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Jeszcze nie tak dawno, bo kilka, kilkanaście
miesięcy temu, ekonomiści na świecie
rozważali dwa przeciwstawne scenariusze
dla światowej gospodarki po pandemii.
Dominowało przekonanie, że gospodarka
zaliczy szybsze lub wolniejsze odbicie
i w efekcie powróci na ścieżki wzrostu
sprzed pandemii. Nie brakowało też pe-
symistycznych doniesień o zagrożeniu re-
cesją pocovidową i ryzyku kryzysu zadłu-
żeniowego. Dzisiaj te scenariusze trafiają
już do archiwum, na półkę nietrafionych,
nieaktualnych, a więc nieważnych. Dzisiaj,
po tym, jak kolejnym ciosem dla układu
geopolitycznego oraz dla kondycji glo-
balnej gospodarki jest wojna w Ukrainie,
rozpatrywane są tylko dwie alternatywne
ścieżki – obie kryzysowe. W zgodnej opinii
większości ekonomistów nie możemy tym
razem liczyć na dobrą koniunkturę. Sce-
nariusz wzrostu pozostaje dzisiaj poza
przedziałem percepcji analityków. Ak-
tualne projekcje kondycji gospodarki glo-
balnej skazują ją na recesję albo stagflację
w perspektywie dwóch-trzech lat (a w naj-
bardziej skrajnych prognozach – nawet

w perspektywie dekady). Przy czym stag-
flacja zdaje się być znacznie gorszym sce-
nariuszem niż czysta, techniczna recesja. 

Niewiele zaryzykuję, stawiając tezę,
że w Polsce mamy znacznie wyższe praw-
dopodobieństwo pojawienia się męczącej
stagflacji przy nieznacznie niższym ryzyku
czystej recesji. W najnowszym doniesieniu
Polskiego Instytutu Ekonomicznego,
w którym autorzy usiłują łagodzić pesy-
mistyczne nastroje gospodarcze, czytamy:
„W 2023 r. gospodarka naszego kraju na-
dal będzie rosła, choć w nieco wolniejszym
tempie niż w obecnym. Gorzej natomiast
będzie z inflacją, gdyż będzie się ona
utrzymywać na znacznie zawyżonym po-
ziomie.” Choć sami autorzy raportu PIE
zdaje się nie mieli takich intencji, to jed-
noznacznie potwierdzili wysokie zagro-
żenie stagflacją (czyli spowolnieniem gos-
podarczym w warunkach rosnącej inflacji). 

Kryzys stagflacyjny zagraża nie tylko
Polsce. To ryzyko globalne, narażające
na straty cała gospodarkę światową. W Pol-
sce jednak, poza negatywnymi impulsami
globalnymi, mamy wiele naszych – chcia-
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łoby się powiedzieć – swojskich proble-
mów i zawinień, które skłaniają do wy-
jątkowego pesymizmu.

Dr Doom i inni ostrzegają

Atmosfera obaw przed dekoniunkturą na-
rasta. Prognozy światowego wzrostu gos-
podarczego są dzisiaj obniżane we wszyst-
kich źródłach analitycznych. Przed moż-
liwym spadkiem światowego PKB ostrze-
gają: Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
Bank Światowy, Komisja Europejska,
agencje ratingowe, wielkie banki i indy-
widualni analitycy. Zgodnie z kwietnio-
wymi prognozami MFW, w roku 2022
tempo wzrostu światowego PKB osłabi
się do 3,6 proc. w skali roku wobec 6,1 proc.
w 2021. Z kolei Bank  Światowy obciął
ostatnio swoją prognozę dla globalnej
gospodarki w 2022 z 4,1 proc. (prognoza
ze stycznia) do 2,9 proc. 

Swoje defetystyczne ostrzeżenia wysyła
w świat również sławny Dr Doom – pro-
fesor Nouriel Roubini, jeden z niewielu,
którzy przewidzieli kryzys AD 2008. Rou-
bini już pod koniec lutego 2022, zaraz po
inwazji Rosji na Ukrainę, donosił o ciężkich
konsekwencjach wojny dla światowej gos-
podarki. Według niego świat stoi właśnie
na krawędzi czarnego scenariusza – dłu-
gotrwałego kryzysu i właśnie tego scena-
riusza powinniśmy się obawiać, niezależnie
od faktu, że gospodarki rosyjska i ukra-
ińska to łącznie zaledwie 3 proc. świato-
wego PKB. Twierdzi, że wojna w Ukrainie
stanie się reaktywacją „starej zimnej woj-
ny”, w której cztery państwa, Rosja, Chiny,
Iran i Korea Północna będą eskalować
swoje niezadowolenie z zachodniego ładu
i z globalnej dominacji USA. Dla Dr. Doo-
ma oznacza to, że świat wszedł w fazę
groźnych geopolitycznych perturbacji,
które będą miały poważne skutki dla gos-

podarki i finansów światowych. Zdaniem
Roubiniego, dzisiaj gospodarce globalnej
zagrażają negatywne szoki podażowe,
związane z cenami nośników energii oraz
wysoka inflacja będąca skutkiem zadłu-
żenia covidowego, teraz dodatkowo
wzmocniona przez wzrost cen energii. Te
dwa czynniki składają się na prognozo-
waną przez niego „stagflacyjną recesję”.
Roubini już zauważa, że banki centralne
stoją przed bardzo trudną perspektywą
i będą przeklinane niezależnie od kierunku
podejmowanych działań. Dzisiaj bowiem
niezależnie od tego, czy banki centralne
będą podnosić stopy procentowe czy też

nie będą tego robić, skutki będą prawdo-
podobnie podobnie negatywne. Niepo-
dnoszenie stóp będzie przyspieszać in-
flację, a ich podnoszenie będzie wywoływać
efekt hamowania gospodarki. Tak czy
owak, więc grozi nam kryzys w postaci
stagflacji. 

