polityka energetyczna UE długo była postrzegana przez pryzmat bezpie-
czeństwa i wspólnego rynku. Dziś priorytetem i największym wyzwaniem
dla polskiej gospodarki są kwestie klimatyczne
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z mechanizmem popytu i podaży, co miało
zapewnić przejrzystość i sprawiedliwość
wyceny uprawnień, a przede wszystkim
osiągnięcie celu minimalnym kosztem. 

Nie klimat a przemysł

Na pierwszy rzut oka system ETS sprawia
wrażenie dobrze przemyślanego narzędzia,
które służy ochronie klimatu, a jedno-
cześnie zachowuje racjonalność rynkową.
Dyskusja nad kolejnymi modyfikacjami
ETS pozwala jednak dostrzec ukryty, a jed-
nocześnie bardzo istotny cel, jaki przy-
świecał lobbującym za zaostrzeniem ni-
skoemisyjnego kursu. Otóż za parawanem
argumentów klimatycznych ujawnione
zostały interesy gospodarcze konkretnych
państw członkowskich. 

Problem został wyeksponowany
w ostatnich latach, kiedy ceny uprawnień
do emisji CO2 były dużo niższe (poniżej
10 EUR/t) niż przewidywano. Mimo to
emisja dwutlenku węgla i tak się zmniej-
szyła, głównie w wyniku obniżenia wzrostu
gospodarczego i produkcji przemysłowej.
To jednak nie satysfakcjonuje decydentów
Unii Europejskiej, którzy najwyraźniej
mają z niskimi cenami uprawnień spory
problem. Dlaczego, skoro podstawowy
cel systemu jest realizowany? UE osiąga
przecież redukcję emisji CO2 w zakłada-
nym tempie, a co więcej, nie wiąże się to
z dużymi kosztami dla przemysłu. Okazuje
się, że niskie ceny uprawnień powodują,
iż ten parapodatek, płacony przede wszyst-
kim przez elektrownie węglowe, nie tworzy
„adekwatnych bodźców do rozwoju ni-
skoemisyjnych technologii”. Mówiąc
wprost, wpływowy w Unii sektor OZE
oczekiwał, że dzięki systemowi ETS kon-
kurencyjność wysokoemisyjnego sektora
węglowego zostanie sztucznie obniżona.
Jednak przy niskich cenach uprawnień

wytwarzanie energii z węgla jest wciąż
dużo bardziej opłacalne niż wytwarzanie
energii ze źródeł odnawialnych. W związku
z tym, sektor OZE i stojące za nim państwa
członkowskie w 2013 r. domagały się
zmian, polegających na wstrzymaniu wy-
puszczenia na rynek określonej ilości po-
zwoleń, aby poprzez obniżoną podaż
sztucznie zwiększyć cenę. W tej sytuacji
nie dało się już dłużej ukrywać głównego
motywu – system handlu emisjami nie
zmienił wystarczająco dla lobbystów OZE

roli węgla w produkcji energii w UE. Moż-
na więc powiedzieć, że kurtyna opadła
i odsłonięte zostały ukryte dotychczas in-
teresy. System handlu uprawnieniami do
emisji służy nie tylko obniżeniu emisji
dwutlenku węgla, ale przede wszystkim
celom gospodarczym. Polityka klimatyczna
UE stała się dla wielu państw parawanem
polityki przemysłowej – narzędziem wy-
muszania obniżenia konkurencyjności
sektora węglowego. 

Szczególną rolę w klimatycznym biz-
nesie odgrywają Niemcy, które kilka lat
temu podjęły, przy pełnej aprobacie niemal
całej sceny politycznej i obywateli, decyzję
o realizacji Energiewende – całościowej
transformacji systemu energetycznego,
opartej na dominacji w produkcji prądu
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odnawialnych źródeł energii. Decyzja ta
zapadła nie tylko ze względów klimatycz-
nych, ale także, a może przede wszystkim,
gospodarczych. Nasi zachodni sąsiedzi
mają, nie bezpodstawną, nadzieję, że
dzięki transformacji energetycznej ich
technologie OZE będą rodziły nową prze-
wagę konkurencyjną niemieckiej gospo-
darki. Dopłaty do OZE i koszty wyłączenia
elektrowni atomowych są na razie olbrzy-
mie, więc warunkiem korzystnego bilansu
gospodarczego jest nie tylko rozwój ener-
getyki odnawialnej w RFN, ale także eks-
pansja zagraniczna niemieckich firm.
W tym celu Niemcy forsują korzystne dla
sektora OZE regulacje, zarówno w UE,
jak i w skali globalnej. Ograniczając wa-
runki funkcjonowania elektrowni węglo-
wych, chcą zwiększyć konkurencyjność
własnego przemysłu zielonej energetyki.
Nie powinno więc dziwić, że to właśnie
Niemcom najbardziej zależało na zaost-
rzeniu poziomu emisji CO2, zarówno
w czasie dyskusji nad nowym pakietem
energetyczno-klimatycznym w UE, jak
i podczas globalnych negocjacji COP 21.
W języku ekonomii takie zjawisko często
nazywa się poszukiwaniem „renty” i po-
kazuje ciekawą ewolucję współczesnej
gospodarki. Otóż rozwój regulacji rodzi
pokusę szukania przewagi konkurencyjnej
nie tylko w innowacyjności produktu, ale
też w tworzeniu korzystniejszego otoczenia
prawnego, które w coraz większym stopniu
wpływa na ryzyko biznesowe.

Europa to za mało

Jeszcze bardziej przekonującym dowodem
na znaczącą rolę kwestii gospodarczych
w polityce klimatycznej jest fakt, że ta
unijna powstaje w bardzo luźnym związku
z polityką klimatyczną w skali globalnej.
Jest to istotne, ponieważ obecnie państwa

UE odpowiadają zaledwie za kilkanaście
procent całej emisji CO2 na świecie. Na-
łożenie więc nawet najbardziej restryk-
cyjnych ograniczeń emisyjnych na państwa
członkowskie wpłynie na globalną skalę
emisji w niewielkim stopniu, jeśli rów-
nolegle nie nastąpi redukcja w innych
państwach. O ile można zrozumieć rolę
UE jako głównego motywatora ograniczeń
globalnych, o tyle trudno zaakceptować
nakładanie na siebie zobowiązań bez gwa-
rancji, że zrobią to inni, znacznie potęż-
niejsi emitenci. Konsekwencją takiego
działania jest bowiem zjawisko carbon
leakage – nie ograniczenia, ale jedynie
przesunięcia emisji CO2 z UE do innych
regionów, czyli tam, gdzie przeprowadza
się przemysł, co oznacza deindustrali-
zację Europy.

Należy przy tym podkreślić, że po-
rozumienie globalne osiągnięte w Paryżu
niewiele w tej kwestii zmieniło. COP 21
nie wymusił przyjęcia zobowiązań po-
równywalnych z systemem unijnym, po-
nieważ w finalnym porozumieniu uzgod-
niono jedynie dobrowolne zobowiązania
państw do ograniczenia emisji. Oznacza
to, że każdy kraj zadeklaruje poziom re-
dukcji, który najbardziej mu odpowiada.
Oczywiście brak „twardych” zobowiązań
nie jest przypadkowy. Tylko niewiążące
ustalenia dawały szansę na porozumienie
niemal wszystkich państw świata. Nie na-
leży jednak z tego wyciągać wniosku, że
COP 21 jest całkowicie bez znaczenia.
Ogólność porozumienia daje możliwość
do dużej dowolności interpretacyjnej, co
umożliwiło odtrąbienie sukcesu, choć
jego merytoryczne podstawy były wątłe.
Nie przeszkadza to jednak kilku państwom
UE domagać się zaostrzenia kursu kli-
matycznego, powołując się na bardziej
restrykcyjne zobowiązanie do obniżenia
temperatury na poziomie globalnym
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(wzrost o maks. 1,5 stopnia Celsjusza do
2100 roku) niż w UE (wzrost maks. 2 stop-
nie Celsjusza). 

Co ciekawe, jeszcze przed COP 21
Komisja Europejska zaproponowała zmia-
ny w systemie ETS, które idą w kierunku
zaostrzania kursu, nie tylko niskoemisyj-
nego, ale także dekarbonizacyjnego, choć
nie jest to wprost podkreślone. Paryskie
porozumienie będzie służyć lobbystom
do uwiarygodniania proponowanych przez
Komisję zmian. PR-owy sukces, jakim
był COP 21 powoduje, że powodzeniem
polskiego rządu będzie utrzymanie obec-
nych zobowiązań, choć paradoksalnie
realne ustalenia w Paryżu powinny sta-
nowić podstawę do „poluzowania” ni-
skoemisyjnego kursu.

Mamy ogromne możliwości

Polski rząd stoi w obliczu wielkiego wy-
zwania. Dotychczasowe koszty polityki
klimatycznej UE są wysokie, a będą praw-
dopodobnie jeszcze wyższe. Szacuje się,
że nowy pakiet spowoduje wzrost cen
energii o 30%, a polskie firmy energetyczne
będą łącznie przeznaczały ok. 10–12 mld zł
rocznie na zakup pozwoleń. Nie powinno
dziwić, że nasz kraj, niezależnie od rzą-
dzących partii, konsekwentnie hamuje
„ambitne” postulaty eurokratów, którzy
najchętniej w ogóle wyeliminowaliby wę-
giel jako źródło energii (formalnie unie-
możliwia to traktatowy przepis dot. swo-
body państw wyboru źródeł energii). 

Warto jednak podkreślić, że rząd nie
powinien koncentrować się jedynie na
blokowaniu kolejnych szkodliwych dla
Polski inicjatyw oraz demaskowaniu ukry-
tych interesów, ale powinien także zasta-
nawiać się nad tym, jak prowadzić politykę
energetyczną w warunkach przykręcania
klimatycznej śruby. Jest to konieczne,

ponieważ szansa na zatrzymanie nieko-
rzystnych regulacji jest niewielka, choćby
z tego względu, że możliwości pozyski-
wania sojuszników w walce z UE są bardzo
ograniczone, co nieraz pokazywały gło-
sowania w Radzie UE, w których Polska
była osamotniona. Ponadto konieczność
ograniczenia emisji CO2 jest powszechnie
akceptowana na całym świecie. Wskazy-
wanie wątpliwości, jakie budzi faktyczny
wpływ człowieka na klimat czy sam kie-
runek zmian klimatycznych to walka

z wiatrakami. Nie dziwi więc retoryka za-
równo obecnego, jak i poprzednich rządów,
że Polska popiera walkę z emisją i chce
jedynie, aby jej koszty były równo rozło-
żone zarówno w UE, jak i na świecie. 

Mając na uwadze możliwość jedynie
spowalniania obranego przez UE kursu,
należy wykorzystać w maksymalnym stop-
niu te narzędzia, które pozwolą zmniejszyć
koszty i zmodernizować polską energetykę.
W tym kontekście szansą jest np. wzrost
efektywności energetycznej. Mimo dużego
postępu w tej kwestii, w Polsce wciąż są
duże możliwości ograniczenia konsumpcji
energii bez konieczności zmniejszania
produkcji. UE daje duże dopłaty, np. do
termomodernizacji budynków publicz-
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nych, co w dłuższym okresie może stano-
wić znaczną oszczędność wydatków pub-
licznych na ogrzewanie szpitali, szkół,
urzędów itd. Mowa w tym przypadku
o dużych liczbach. Budynki odpowiadają
w Polsce za ok. 12% emisji gazów cie-
plarnianych. 

W naszej energetyce istnieją ogromne
możliwości ograniczenia emisji CO2 i nie
mam tu na myśli przejścia na OZE, ale
wymianę mocno wyeksploatowanych, bu-
dowanych jeszcze w okresie PRL, bloków
węglowych na nowe, o znacznie większej
sprawności. Powinniśmy więc przekony-
wać urzędników unijnych, że najlepszym
sposobem obniżania emisji w Polsce jest
gruntowna modernizacja elektrowni węg-
lowych (co i tak należy zrobić niezależnie
od unijnej polityki klimatycznej). Jeśli
ma się to udać, to UE nie może sztucznie
pogarszać konkurencyjności energetyki
węglowej. Należy wreszcie pamiętać, że
duża część kosztów ponoszonych przez
firmy z tytułu uprawnień do emisji dwu-
tlenku węgla zasila budżet Ministerstwa
Środowiska, a więc zostaje w naszej gos-
podarce (w 2016 r. około połowa przy-
chodów budżetowych MŚ – 1,27  mln zł

– to dochody ze sprzedaży uprawnień do
emisji gazów cieplarnianych). Środki te
służą inwestycjom w ochronę środowiska
i klimatu. Jeżeli będą rozsądnie wydane,
to mogą znacząco zmniejszyć koszty po-
lityki klimatycznej.

Okienko możliwości

Rok 2016 będzie bardzo ważny, ponieważ
wówczas mają zostać ustalone stanowiska
Parlamentu Europejskiego i Rady UE wo-
bec proponowanych przez Komisję zmian
w systemie ETS. Ostateczne porozumienie
w zakresie nowego pakietu energetycz-
no-klimatycznego na lata 2020–2030 jest
przewidziane na rok 2017. Jesteśmy więc
w kluczowym okresie walki o polskie in-
teresy. O ile renegocjacja głównych założeń
pakietu wydaje się bardzo mało realna,
ponieważ decyzje w tej sprawie już zapadły,
o tyle poważna gra toczy się w kwestii
przeniesienia ustaleń Rady Europejskiej
na konkretne rozporządzenia i dyrektywy.
W wielu technicznych regulacjach kryje
się ogromne pole do interpretacji i nego-
cjacji. Należy mobilizować rząd, aby po-
trafił z tego okienka możliwości korzystać. 
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Czy moje wnuki będą jeszcze znały
śnieg?

Nawet jeśli klimat się ociepli, to śnieg
będzie padał. Ocieplenie klimatu może
nawet zwiększać opady śniegu – oceany
szybciej parują, w związku z czym opady
są większe, a gdy temperatury są ujemne,
wówczas występują one w formie śniegu.

Pytam, bo już moje dzieci cieszą się
z byle spadającego płatka. Trudno za-
przeczyć, że klimat się ociepla.

Ociepla się minimalnie. Niedawno na pół-
nocnej półkuli występowało podobne ocie-
plenie, które trwało od lat 20. do lat 50.
XX wieku. Wcześniej, jeszcze większe
ocieplenie było w średniowieczu, mniej
więcej w latach 900–1300, jeszcze wcześ-
niej w okresie rzymskim i minojskim. To
powtarza się cyklicznie.

Jednak te ocieplenia były lokalne,
a dziś mamy mieć globalne.

Ocieplenie średniowieczne dotyczyło ca-
łego regionu północnego Atlantyku, czyli
przede wszystkim Europy, a w tym samym
czasie ochłodziła się nieco strefa równi-
kowa. I dziś także obserwujemy lekkie
obniżenie temperatur w okolicy równika.
Znów od mniej więcej 2000 roku półkula
północna się nie ociepla, ociepla się po-
łudniowa, w okolicy zwrotnika. Ponadto
nie należy aż tak bardzo obawiać się ocie-
plenia klimatu. Gdy spojrzymy na historię
człowieka, na ostatnie 3 – 4 tysiące lat,
okaże się, że ocieplenie klimatu było dla
nas korzystne, to ochłodzenia były dra-
matem. Ochłodzenie „małej epoki lodowej”
w XVII wieku przyniosło epidemie, głód
i wojny. Gdyby średnia roczna temperatura
w Europie obniżyła się o 1 stopień Cel-
sjusza, mielibyśmy o miesiąc krótszy okres
wegetacyjny.

lesZeK MArKs
Profesor geologii, 
pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowego
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

W łagodniejszej zimie mniej kosztuje ogrzewanie, transport, także okres
wegetacyjny w innych porach roku jest dłuższy, dzięki czemu zbiory są
większe. W takiej sytuacji może być Polska 

Wzrost emisji cO2 to drobiazg

Z prof. leszkiem Marksem 
rozmawia stefan sękowski



Ale ocieplenie klimatu także przynosi
głód. Fala imigracji do Europy wynika
nie tylko z wojny w Syrii, ale także
z głodu w Afryce Wschodniej, wywo-
łanego suszą. Susze na Haiti trwają
od trzech lat – tego wcześniej nie było.