Jeszcze bardziej przerażające scena-
riusze buduje Jamie Dimon, prezes JP
Morgan, który alarmuje, że nadciąga „gos-
podarczy huragan”. Wprawdzie Dimon
koncentruje się tylko na gospodarce ame-
rykańskiej, jednak zaleca całemu światu
przygotowanie się na najgorsze. Przypo-
mina, że kryzys zawsze przychodzi po
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wzrostach światowych cen ropy. I tak jest
tym razem – ropa drożeje, a Dimon pro-
gnozuje, że wkrótce zobaczymy cenę na
poziomie ponad 170 dolarów za baryłkę.
Kryzys energetyczny pociągnie za sobą
całą realną gospodarkę, ale także świat
finansów. Chyba dlatego ekonomiści Mor-
gana obniżyli prognozę wzrostu gospo-
darczego USA w 2022 roku do 2,4 proc.,
a na 2023 r. tylko nieznacznie powyżej
1 proc. 

Nie mniej pesymistyczne, choć trochę
ekstrawaganckie są wypowiedzi Elona
Muska na temat nadchodzącego spowol-
nienia gospodarczego. Winą za nadcho-
dzącą recesję obarcza pandemię i bardzo
złe nawyki z okresu lockdownów. Na swo-
im twitterze opublikował niedawno dość
kontrowersyjną opinię: „Zbyt długo pie-
niądze spływały na konta głupców. Ktoś
musi zbankrutować. Ponadto, izolacja do-
mowa związana z COVID-19 wmówiła lu-
dziom, że nie muszą ciężko pracować.
Nadchodzi niemiła pobudka!” Zaraz potem
Musk zaawizował redukcję zatrudnienia
w swoich firmach z grupy Tesli o ok. 10
proc. i tłumaczył ją swoimi złymi prze-
czuciami co do gospodarki. Co ciekawe,
chwilę przed słynnym już ostrzeżeniem
Muska, Tesla zgłaszała zapotrzebowanie
na ok. 5 tys. pracowników.

Recesji jeszcze nie widać, ale siada
nam nastrój 

Choć samo mówienie o recesji jest reces-
jogenne, to jednak ona się pojawia nie
dlatego, że ktoś „wielki” ją zapowiedział,
a dlatego, że zadziałały określone czynniki
ekonomiczne. Już dzisiaj widoczne są
przesłanki decydujące o przyszłej kiepskiej
dekoniunkturze (ceny energii, wojna, in-
flacja), a ryzyko światowej recesji oceniane
jest aktualnie na więcej niż 50 proc. Kli-

matu gospodarczego nie uspokajają ciągle
stosunkowo dobre dane makroekono-
miczne z gospodarek krajowych, w tym
z tych największych, z grupy G20. Tempo
wzrostu PKB za I kwartał 2022 w wielu
gospodarkach jest wysokie, wskazuje wręcz
na objawy przegrzania koniunktury. Polski
wynik, tj. 8 proc. wzrostu PKB w I kw.
2022 zdaje się napawać optymizmem,
ale jednocześnie niepokojem. Czy to ła-
będzi śpiew polskiej gospodarki? 

Również indeksy PMI dla przemysłu
i usług w większości krajów odnotowują
poziomy daleko powyżej 50 punktów, su-
gerując dobrą koniunkturę (ewentualne
spadki poniżej 50 punktów zwiastowałyby
recesję). W USA, wskaźnik PMI w maju
2022 to aż 57 punktów, w strefie euro –
blisko 55 punktów. Nawet w Rosji PMI
w ostatnich odczytach utrzymuje się po-
wyżej 50 punktów. Poniżej tego progu
znajdują się Turcja, Chiny i Polska. To
w tych krajach widać pierwsze, na razie
wątłe symptomy spowolnienia. 

Obawy przed recesją także w innych
państwach narastają i wydają się z dnia
na dzień coraz silniejsze. Nastroje kon-
sumenckie już od jesieni 2021 znacznie
się pogorszyły, a od wybuchu wojny
w Ukrainie osiągają ekstremalnie niskie
odczyty. Indeks Michigan Sentiment
(wskaźnik nastrojów konsumenckich
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w USA publikowany przez Uniwersytet
Michigan) w czerwcu 2022 wskazał 50,2
punktów i był najniższy od 45 lat. Podobnie
kiepskie nastroje konsumenckie odnoto-
wuje Consumer Confidence Index (CCI)
szacowany przez OECD, który w maju
2022 zaliczył najniższy od 50 lat poziom,
zbliżony do tego odnotowanego w 2009
roku w czasie kryzysu finansowego. Con-
sumer Confidence Indicator w strefie euro
zdaje się potwierdzać ten negatywny i nie-
pokojący trend. CCI dla strefy Euro w maju
2022 wynosił -21,1 punktów, choć jeszcze
rok temu był dodatni. 

Również w Polsce obserwuje się wy-
raźne pogorszenie nastrojów konsumen-
ckich. Notowany przez GUS BWUK (bie-
żący wskaźnik ufności konsumenckiej)
obrazujący obecne tendencje konsumpcji
indywidualnej, w maju 2022 wyniósł 38,4,
podczas gdy jeszcze rok wcześniej notował
ponad 62 punkty. Nastroje Polaków są
rekordowo złe – gorsze niż w czasie po-
czątków pandemii COVID-19, gorsze niż
w dołku kryzysu finansowego w 2008 r.

Nie mniej niepokoju wnoszą pomiary
indeksów nastrojów biznesowych. Na
przykład ZEW Economic Sentiment Index
dla strefy euro, który jeszcze w styczniu
2022 wynosił blisko 49 punktów, w lutym,
po inwazji na Ukrainę, spadł do poziomu
−39 punktów i w kolejnych miesiącach
utrzymuje się na ujemnym poziomie. Co
więcej, według prognoz tego wskaźnika
dopiero w przyszłym roku możemy się
spodziewać powrotu na dodatnią skalę. 

Wojna, zdaje się, popsuła nastroje biz-
nesowe nie tylko w strefie euro. Business
Confidence Index (BCI) dla krajów OECD
zanotował po lutym 2022 roku spadek
i niebezpiecznie odwrócił trend wzrostowy,
towarzyszący wychodzeniu z okresu pan-
demii w gospodarce. W polskim pomiarze,
wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury
GUS od lutego 2022 wykazuje wyraźną
degresję dla niemal wszystkich sektorów,
chociaż jeszcze do końca 2021 awizował
zdecydowaną poprawę koniunktury. 

Uzasadniony strach

Na tle przedstawionych twardych danych
dość natrętnie nasuwa się fundamentalne
pytanie: Dlaczego, mimo obiektywnie
dobrych parametrów makroekonomicz-
nych, obserwujemy spadek sentymentu
konsumenckiego i biznesowego do po-
ziomów gorszych niż w warunkach kry-
zysu, bezrobocia, czy pandemii? Dlaczego
konsumenci i przedsiębiorstwa są w tak
fatalnych nastrojach? 

Znaczenie ma z pewnością strach,
a strach to przedpole kryzysu. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że to strach uzasadniony.
Po pierwsze, gospodarka światowa jeszcze
nie wyleczyła ran doznanych w czasie
pandemii, a już została narażona na nowe
zagrożenia. Inwazja Rosji na Ukrainę
stała się game changerem i radykalnie
odmieniła uwarunkowania rozwoju niemal
dla całej gospodarki globalnej. Obserwacje
koniunktury światowej przed 24 lutego
wskazywały, że odbicie gospodarcze po
pandemii było bardzo dynamiczne,
a w niektórych gospodarkach (również
w Polsce) ujawniały się nawet symptomy
przegrzania koniunktury. Prognozy i sce-
nariusze dla światowej ekonomii na ko-
lejne 2-3 lata były optymistyczne, choć
ten optymizm schładzała silna presja in-
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flacyjna wywołana przez gigantyczne roz-
miary długów pocovidowych. Teraz po-
jawiły się nowe, wyjątkowo silne czynniki
proinflacyjne. Embargo na dostawy ropy,
gazu i węgla z Rosji wzmaga oddziaływanie
tzw. greenflacji (dynamicznego wzrosu
cen surowców energetycznych). Wszystkie
instytucje analityczne zgodnie podkreślają,
że głównym destymulatorem wzrostu
w najbliższych latach będzie wysoki koszt
odcięcia gospodarki (głównie europejskiej)
od rosyjskich surowców energetycznych.
Jak się szacuje, rezygnacja z rosyjskich
dostaw ropy, gazu i węgla w samej strefie
euro przyniesie utratę PKB w przedziale
0,8 – 2,6 punktu procentowego i wywoła
wzrost inflacji od 2 do 3 punktów pro-
centowych. Trzeba bowiem pamiętać, że
rosyjskie węglowodory są tańsze niż ich
odpowiedniki na światowych rynkach.
Różnica między baryłką ropy rosyjskiej
a norweskiej BRENT to aktualnie nie
mniej niż 30 dolarów, a więc ok. 25 proc.
ceny. Podobnie cena węgla na giełdzie
ARA to aktualnie blisko 350 dolarów za
tonę, podczas gdy rosyjski węgiel w dłu-
goterminowych kontraktach kosztował
do niedawna kilkadziesiąt dolarów. 

Do tego przed nami cykle podwyżek
światowych cen dóbr żywnościowych, wy-
nikające z ograniczonej podaży produktów
rolnych. To problemy wynikające ze zna-
czącego udziału Rosji i Ukrainy w wielu
sektorach światowej produkcji – ropy (12
proc.), gazu ziemnego (9 proc.), pszenicy
(25 proc.), kukurydzy (14 proc.) i niklu
(11 proc.). W tym kontekście używanie
pojęcia „putinflacja” wydaje się upraw-
nione, jednak zaznaczyć trzeba, że to tylko
jeden z wielu czynników wzmacniających
tendencje wzrostu cen w gospodarce świa-
towej. 

To właśnie inflacja jest dzisiaj najpo-
ważniejszym problemem i to właśnie in-

flacja generuje strach, frustrację ekono-
miczną, a nawet panikę na rynkach. Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy już
w marcowym komunikacie stwierdzał, że
wojna i związane z nią sankcje gospodarcze
wywołają bezprecedensowy „szok cenowy”
o zasięgu ogólnoświatowym. Faktycznie
w pierwszej połowie 2022 roku ceny po-
szybowały w górę w niemal wszystkich
gospodarkach. Stopa inflacji w USA wynosi
już ponad 8,5 proc., w UE przekroczyła
8 proc., szczególnie mocno dotykając
kraje byłego bloku wschodniego (w Pol-
sce – blisko 14 proc., w Czechach –
16 proc., na Litwie, w Łotwie czy Estonii
zbliża się niebezpiecznie do wymiaru 20
proc.). Krytycznie złe wyniki notuje Turcja
(73,5 proc.) i Argentyna (61 proc.) – pań-
stwa, które mają bardzo złe doświadczenia
ze zwalczaniem inflacji. 

Tak wysoka inflacja jest więc kosztem,
który po pierwsze ponosimy dlatego, że
w okresie pandemii, w latach 2020-21,
nie doszło do detonacji kryzysu gospo-
darczego i głębokiej depresji, po drugie
dlatego, że świat musi płacić więcej za
surowce energetyczne i żywnościowe po
wyeliminowaniu z gry dostaw rosyjskich
i po spadku ich podaży. Walka z tą wielo-
składnikową inflacją będzie bardzo trudna.
Wydaje się, że samo zakończenie faz lu-
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zowania polityki monetarnej (quantitative
easing), akcje podwyżek stóp procento-
wych, czy stosowanie taperingu (odwrot-
ność drukowania pieniędzy – skupywanie
aktywów z rynku) będą niewystarczające
dla wyhamowania tempa wzrostu cen.
Jednocześnie te działania wydają się jak
dotąd słabo skalibrowane i nie przynoszą
oczekiwanych efektów dezinflacyjnych,
za to już mają oddziaływanie recesjogen-
ne – hamujące gospodarkę. Wyższy koszt
kredytu już dzisiaj przynosi wyhamowanie
procesów inwestycyjnych w firmach i jako
taki wróży negatywne szoki podażowe.
Taki scenariusz oznacza wprost pojawienie
się recesji lub stagflacji. O tym, czy to bę-
dzie recesja, czy dużo groźniejsza stag-
flacja, zdecyduje dalszy przebieg cyklu
podwyżek cen. Jeżeli inflacja zacznie szyb-
ko spadać, to recesja może być płytka
i krótkotrwała. Jeżeli jednak inflacja po-
zostanie wysoka, to na skutek antyinfla-
cyjnej polityki banków centralnych wkrótce
zarejestrujemy spowolnienie w połączeniu
z inflacją.