To jest wina człowieka, ale nie ma to ża-
dnego związku z globalnym ociepleniem.
Głód w Afryce bierze się m.in. ze źle prze-
prowadzanej pomocy w sytuacjach kry-
zysowych. Zamiast dać tym ludziom przy-
słowiową wędkę, daje się rybę, przez co
uzależnia się ich od dalszej pomocy.
Na Haiti były natomiast kiedyś piękne
lasy, których dziś nie ma. Ten kraj przez
kilkadziesiąt lat spłacał Francuzom ogrom-
ny haracz za niepodległość. W tym celu
sprzedawano wszystko, co było można,
także drewno, więc wycięto te lasy. W efek-
cie woda nie ma się gdzie gromadzić,
a gdy do tego dochodzi brak opadów, po-
jawia się susza.

Czyli jednak – zawinił człowiek.

Tak, ale nie ma to nic wspólnego z glo-
balnym ociepleniem. I jest to klęska lo-
kalna, nie globalna.

Ale tak gwałtownych zmian klimatu –
i mówię nie tylko o zmianie temperatur,
także o innych czynnikach – dotych-
czas nie było.

To zależy, jak na to spojrzeć. Często mówi
się o huraganach: ich wcale nie jest więcej,
niż było kiedyś. Zwracamy na nie uwagę,
bo jest nas, ludzi, więcej. Mamy bardziej
rozbudowaną infrastrukturę, więc i znisz-
czenia są większe.

Według „Nature” zmiany klimatyczne
mogą zmniejszyć PGB (Produkt Glo-

balny Brutto) na głowę do 2100 roku
o około ¼. To możliwe?

Przedstawia się bardzo różne wyliczenia.
Faktycznie, tam, gdzie będą susze, tam
i gospodarki będą cierpieć. Alarmistyczne
prognozy opierają się na uznaniu, że naj-
większym czynnikiem sprawczym zmian
klimatu jest dwutlenek węgla. Z drugiej
strony im więcej dwutlenku węgla w at-
mosferze, tym mamy lepsze plony –

o czym wiedzieli już badylarze „dogrze-
wający” rośliny w szklarniach dwutlenkiem
węgla. Przy zwiększonej ilości dwutlenku
węgla rośliny są bardziej odporne na
susze. Takie efekty mielibyśmy nawet,
gdybyśmy zwiększyli ilość dwutlenku węg-
la w atmosferze dwuipółkrotnie. Z kolei
gdybyśmy zmniejszyli zawartość CO2
w powietrzu o połowę, to w ogóle nie
mielibyśmy wegetacji. I wtedy Ziemia sta-
łaby się pustynią, zarówno na lądzie, jak
i w oceanie.

Rośliny muszą jednak gdzieś rosnąć
– tymczasem w wyniku ocieplenia kli-
matu mają topnieć lodowce, które za-
lewają ląd stały.

Nie przesadzajmy, one nie topnieją aż
tak bardzo. Wpływ topnienia lodowców

14

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3 (69)/2016, 2 marca–5 kwietnia 2016 www.nowakonfederacja.pl

Gdy spojrzymy na historię

człowieka, na ostatnie

3 – 4 tysiące lat, okaże się,

że ocieplenie klimatu było

dla nas korzystne, to

ochłodzenia były dramatem



na rzeki u podnóży Himalajów jest mar-
ginalny, wynosi ok. 1,5%. Jeśli chodzi zaś
o wylewy rzek, to one zawsze były błogo-
sławieństwem dla człowieka. Gdy ok.
4200 lat temu Nil przestał wylewać w ta-
kim zakresie, jak to robił wcześniej – co
było związane ze zmianą zasięgu monsu-
nów, nie z działalnością człowieka – to
upadło egipskie Stare Państwo.

Nasze działania nie mają więc wpływu
na zmiany klimatyczne?

Mają, ale nie taki, jaki im się przypisuje.
Prawdą jest, że spalanie paliw kopalnych
ma znaczący wpływ na wzrost obecności
dwutlenku węgla w atmosferze. Ale wpływ
tego zjawiska na klimat jest minimalny,
o ile w ogóle istotny. O wiele groźniejszy
jest metan, o którym praktycznie się nie
mówi. I tu wpływ człowieka ma znaczenie,
przyczynia się do jego produkcji: raz, że
jest nas coraz więcej, a dwa, hodujemy
coraz więcej zwierząt, które go wydalają.
Temu się nie przeciwdziała, w przeciw-
ieństwie do emisji dwutlenku węgla. Moż-
na go stosunkowo łatwo przechowywać,
co jest dobrym biznesem.

Jak należałoby walczyć ze skutkami
działania ludzi w tym zakresie?

Ziemia jest w stanie wyżywić znacznie
więcej ludzi niż dziś. Pytanie brzmi: na
jakim poziomie? W kontekście Polski
przede wszystkim należy zmodernizować
energetykę. I nie chodzi tu o „dekarboni-
zację”, bo ani elektrownie wiatrowe, ani
słoneczne nie są w stanie zastąpić elek-
trowni węglowych. Nasze elektrownie są
przestarzałe, gdyby były bardziej nowo-
czesne, wystarczyłoby spalać o połowę
mniej węgla niż dziś. Jakąś opcją mogłaby
być też energetyka jądrowa.

Jak pan w tym kontekście ocenia do-
tychczasową światową politykę klima-
tyczną?

Na początku biznes był przeciwny polityce
klimatycznej. Kiedy jednak przedsiębiorcy
zobaczyli, że da się na tym zarobić, to za-
brali się za odnawialne źródła energii, co
nie znaczy, że energetyka konwencjonalna
odejdzie do lamusa. Ta polityka nie jest
skuteczna, emisje ciągle rosną – przykła-
dowo Chińczycy otwierają niemal co-
dziennie nową elektrownię węglową.

Kto skorzysta na zmianach klimatycz-
nych?

To zależy, jak będą przebiegały te zmiany.
Jeśli zimy będą łagodniejsze, to kraje,
które tego doświadczą, zyskają. W łagod-
niejszej zimie mniej kosztuje ogrzewanie,
transport, także okres wegetacyjny w in-
nych porach roku jest dłuższy, dzięki cze-
mu zbiory są większe. W takiej sytuacji
może być Polska: zmiany mogą pozytywnie
wpłynąć na rolnictwo, przemysł, ale i np.
na turystykę. Warto się też przygotowywać
na sytuację, w której zimy pozostaną tak
zimne, jak do tej pory, ale okresy lata
będą gorętsze – i opady będą niewielkie.
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Gdybyśmy zmniejszyli

zawartość cO2 w powietrzu

o połowę, to w ogóle nie

mielibyśmy wegetacji.

i wtedy Ziemia stałaby się

pustynią, zarówno na lądzie,

jak i w oceanie



Jednak i do tego można się przyzwyczaić,
taka sytuacja ma miejsce na południu
Europy od kilkudziesięciu lat. 

Z przyrodą trzeba współpracować,
a brak tej współpracy widać choćby w przy-
padku gospodarki rzecznej. Dziwimy się,
że rzeki zalewają miasta, ale jeśli się je
dokładnie zabudowuje, to tak to się musi
kończyć. Regulacje rzek były błędem, po-
nieważ zwężenie koryta i zabudowywanie
terenów zalewowych powoduje bardzo
duże straty, gdy już – w wyniku zwięk-
szenia opadów – dojdzie do powodzi.
Trzeba być świadomym zmian klimatu,
obserwować je i się do nich dostosowy-
wać.

Czy te zmiany nie będą pogłębiały
 podziałów na bogatą Północ i biedne
Południe?

Afryka jest kolebką ludzkości – i w swoim
czasie były tam najlepsze warunki dla
człowieka. Także dziś w strefie między-

zwrotnikowej jest gorąco, ale nie przez
cały dzień, niemal codziennie padają tam
deszcze, dzięki czemu roślinność świetnie
się rozwija. To mógłby być raj na ziemi –
a nie jest. To, że dziś ten kontynent kojarzy
się nam z suszą i głodem wynika z ludz-
kiego działania: od czasów kolonizacji
arabskiej, po europejską. Eksploatacja
tego kontynentu doprowadziła do znisz-
czenia tamtejszej gospodarki i podpo-
rządkowania ludności zagranicy, co trwa
do dziś. 

Ponadto w przeszłości ludzie miesz-
kali na Saharze, która 5 – 6 tys. lat temu
była sawanną, a nie pustynią. W wyniku
naturalnych zmian klimatycznych zaczęła
wysychać, ale i człowiek, wypasając tam
owce i kozy, doprowadził do zniszczenia
roślinności, która już nie odrastała w tych
samych warunkach klimatycznych. 

Jednak to szczególna sytuacja. Czło-
wiek jest niewątpliwie odpowiedzialny za
wiele rzeczy, ale ma stosunkowo mały
udział, jeśli chodzi o zmiany klimatu.
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W polskiej debacie zwolennicy ochrony
przyrody głównie kojarzeni są z lewicą,
a prawica często nazywa ich „ekoo-
szołomami”.

Wbrew różnym stereotypom myślenie,
nazwijmy je, proekologiczne nie było by-
najmniej „od zawsze” związane z lewicą.
Co więcej, lewica swego czasu specjalnie
tymi kwestiami zainteresowana nie była,
natomiast propagatorami tego rodzaju
wątków byli konserwatyści czy narodowcy.
Właściwie lewica przez cały wiek XIX
i pierwszą połowę XX była „antyekolo-
giczna”. Ruchy tej proweniencji wspierały
przecież dynamiczną industrializację jako
dźwignię postępu, narzędzie, za sprawą
którego będzie można doprowadzić do
udanej rewolucji i przejścia od systemu
kapitalistycznego do komunistycznego. 

Charakteryzował je antropocentrycz-
ny, technologiczny optymizm. „Miasto.
Masa. Maszyna”, żeby użyć znanego hasła

Tadeusza Peipera, to, oczywiście w dużym
uproszczeniu, program większości lewi-
cowych ruchów tamtego okresu. Pier-
wiastki „ekologiczne” pojawiały się nato-
miast u myślicieli konserwatywnych, ubo-
lewających nad niszczeniem starego świata
przez forsowną industrializację i urbani-
zację. Eksponowali oni potrzebę harmonii
człowieka z przyrodą i otaczającym go
światem, postulowali powrót do dawnego,
spokojnego życia, zorganizowanego przez
hierarchię i obyczaj. Czasami przybierało
to postać wręcz groteskową, jak u Louisa
de Bonalda protestującego wobec wyna-
lazku kranu z wodą w każdym mieszkaniu
(miało to jego zdaniem przynosić nega-
tywne skutki społeczne, ponieważ ludzie
zaczynają się coraz bardziej izolować od
siebie, nie spotykają się bowiem przy po-
dwórkowych studniach). 

Nawet w USA jest nurt amerykań-
skiego konserwatyzmu z Południa, zwią-
zany z religią, agraryzmem, oporem wobec

rAfAł łęTOcHA
Politolog i religioznawca,
doktor habilitowany nauk humanistycznych

Lewica swego czasu specjalnie kwestiami ekologicznymi zainteresowana
nie była, propagatorami tego rodzaju wątków byli konserwatyści czy naro-
dowcy 

Przyroda jest integralną częścią ojczyzny

Z prof. rafałem łętochą 
rozmawia Marcin Herman



industrializmu, w którym wątki o cha-
rakterze ekologicznym są mocno akcen-
towane. Dość wspomnieć takie postaci
jak: Donald Davidson, Frank Lawrence
Owsley, John Crowe Ransome, Robet
Penn Warren i inni, określani mianem
agrarystów z Vanderbilt, którzy wywarli
duży wpływ na bardziej znanego w naszym
kraju za sprawą książki „Idee mają kon-
sekwencje” Richarda M. Weavera.

To dawne czasy. A bardziej współ-
cześnie?

Jeśli popatrzymy na czasy nam bliższe,
to również okazuje się, iż dużą rolę w two-
rzeniu i organizacji ruchu zielonych ode-
grała prawica. W Niemczech choćby czo-
łową formacją polityczną propagującą ha-
sła ekologiczne była Zielona Akcja Przy-
szłość (Grüne Aktion Zukunft) założona
przez Herberta Grühla, byłego działacza
Chrześcijańskiej Unii Demokratycznej
(CDU). W 1982 roku Grühl założył Partię
Ekologiczno-Demokratyczną, która w jego
zamyśle miała pozyskiwać dla ruchu eko-
logicznego wyborców z prawego skrzydła
sceny politycznej. 

W tym samym czasie ugrupowania
radykalnej lewicy odnosiły się wręcz wrogo
do idei „ekologicznych”. Trockiści z Grupy
Międzynarodowych Marksistów pisali
o „trzodzie wyborczej burżuazyjnych
obrońców środowiska”, zaś maoiści z Ko-
munistycznej Partii Niemiec określali ich
jako „pomocniczy oddział reakcji”. Lewi-
cowy francuski dziennik „Le Monde”,
identyfikując jednoznacznie ekologizm
z prawicą, pisał jeszcze w 1981 roku z za-
niepokojeniem, iż ekologia polityczna
„jest niebezpieczna o tyle, że implikuje
ideologię naturalistyczną. (…) Czy temat
społeczeństwa zorganizowanego zgodnie
z prawami natury nie budzi przerażenia

i ponurych skojarzeń? (…) Jak można
atakować maniaków ilorazu inteligencji
i apologetów dziedziczności, kiedy tak jak
oni chyli się głowę przed naturalnym po-
rządkiem”. Można jednak w tym miejscu
przywołać też choćby francuski ruch eko-
logiczny, zapoczątkowany przez pismo
„La Vie Claire” Henri-Charlesa Geffroy’a,
czy konserwatywnych pisarzy jak J. R. R.
Tolkiena czy Knuta Hamsuna.

Z tego, co wiem, w Polsce międzywo-
jennej prawie wszystkie siły polityczne
deklarowały miłość do „przyrody oj-
czystej”.

Nic dziwnego. Pojęcie ekologia pochodzi
od terminu „oikos”, oznaczającego dom,
w związku z tym zgadzam się z Remigiu-
szem Okraską, który pisał, że tak naprawdę
nie jest możliwa skuteczna, sensowna
i przynosząca trwałe efekty ochrona przy-
rody bez odwołania się do patriotyzmu,
umiłowania ojczyzny, a termin „ekologia
ojczyźniana” stanowi de facto truizm.
Przyroda jest integralną częścią ojczyzny
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i musi być tak samo chroniona jak tradycja,
kultura, pamięć itp.

Ciekawa jest sprawa ochrony żubra
i tura. II RP, jak i PRL walczyły o za-
chowanie żubra. III RP zresztą też dba
o żubra. Natomiast Niemcy w czasach
III Rzeszy walczyli o odtworzenie „pra-
germańskiego” tura. Czy to była eko-
logia czy polityka?

Ważne, że operacja się powiodła, jeśli
chodzi o odtworzenie żubra. Jakie tak
naprawdę były przesłanki, chyba w tym
momencie to sprawa drugorzędna. Nie
wiem zresztą, czy dysjunkcja jest tutaj
konieczna, zarówno motywy polityczne,
jak i ekologia mogły odgrywać tutaj rolę.

Za głównego prekursora ekologii pol-
skiej uważa pan Jana Gwalberta Paw-
likowskiego. Proszę go przedstawić
czytelnikom.