Ponure analogie

Musimy się więc przygotować na zjawisko
od dawna (od lat 70. i 80. XX wieku) nie-
widziane w gospodarce światowej – czyli
na tzw. stagflację. Termin ten wprowadził
do ekonomii brytyjski minister skarbu
I. Macleodow po obserwacji zaskakującego
w swoim przebiegu i objawach kryzysu
dekady lat 70. w Wielkiej Brytanii i USA.
Pojęcie pochodzi z połączenia dwóch prze-
biegających paralelnie zjawisk: stagnacji
gospodarczej i wysokiej inflacji, czyli ozna-
cza wzrosty cen w warunkach spowol-
nionego wzrostu gospodarczego, a nawet
w warunkach recesji. To zaskakujące po-
łączenie, bo zwykle inflacja towarzyszy
fazom silnego wzrostu gospodarczego.

Zwykle dobrej koniunkturze towarzyszą
wzrosty cen, bo rośnie popyt, rośnie pro-
dukcja, rosną inwestycje. Tymczasem
stagflacja oznacza wzrost cen mimo kiep-
skiej koniunktury i jako taka jest poważną
„chorobą” gospodarki, bardzo trudną do
wyleczenia.

Historia amerykańskiej stagflacji z lat
70. nasuwa bardzo ponurą analogię.
W 1973 r. doszło w gospodarce światowej
do akceleracji inflacji, wywołanej dwoma
czynnikami – zbyt łagodną polityką pie-
niężną w minionej dekadzie oraz gwał-
townymi zaburzeniami na rynkach su-
rowców rolnych i energetycznych (tzw.
kryzys paliwowy). Inflacja z tamtego okre-
su skutkowała spadkiem realnych docho-
dów ludności i w następstwie spadkiem
konsumpcji. Jednocześnie rosnące ceny
uruchomiły mechanizm znany jako spirala
cenowo-płacowa. Choć gospodarkę drę-
czyła recesja (spadek produkcji, spadek
produktywności), to nominalne płace dy-
namicznie rosły. W tamtym czasie rząd
amerykański zaproponował działania osło-
nowe i mimo rosnącego bezrobocia pod-
niósł o 25 proc. płacę minimalną. Chwilę
później amerykańskie związki zawodowe
wymusiły dalsze podwyżki wynagrodzeń.
Reakcje amerykańskiego banku central-
nego (FED) i serie podwyżek stóp pro-
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centowych okazały się spóźnione i roz-
czarowująco słabe. Nie przyniosły redukcji
inflacji. W efekcie w gospodarce amery-
kańskiej rozpoczęła się tzw. stracona de-
kada, w czasie której inflacja i bezrobocie
były łącznie wysokie, a wzrost gospodar-
czy – dość niski (średnio poniżej 2 proc.
rocznie). 

Pięć czynników polskiego kryzysu

Nie można oprzeć się wrażeniu, że historia
amerykańskiej stagflacji to wierny opis
zjawisk, jakie dzisiaj obserwujemy w Pol-
sce. Jednak polska gospodarka jest słabsza
niż amerykańska, jest mniej doświadczona
i do tego niestabilna politycznie. To sy-
tuacja, w której nawet najmniejszy wstrząs
generuje więcej długookresowych zagrożeń
i ryzyk. I choć jakaś część polskich pro-
blemów została wywołana przez impulsy
globalne, zewnętrzne (greenflacja, pu-
tinflacja), to jednak mamy też wiele na-
szych, swojskich, krajowych ryzyk, które
nasilają skalę zbliżającej się stagflacji. 

Dlaczego stagflacja w Polsce jest bar-
dziej prawdopodobna niż w innych kra-
jach? 

Po pierwsze dlatego, że w Polsce in-
flacja ma w ogromnej mierze źródła en-
dogeniczne, związane z krajowym wzros-
tem podaży pieniądza na rynku oraz dy-
namicznie rosnącym od lat popytem kon-
sumpcyjnym. To efekt wieloletniej polityki
luzowania ilościowego, związanej ze
wzmocnieniem transferów socjalnych. Ale
to także skutek akcji ratunkowych okresu
pandemii, kiedy w Polsce uruchomiono
specjalną akcję „dodruku” w postaci emisji
obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju
o wartości ponad 250 mld zł, skierowanych
na fundusz obsługujący kolejne edycje
tarcz antykryzysowych. Zatem w kolejnych
okresach, przed rozpoczęciem wojny

w Ukrainie, polska inflacja była efektem
„zalewania pieniędzmi” różnych proble-
mów gospodarczych i społecznych. Przy-
najmniej od siedmiu lat obserwujemy
w Polsce syndrom „helicopter money” –
populistycznego, nieracjonalnego rozdaw-
nictwa publicznych pieniędzy. To transfery
bardzo słabo skalibrowane i często błędnie
ukierunkowane. W efekcie, nie rozwiązują
problemów, które miały rozwiązać. Sztan-
darowym przykładem pozostaje w Polsce

powszechny program 500+ – zasiłek na-
leżny wszystkim rodzinom niezależnie od
kryterium dochodowego. Program, który
miał być polskim panaceum na niski przy-
rost naturalney niestety nie przyniósł i nie
przynosi oczekiwanego wzrostu dzietności. 