Był on profesorem ekonomii, członkiem
Ligi Narodowej, działaczem społecznym,
badaczem literatury, jednym z pionierów
taternictwa. Najtrwalszymi i najistotniej-
szymi jego zainteresowaniami były jednak
ochrona przyrody i turystyka górska. Był
inicjatorem nieudanych w efekcie kam-
panii przeciwko np. budowie drogi i schro-
niska nad Morskim Okiem, kolejkom li-
nowym na Kasprowy Wierch i Gubałówkę,
adaptacji dla masowej turystyki Orlej
Perci, budowie schroniska na Kalatów-
kach. Powiodło mu się natomiast storpe-
dowanie pomysłów budowy schroniska
pod Rysami i nad Czarnym Stawem Gą-
sienicowym oraz kolejki na Świnicę. Z nie-
pokojem bowiem obserwował on swoistą
modę na góry, która w tamtym czasie za-
częła się rozwijać. Pisał, że coraz mocniej
deprawowane są przez „filisterską kulturę”,

stając się w ten sposób bezwartościową
kupą gruzu. W 1912 roku powołał on do
życia Sekcję Ochrony Tatr przy Towarzy-
stwie Tatrzańskim (która następnie prze-
kształciła się w Sekcję Ochrony Przyrody
Górskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego, a później Sekcję Ochrony Gór
PTT) i przez długie lata przewodniczył
tej pierwszej w Polsce organizacji służącej
ochronie przyrody. W latach 1919–1925
pełnił obowiązki wiceprezesa Państwowej
Tymczasowej Komisji Ochrony Przyrody,
a w latach 1925–1935 Państwowej Rady
Ochrony Przyrody (w 1935 r. wraz z całą
Radą podał się do dymisji w proteście
przeciwko budowie kolejki na Kasprowy
Wierch). W 1926 r. zainicjował organizację
masową, jaką jest Liga Ochrony Przyrody.
Opracował jej statut, w którym oprócz
dbałości o przyrodę zwrócił uwagę na ko-
nieczność troski jej członków o pielęgno-
wanie folkloru, architektury, sztuki i mu-
zyki ludowej.

Kto jeszcze zasłużył się w tamtym
okresie dla polskiej przyrody?

Trzeba wymienić też nazwiska tak wybit-
nych naukowców i działaczy jak: Maksy-
milian Nowicki, Włodzimierz Dzieduszyc-
ki, Józef Paczoski, Władysław Szafer, Ale-
ksander Janowski czy Michał Siedlecki.
Wszyscy oni łączyli nastawienie „ekolo-
giczne” z gorącym patriotyzmem i anga-
żowaniem się w działalność na rzecz od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Prof.
Michał Siedlecki brał choćby udział w dzia-
łalności Naczelnego Komitetu Narodowego
w Krakowie w latach I wojny światowej.
Na pewno też Marian Raciborski, piłsud-
czyk, organizator Polskich Drużyn Strze-
leckich, podobnie jak Pawlikowski, pro-
fesor Akademii Rolniczej w Dublanach.
Z mniej trochę oczywistych przykładów
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ludzi prawicy, eksponujących tego rodzaju
wątki, wymieniłbym też Wincentego Pola,
ks. Hieronima Kajsiewicza, zmartwych-
wstańca, w którego listach ze Stanów
Zjednoczonych pojawiają się tego rodzaju
wątki. Walerego Goetela, który rzecz jasna
bardzie pasuje do tej pierwszej grupy, ale
i też jego brata Ferdynanda, pisarza, dość
mocno jednak zaangażowanego w dzia-
łalność i twórczość polityczną, również
piłsudczyka. Należy też zwrócić uwagę
na obecność tego rodzaju wątków w całej
twórczości Józefa Mackiewicza, w której
przyroda przecież odgrywa niezwykle is-
totną rolę.

Słyszał Pan o organizacji Eleusis? Łą-
czyli praktyki Wschodu, na przykład
jogę, z katolicyzmem, propagowali we-
getarianizm i doskonalenie duszy i cia-
ła. Z organizacji tej wywodzi się po-
dobno polskie harcerstwo.

Tak, przede wszystkim za sprawą Win-
centego Lutosławskiego. Warto powie-
dzieć, iż do organizacji Eleusis należał
w młodości choćby prof. Adam Wodziczko,
jeden z pionierów polskiej ochrony przy-
rody. Lutosławski to jeden z najwybit-
niejszych przedstawicieli neomesjanizmu
polskiego, zwolennik Towiańskiego, or-
ganizacja Eleusis była niejako wzorowana
na Kole Sług Sprawy Bożej Mistrza An-
drzeja. Ruch miał charakter narodowo-
religijny, mistyczny, kładł wielki nacisk
na psychofizyczne, duchowe i moralne
doskonalenie się członków uznając, iż jest
to najlepsze wyzwolenie się Polski z nie-
woli, co miało być znów zarzewiem odro-
dzenia całej ludzkości.

Sądzę, że dziś prawica ma pewien
praktyczny problem z ekologią. Przykła-
dem są takie głośne sprawy, jak kwestia
Rospudy, przekopu Mierzei Wiślanej czy

gospodarki w Puszczy Białowieskiej. Albo
sprawa węgla jako podstawy polskiej ener-
getyki. Co jest ważniejsze, przyroda oj-
czysta czy gospodarka ojczysta?

Chyba nie chodzi o to, aby z czegoś
rezygnować, ale o to, by inwestycje nie
były realizowane kosztem przyrody, skoro
są możliwe alternatywne warianty. Dzia-
łania ministra Szyszki, te dotyczące Ros-
pudy czy ostatnio Puszczy Białowieskiej,
krytykowane były przecież nie tylko przez
środowiska lewicowe. Choć rzeczywiście

chciał on całą dyskusję wokół tych spraw
ustawić jako protesty „nawiedzonych”,
„lewackich”, nie wiadomo przez kogo fi-
nansowanych ideologów przeciwko mo-
dernizacji kraju, racjonalnej polityce, roz-
wojowi regionu itp. W kwestii Rospudy
okazało się przecież ostatecznie, że można
wybudować obwodnicę Augustowa w wa-
riancie korzystnym dla mieszkańców i po-
zwalającym zachować przyrodę Doliny
Rospudy.

A co sądzi Pan o reakcjach polskich
katolików na „ekologiczną” encyklikę
papieża Franciszka „Laudatio Si”?

W pewnych środowiskach prawicowych
mieliśmy do czynienia wręcz z jakąś his-
terią. Utwierdziła ona niektórych komen-
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tatorów w przekonaniu, iż papież Franci-
szek jest w najlepszym wypadku sprzy-
mierzeńcem, ewentualnie „pożytecznym
idiotą” światowego lewactwa. Najbardziej
zdumiało mnie, że pierwsze omówienia
liczącego prawie 200 stron dokumentu
pojawiły się około godziny po jego opub-
likowaniu na oficjalnej stronie watykań-
skiej. Tymczasem o ekologii w swoich en-
cyklikach, listach, przemówieniach nie-
mało mówił choćby Jan Paweł II. Jeszcze
więcej miejsca poświecił jej natomiast
postrzegany jako tradycjonalista Benedykt
XVI, który w „Caritas in veritate” pisał
o problemach energetycznych, potępiał
rabunkową eksploatację nieodnawialnych
źródeł energii i podkreślał, że „pokojowa
umowa, dotycząca wykorzystywania za-
sobów, może ocalić przyrodę i jednocześnie
dobrobyt zainteresowanych społeczeństw.
Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie
i powinien podkreślać także tę odpowie-
dzialność na forum publicznym. A czyniąc
to, powinien bronić nie tylko ziemi, wody
i powietrza jako darów stworzenia nale-
żących do wszystkich”.

No dobrze, ale jak to się stało, że po-
mimo tego wszystkiego, o czym Pan
powiedział, dziś ekologia jest kojarzona
z lewicą, a „antyekologia” z prawicą?

Wynika to z tego, że pojęcie „prawicowy”
w pewnym momencie zostało utożsamione
przede wszystkim ze sprzyjaniem gospo-
darczemu liberalizmowi, reaganomiką,
thatcheryzmem itp. Cechą dystynktywną
prawicowości miał być liberalizm, a nawet
libertarianizm ekonomiczny. W tym ujęciu
ochrona przyrody to działania przeciwko
ludzkiej wolności i świętemu prawu włas-
ności, wymagają bowiem pewnych ogra-
niczeń na rzecz dobra wspólnego. Po dru-
gie, mieliśmy tutaj do czynienia z takim
dość prymitywnym mechanizmem kwes-
tionowania na prawicy wszystkiego, co
znajdowało się na sztandarach lewicy.
Jeśli więc w pewnym momencie lewica
stała się proekologiczna, prawica zaczęła
wręcz manifestować swoją pogardę dla
myślenia w tych kategoriach, wyśmiewać
„lewackie wymysły”, zdawać by się mogło,
iż każdy uczciwy konserwatysta musi
w czynie społecznym wyciąć kilka drzew
w miesiącu i wypuścić do rzeki przynaj-
mniej beczkę ścieków. Jak się zdaje, od-
rzucono ekologiczne hasła tylko dlatego,
że występował z nimi polityczny oponent.
Inna sprawa, że lewica, przynajmniej ta
mainstreamowa, mimo różnych deklaracji
i haseł, niewiele u nas tak naprawdę robiła
dla przyrody.
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Triumfalizm, jaki zapanował na prawicy
po ostatnich wyborach, w połączeniu
z dyktatem politycznej bieżączki, prze-
słania wymiar strategicznych interesów
Polski. Osłabienie krajowego obozu status
quo z jednej strony, z drugiej zaś zmie-
niona sytuacja międzynarodowa, otworzyły
przed nami nowe „okno możliwości”.
Szanse, których niewykorzystanie może
się srodze zemścić. To z tej perspektywy
warto patrzeć na pierwszą fazę (umowne
100 dni) rządów Zjednoczonej Prawicy.
Zacznijmy od określenia parametrów no-
wej sytuacji.

Plany na śmietniku

Najbardziej dojmującą mizerią czasów
PO-PSL była swoista „tyrania status quo”:
niezdolność do przeciwstawienia się sytym
grupom interesów, tak w kraju, jak i za-
granicą. Próby przełamania charaktery-
stycznego dla tego obozu „konserwatyzmu
sytuacyjnego”, jak to określił Rafał Matyja,
nieodmiennie kończyły albo w śmietniku
(jak „Plan rządzenia” Jana Rokity), albo

jako wyłączność departamentów propa-
gandy (jak plan „Polska 2030” Michała
Boniego), albo jako parodie samych siebie
po zderzeniu z lobbystami (jak projekt
nowego kodeksu budowlanego). Niewy-
rażaną, ale konsekwentnie stosowaną idée
fixe PO była abdykacja z realnego rzą-
dzenia na rzecz administrowania, uwa-
runkowana swoistym kontraktem ze wpie-
rającą tę partię koalicją grup interesów:
„bronimy was przed próbami zmian reguł
gry, w zamian za wsparcie polityczne”. 

Ten model zarządzania ma swoje za-
lety. Jednak od 2008 r. coraz gwałtowniej
rozjeżdżał się z wielkim powrotem historii,
owocującym narastającymi wyzwaniami
strategicznymi: zaostrzającą się rywalizacją
hegemoniczną między Ameryką a China-
mi, napięciami w UE i NATO, niepokojami
na Wschodzie, mającym znamiona wy-
czerpywania się obecnego modelu kapi-
talizmu kryzysem finansowym. Wspólny
mianownik dla tych wszystkich procesów
to reaktywacja egoizmów narodowych
i rywalizacja o zajęcie jak najlepszej pozycji
przed prawdopodobnym, nowym rozda-

BArTłOMiej rAdZiejeWsKi
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”, 
dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Wyrwanie Polski z paraliżującej ją od 1989 roku niemocy politycznej
będzie niemożliwe bez gruntownych zmian ustrojowych

„dobra zmiana” w oknie możliwości



niem. W tym kontekście kontynuacja
przez Polskę polityki „konserwatyzmu sy-
tuacyjnego” oznaczała jeśli nie rezygnację,
to rywalizację z najlepszymi wyścigówkami
starym, rzężącym gruchotem. 

Model zarządzania krajem à la Tusk
był więc w pewnym sensie kwintesencjo-
nalny dla niemocy politycznej III RP.
„Państwa istniejącego tylko teoretycznie”,
niepotrafiącego zaradzić anarchii resortów
i grup interesów, niezdolnego do prze-
prowadzania większych projektów. Z po-
litykami abdykującymi z dążeń do zmiany
tego stanu rzeczy, zadowalającymi się
„zarządzaniem karuzelą stanowisk i defi-
cytem budżetowym”, jak to kiedyś ujęła
Jadwiga Staniszkis. 

Zeszłoroczne wzmożenie dekompo-
zycji PO było więc nie tylko szansą na
wymianę zgnuśniałych kadr i poprawę
klimatu intelektualnego. Oznaczało moż-
liwość zmiany reguł gry, zaprojektowania
bardziej ambitnej i dalekosiężnej polityki. 

Okazja dla zręcznego gracza

Szansę wzmocniła rekonfiguracja na scenie
międzynarodowej. Kryzys uchodźczy dra-
stycznie osłabił pozycję Niemiec i obudził
poczucie wspólnoty interesów krajów Gru-
py Wyszehradzkiej. Oznacza to możliwość
redefinicji stosunków z RFN, na korzyst-
niejszych dla Polski zasadach, bądź „de-
germanizacji” naszej polityki unijnej. Jest
też okazją do reaktywacji relacji środko-
woeuropejskich. Równoległe ocieplenie
relacji zachodnio-białoruskich i chaos na
Ukrainie pozwalają na większą aktywność
na Wschodzie. Wszystko to w sytuacji
 zainteresowania wzrostem roli Polski za-
równo ze strony USA, jak i Chin, oraz
najgorszych od lat stosunków niemiec-
ko-rosyjskich. Słowem: otworzyło się nowe
„okno możliwości”; rzadka okazja do li-

cytowania wyżej dla zręcznego, potrafią-
cego grać na wielu fortepianach gracza. 

Trzeba mieć przy tym na uwadze, że
okres zwiększonych możliwości może
trwać krótko, i że jest tylko elementem
wspomnianego przyśpieszenia historii.
To ostatnie w najlepszym razie przynosi
wielki bagaż niepewności. W najgorszym
– zapowiada powrót brutalnej rywalizacji
międzynarodowej, bezlitosnej dla słabych
i nieprzygotowanych, czego w przeszłości
tak boleśnie doświadczyliśmy.

Sytuacja narzuca więc Polsce trzy
jasne priorytety. Po pierwsze, stworzenie
państwa z prawdziwego zdarzenia. Bez
niego nie mamy żadnych szans w rywali-
zacji z silniejszymi graczami. Po drugie,
budowę silnej armii. Historia powinna
nas już nauczyć, że naród, który umie li-
czyć, liczy na siebie, a siła militarna jest
mnożnikiem znaczenia politycznego, któ-
rego tak nam brakuje. Po trzecie, nową
politykę zagraniczną. Elastyczną i wielo-
wektorową, pomysłowością i aktywnością
rekompensującą niedostatek zasobów.

PiS, o wiele bardziej niż PO opierając
się na grupach zainteresowanych zmianą
status quo (mniejszy biznes, niedowar-
tościowana część elit postsolidarnościo-
wych), jest dziś jedyną siłą polityczną
jakkolwiek predestynowaną do przepro-
wadzenia tak rozumianej „dobrej zmiany”. 
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W konflikcie z establishmentem

Jak w tym świetle wypadło pierwsze 100
dni rządu Beaty Szydło? Ich rytm wyzna-
czyło spektakularne przejmowanie sta-
nowisk, ostry konflikt z dominującym do-
tąd establishmentem, częściowa realizacja
obietnic socjalnych, przygotowanie „planu
Morawieckiego”. A zatem coś zupełnie
innego niż „państwo-wojsko-dyplomacja”.
Nie oznacza to nieobecności tej triady,
może też być zasadnym wstępem do głęb-
szych zmian. Ale po kolei. 

Trudno specjalnie żałować wyrzuca-
nych z pracy nominatów PO-PSL. Tworzyli
często zabetonowane układy personalne,
razili gnuśnością i arogancją. Jednak spo-
sób wymiany kadr niesie za sobą kilka
problemów. Po pierwsze, wiele w nim
przypadkowości i awansów merytorycznie
wątpliwych. Po drugie, niedoświadczenie
nowych ludzi opóźni moment, w którym
będą mogli zostać zaprzęgnięci do realizacji
poważniejszych projektów. Po trzecie,
taka polityka w wielu przypadkach nie-
potrzebnie przysparza PiS wrogów, pod-
czas gdy wielu z odchodzących to zarazem
nieźli fachowcy i oportuniści, skłonni słu-
żyć dowolnej władzy. Wreszcie najważ-
niejszy problem to zagrożenie reprodukcji
systemu pasożytowania na instytucjach 
przez wchodzących w buty poprzedników
nominatów PiS. 

Z drugiej strony trudno podzielać
głosy oburzenia tym, że Jarosław Kaczyń-
ski przeprowadził przejęcie stanowisk
szybko, podczas gdy Donald Tusk częściej
preferował „taktykę salami”. Kwestia naj-
ważniejsza: czy nowe kadry będą w stanie
poprowadzić poszczególne instytucje rów-
nie dobrze lub lepiej niż poprzednicy –
pozostaje otwarta.

Konflikt z nieprzychylnymi PiS elitami
(zwłaszcza medialnymi i prawniczymi)

ma z punktu widzenia partii rządzącej
kilka ewidentnych zalet. Oznacza Schmit-
tiańskie wskazanie przeciwnika, konsoli-
duje aktywistów i elektorat, pozwala za-
gospodarować silną ostatnio emocję an-
tyestablishmentową, blokując zarazem
ekspansję Kukiza czy Korwin-Mikkego.
Jak się okazuje, spycha także opozycję
w koleiny groteskowej erystyki „obrony
demokracji”, co może na długo zamrozić
kurs jej politycznych akcji. 

O ile w stosunku do elit medialnych
nie widać dziś słabych punktów tej taktyki,
o tyle ostrość konfliktu z prawnikami
musi budzić wątpliwość: bez nich trudno
budować państwo. Wyjaśniałem niedaw-
no, dlaczego uważam działania PiS wobec
Trybunału Konstytucyjnego za broniące
się na gruncie prawa. W sensie politycz-
nym i ustrojowym zabrakło w nich jednak
ładunku pozytywnego, na przykład pro-
pozycji przebudowy TK na modłę fran-
cuską: mniejsze kompetencje, wyższe wy-
nagrodzenia, obowiązek błyskawicznego
rozpatrywania spraw. To dodatkowo, i ra-
czej niepotrzebnie, zraziło do rządu wielu
prawników, zwłaszcza sędziów.

500+ albo śmierć

Najwyraźniejszym dokonaniem pierw-
szych 100 dni nowego rządu jest oczywiście
program 500+. Eksperci są podzieleni,
co do tego, czy spełni on nadzieje pobu-
dzenia dzietności, na jego efekty prona-
talistyczne trzeba więc poczekać. Już teraz
trzeba jednak zauważyć, że oprócz ogrom-
nych wydatków finansowych, ta reforma
może słono kosztować politycznie. Rzą-
dowi z ledwością, z użyciem sztuczek księ-
gowych (reguła wydatkowa) i wykorzys-
taniem jednorazowych wpływów (aukcja
LTE), udało się znaleźć na nią pieniądze
na ten rok. Widać też – czy to w konstrukcji
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kolejnych projektów podatku hipermar-
ketowego, czy to w sposobie prowadzenia
walki z unikaniem opodatkowania –
pierwsze znamiona nowej fali fiskalizmu.
Od przyszłego roku koszty 500+ będą
znacznie wyższe, a adekwatny wzrost
przychodów jest nader niepewny. 

Już dziś koszty programu zmusiły
PiS do zarzucenia szeregu zapowiedzi
(wiek emerytalny, kwota wolna, dofinan-
sowanie armii). W perspektywie roku
2019 oznaczać to może nie tylko wize-
runkowe problemy z niewywiązaniem się
z większości obietnic wyborczych, ale
przede wszystkim: paraliż jakichkolwiek
ambitniejszych reform. Skuteczność po-
lityczna ma swoją wymierną cenę także
w złotówkach. Rząd, na starcie postawiony
finansowo pod ścianą, może dryfować do
końca kadencji podobnie jak za Tuska
i Kopacz. Jak na program, po którym na-
wet ministerstwo rodziny nie spodziewa
się demograficznego przełomu, byłaby to
cena horrendalna. Nawet jeśli prawdziwe
są hipotezy o tym, że rzeczywisty cel nad-
rzędny 500+ to zjednanie PiS poparcia
kilku milionów rodzin, by na tej fali moż-
liwe były głębokie reformy, to może się
okazać, że tych ostatnich nie ma już za co
realizować. Rozwiązaniem byłoby poszu-
kanie oszczędności w radykalnie przeroś-
niętym i niewydajnym sektorze publicz-
nym. Do tego jednak partia Kaczyńskiego
nie zdradzała dotychczas predylekcji.

Polityka naprawdę alternatywna

Powyższy problem dotyczy również na-
jambitniejszego, jak na razie, programu
reformatorskiego rządu Szydło, jakim jest
plan Morawieckiego. Stojąca za nim miaż-
dżąca diagnoza dorobku transformacji
gospodarczej plasuje receptę w innym
miejscu niż plany Hausnera czy Boniego.

To już nie jest tylko korekta linii wyzna-
czonej na początku III RP przez Leszka
Balcerowicza – to zarys polityki alterna-
tywnej. Jeśli wicepremierowi Morawiec-
kiemu udałoby się rzeczywiście stworzyć
nowe fundamenty rozwoju (tym razem
zrównoważonego, opartego na akumulacji
dóbr narodowych, a nie ich rabunkowej
eksploatacji), przeszedłby zapewne do
historii, jako jeden z kilku najwybitniej-
szych polityków III RP, z korzyścią dla
nas wszystkich. Warto mu więc kibicować. 

Nasuwa się jednak kilka zasadniczych
wątpliwości. Po pierwsze, badania poka-
zują brak gotowości polskich firm do
przejścia na innowacyjny model działal-
ności (idée fixe Morawieckiego). Czy pro-
gramy rządowe są w stanie skłonić przed-
siębiorców do zmiany nastawienia? Być
może polska gospodarka powinna jeszcze
przez jakiś czas konkurować niskimi kosz-
tami produkcji, zanim wejdzie na wyższy
poziom, podobnie jak kiedyś „azjatyckie
tygrysy” czy Chiny. 

Po drugie, plan Morawieckiego
(zwłaszcza w częściach dotyczących rein-
dustrializacji i repolonizacji) musiałby
sporo kosztować, a po 500+ rządowa kasa
może się okazać pusta. Po trzecie, jedno-
czesne pobudzanie konsumpcji (zakładane
w samym planie, a na dokładkę realizo-
wane przez inne resorty) i inwestycji stoi
w silnym napięciu. Nikt jak na razie nie
wskazał, jak je zniwelować. Po czwarte,

25

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3 (69)/2016, 2 marca–5 kwietnia 2016 www.nowakonfederacja.pl

Po stronie błędów zapisuję

fiksację na punkcie

zwiększania obecności

NATO w Polsce 

http://www.nowakonfederacja.pl/iii-rp-czyli-nowe-kondominium-zachodu/
http://www.nowakonfederacja.pl/iii-rp-czyli-nowe-kondominium-zachodu/
http://cakj.pl/2016/02/23/mlot-na-podatnika-zamiast-uszczelnienia-systemu-podatkowego/


projekt wicepremiera jest także gigan-
tycznym przedsięwzięciem politycznym,
wymagającym efektywnej i scentralizo-
wanej koordynacji pracy wielu minis-
terstw, spółek i agencji. Na dzień dzisiejszy
przerasta to możliwości polskiego systemu
zarządzania krajem. 

Jak przełamać niemoc?

Dochodzimy do sedna sprawy. „Dobra
zmiana”, rozumiana nie tylko jako pro-
gram socjalny z elementami pronatalis-
tycznymi, ale też jako wyrwanie Polski
z paraliżującej ją od 1989 r. niemocy po-
litycznej, będzie niemożliwa bez grun-
townych zmian ustrojowych. W rzeczy
samej, bez nadrobienia największego za-
niechania transformacji: niezbudowania
państwa z prawdziwego zdarzenia. 

Spójrzmy z tej perspektywy właśnie
na plan Morawieckiego. Już samo utwo-
rzenie Ministerstwa Rozwoju, jako „su-
perresortu” koordynującego politykę gos-
podarczą, oznaczało pewne „szarpnięcie
cuglami”, dając nadzieję na powstanie
ekonomicznego „mózgu państwa”. Naru-
szyło jednak utrwalone interesy, nawyki
oraz hierarchie w starych resortach i de-
partamentach. Co więcej, sukces tego
przedsięwzięcia oznaczałby zarazem spa-
dek znaczenia pozostałych ministerstw
gospodarczych i ogromny wzrost władzy
ministra rozwoju. 

Nic dziwnego, że budzi to opór za-
równo w samym MR, jak i w innych re-
sortach. Coraz głośniej mówi się o kon-
flikcie Morawieckiego z ministrem skarbu
Dawidem Jackiewiczem, sprzymierzonym
z bardzo silnymi politycznie Adamem Li-
pińskim i Zbigniewem Ziobrą. O ile w tym
starciu początkującemu politycznie wice-
premierowi może przyjść w sukurs Ka-
czyński, o tyle od utrzymania przez niego

pozycji do efektywnej budowy gospodar-
czego centrum rządu wciąż dzielić go bę-
dzie przepaść. Nawet w kancelarii pre-
miera nie ma dziś wystarczających na-
rzędzi instytucjonalnych i analitycznych,
pozwalających efektywnie zadaniować,
kierować, koordynować i rozliczać podległe
struktury. Zdekomponowany aparat
KPRM jest jednak teoretycznie znacznie
bliżej osiągnięcia tego stanu niż – zacho-
wując proporcje – dopiero utworzone
MR. Teoretycznie, bo w praktyce nikomu
po 1989 r. się to nie udało. 

Można sobie wyobrazić, że sojusz
Morawieckiego z premier Szydło, wypo-
sażoną w gruntownie przebudowaną
KPRM, mógłby być polityczno-instytu-
cjonalnym narzędziem, o którym mowa.
To jednak oznaczałoby radykalne wzmoc-
nienie pani premier, co z pewnością byłoby
nie w smak prezesowi Kaczyńskiemu.

Nie wiem, jak prezes PiS zamierza
rozplątać ten węzeł sprzeczności i napięć.
Jeśli nie znajdzie na to sposobu, tak jego
zapowiedzi o przełamaniu politycznego
i administracyjnego „imposybilizmu”, plan
Morawieckiego, jak i wszelkie próby wy-
rwania Polski z politycznej niemocy –
pozostaną tylko słowami.

Państwo-wojsko-dyplomacja

Tym niemniej, w tym punkcie oficjalna
agenda rządu PiS najwyraźniej zbiega się
ze wspomnianymi na początku wymogami
sytuacji historycznej (państwo-wojsko-
dyplomacja).

O pierwszym elemencie była już
mowa. Ze szczegółów, warto pozytywnie
wspomnieć także o szybko wdrożonej in-
stytucjonalnej konsolidacji prokuratury,
zapowiedziach poważnych reform sądow-
nictwa i konsolidacji instytucji proinwe-
stycyjnych w Polskim Funduszu Rozwoju. 
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W sferze bezpieczeństwa nie widać
na razie przełomu, raczej lekko modyfi-
kowaną kontynuację polityki poprzedni-
ków, z programem zbrojeń na czele. Być
może minister Antoni Macierewicz po-
trzebuje czasu na uwiarygodnienie się
jako polityk umiarkowany. W każdym
razie nie wykonał na razie żadnych gwał-
townych ruchów, poza spektakularnymi
zmianami kadrowymi. Przyśpieszenie „de-
komunizacji pokoleniowej” to z pewnością
krok w dobrą stronę, podobnie jak próba
korekty polityki zakupowej. Na efekty
obu trzeba jednak poczekać. W agendzie
nowego kierownictwa MON nie widać na
razie rozmachu, co nieco martwi, w związ-
ku z katastrofalną decyzją PO z czasów

Bogdana Klicha o zniesieniu powszech-
nego poboru. Dawny system należało
gruntownie zreformować, ale przejście
na model armii ekspedycyjnej – w kraju
położonym tak jak Polska i w obliczu
przyśpieszenia historii – było głupotą,
graniczącą z samobójstwem. Szkoda, że
agenda „odkręcania” różnych szkodliwych
zmian, wprowadzonych przez poprzed-
ników nie objęła, jak na razie, tego fun-
damentalnego wymiaru. 

Natomiast w dyplomacji trio Szyd-
ło-Waszczykowski-Duda nieźle weszło na

zrekonfigurowaną scenę międzynarodową.
Rozluźnienie relacji z osłabionymi Nie-
mcami nastąpiło bez niepotrzebnego roz-
głosu, nieco inaczej niż taktyczne pod-
parcie się zbliżeniem z Wielką Brytanią.
Nie ma ani radykalnego zwrotu antyro-
syjskiego, ani przesadnego wieszania się
na Waszyngtonie. Jest kontynuacja part-
nerstwa z Chinami, reaktywacja polityki
regionalnej. Prawdziwa rozgrywka dopiero
przed nami, ale początki są bardziej obie-
cujące, niż wielu analityków się spodzie-
wało. Widać zrozumienie potrzeby czę-
ściowej kontynuacji i dążenie do polityki
bardziej elastycznej oraz wielowektorowej,
zamiast czepiania się jednej sukienki.

Po stronie błędów zapisuję natomiast
fiksację na punkcie zwiększania obecności
NATO w Polsce. Nie wierzę, że może ona
istotnie zmienić naszą sytuację strate-
giczną. Uśpi jednak naszą czujność i kosz-
tować będzie wiele energii, która mogłaby
być spożytkowana znacznie lepiej, na
przykład na uzyskanie zaawansowanych
technologii wojskowych, kolejnych kroków
na drodze do militarnej samodzielności.

Obietnica ze znakiem zapytania

Jaki jest bilans pierwszej fazy rządów
PiS? Pozytywny, choć z pewnością mógłby
być znacznie lepszy. Zbyt wiele było w tych
miesiącach błędów wynikających z nie-
przygotowania i improwizacji; kontynuacja
sposobu działania zademonstrowanego
w sprawie podatku hipermarketowego,
ustawy o policji czy Trybunału Konstytu-
cyjnego może się skończyć fatalnie. Razi
mnie przejęcie inwigilacyjnych zapędów 
poprzedników, zdumiewa antywłasno-
ściowa nowela ustawy o ustroju rolnym.

Jednocześnie przeprowadzono wiele
racjonalnych korekt. „Rewolucja” zachodzi
tylko w rojeniach części opozycji. Ogło-
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szenie planu Morawieckiego wyznaczyło
bardzo ambitną agendę co najmniej do
końca kadencji, choć wątpliwości co do
jej realizacji są poważne. 