Ogromna część polskiej presji infla-
cyjnej, która ujawniła się dużo wcześniej
niż pandemia i wzrost cen nośników ener-
gii, bo już w roku 2019, to tzw. inflacja
bazowa (pomiar zmian cen towarów i usług
konsumpcyjnych z wyłączeniem cen ad-
ministrowanych, cen najbardziej zmien-
nych, cen żywności i energii). Aktualnie
inflacja bazowa w Polsce szacowana jest
na ok 7-8 proc., co oznacza, że to właśnie
czynniki wewnętrzne wywołują przynaj-
mniej połowę wymiaru tempa wzrostu cen. 
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Od 2021 roku z kolei polska inflacja
była dodatkowo napędzana przez wadliwe,
fałszujące stan faktyczny komunikaty NBP
i mocno spóźnioną reakcję Rady Polityki
Pieniężnej. Zdaje się, że kojący i tym sa-
mym szkodliwy przekaz prezesa Glapiń-
skiego nie znalazł uznania i jako nierze-
telny napędził skalę oczekiwań inflacyj-
nych. Szybko rosnące ceny zmusiły osta-
tecznie RPP do otwarcia jesienią 2021
roku cyklu histerycznych podwyżek stóp
procentowych, które jak dotąd nie ujawniły
efektu dezinflacyjnego. Problem w tym,
że wzrostom rygorów w polityce mone-
tarnej towarzyszy dzisiaj bardzo kolizyjny
kurs szeroko rozumianej polityki fiskalnej
rządu. O ile rosnąca stopa procentowa
ma za zadanie ograniczyć podaż pieniądza
na rynku i zredukować apetyty konsum-
pcyjne Polaków, o tyle rządowe instru-
menty wsparcia w warunkach inflacji
same w sobie są proinflacyjne. Tarcze
antyinflacyjne czyli złagodzone wymiary
podatków pośrednich na energię i żyw-
ność, obniżka podatku PIT czy rządowe
dopłaty do cen węgla to instrumenty ad-
resowane do wyborców za cenę dalszego
wzrostu podaży pieniądza i dalszego po-
głębiania inflacji. A to nie jedyne zagro-
żenia proinflacyjne w Polsce. Trzeba
uwzględnić dodatkowo nadchodzące ry-
zyka dalszego, być może nawet gwałtow-
nego wzrostu inflacji do poziomu powyżej
20 proc. Po pierwsze, wymuszona wojną
i sankcjami przyspieszona transformacja
energetyczna w Polsce pociągnie za sobą
olbrzymie koszty i dalsze wzrosty cen. To
będzie najprawdopodobniej krytyczny
czynnik inflacjogenny, a sama, bardzo
trudna logistycznie substytucja źródeł im-
portu nośników energii może wywołać
poważne deficyty podaży, również silnie
proinflacyjne. Po drugie, zapowiadane na
drugą połowę 2022 roku wygaszenie tarcz

antyinflacyjnych (jeśli nie zostaną pro-
longowane) ujawni faktyczną skalę pod-
wyżek cen energii. Po trzecie, niestabilny,
słabnący kurs złotego w stosunku do głów-
nych walut rozliczeniowych na rynkach
energii może dodatkowo pogłębić skalę
wzrostów kosztów zakupu energii. Po
czwarte w końcu, przed nami dalsze pod-
wyżki płacy minimalnej (na 2023 zapo-
wiedziano aż dwie), które wzmocnią rosz-
czenia pracowników i wywołają niebez-
pieczną spiralę cenowo-płacową. Po pią-
te – i z pewnością nie ostatnie – najbliższe
kilkadziesiąt miesięcy upłynie w Polsce
w klimacie atmosfery przedwyborczej.
Zobaczymy jeszcze miliony banknotów
z „helicopter money”, napędzających in-
flację i oczekiwania inflacyjne. 

Jednocześnie, poza bezprecedensowym
ryzykiem inflacyjnym, mamy w Polsce
również ryzyko istotnego spowolnienia
gospodarczego. Szacuje się, że tylko utrata
dostaw rosyjskiego węgla może zreduko-
wać polskie PKB o ok. 0,5 proc. Nadal
utrzymujące się zagrożenie wstrzymania
wypłat funduszy unijnych w ramach Kra-
jowego Planu Odbudowy to z kolei koszt
ok. 1 proc. polskiego PKB. Nie bez wpływu
na rozmiar i tempo wzrostu PKB pozo-
stanie także polityka monetarna. Należy
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się spodziewać, że szybko rosnący koszt
pieniądza (stopa procentowa) wywoła wy-
hamowanie procesów inwestycyjnych za-
równo w sektorze publicznym, jak i pry-
watnym. To zjawiska podnoszące ryzyko
recesji, które w zderzeniu z wysoką, trudną
do opanowania inflacją budują dla Polski
scenariusz dotkliwej stagflacji. I oby to
nie był scenariusz amerykańskiej straconej
dekady!

Tymczasem w niedawnym wystąpieniu
prezes Glapiński wyznaje, że według niego
przewidywania wystąpienia stagflacji
w Polsce są przesadzone. Jak twierdzi,
na razie nie dostrzega takiego ryzyka i jest
skłonny zapowiedzieć rychłe obniżki stóp
procentowych. I tym razem ostrzegam –
projekcji prezesa NBP nie można trakto-
wać poważnie. Zdaje się, że kluczem tej
wypowiedzi jest określenie „na razie”. 
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Stefan Sękowski: Ponoć pesymista to
ktoś, kto mówi „gorzej być nie może”,
a optymista „oj może, może”. Jesteś
pesymistą czy optymistą, jeżeli chodzi
o stan polskiej i światowej gospodarki? 

Ignacy Morawski: Jeśli przyjmiemy tę
definicję, to jestem zdecydowanie opty-
mistą. Nie wydaje mi się by czekał nas
najgorszy rodzaj kryzysu, czyli powtórka
z lat trzydziestych czy kryzysu finanso-
wego. Wydaje mi się, że nie podążamy
najgorszym z możliwych do wyobrażenia
scenariuszy.

Zarówno indeks PMI wskazujący, jakie
są nastroje menedżerów, jak i wskaźnik
ufności konsumenckiej są dość niskie.
Wielu ekonomistów wieszczy potężne
problemy, przykładowo Nouriel Rou-

bini. Dlaczego nie podzielasz tych
obaw?