Rzecz najważniejsza – zmiany ustro-
jowe umożliwiające wyrwanie kraju z po-

litycznej niemocy – zaledwie się przewi-
nęła. I to w praktyce, nie w retoryce.
Będzie jednak największym wyzwaniem
czterolecia. W tym sensie „dobra zmiana”
pozostaje hipotezą, czekającą na weryfi-
kację.
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Z dużym zainteresowaniem przeczytałem
w ostatnim numerze „Nowej Konfederacji”
wywiad z Timem Claphamem „CSR to
ściema”. Rozmówca Stefana Sękowskiego
uważa, że rynek i firmy w Polsce nie są
na tyle rozwinięte, by kierować się spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu. Za-
daniem firm jest jego zdaniem przede
wszystkim maksymalizacja zysku, a nie
próba przekonywania, że chcą uleczyć zło
tego świata. Zamiast myślenia w katego-
riach raportów i standardów CSR, Clap-
ham proponuje tworzenie dobrych wa-
runków pracy, wpływających na niższą
rotację pracowników i sensowne podejście
do klientów. Z wieloma przykładami trud-
no się nie zgodzić, jednak ciężko jest mi
przystać na przedstawioną istotę myślenia
o społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Nie ma odwrotu

Clapham słusznie zaznacza, że koncepcja
CSR zrodziła się w latach 60. i 70. XX w.
w USA, jako odpowiedź na kryzys zaufania
do firm, przedsiębiorców i rynku. Rze-
czywistość społeczna ma to do siebie, że
jest opisywana w światowym dyskursie

z różnych punktów widzenia. Przyjęcie
danej perspektywy (np. psychologicznej,
ekonomicznej, socjologicznej) wpływa na
używany w debacie język oraz stawianie
akcentów w toczącym się sporze. Spór,
który mam na myśli dotyczy relacji czło-
wieka i społeczności oraz rynku. Ostatnie
30 lat to czas fascynującej debaty, która
dowodzi, że w przewidywalnej przyszłości
nie ma po prostu odwrotu od myślenia
w kategoriach odpowiedzialnego zarzą-
dzania i uspołecznienia przedsiębiorstw.
Spójrzmy na kilka przykładowych ten-
dencji, mających duże znaczenie dla funk-
cjonowania współczesnego świata. Zwra-
cam uwagę na te, które doceniają rolę
własności prywatnej i wolnego rynku, ale
jednocześnie szukają dróg ich uspraw-
niania, nie podważając zasadności ich ist-
nienia.

Krytyka „bezdusznych praktyk”

Pierwszą z nich jest komunitaryzm, który
zrodził się na bazie krytyki liberalizmu
proceduralnego, dającego wiarę w to, że
gwarantem dobrostanu społecznego jest
istnienie właściwych instytucji, w tym in-

KONrAd ciesiOłKieWicZ
Psycholog, politolog i menedżer, 
dyrektor w jednej z korporacji

Polski kapitalizm będzie dojrzalszy między innymi właśnie dzięki krytyko-
wanym przez Claphama standardom społecznej odpowiedzialności biznesu 

Grunt pod csr jest solidny



stytucji rynkowych. Komunitarianie pod-
dają ten sposób myślenia radykalnej kry-
tyce, stawiając w centrum uwagi wspól-
notę. Do ich credo zaliczają się postulaty
wzmocnienia roli rodziny, tożsamości lo-
kalnych, samoorganizujących się oddolnie
społeczności, opinii moralnych, wartości
oraz uczciwości w życiu społecznym i eko-
nomicznym. 

Niezwykle ciekawą, a przy tym mało
znaną w Polsce, postacią kluczową dla
tego nurtu jest Amitai Etzioni, amery-
kański socjolog żydowskiego pochodzenia,
który zaproponował swoją wersję spo-
łecznej ekonomii. Zakwestionował on na
początku lat 80. kierowanie się przez
ludzi w realizacji ich celów pobudkami
racjonalnymi. W jego opinii ludźmi kierują
przede wszystkim emocje i oceny moralne
zakorzenione w kontekście społecznym
i kulturowym. Irracjonalne wybory, oparte
na wartościach i głębokich potrzebach,
mają ważne i pozytywne znaczenie. Rynek
jest tylko jednym z kontekstów. Nie funk-
cjonuje on w separacji od innych, ale
wspólnie z nimi. Właśnie dlatego odpo-
wiedzią Etzioniego na krytykę „bezdusz-
nych praktyk” ówczesnego kapitalizmu
nie jest, jak u socjalistów, antykapitalizm,
ale budowanie pomostów między rynkiem,
państwem, społecznościami i kulturą.
Przekonuje on, że skupienie uwagi na
normach moralnych niesie wiele pożytku
dla przedsiębiorstw i całego rynku, bo

moralność, budując zaufanie społeczne,
zmniejsza koszty transakcyjne.

W służbie dobra wspólnego

Od 1891 roku i wydania encykliki „Rerum
novarum”, w sposób usystematyzowany
swoje nauczanie społeczne rozwija Kościół
katolicki. Jego stosunek do własności
można streścić w przesłaniu „własność
prywatna w posiadaniu, wspólna w użyt-
kowaniu”. Jan Paweł II w encyklice „Cen-
tesimus annus” wyprowadza z tego prze-
słania, ograniczoną wieloma warunkami,
przychylność dla pewnej formy kapita-
lizmu, nazywanej wolną przedsiębiorczo-
ścią służącą dobru wspólnemu. 

Benedykt XVI w „Caritas in veritate”
wprost odwołuje się do społecznej odpo-
wiedzialności firm. Nie wszystkie założenia
etyczne są jego zdaniem do przyjęcia dla
Kościoła, ale wyraźnie docenia on coraz
powszechniejsze przekonanie, że „zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem nie może
uwzględniać jedynie interesów jego wła-
ścicieli, ale musi także dbać o wszystkie
kategorie podmiotów wnoszących wkład
w życie przedsiębiorstwa: pracowników,
klientów, dostawców, różnych składników
produkcji i wspólnotę, z którą jest zwią-
zane”, a działanie ma wykraczać poza lo-
gikę zysku, jako celu samego w sobie.

Rozwój psychologii także zakwestio-
nował tzw. model homo oeconomicus, czyli
wizję człowieka kierującego się w pełni
racjonalnymi przesłankami w podejmo-
waniu decyzji finansowych. Właśnie za
wprowadzenie badań eksperymentalnych
do ekonomii Daniel Kahnemann i Vernon
Smith otrzymali Nagrodę Nobla. Od tego
czasu furorę zaczęła robić ekonomia be-
hawioralna. Rozbudowany świat emocji
i motywacji ludzkich doprowadził do
zmiażdżenia modeli przekonujących
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o możliwości precyzyjnego przewidywania
społecznych konsekwencji przyjętych za-
łożeń ekonomicznych. Zwrócił też uwagę
na potrzebę głębszej analizy potrzeb czło-
wieka, także tych społecznych oraz jego
samoświadomości.

Temu wszystkiemu towarzyszy także
rozkwit mody na rozwój osobisty pracow-
ników, programy motywacyjne, wartości
przedsiębiorstwa, koncepcje zarządzania
zasobami ludzkimi oparte na badaniach
psychologicznych, rozwój kompetencji
społecznych oraz koncepcji inteligencji
emocjonalnej, jako kluczowej dla spo-
łecznego i rynkowego funkcjonowania. 

Na gruncie krytyki zachowań wielu
firm wobec swoich pracowników Christina
Maslach bada wpływ stresu organizacyj-
nego i opisuje zjawisko wypalenia zawo-
dowego. Źródeł wypalenia i destrukcyjnego
wpływu stresu upatruje między innymi
w nadmiernym obciążeniu pracą, rozpa-
dzie relacji międzyludzkich, załamaniu
społeczności i wspólnoty w miejscu pracy,
braku sprawiedliwości i konflikcie war-
tości. Jako rezultat swoich badań tworzy
również narzędzie diagnostyczne, mierzące
stan wypalenia zawodowego (Maslach
Burnout Inventory) i służące bardziej
świadomemu zarządzaniu organizacjami.
Dzięki powyższym zjawiskom rozwija się
profesjonalny model zarządzania zasobami
ludzkimi (HR–Human Resources), będący
bazą dla wszystkich istniejących mierników
CSR. Dzisiaj wiemy również, że satysfakcja
i zaangażowanie pracowników przekładają
się na wyższe przychody firm.

Przedsiębiorstwo jako obywatel

Ekonomiści oraz eksperci od zarządzania
organizacjami także wnosili propozycje
korekt do kapitalizmu pojmowanego je-
dynie w kategoriach maksymalizowania

zysku. Jedną z nich była właśnie idea
społecznej odpowiedzialności biznesu,
oparta na teorii interesariuszy, a więc
wszystkich grup społecznych, formalnych
i nieformalnych, klientów i pracowników,
instytucji publicznych i organizacji poza-
rządowych, na które dane przedsiębior-
stwo wpływa w sposób pośredni lub bez-
pośredni. Dalszym krokiem w jej rozwoju
była koncepcja oparta na zapożyczonej
z nauk politycznych metaforze przedsię-
biorstwa jako obywatela (Corporate Citi-
zenship), która akcentowała obowiązki
firm wobec państw oraz zobowiązania do
rozwiązywania problemów społecznych.
Niebywale rozwinęły się też systemy za-
rządzania przez wartości, etyki zawodowe
i polityki compliance, czyli przestrzegania
zgodności z przepisami prawa i wszelkimi
normami, także społecznymi. 

Pewną formą myślenia marketingo-
wego w tych kategoriach jest również
współczesna filozofia CRM (Customer
Relationship Management), czyli budo-
wania i utrzymywania relacji z klientem
w oparciu o wartość dodaną dla klienta
(Customer Added Value). Pierwotnie trak-
towana jako narzędzie IT służące wspie-
raniu transakcji, szybko przeniosła akcent
na długookresowe relacje i poszukiwania
wartości w realizacji szeroko pojętych po-
trzeb klienta, związanych z całym jego
ekosystemem. 

Wszystkie powyższe propozycje moż-
na nazwać pewną korektą praktyk ryn-
kowych budzących społeczne kontrowers-
je, zakładających potrzebę maksymalizacji
zysku w krótkim czasie, jako jedynej wła-
ściwej przesłanki zachowań rynkowych.
To ona zdominowała debatę toczącą się
w USA i Europie Zachodniej. To ona duże
znaczenie przypisuje kontekstowi spo-
łecznemu funkcjonowania wszystkich pod-
miotów rynkowych.
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Wartość społeczno-ekonomiczna 

Przełomową koncepcją wychodzącą z krę-
gów ekonomicznych jest, ukute przez Mi-
chaela Portera i Marka Kramera, pojęcie
wartości społeczno-ekonomicznej, jako
celu przedsiębiorstwa (Corporate Shared
Value). Rozumie się przez nie „procedury
i praktyki operacyjne, które zwiększają
konkurencyjność firmy i jednocześnie
wpływają korzystnie na gospodarcze i spo-
łeczne warunki funkcjonowania ludzi,

wśród których ta firma działa”. Rynki
opierają się, według nich, na społecznych
potrzebach, a nie wyłącznie na konwen-
cjonalnych wymaganiach ekonomicznych.
Wartość społeczno-ekonomiczna jest prze-
łomowa, bo stanowi kwintesencję rozwoju
przedsiębiorczości. Nie wycofuje się z misji
biznesu opartej na maksymalizowaniu
zysku. Kwestionuje jednak podejście krót-
kookresowe. Przełamuje także zero-je-
dynkowy wybór „albo cele ekonomiczne,
albo społeczne”, zastępując go integrują-
cym przesłaniem „i jedne, i drugie”. Ich
filarem jest badanie wpływu działania fir-
my na konkretne społeczności. Jako po-
dejście, które ma zastąpić tradycyjny CSR
wprowadza wiele nowych rozwiązań. Kon-

centruje się nie tylko na filantropii, ale
też na konkurowaniu i wytwarzaniu war-
tości wspólnie z lokalną społecznością.
Jest związana z maksymalizowaniem zys-
ku, ale w dłuższym okresie, a nie wyłącznie
na reaktywności wobec zewnętrznych po-
trzeb i osobistych preferencji zarządzają-
cych. Cele społeczne i ekonomiczne mogą
i powinny iść w parze. Dzięki temu firmy
z powodzeniem mogą budować swoje
oferty dla grup traktowanych przez długi
czas jako wykluczone (jak osoby starsze,
niepełnosprawne, żyjące w ubóstwie, etc.).

Nie tylko listek figowy

Właśnie ten sposób myślenia wydaje się
najbardziej adekwatny do kierunku roz-
woju odpowiedzialnego zarządzania przed-
siębiorstwami. CSR jest etapem rozwoju
myślenia o społecznym kontekście działań
rynkowych. Niezbędnym i potrzebnym,
nawet jeśli niektóre firmy realizują CSR
w pokraczny sposób. To prawda, że nie-
rzadko CSR bywa listkiem figowym i spro-
wadza się do funkcji promocyjnej. Kilka
lat temu jeden z koncernów tytoniowych
przeznaczył 75 mln dolarów na cele cha-
rytatywne. Jednocześnie kolejne 100 mln
wydał na zakomunikowanie swojej filan-
tropijnej postawy. Takie działania burzą
krew w żyłach ludzi. Na polskim poletku
też mamy do czynienia z kampaniami mar-
ketingowymi imitującymi CSR. To prawda,
że dominującym głosem w debacie o CSR
w Polsce są częściej organizacje pozarzą-
dowe, a nie biznes, a więc – co do zasady –
beneficjenci potencjalnych działań filan-
tropijnych firm. Nie zmienia to jednak
faktu, że myślenie w kategoriach odpowie-
dzialnego zarządzania buduje wyższą kulturę
przedsiębiorczości i biznesu w Polsce. 

Nie widzę więc możliwości zastoso-
wania karencji w myśleniu o CSR – jak
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sugeruje Clapham – aż do czasu, kiedy
polski rynek będzie dojrzalszy. Polski ka-
pitalizm będzie dojrzalszy między innymi
właśnie dzięki krytykowanym przez niego
standardom CSR.  Ściślej rzecz ujmując,
filozofii myślenia za nim stojącej, bo duch
jest tu znacznie ważniejszy niż litera.
Wszystkie standardy opierają się przecież
na dobrych praktykach i „soft regulations”,
a więc inspiracji do działania, przejrzys-
tości firm i dostępie do informacji. Dają
szansę stanięcia przed lustrem. 

Dla przykładu powiem, że najpo-
wszechniejszy system raportowania wskaź-
ników społecznych, gospodarczych i śro-
dowiskowych, Global Reporting Initiative
(GRI), kilkadziesiąt pozycji dedykuje śro-
dowisku pracy, np. szkoleniu pracowni-
ków, badaniu satysfakcji i zaangażowania
w danej firmie, rozwojowi kompetencji
menedżerskich, rotacjom pracowników,
etc. Wśród 140 wskaźników nie widzę ta-
kich, które mogą dawać pole do „ściemy”,
o której mówi Clapham. Widzę za to do-
skonałe narzędzie do budowania dobro-
stanu pracowników. To samo dotyczy re-
lacji z klientem i wpływu na środowisko
naturalne. 

Integralna część systemu

Na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, a więc w miejscu, w którym
jeszcze niedawno rozmawiano wyłącznie
o parametrach finansowych firm, prowa-
dzony jest coroczny konkurs Respect In-
dex, dedykowany spółkom zarządzanym
w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
W skład najnowszego indeksu wchodzą
23 firmy. Trzeba jednak dodać, że o przy-
jęcie do tego grona stara się ich ponad 120. 

Zgodnie z dyrektywą UE, od 2017
roku wszystkie firmy zatrudniające po-
wyżej 500 osób będą zobowiązane do in-

formowania „opinii publicznej” nie tylko
o wynikach finansowych, ale także o kwes-
tiach społecznych (jak np. liczba pracow-
ników, ich wiek, płeć, wszelkie programy
pracownicze wpływające korzystnie na
jakość pracy) i środowiskowych (zmniej-
szanie negatywnego wpływu). W związku
z tym, polskie firmy po prostu nie mogłyby
lekceważyć kwestii społecznej odpowie-
dzialności biznesu.

Co więcej, przygotowywane właśnie
przez rząd zmiany w ustawie o zamówie-
niach publicznych promują firmy zarzą-
dzane według dobrych praktyk CSR,
a zmniejszają wagę dominującego obecnie
kryterium cenowego. Z własnego doświad-
czenia wiem, że coraz większa liczba part-
nerów biznesowych pyta o wskaźniki i do-
wody, potwierdzające funkcjonowanie
w przedsiębiorstwie systemowych roz-
wiązań CSR w odniesieniu do klauzul
etycznych w umowach z dostawcami, sta-
bilnym środowisku pracy, zarządzaniu
ryzykami, w tym ryzykami prawnymi,
ograniczaniu negatywnych skutków dla
środowiska naturalnego. W znanych mi
firmach strategia CSR składa się z precy-
zyjnych celów i wskaźników, które są re-
gularnie monitorowane i raportowane.
To nie jest działanie reklamowe obok biz-
nesu. To integralna część strategicznego
zarządzania i budowy kultury organiza-
cyjnej. Ludzi i organizacji tak myślących
jest w Polsce naprawdę wiele. Grunt jest
solidny.

Paradoks polega na tym, że tak po-
strzegane odpowiedzialne zarządzanie
spełnia w ogromnej mierze warunki sta-
wiane przedsiębiorcom przez krytyka CSR,
jakim okazał się Clapham. I tu wracamy
do punktu wyjścia. Każdy z nas opisuje
rzeczywistość z innej perspektywy, widząc
w niej inne wady i inne zalety. 
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Niemiecki system polityczny, socjalny
i samo społeczeństwo są obecnie wysta-
wione na działanie sił, które nie działały
na nie od dziesięcioleci. Wszystkie do-
stępne dane mówią zaś o tym, że w tym
roku Niemcy czeka dalsze zaostrzenie
kryzysu imigracyjnego. Wielkimi krokami
zbliża się więc punkt krytyczny, w którym
aktualny system nie będzie już w stanie
zarządzać kryzysem przy użyciu normal-
nych metod. Można więc założyć, że na-
stąpi przesilenie, swoisty „twardy reset”,
po którym możliwych jest kilka różnych
scenariuszy. Jedno jest natomiast pewne:
już za kilka lat Niemcy będą zupełnie in-
nym krajem, a w efekcie zmieni się też
cała Europa.

Germanizacja na odwrót

Napięcia społeczne, których pełny wymiar
ujawnił się dopiero po zajściach w Kolonii,
są już teraz dość dobrze opisane. Przy
stałym napływie nowych przybyszów, dal-
sza eskalacja tych napięć to tylko kwestia
czasu. Obecnie do ataków na centra imi-
grantów dochodzi niemal codziennie.

Dość niepokojące wnioski dla Niemiec
płyną przy tym z dużych, przekrojowych
badań nad przemocą wobec nowo przy-
byłej ludności ze strony ludności osiadłej,
które przeprowadziło dwóch wybitnych
amerykańskich politologów: James Fearon
i David Laitin. Ich model zakłada, że bar-
dziej aktywną i lepiej zorganizowaną stro-
ną jest zwykle ludność lokalna, a powsta-
jące konflikty są bardzo długotrwałe i dość
brutalne. Co gorsza, wzmocnione zaan-
gażowanie rządu po którejkolwiek ze stron
prowadzi tylko do pogorszenia sytuacji. 

Zaznaczyć przy tym jednak należy,
że badania Fearona i Laitina dotyczyły
nieco odmiennych od niemieckiego przy-
padków. Dotychczas do podobnych wy-
buchów przemocy dochodziło bowiem
głównie wtedy, kiedy rząd, podejmując
(w swej ocenie) działania narodowotwór-
cze i modernizacyjne, aktywnie osiedlał
większościową grupę etniczną w regionach
gęsto zaludnionych od stuleci przez grupę
etnicznie odmienną. Przykładem może
być osiedlanie Syngalezów w Tamilnadzie
przez rząd Sri Lanki, Rosjan w Azji Środ-
kowej i Czeczenii przez ZSRR czy też

MicHAł Kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
doktor nauk politycznych

Obecny model niemiecki wobec skali kryzysu jest niemal bezbronny i sam
rząd zaczyna to rozumieć, choć coraz mniej jest w stanie w tej sprawie zrobić 
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chińska polityka wobec Tybetu. Histo-
rycznie przykłady te bardzo przypominają
zaś politykę, jaką prowadziły na przykład
w dziewiętnastym wieku same Niemcy
w Wielkopolsce, czyli germanizację.

To, co czyni obecne konflikty w Niem-
czech innymi to fakt, że tłem dla nich są
niejako odwrócone działania narodowo-
twórcze. Nie jest to bowiem klasyczna
sytuacja rozwijającego się państwa, w któ-
rej rząd chce wytworzyć jednolity naród
polityczny i w tym celu kolonizuje tereny
etnicznie odmienne. W tym przypadku
rząd stwierdza, że z różnych względów
istniejący już, dość jednorodny naród po-
winien przejść wymuszoną ewolucję,
w stronę społeczeństwa bardziej zdywer-
syfikowanego. Można to nazwać swoistą
germanizacją au rebours (na odwrót).
Pomimo tej różnicy mechanizm jest jednak
podobny, tu także widać silne zaangażo-
wanie administracji w proces, który coraz
mniej odpowiada lokalnym społeczno-
ściom. Można także przewidzieć, że system
społeczny i polityczny będzie ulegał prze-
ciążeniu, co spowoduje wzrost przemocy
po wszystkich stronach konfliktu (rząd,
tubylcy, imigranci).

Warto przy tym pamiętać, że w Nie-
mczech średnia gęstość zaludnienia to
231 osób na km2, jest więc ponad sied-
miokrotnie wyższa niż np. w USA. Kraj
ten słynie przy tym ze sprawnej i profes-
jonalnej administracji, typowej dla gęsto
zaludnionych, zindustrializowanych ob-
szarów. Taka administracja pomaga wła-
dzom centralnym szybko reagować na
potencjalne zagrożenia i rozwiązywać kon-
flikty, które nieuchronnie pojawiają się
w podobnych społeczeństwach. Oznacza
to jednak również, że cały system działa
efektywnie tylko przy założeniach polityki
konsensualnej, w której główne siły poli-
tyczne wykazują zrozumienie dla podsta-

wowych założeń polityki państwowej. Po-
lityka konsensualna wymaga zaś dużego
stopnia spójności społecznej. W przeciw-
nym razie prowadzi do napięć, które umie
rozwiązywać tylko przez przemoc. Można
naturalnie taki model usiłować zmienić.
Próba zrobienia tego z roku na rok jest
jednak co najmniej śmieszna. 

Obecny model niemiecki wobec skali
kryzysu jest zaś niemal bezbronny i sam
rząd zaczyna to rozumieć, choć coraz mniej
jest w stanie w tej sprawie zrobić. W stycz-
niu Gerd Müller, minister ds. współpracy
gospodarczej i rozwoju, stwierdził na przy-
kład, że przy obecnej dynamice kolejne
fale uchodźców będą coraz większe. Wed-
ług jego szacunków Europa może się
wkrótce spodziewać aż 8 – 10 milinów
uchodźców, głównie z Afryki. Dodajmy
przy tym, że będą oni zmierzać głównie
do Niemiec, które zdaniem Müllera nie
mogą ich już przyjąć i zintegrować. Tym-
czasem w 2017 roku Republikę Federalną
czekają kolejne wybory do Bundestagu.
Notowania głównych partii (CDU i SPD)
w ostatnich miesiącach pikują w tempie
niespotykanym od lat. Szybko rośnie zaś
poparcie dla skrajnie prawicowej i pro-
rosyjskiej Alternatywy dla Niemiec (AfD). 

Z pobieżnej oceny trendu, i przy za-
łożeniu, że letnie zmasowane uderzenie
nowej fali migracyjnej jeszcze go wzmocni,
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można wręcz wysnuć hipotezę, że około
września AfD może nawet z trzeciej siły
politycznej przeskoczyć na drugie miejsce. 

Wszystko to pozwala z grubsza na-
kreślić cztery scenariusze rozwoju we-
wnętrznego kryzysu państwa niemieckie-
go, spowodowanego zewnętrznym kryzy-
sem imigracyjnym. Są one oczywiście
tylko dość umowną próbą uszczegółowie-
nia widocznych trendów w duchu raczej
„political fiction” niż pełnej analizy. Mogą
one jednak rzucić światło na niespokojne
wody, na które obecnie wraz z RFN wpły-
wamy. Pierwszy scenariusz to scenariusz
pesymistyczny – zakładający, że państwu
niemieckiemu nie uda się zatrzymać ża-
dnego z obecnie zauważalnych negatyw-
nych trendów, a wybory nie dadzą żadnej
politycznej sile zdecydowanej przewagi.
Dwa kolejne to scenariusze walki z kry-
zysem po częściowej reorganizacji sceny
politycznej i samego państwa. Ostatni
scenariusz to również pesymistyczna, choć
szczęśliwie dość mało dziś prawdopodob-
na, wizja wyjścia z kryzysu w realia pań-
stwa autorytarnego.

Scenariusz ogólnego rozkładu

Napływu imigrantów w tym scenariuszu
nie udaje się zatrzymać. Angela Merkel
broni jednak swojej polityki do upadłego.
Nikt w CDU nie czuje się dość silny, by
chcieć podważyć słuszność jej działań,
nawet pomimo tego, że kanclerz chce po
tych wyborach ustąpić z urzędu, a zastąpić
ma ją np. Ursula von der Leyen. Aparat
administracyjny nie radzi sobie z ludźmi
przekraczającymi granicę, którzy zupełnie
nie są już ewidencjonowani. Narastają
zamieszki i niepokoje, lawinowo rośnie
przestępczość (już jest wszak niemal dwu-
krotnie większa niż w Polsce). Na fali
niepokojów najlepszy wynik wyborczy

uzyskuje AfD, wokół niej tworzy się jednak
szybko „antyfaszystowska” koalicja kor-
donowa. W oczach społeczeństwa zupełnie
delegitymizuje to elity berlińskie. Bojówki
lewackie i prawicowe prowadzą niemal
regularną wojnę. Słabo zorganizowani
imigranci często padają ofiarami ataków,
zaczynają jednak również coraz częściej
tworzyć własne, uzbrojone grupy. 

Po okresie około roku (do dwóch lat)
lokalne rządy landów postanawiają wziąć
sprawy w swoje ręce. Zaczyna się od Ba-
warii, która już teraz wykazuje coraz mniej
zrozumienia dla polityki Berlina. Bawarska
CSU, siostrzana partia CDU, groziła już
przecież rozłamem, a jej szef Horst See-
hofer mówił o postawieniu kanclerz przed
trybunałem stanu (faktyczne wydarzenia
ze stycznia 2016 r.).

W futurystycznym scenariuszu Ba-
waria idzie jeszcze dalej i proponuje własny
pakiet ratunkowy dla landu, który nie
nazywa jeszcze rzeczy po imieniu, ale
sprowadza się do wprowadzenia odrębnej
polityki wobec granicy zewnętrznej i kon-
troli na granicach z innymi landami. Wy-
wołuje to oczywiście szok, ale inne landy,
zwłaszcza wschodnie (również coraz bar-
dziej sceptyczne wobec rządu federalnego),
zastanawiają się, czy Bawarii nie naśla-
dować. Niemcy zamiast jednoczyć UE
same zaczynają się dezintegrować, do-
chodzi do faktycznej bałkanizacji kraju. 

Odejście Merkel i odwrót

Poniższy scenariusz to scenariusz wyjścia
z kryzysu. Zakładamy w nim, że jeszcze
przed wyborami w 2017 roku, zdając sobie
sprawę z systemowego zagrożenia pań-
stwa, Angela Merkel postanawia podać
się do dymisji. Wbrew oczekiwaniom nie
zastępuje jej jednak osoba, która konty-
nuowałaby jej politykę, np. Ursula von
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der Leyen (tu wrócilibyśmy po prostu do
scenariusza pierwszego). Niewykluczone
wręcz, że elity partyjne CDU postanowią
dać w końcu szansę staremu i niepełnos-
prawnemu Wolfgangowi Schäuble'owi –
bo to przecież w tej chwili najbardziej
wpływowy wewnętrzny krytyk polityki
kanclerz Merkel. 

W naszym scenariuszu Schäuble, lub
inny nowy kanclerz, szybko wykonuje
manewr analogiczny do działań Sakozy'ego
względem Frontu Narodowego. Przejmuje
mianowicie większość umiarkowanych
postulatów AfD, wprowadza maksymalną
roczną kwotę imigrantów i uchodźców,
uszczelnia granice i przywraca traktat
dubliński. Jest zmuszony zaakceptować
obecność części przybyszów, którzy już
w Niemczech są, zwłaszcza że wielu z nich
masowo niszczy swoje dokumenty. Jest
jednak równocześnie zdeterminowany,
by zatamować napływ nowych. Na nie-
mieckich granicach nie przyjmuje się już
właściwie nikogo, bez względu na status.
Kanclerz wprowadza też daleko idące
zmiany w wojsku i służbach. Jeszcze dy-
namiczniej rozwija program zbrojeń, który

ogłoszono w tym roku. Niemiecka armia
ma przecież wrócić do stanu z wczesnych
lat 90., a do tego jej przecież jeszcze
bardzo daleko. Pogranicznicy otrzymują
pozwolenie na bardzo zdecydowane dzia-
łania w razie zamieszek, mają przy tym
pełne wsparcie przełożonych. 

Z punktu widzenia Polski ważne jest
jednak to, że jednym z postulatów AfD,
który nowy rząd może przejąć w pakiecie
z innymi, jest odejście od sankcji wobec
Rosji i większe z nią zbliżenie na płasz-
czyźnie militarnej oraz gospodarczej. Kry-
zys imigracyjny już doprowadził do osła-
bienia roli UE (faktyczny rozpad strefy
Schengen) i częściowej izolacji Niemiec.
Niewykluczone więc, że zamiast odbudo-
wywać schorowaną Unię, wychodzące
z kryzysu Niemcy zdecydują się na politykę
bardziej samodzielną i mocarstwową,
a wiec zbliżenie z Rosją ponad głowami
mniejszych graczy. Warto w tym kontek-
ście pamiętać, że sam Schäuble w styczniu
stwierdził otwarcie, że w celu zaprowa-
dzenia pokoju w Syrii należy współpra-
cować z Rosją, czym wyraźnie różnił się
od innych członków rządu. 

Merkel pod sąd

Wadą powyższego scenariusza wyjścia
z kryzysu jest to, że w oczach społeczeństwa
odejście Merkel może nie wystarczyć, by
główne siły polityczne odzyskały poparcie,
a koalicja CDU-SPD przetrwała. Co więcej,
kanclerz nie kwapi się do odejścia. Koalicja
trzeszczy więc w szwach. W trzecim wa-
riantowym scenariuszu tuż przed wybo-
rami dochodzi zaś do jej rozpadu. W tej
sytuacji wisząca nad Merkel skarga do
Trybunału Konstytucyjnego zostaje w koń-
cu wysłana i znajduje posłuch. Trybunał
uznaje, że kanclerz faktycznie złamała
prawo, wyrzucając do kosza traktat dub-
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liński i powstałe w oparciu o niego regu-
lacje. Urąga to zdaniem sędziów regułom
praworządnego oraz demokratycznego
państwa prawa i stanowi autorytarną sa-
mowolę władzy wykonawczej. Ten wyrok
oczyszcza sytuację, nowa koalicja prze-
ciwko AfD jest możliwa. Jednocześnie,
tak jak w drugim scenariuszu, zostają
przejęte niektóre jego hasła. W tym sce-
nariuszu również następuje wyraźny zwrot
prorosyjski.