Przede wszystkim spodziewam się recesji
w Polsce i na Świecie. Na świecie nie
będzie może spadku PKB, ale bardzo
wolny wzrost. W Polsce w przyszłym roku
trudno będzie nam osiągnąć wzrost gos-
podarczy powyżej 1-2 procent. Możemy
doświadczyć wzrostu bezrobocia o 2 punk-
ty procentowe, czyli do jakichś 5 procent
(wg Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności).

Nie brzmi to jak tragedia.

Tragedii nie będzie, chociaż będzie to od-
czuwalne. W ciągu ostatnich stu lat naj-
gorsze rodzaje kryzysu były związane
z trzema czynnikami. Pierwszy to wojna,

IGnACy MorAWSkI
pomysłodawca projektu i szef zespołu SpotData. Przez wiele lat
pracował w sektorze bankowym (WestLB, Polski Bank
Przedsiębiorczości), gdzie pełnił rolę głównego ekonomisty. W latach
2012-16 zdobył wiele wyróżnień w licznych rankingach, zajmując
m.in. dwukrotnie miejsce na podium konkursu na najlepszego
analityka makroekonomicznego organizowanego przez
„Rzeczpospolitą” i Narodowy Bank Polski. W 2017 roku znalazł się na
liście New Europe 100, wyróżniającej najbardziej innowacyjne osoby
Europy Środkowej, publikowanej przez „Financial Times”.

Polityka fiskalna przed obecnym kryzysem mogła być prowadzona lepiej,
ale nie sądzę, by znacząco wpłynęła na dzisiejszą inflację. Natomiast dziś
jest prowadzona ewidentnie źle

tym razem nie będziemy „zieloną wyspą”

Z Ignacym Morawskim 
rozmawia Stefan Sękowski



destrukcja materialna, ale zakładam, że
ona do nas nie dojdzie. Drugi to polityka
gospodarcza, która pogłębia kryzys, jak
w latach 30-tych XX wieku. Trzeci rodzaj
czynników to bańki spekulacyjno-kredy-
towe, czyli sytuacje, w których ceny akty-
wów są sztucznie pompowane przez akcję
kredytową. Później dochodzi do przegrza-
nia, odwrócenia cyklu i po bardzo szybkim
wzroście gospodarczym do gwałtownego
spadku. Wydaje się, że nie mamy dziś
z tym do czynienia. Rządy się bardzo za-
dłużyły, ale prawdopodobnie nie będą
musiały się delewarować. Czynniki, które
wcześniej wywoływały potężne kryzysy,
dziś nie oddziałują. Raczej mamy do czy-
nienia z czkawką po pandemii, która
razem ze wzrostem cen energii wywołała
pewien impuls inflacyjny, powodujący
podwyższenie stóp procentowych – i to
prowadzi nas do recesji. 

Płacimy frycowe za lockdowny i rato-
wanie gospodarki w czasie COVID-19? 

Zdecydowanie. Ostatecznie pomogliśmy
gospodarce za bardzo, przy czym mówiąc:
my, nie mam na myśli: my dwaj albo my,
w Polsce, ale my, ludzkość. Zwłaszcza
Stany Zjednoczone, bo tam te pakiety po-
mocowe były największe. Już na początku
było wiadomo, że będzie trudno odpo-
wiednio skalibrować ten pułap pomocy,
tak żeby uratować gospodarkę przed trwałą
zapaścią i jednocześnie nie podnieść in-
flacji. Okazało się, że zrobiono za dużo.
Nie przewidziano tego, że gospodarka nie
będzie gotowa do absorbcji tych środków.
W czasie pandemii spadł potencjał pro-
dukcyjny – nie tylko ze względu na loc-
kdowny, ale także choroby pracowników
czy zamykanie niektórych zakładów. Zmie-
niła się struktura konsumpcji. Jedne bran-
że nie nadążały za zaspokajaniem popytu,

inne utraciły na pewien czas jego więk-
szość, na przykład linie lotnicze. Lotnictwo
zredukowało zatrudnienie, sądząc że bę-
dzie to trwało 5 lat, ale popyt wrócił
szybko i teraz nie mogą sobie z tym pora-
dzić. Jednocześnie dochody były utrzy-
mywane na dotychczasowym poziomie
dzięki transferom fiskalnym. Szybciej wy-
szliśmy z pandemii niż się spodziewaliśmy.
Nie oczekiwano, że ludzie tak prędko
o niej zapomną i zaczną wydawać wcześ-
niej zaoszczędzone pieniądze. Z kolei przy
braku towarów zachęciło to firmy do ich
akumulacji, a to z kolei klientów do rzu-
cenia sięna towary. 

Ludzie bali się, że ich zabraknie. 

To dodatkowo podbiło inflację. 

Może nie należało wprowadzać loc-
kdownów i pompować pieniędzy w gos-
podarkę? 

Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy
można było nie robić lockdownów. Ja by-
łem ich zwolennikiem, uważałem, że mu-
simy się w ten sposób chronić przed zja-
wiskami, na jakie nie jesteśmy etycznie
gotowi – ludzi umierających w domach,
bo nie są do nich w stanie dojechać karetki.
Nie wiem, czy tak by było, ale wówczas
wiele na to wskazywało. Dyskusja czy
reakcja była dobra, będzie się toczyć
jeszcze latami na całym świecie, ale nie
wydaje mi się, by istniała wówczas inna
ścieżka. Z ekonomicznego punktu widze-
nia, mając pewność wsteczną, wydaje się,
że trochę przereagowano, zwłaszcza
w USA. Nie sądzę, by w 2020 roku można
było zostawić gospodarkę samej sobie.
Konsekwencje społeczne byłyby wówczas
dużo gorsze niż to, co dziś obserwujemy.
Doprowadzilibyśmy do destrukcji poten-
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cjału produkcyjnego na bardzo dużą skalę.
Natomiast błędem był pakiet stymulacyjny
Joe Bidena z wiosny 2021 roku. To były
transfery fiskalne o wartości 10 procent
PKB, które były wprowadzane, gdy pan-
demia już przygasała. Ja wtedy mówiłem,
że to jest dobry pakiet. Że w takiej sytuacji
powinniśmy podnieść podaż produktów
i usług do góry.  Ale to było błędne my-
ślenie. Popyt podniósł się znacznie bardziej
niż oczekiwano, spadła stopa oszczędności,
a strona podażowa jakoś bardzo się nie
podniosła. 