Udana rewolucja 
neonacjonalistyczna

W tym scenariuszu wynik AfD w 2017
roku przechodzi najśmielsze oczekiwania
komentatorów. Wobec nieustępliwości
Merkel i merkelistów młodszego pokolenia
(Thomasa de Maizièrego i Ursuli von der
Leyen) w CDU dochodzi zaś do rozłamu.
Teraz AfD wraz z rozłamowcami może
utworzyć rząd. Ich działania to trzęsienie
ziemi, a zarazem skrupulatna realizacja
postulatów nowej partii, o których przecież
już teraz może przeczytać każdy zainte-
resowany wyborca. Niemcy całkowicie
oficjalnie przystępują więc do demontażu
UE i planują rychły powrót do marki.
Pierwszym państwem odwiedzonym przez
kanclerz Fauke Petry jest Rosja. Następuje
gwałtowna militaryzacja, w stan spoczynku
są równocześnie przenoszeni niemal
wszyscy starzy generałowie. 

Zamieszki na granicach tłumione są
ostrą amunicją, tak jak to w tym roku po-
stulowała Petry. Wywołuje to naturalnie
światowe oburzenie. Rząd jest jednak
nieustępliwy. Niezależne instytucje, takie
jak Federalny Trybunał Konstytucyjny
czy Bank Federalny, są zastraszane lub
przejmowane przez ludzi AfD. Są to bo-
wiem typowe działania partii populis-
tycznej, która nagle zdobyła władzę. Ostrej

kontroli i cenzurze poddawane są media,
zwłaszcza media prywatne. Imigrantom
odbierane są wszelkie prawa socjalne.
Mówi się przy tym, aby zacząć je również
odbierać „osobom nieniemieckiego po-
chodzenia”, co stanowiłoby przecież tylko
radykalizację zmian już przez mainstrea-
mowych niemieckich polityków zapowia-
danych. Sprawia to, że Polska z jej skrom-
nym, ale jednak istniejącym „socjalem”
przestaje być krajem przez imigrantów
omijanym. 

Należy jednak przy tym wszystkim
zaznaczyć, że jest to najmniej prawdopo-
dobny scenariusz ze wszystkich wymie-
nionych. Nawet gdyby doszło kiedyś do
rządów AfD, to skończyłyby się one raczej
chaosem (nieco odmienny od opisanego
wariantu scenariusza pierwszego) niż po-
wstaniem nowego NSDAP. Historyczne
dramaty zgodnie z przepowiednią Marksa
powtarzają się bowiem zwykle jako farsy.
Podstawowym problemem AfD jest w tym
przypadku to, że nie ma ona do dyspozycji
przepojonych „germańskim” etosem elit,
takich jak urzędnicy i weterani jeszcze
wilhelmińskiego chowu, które miał do
dyspozycji Adolf Hitler. Obecne niemieckie
elity są wykształcone bez paradygmatu,
raczej w duchu posthistoryczności. Al-
ternatywą dla AfD byłoby obsadzanie
gdzie się da prostych, ludowych działaczy.
Ci jednak będą albo niekompetentni, albo
wejdą w konflikt z istniejącym już apara-
tem urzędniczym. 

Co na to Polska?

W krótkim terminie wszystkie możliwe
scenariusze rozwoju sytuacji w Niemczech
są dla Polski niekorzystne. Strefy Schengen
nie da się już raczej żadnym sposobem
uratować. Dodatkowo z bardzo dużym
prawdopodobieństwem mamy do wyboru
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słabe, zdestabilizowane Niemcy albo
 Niemcy silniejsze, ale za to zacieśniające
stosunki z Rosją. Nie wydaje się bowiem,
abyśmy mogli w jakikolwiek sposób wpły-
nąć na pro-putinizm niemieckiej skrajnej
prawicy. 

Natomiast co do ogólnej destabilizacji
Niemiec, to oznaczałaby ona bardzo po-
ważne straty dla naszej gospodarki w krót-
szej perspektywie. Z drugiej jednak strony,
jeśli będziemy umieli się szybko zregene-
rować i zindustrializować, to z czasem

możemy właśnie z obszaru zdestabilizo-
wanych Niemiec przyciągać coraz więcej
kapitału ludzkiego, inwestycyjnego i know-
how. Nie oznacza to oczywiście, że po-
winniśmy się teraz jedynie biernie przy-
glądać narastającemu kryzysowi. Nasza
pomoc powinna być jednak powściągliwa
i uzależniona od tego, jak oceniamy pro-
polskość aktualnego kanclerza. Równo-
cześnie musimy zaś być gospodarczo i mi-
litarnie przygotowani na najczarniejszy
scenariusz.

39

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3 (69)/2016, 2 marca–5 kwietnia 2016 www.nowakonfederacja.pl



40

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3 (69)/2016, 2 marca–5 kwietnia 2016 www.nowakonfederacja.pl

Po ponad czterech latach intensywnych
negocjacji, 12 przywódców państw z ob-
szaru Oceanu Spokojnego podpisało 4 lu-
tego br. w nowozelandzkim Wellington
Porozumienie o Partnerstwie Transpacy-
ficznym (ang. Trans-Pacific Partnership
– TPP). Pomimo umniejszania rangi tego
porozumienia ze strony chińskich dyplo-
matów, stanowi ono potwierdzenie tezy,
że plotki o śmierci amerykańskiego im-
perium są mocno przedwczesne. W tym
kontekście kluczowe jest pytanie: czy
Chińska Republika Ludowa będzie w sta-
nie skutecznie odpowiedzieć na wzrost
znaczenia Stanów Zjednoczonych w rejonie
Pacyfiku?

Największy układ gospodarczy

TPP jest traktatem handlowym, podpi-
sanym przez 12 państw sygnatariuszy:
Chile, Nową Zelandię, Singapur, Brunei,
Stany Zjednoczone, Australię, Peru, Wiet-
nam, Kanadę, Meksyk i Japonię. Jego
oficjalnym celem jest pogłębianie współ-
pracy ekonomicznej, systematyczne re-

dukowanie barier celnych (docelowo zo-
stanie zniesionych 98% istniejących barier,
czyli ok. 18 tys. taryf!) oraz zwiększanie
wolumenu wymiany gospodarczej pomię-
dzy jego sygnatariuszami. Na mocy jego
postanowień ma dojść do stopniowego
utworzenia zrębów jednolitego rynku,
funkcjonującego na wzór Unii Europejskiej. 

Partnerstwo jest określane jako naj-
bardziej ambitne porozumienie gospo-
darcze, co w dużej mierze wynika z jego
zasięgu: 12 państw, które podpisało traktat
o TPP skupia na swoim terytorium ponad
800 mln mieszkańców, oraz jest odpo-
wiedzialnych za 40% światowego handlu.
Według szacunków ekonomistów, dzięki
temu porozumieniu każdego roku wy-
miana handlowa państw członkowskich
zwiększy się o 295 mld dolarów. O sukcesie
TPP świadczy również to, że udało się
osiągnąć kompromis, pomimo różnych
systemów politycznych oraz standardów
panujących w tych państwach, przede
wszystkim w kwestiach ochrony środo-
wiska i klimatu, praw pracowniczych oraz
spójności prawnej. W tym kontekście,

łuKAsZ BłOńsKi
Doktorant w Instytucie Socjologii UW, 
współpracownik Centrum Studiów Polska-Azja

Reorientacja polityki zagranicznej prezydenta Obamy w kierunku Azji
zdaje się przynosić wymierne rezultaty, a Chiny póki co nie potrafią sku-
tecznie odpowiedzieć na działania Ameryki

TPP, czyli imperium kontratakuje



najbardziej żmudne negocjacje dotyczyły
sektorów objętych politykami protekcjo-
nistycznymi, przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych i Japonii. 

Z drugiej strony, w opinii ekspertów,
na TPP najbardziej skorzystają właśnie
japońscy i amerykańscy producenci sa-
mochodów, dzięki szerszemu otwarciu
rynków zbytu, oraz farmerzy z państw
posiadających największe możliwości pro-
dukcyjne i nadwyżki żywnościowe (Au-
stralia, Nowa Zelandia i Stany Zjedno-
czone). Skorzystają także firmy operujące
w oparciu o własność intelektualną: przede
wszystkim sektor finansowy i farmaceu-
tyczny, którym przyznano 8-letni okres
ochronny na patenty. Porozumienie liczące
ponad 6 tys. stron zawiera jeszcze sporo
niewiadomych, gdyż jego pełna treść zos-
tała opublikowania dopiero po zakończeniu
negocjacji, 5 października ubiegłego roku.

Brak jawności w trakcie negocjacji
oraz nieujawnianie treści powstającego
dokumentu stanowiły jedno z głównym
źródeł krytyki TPP. Podnoszono głosy, że
dokument ten nie jest poddawany pub-
licznej weryfikacji, przez co nie może
mieć społecznej legitymizacji. Po jego
opublikowaniu pojawiły się głosy, które
wskazywały przyczynę niejawnego cha-
rakteru negocjacji. Jak stwierdziła prezes
Stowarzyszenia Public Citizen’s Global
Trend Watch, Lori Wallach: Negocjacje
przebiegały w tak sekretnej atmosferze,
gdyż amerykańscy politycy nie chcieli
przyznać, że na skutek tego dokumentu
dojdzie do przeniesienia wielu miejsc
pracy poza Stany Zjednoczone, obniżenia
wynagrodzeń (…) oraz zalania amery-
kańskiego rynku produktami niespeł-
niającymi żadnych norm. Podobne obawy
wyrażały amerykańskie związki zawodowe,
uważające, że kosztem amerykańskich
pracowników dojdzie do… rozwoju Wiet-

namu, którego PKB wzrośnie o 11% na
skutek przyciągnięcia zagranicznych firm
skuszonych niskimi kosztami pracy. Kry-
tykę TPP trafnie wyraził Joseph Stiglitz,
były prezes Banku Światowego oraz laureat
ekonomicznej Nagrody Nobla. Według
niego partnerstwo jest owocem lobbingu

korporacji, które będą największymi jego
beneficjentami. Uzyskają łatwiejszy dostęp
do dotychczas często zamkniętych i coraz
bardziej chłonnych rynków. Dodatkowemu
wzmocnieniu ulegnie też ich pozycja wzglę-
dem państw, szczególnie tych mniej roz-
winiętych. Z drugiej strony, pamiętać na-
leży, że po wejściu w życie wszystkich
traktatowych przepisów, kraje nim objęte
zostaną zmuszone do wprowadzenia mi-
nimalnych stawek godzinowych oraz prze-
strzegania międzynarodowego prawa pracy. 

Motywy Ameryki

Najbardziej wpływowym sygnatariuszem
TPP są Stany Zjednoczone, których więk-
sze zaangażowanie w Azji rozpoczęło się
wraz z przedstawieniem przez prezydenta
Baracka Obamę w 2009 r. doktryny reo-
rientacji polityki zagranicznej w kierunku
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„TPP wytwarza

zintegrowany łańcuch

zaopatrzenia łączący stany

Zjednoczone, z japońską

technologią, australijskimi

zasobami oraz wietnamską

siłą roboczą. Z czym zostały

chiny?”

https://www.project-syndicate.org/commentary/trans-pacific-partnership-charade-by-joseph-e--stiglitz-and-adam-s--hersh-2015-10?barrier=true
http://www.citizen.org/documents/release-tpp-text-unveiled-november-2015.pdf
http://www.citizen.org/documents/release-tpp-text-unveiled-november-2015.pdf
http://www.citizen.org/documents/release-tpp-text-unveiled-november-2015.pdf
https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/who-we-are/treaty-making-process/trans-pacific-partnership-tpp/text-of-the-trans-pacific-partnership/


Azji (pivot to Asia). Pierwszą próbę więk-
szego zaangażowania USA w Azji podjął
George W. Bush, który wyszedł z pomy-
słem G2: partnerstwa dwóch największych
gospodarek świata, które miały wspólnie
kształtować geopolityczny ład w XXI w.,
w oparciu o doktrynę „zaangażowania
i równowagi” (engagement and balancing).
ChRL nie odpowiedziała jednak na apel
ówczesnego prezydenta USA. Jak twierdzą
badacze chińskiej polityki, wynikało to
z faktu, że w takim układzie Chiny zaj-
mowałyby pozycję tego słabszego, a wśród
chińskich przywódców dominuje opinia,
że za kilkanaście lat ich państwo będzie
na tyle silne, że będzie mogło samodzielnie
kształtować międzynarodową politykę. 

Prezydent Obama, świadomy rosną-
cego znaczenia Chin i ich niechęci do bi-
lateralnego partnerstwa, zdecydował się
na odwrotną strategię: marginalizowanie
Pekinu, przy jednoczesnym wzmacnianiu
relacji ze strategicznymi partnerami.
Zbiegło się to ze zmniejszeniem znaczenia
Międzynarodowej Organizacji Handlu
(WTO), która – w związku z impasem
negocjacyjnym trwającej od 2001 r. tzw.
Rundy z Dohy – nie jest w stanie prze-
forsować kolejnych rozwiązań liberalizu-
jących handel w globalnej skali. Przez to
jeszcze większego znaczenia nabrały trans-
kontynentalne partnerstwa handlowe, eli-
minujące bariery celne i inwestycyjne.
Takimi projektami są zarówno Transat-
lantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu
i Inwestycji (TTIP) zorientowane na Unię
Europejską, jak i TPP.

Lęk przed hegemonią

Partnerstwo Transpacyficzne, które w swo-
im geopolitycznym wymiarze było wyce-
lowane w Chiny, cieszy się w Azji, pomimo
uprzywilejowania w nim amerykańskich

korporacji, dużą popularnością. Oprócz
państw, które już do niego przystąpiły,
w kolejce ustawiły się Korea Południowa,
Filipiny, Tajlandia, Tajwan i Indonezja,
które z bliska przyglądają się TPP i w nie-
dalekiej przyszłości mogą zdecydować się
na przyłączenie do niego. Azjatyckie kraje
spoglądają na partnerstwo z tak dużą
przychylnością, gdyż odbierają je jako
wzmocnienie obecności USA w regionie,
co gwarantuje stabilizację obecnego układu
sił i stanowi przeciwwagę dla rosnących
militarnych i gospodarczych wpływów
ChRL. Wychodzą one z założenia, że kra-
jom Południowej i Wschodniej Azji naj-
lepiej służy strategiczna równowaga ame-
rykańsko-chińska. Akceptują one wzrost
gospodarczej roli Chin i chcą w nim par-
tycypować, ale obawiają się Państwa Środ-
ka w roli hegemona. Mają także świado-
mość, że jedynym państwem, które jest
w stanie równoważyć jego wpływy są
Stany Zjednoczone.

Sygnatariusze układu mają teraz dwa
lata na dostosowanie krajowych legislacji
do wymogów TPP. Formalnie wejdzie
ono w życie po ratyfikacji przez wszystkie
państwa, jednak większość z nich jest już
teraz gotowa do jego przyjęcia. Wydawać
by się zatem mogło, że przy takiej konfi-
guracji geopolitycznej TPP jest skazane
na szybką implementację. Tymczasem
największym hamulcowym jego ratyfikacji
mogą okazać się… Stany Zjednoczone.
Partnerstwo musi zostać przyjęte przez
Kongres: ze względu na objęcie TPP szybką
ścieżką legislacyjną (TPA) może on przyjąć
cały dokument w całości lub go odrzucić.
Nie może go zatem zmieniać, co stanowi
pierwszą trudność przy jego ratyfikacji.
Sytuację utrudnia również tocząca się
obecnie prezydencka kampania wyborcza
oraz wzrost napięć pomiędzy Demokra-
tami oraz Republikanami. 
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Ci ostatni nie poprą TPP, gdyż jest
to dokument forsowany przez admini-
strację demokraty, przez co zostanie ode-
brany jako jego sukces. Do dokumentu
nie są również przekonani demokraci, za-
niepokojeni niejawnym trybem negocjacji
dokumentu oraz obawiający się wzrostu
bezrobocia. Krytyczne uwagi na jego temat
wygłaszają główni kandydaci na prezy-
denta z ramienia tej partii: Bernie Sanders
oraz Hilary Clinton, która w latach 2009–
2013 pełniła funkcję… sekretarza stanu
w administracji Obamy. Prezydent USA
chce jednak pozostawić po sobie przy-
najmniej jedno duże porozumienie hand-
lowe, a w związku z powolnym tempem
negocjacji TTIP, cały nacisk został poło-
żony na TPP. Dlatego też, wielce praw-
dopodobne jest, że przez najbliższe pół
roku będzie on zmuszony do przekony-
wania pojedynczych kongresmanów,
w celu zdobycia niezbędnego poparcia
dla ratyfikacji układu, dzięki któremu
amerykański eksport mógłby zwiększyć
się o 123 mld dolarów.

Dobra mina do złej gry

Partnerstwo Transpacyficzne jest wyraźnie
wymierzone w Chiny, jednak w oficjalnych
wypowiedziach politycy Państwa Środka
umniejszają jego znaczenie: twierdząc, że
stanowi ono jedno z wielu porozumień
handlowych w rejonie Pacyfiku. Chiński
MSZ stwierdził równocześnie, że przy-
chylnie patrzy na wszystkie projekty speł-
niające wymogi Międzynarodowej Orga-
nizacji Handlu (WTO), co było wyraźną
uszczypliwością, gdyż kwestia TPP nie
była nigdy podnoszona na forum tej or-
ganizacji. Ze zdecydowanie mniejszą po-
wściągliwością wypowiadali się na temat
partnerstwa chińscy internauci, żywotnie
zainteresowani jego ostatecznym kształ-

tem. Podejście chińskiej opinii publicznej
najdobitniej podsumował profesor Feng
Wei, historyk z Uniwersytetu Tsinghua:
(…) TPP wytwarza zintegrowany łańcuch
zaopatrzenia łączący Stany Zjednoczone,
z japońską technologią, australijskimi
zasobami oraz wietnamską siłą roboczą.
Z czym zostały Chiny?

Pomimo niekorzystnego układu geo-
politycznego, Chińska Republika Ludowa
nie pozostaje bierna. Podejmuje ona szereg
inicjatyw, mających na celu wzmocnienie
swojej międzynarodowej pozycji oraz po-
prawę bilateralnych relacji. Tyle tylko, że
skuteczność tych działań do niedawna
była niewielka, co wynikało z ich roz-
drobnienia, słabej koordynacji oraz braku
odpowiednich instrumentów przyciągania
zagranicznych partnerów. Już w 2012 r.
pojawił się pomysł, który miał stanowić
odpowiedź Chin na TPP: Regionalne Kom-
pleksowe Partnerstwo Gospodarcze (Re-
gional Comprehensive EconomicPartner-
ship – RCEP). Państwo Środka zapropo-
nowało współpracę handlową w formule
ASEAN+6 (Chiny, Japonia, Korea Połu-
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http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-10/06/c_1116744901.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-10/06/c_1116744901.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-10/06/c_1116744901.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-10/06/c_1116744901.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-10/06/c_1116744901.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-10/06/c_1116744901.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-10/06/c_1116744901.htm
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2013/December/TPP-Economic-Benefits
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2013/December/TPP-Economic-Benefits
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2013/December/TPP-Economic-Benefits


dniowa, Australia, Nowa Zelandia i Indie),
której celem miało być zespolenie regulacji
porozumień bilateralnych w układ ma-
kroregionalny z udziałem 16 państw Azji
i Pacyfiku. W efekcie powstałby zintegro-
wany rynek z ponad 3 mld konsumentów,
łącznym PKB stanowiącym 1/3 globalnej
wielkości oraz 27% globalnych obrotów
handlowych. 

Do 2016 r. odbyło się 10 rund nego-
cjacyjnych, jednak nie udało się dotrzymać
zakładanego terminu ich ukończenia do
końca 2015 r. Nowy termin, wyznaczony
na koniec 2016 r., wydaje się również
mało realny, ze względu na wolne tempo
postępów w negocjacjach. Sytuacja wy-
gląda dosyć podobnie w przypadku ko-
lejnej inicjatywy wspieranej przez Państwo
Środka: FTAAP (Free Trade Area Asia
Pacific), której Chiny przyznały rangę
priorytetowego w ramach APEC, niefor-
malnego układu integracji gospodarczej
krajów Azji i obrzeży Pacyfiku. Zdaniem
dyplomatów było to rezultatem braku po-
stępów w negocjacjach RCEP. Projekt ten
miał łączyć RCEP i TPP oraz być oznaką
wzrostu znaczenia ChRL, która jest w sta-
nie wykraczać poza podziały i inicjować
duże porozumienia handlowe. W 2013 r.
prezydent Xi Jinping zapowiedział stwo-
rzenie platformy współpracy, obejmującej
region Azji i Pacyfiku, jednak po dzień
dzisiejszy inicjatywa ta pozostaje w sferze
deklaracji. Impet wytraciło również inne
działanie zainicjowane przez Państwo
Środka na międzynarodowym forum:
utworzenie Nowego Banku Rozwoju w ra-
mach BRICS.

Szlak i bank

Wszystko wskazuje, że Chiny wyciągnęły
lekcję z tych doświadczeń. Od ponad
dwóch lat prowadzą bowiem przemyślaną

i skoordynowaną politykę zagraniczną,
zogniskowaną wokół dwóch prioryteto-
wych i systematycznie rozwijanych pro-
jektów, które mają stanowić przeciwwagę
zarówno dla TPP, jak i TTIP. Powołały
Azjatycki Bank Inicjatyw Infrastruktu-
ralnych (AIIB), w skład którego weszło
30 państw założycieli, oraz zainicjowały
projekt Jednego Pasa i Jednej Drogi (One
Belt One Road – OBOR). W drugiej po-
łowie 2013 r. Xi Jinping ogłosił koncepcję
Pasa Ekonomicznego Jedwabnego Szlaku,
a miesiąc później – Morskiego Jedwab-
nego Szlaku. 

Projekt ten, powszechnie nazywany
(Nowym) Jedwabnym Szlakiem, ma sta-
nowić przeciwwagę dla wpływów Stanów
Zjednoczonych. OBOR ma przyczyniać
się do poszerzania rynku zbytu dla chiń-
skich produktów i ułatwiania importu,
w celu pozyskiwania surowców i wysokich
technologii. Ma również pomagać w two-
rzeniu stref wolnego handlu, zawieraniu
umów o unikaniu podwójnego opodat-
kowania oraz rozszerzaniu zakresu współ-
pracy gospodarczej o konkretne sektory.
Chińczycy chcą również inwestować w kon-
kretne projekty infrastrukturalne: już
teraz kładą nacisk na poprawienie swojej
pozycji w rejonie Oceanu Indyjskiego po-
przez budowę portów morskich, które
pozwolą im na wzmocnienie kontroli nad
wymianą handlową w tym akwenie. 

Inny priorytet stanowi budowa ener-
getycznych i gazowych interkonektorów,
przebiegających przez Jedwabny Szlak.
Poprzez rozproszenie kanałów importu
możliwe będzie zmniejszenie strategicz-
nego ryzyka, związanego z ich przesyłem.
Działania te mają być finansowane w ra-
mach AIIB, który ma stanowić instytu-
cjonalne wzmocnienie dla OBOR i zarazem
przyczyniać się do marginalizowania in-
stytucji, w których duże wpływy posiada
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USA: Azjatyckiego Banku Rozwoju i Banku
Światowego. Dzięki ogromnemu dokapi-
talizowaniu banku z chińskiej strony (do
100 mld dol.), jest on w stanie prowadzić
aktywną politykę gospodarczą, a na skutek
rozliczania transakcji w RMB umiędzy-
narodowieniu będzie poddawana chińska
waluta, co przyczyni się do wzrostu jej
znaczenia. To właśnie dzięki synergii tych
dwóch instytucji mają być chronione po-
lityczne i gospodarcze interesy ChRL. 

Konieczne zmiany

Reorientacja polityki zagranicznej prezy-
denta Obamy w kierunku Azji zdaje się
przynosić wymierne rezultaty, a Chiny
póki co nie potrafią skutecznie odpowie-
dzieć na działania amerykańskiej admi-
nistracji. Transkontynentalne projekty
RCEP i FTAAP nie nabrały odpowiedniego
impetu, w związku z czym Chiny zdecy-
dowały się na nowe otwarcie, w postaci
sprzęgniętych ze sobą inicjatyw: Azjatyc-
kiego Banku Inwestycji Infrastruktural-
nych oraz (Nowego) Jedwabnego Szlaku.
Duży oddźwięk oraz chęć partycypacji ze
strony innych państw, jakie towarzyszyły
tym projektom stanowią dobry prognostyk
dla ich rozwoju. 

Na korzyść Chin przemawia również
pragmatyczne podejście polityków Pań-
stwa Środka do międzynarodowej współ-
pracy: nie mówią oni o strategii, lecz pro-
pozycji lub wizji. W ten sposób zaznaczają,
że ich koncepcja nie ma charakteru poli-
tycznego, a jej celem nie będzie wywieranie
presji na inne państwa. Zapraszają wszyst-
kich do partycypacji w projekcie, nie sta-

wiając warunków czy wysokich wymagań
wstępnych. Jedwabny Szlak nie narzuca
niczego innym państwom, ale warto pa-
miętać, że nie czynią tego również… Stany
Zjednoczone. W TPP są autorytarne pań-
stwa, w których od wielu lat rządzi jedna
partia (Wietnam i Singapur), jak również
monarchie absolutne wprowadzające pra-
wo szariatu (Brunei).

Powodzenie chińskich inicjatyw uza-
leżnione jest przede wszystkim od zdol-
ności tego kraju do wzbudzania zaufania
wśród partnerów oraz umiejętności kreo-
wania „miękkiej potęgi” (soft power). TPP
pokazuje bowiem, jak dużą rolę odgrywają
te wartości. Pomimo wielu zaszłości his-
torycznych, do układu przystąpiły zarówno
Japonia, jak i Wietnam, dzięki czemu
TPP jest porozumieniem o tak szerokim
zasięgu geograficznym. Z drugiej strony,
Chinom bardzo brakuje takich zdolności,
co jest przede wszystkim efektem ich nie-
konsekwentnej i nieprzejrzystej polityki
międzynarodowej. Prowadzi to do obni-
żenia wiarygodności ChRL oraz nieufności
wobec projektów realizowanych przez to
państwo. Do tego dochodzą problemy
gospodarcze, z którymi obecnie mierzą
się Chiny: wyhamowanie tempa rozwoju
inwestycji przemysłowych i budowlanych,
słabość giełdy i sektora pozabankowego
oraz szybkie tempo spadku rezerw walu-
towych. 

Wskazane trudności oraz podpisanie
TPP powinno zmobilizować chińskich de-
cydentów do przeprowadzenia niezbędnych
reform. W przeciwnym razie dystans po-
między ChRL i USA będzie zmniejszał się
w dużo mniejszym tempie niż do tej pory. 
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W grudniu stałe przychody miesięcznika wyniosły
5 640 zł. Aby przetrwać, potrzebuje on 8 494 zł miesięcznie.

Koszty działalności „NK” obejmują wynagrodzenia za: artykuły, redakcję,
korektę, grafikę, księgowość, obsługę informatyczną, skład.

Jeśli cenisz „NK” – wesprzyj ją! 

Podstawą istnienia miesięcznika są stałe, comiesięczne darowizny. Nawet
jeśli są niewielkie, dają poczucie stabilności i pozwalają planować aktywność. 

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej
Konfederacji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000
0001 (Getin Bank). W tytule przelewów najlepiej wpisać: „darowizna”. Jeśli
zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu:
„stała darowizna”.

Dlaczego warto nas wesprzeć? Przynajmniej z sześciu powodów:
1. „NK” jest próbą stworzenia niskokosztowej poważnej alternatywy dla

upadających – finansowo i intelektualnie – mediów głównego nurtu. Stąd
także nowy model pozyskiwania funduszy – poprzez mecenat obywatelski. 

2. Dostajemy wiele sygnałów, że udaje nam się realizować założone
cele: poważnie debatować o państwie i polityce, transmitować do szerokiej
publiczności ważne idee naukowe i eksperckie, aktualizować polską tradycję
republikańską. Sygnały te płyną zwłaszcza od przedstawicieli inteligencji. 

3. Począwszy od października 2013 r., udaje nam się regularnie publikować
kolejne numery „NK”, poruszając tematy tyleż ważne, ile nieobecne w debacie,
jak np. neokolonizacja Polski, przebudowa globalnego ładu politycznego
czy władza sondaży. 

4. Mamy wpływ na kształtowanie opinii, zwłaszcza elit. Czyta nas 15–20
tys. osób miesięcznie, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy inne
media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze artykuły
są chętnie przedrukowywane przez popularne portale. 

5. Wsparcie „NK” to także wsparcie młodego – prawdziwie niezależnego
i mającego odwagę płynąć pod prąd – ośrodka i środowiska intelektualnego,
niepoddającego się wszechobecnemu marazmowi i starającego się powoli
budować lepszą Polskę.

6. Darowizny na rzecz fundacji są w Polsce (art. 16 ustawy o fundacjach)
zwolnione z podatku. Co więcej, podlegają odliczeniu od podatku zarówno
przez osoby fizyczne, jak i prawne, zgodnie z przepisami ustaw o podatku do-
chodowym od osób fizycznych i prawnych.
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„Nowa Konfederacja” to pierwszy w Polsce internetowy miesięcznik idei.
Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK”
to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli. Jako pierwsi
w Polsce działamy profesjonalnie wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców.

Stawiamy sobie trzy cele główne.

Po pierwsze, chcemy tworzyć miejsce poważnej debaty
o państwie i polityce.
Dziś takiego miejsca w Polsce brakuje. Wskutek postępujących procesów

tabloidyzacji oraz uzależnienia mediów opiniotwórczych od partii i wielkiego
kapitału, brak ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Stąd, w środowisku skupionym dawniej wokół kwartalnika „Rzeczy
Wspólne” – poszerzonym po rozstaniu z Fundacją Republikańską w kwietniu
2013 o nowe osoby – powstał pomysł stworzenia internetowego tygodnika/mie-
sięcznika idei. Niekomercyjnego i niezależnego medium, wskrzeszającego
formułę głębokiej publicystyki. Mającego dostarczać zaawansowanej wiedzy
o polityce w przystępnej formie.

Nasz drugi cel to pełnienie roli pośrednika
między światem ekspercko-akademickim a medialnym.
Współczesna Polska jest intelektualną półpustynią: dominacja tematów

trzeciorzędnych sprawia, że o sprawach istotnych mówi się i dyskutuje rzadko,
a jeśli już, to zazwyczaj na niskim poziomie. Niemniej w świecie akademickim
i eksperckim rodzą się niekiedy ważne diagnozy i idee. Media głównego
nurtu przeważnie je ignorują. „Nowa Konfederacja” – ma je przybliżać.

Cel trzeci to aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej.
Republikanizm przyniósł swego czasu Polsce rozkwit pod każdym względem.

Uważamy, że jest wciąż najlepszym sposobem myślenia o polityce – i uprawiania
jej. Co więcej, w dobie kryzysu demokracji, jawi się jako zarazem remedium
i alternatywa dla liberalizmu. Jednak polska tradycja republikańska została
w dużym stopniu zapomniana. Dążymy do jej przypomnienia i dostosowania
do wymogów współczesności.

Dlaczego konfederacja? Bo to instytucja esencjonalna dla polskiej tradycji
republikańskiej – związek obywateli dążących razem do dobra wspólnego
w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. W naszej historii konfederacje bywały
chwalebne (konfederacja warszawska 1573 r., sejmy skonfederowane jako
remedium na liberum veto), bywały też zgubne (Targowica). Niemniej, zawsze
były potężnym narzędziem obywatelskiego wpływu na politykę.

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!
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