I to miało tak duże znaczenie dla glo-
balnej gospodarki? 

Impuls popytowy wywołany przez pakiet
stymulacyjny Bidena był główną przyczyną
inflacji na świecie. Bez niego inflacja
byłaby podwyższona, ale nie aż tak. 

Przecież wszyscy pompowali pieniądze
w gospodarkę. A nawet jeśli powiemy,
że USA to największa gospodarka
świata, więc to, co się tam dzieje, ma
większe znaczenie, niż działania w in-
nych krajach, to jednak w rezerwach
walutowych nie widać dużego przy-
pływu dolarów. 

W 2020 roku robili to wszyscy, ale w 2021
roku patrzyli raczej, jak tu przyoszczędzić.
W Europie wprowadzano program „Next
Generation”, ale on był rozłożony na 4-5
lat. Amerykanie skumulowali pakiet o war-
tości 10 procent PKB na przestrzeni dwóch
lat.  Nikt nie zrobił tego w takim stopniu.
Po drugie, pakiet stymulacyjny nie ozna-
czał tylko wpływu środków na zagraniczne
rachunki. USA oddziaływały na świat
przede wszystkim przez wzrost popytu
na towary. To widać po amerykańskiej
sprzedaży detalicznej, która w 2021 roku
bardzo mocno wystrzeliła do góry. Skądś
Amerykanie musieli brać te towary.
W pewnym momencie zaczęło brakować
komponentów do samochodów, elektro-
niki, wszystkiego. Każdy, kto kupował coś
większego, doświadczył braków w skle-
pach. Ale to też przełożyło się na wyższe
ceny energii. Podaż energii zawsze do-
stosowuje się wolniej do cyklu koniun-
kturalnego. Jak Amerykanie kupowali
produkty w Azji, to tam potrzeba było
więcej gazu, którego z kolei zaczęło bra-
kować w Europie, której produkcja też
zaczęła rosnąć, co z kolei przełożyło się
na wyższe ceny prądu. To wszystko działo
się w warunkach zwiększonego popytu
wynikającego z realizacji odłożonych wy-
datków konsumpcyjnych. Oczywiście sami
Amerykanie nie odpowiadają za całą świa-
tową inflację, ale oni zrobili w jej kierunku
najwięcej. 

Za jaką część globalnej inflacji odpo-
wiadają Stany Zjednoczone? 

To bardzo trudne pytanie. Żeby na nie
odpowiedzieć musiałbym na wiele tygodni
odłożyć moje obowiązki, by przeprowadzić
skomplikowaną analizę ekonometryczną.
Ale przekonuje mnie to, że właśnie w mar-
cu i kwietniu 2021 roku firmy przemysłowe
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zaczęły podnosić ceny, raportować braki
towarów, a sprzedaż detaliczna w USA
skoczyła. Czyli wtedy, gdy chwycił bide-
nowski impuls. A kilka miesięcy później,
późnego lata 2021 roku zaczęła się aku-
mulacja zapasów firm, które czując, że
już nie mają towarów, zaczęły napełniać
magazyny. 

Może nie było możliwe uniknięcie błędu
Bidena, bo tego domagali się wyborcy? 

Sądzę, że w USA – ale nie tylko – przez
długi czas prowadzono politykę fawory-
zującą niską inflację kosztem bezrobocia.
Bardzo trudno jest utrzymać minimalną
inflację i maksymalne zatrudnienie. Od
lat 80-tych XX wieku zdecydowanie pre-
ferowano ryzyko wyższego bezrobocia.
Przesadzono ze strachu przed inflacją.
To doprowadziło do wyboru Donalda
Trumpa na prezydenta, brexitu i fali po-
pulizmu. Teraz ludzie odpowiedzialni za
politykę gospodarczą powiedzieli: bilans
ryzyk przesuniemy w drugą stronę. 

Ale bezrobocie w USA nie było, do
czasu kryzysu w 2008 roku, specjalnie
wysokie. Od połowy lat 80-tych XX
wieku było jednocyfrowe, a od połowy
lat 90-tych XX wieku nie rosło prak-
tycznie powyżej 5-6 procent. 

Zgadzam się, USA to nie Europa. Ale
mimo to zdarzały się kilkuletnie okresy,
kiedy stopa bezrobocia przekraczała 5 pro-
cent. To zjawisko było widać szczególnie
po kryzysie finansowym w 2008 roku.
Dodatkowo widać przesunięcie w struk-
turze dochodów, zyski przedsiębiorstw
rosły znacznie szybciej niż wynagrodzenia.
Narastało przekonanie, że siła przetargowa
pracowników jest za niska.

Także dlatego, że nikt nie podjął ryzyka,
by ściąć bezrobocie. Mając to na uwadze
politycy podczas kryzysu wywołanego loc-
kdownem postanowili zadziałać inaczej.
Po drugie – narastało przekonanie, że
polityka stymulowania popytu może wpły-
wać na podaż. Że dzięki temu pojawi się
więcej inwestycji, więcej ludzi wejdzie na
rynek pracy. W publicystycznym wymiarze
głosiła to Mariana Mazzucato, która uwa-
żała, że polityka wydatków publicznych
generuje innowacje. 

To okazało się blagą? 

Zobaczymy. Możliwe, że gdyby stimulus
Bidena miał wartość 4 procent. PKB a nie
10, to wszystko by zadziałało. Może inflacja
nieco by wzrosła, w USA do 4-5 procent,
w Polsce do 7-8, a nie 17, ludzie by się
trochę powkurzali, ale nie byłoby takiej
afery, jak dziś. 

Czy Rosja także dołożyła swoją ce-
giełkę? A może gdybyśmy nie wspierali
Ukrainy sankcjami wobec Moskwy, nie
byłoby problemu? 

Wojna jest istotnym czynnikiem, ale nie
najistotniejszym. Przede wszystkim ze
względu na skok ceny energii. To dotyczy
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głównie Europy, ale nie tylko. Już w ze-
szłym roku ceny energii rosły nie tylko ze
względu na wzrost popytu, ale także ze
względu na ograniczenie podaży surowców
z Rosji. To się nasiliło po agresji na Ukrai-
nę. Szok energetyczny na pewno wpływa
na recesję. Pytanie o inne podejście do
wojny jest pytaniem o politykę. Bez sankcji
zmniejszyłoby się ryzyko szoku energe-
tycznego, ale zwiększyło ryzyko wojenne.
Nie sądzę, by Rosjanie z góry zakładali,
że po zdobyciu Ukrainy pójdą dalej, ale
gdyby im to poszło łatwo, to takie ryzyko
byłoby większe. Gdybyśmy odpuścili Ukrai-
nę, mielibyśmy powtórkę z Monachium. 

Wyższe ceny za energię to cena pła-
cona za uniknięcie tego scenariusza. 

Nie jest wykluczone, że Rosjanie sami by
podjęli decyzję o ograniczaniu dostaw su-
rowców do Europy. Więc lepiej było wy-
konać ten krok jako pierwsi. 

COVID-19, wojna – czy są jeszcze
jakieś przyczyny pogarszającej się sy-
tuacji gospodarczej? 

Nasza rozmowa toczy się głównie w kon-
tekście globalnym, ale Polska jest częścią
światowej gospodarki. Przy czym są też
elementy wewnętrzne. W dyskusji gos-
podarczo-politycznej winą za rosnącą in-
flację obarcza się rząd i Narodowy Bank
Polski. 

Słusznie? Zacznijmy od rządu. 

W porównaniu do czynników zewnętrz-
nych, o których już mówiliśmy, czynniki
wewnętrzne są na trzecim, czwartym miej-
scu. Ale są ważne. Polityka gospodarcza
w Polsce mogła wpływać na inflację, po-
nieważ była nadmiernie skupiona na sty-

mulowaniu gospodarki, na polityce po-
pytowej. 

500+ i inne wydatki pompują inflację? 

Niekoniecznie. Polityka fiskalna, trans-
ferów, wcześniejsze emerytury, prowa-
dzona przed kryzysem, nie była ważnym
czynnikiem proinflacyjnym. Struktura
wydatków nie odgrywa aż tak znaczącej
roli w zapewnianiu równowagi makroe-
konomicznej jak deficyt fiskalny. Ocena,
które wydatki są prorozwojowe a które
antyrozwojowe, które podnoszą potencjał
gospodarki i są tym samym antyinflacyjne,
a które go obniżają i mogą być proinfla-
cyjne, jest bardzo trudna, bo inwestycje
mogą być kompletnie nietrafione, a trans-
fery społeczne mogą podnosić kapitał
ludzki, jeśli pozwalają dzieciom lepiej się
odżywiać, dojeżdżać do szkoły albo ro-
dzicom kupować książki. Istotny jest de-
ficyt fiskalny, a pod tym względem nie
mieliśmy problemów. 

Bo wydatki były wypychane poza bu-
dżet do różnych funduszy. 

Są też europejskie statystyki, które
uwzględniają wszystko, co istotne i tam
nie było widać, by deficyt eksplodował.
Przeciwnie: powoli spadał. Akceptuję ar-
gument, że należało bardziej ograniczyć
deficyt. Nie sądzę jednak by w polityce
fiskalnej przed kryzysem popełniono dra-
styczne błędy. 

Deficyt to różnica między wpływami
a wydatkami. Wpływy rosły w dużej
mierze dzięki wzrostowi gospodarcze-
mu, solidnych nowych źródeł dochodu
nie tworzono. A jeśli teraz wzrost PKB
spadnie, to wpływy też spadną – chyba,
że inflacja je podniesie. 
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Nasz rząd bardzo skorzystał na globalnej
koniunkturze, ale jednocześnie spadały
koszty obsługi długu, co robiło miejsce
w budżecie. To dawało 1 procent PKB
rocznie. Można powiedzieć, że spadek
obsługi długu finansował cały program
500+ bez pierwszego dziecka. 

Dzięki wzrostowi zaufania do pań-
stwa? 

Nie – dzięki globalnemu trendowi spadku
stóp procentowych. Ale teraz to już prze-
szłość. W każdym razie: polityka fiskalna
przed obecnym kryzysem mogła być pro-
wadzona lepiej, ale nie sądzę, by znacząco
wpłynęła na dzisiejszą inflację. Natomiast
dziś jest prowadzona ewidentnie źle.
Mamy strukturalny wzrost potrzeb wy-
datkowych: obrona narodowa, zdrowie,
prawdopodobnie wzrost kosztów obsługi
długu publicznego, transformację ener-
getyczną, wiele innych potrzeb. A my ob-
niżamy podatki. Generujemy niedobory
w budżecie, które jest w stanie zasypać
głównie inflacja. Ta nierównowaga poja-
wiła się szczególnie na początku tego
roku, a zwłaszcza w marcu 2022 roku,
kiedy zapowiedziano obniżenie niższą
stawkę podatku PIT z 17 do 12 proc, co
wydaje mi się totalnym błędem. 

A co z polityką monetarną? 

Znów, trzeba ją podzielić na politykę
przed i po pandemią. Wydaje się, że
wcześniej polityka monetarna mogła być
trochę ostrzejsza. Trzymaliśmy stopy pro-
centowe na poziomie 1,5 procent przy in-
flacji, która zbliżała się do 3 procent Pew-
nie należało wtedy podnosić stopy, ale
nie wydaje się, że to był oczywisty błąd.
Nie wszystkie parametry wskazywały, że
wzrośnie inflacja. Rosły płace, ale rosła

też produktywność. Nie było przeinwes-
towania, równowaga gospodarki była bar-
dzo wysoka, mieliśmy zbilansowany ra-
chunek obrotów bieżących. Ale już w 2021
roku bank centralny zaczął popełniać
główny błąd. 

Jaki? 

Największym błędem była próba osłabienia
złotego w grudniu 2020 roku. To było
zupełnie niezrozumiałe. To była decyzja,
która mogła trwale obniżyć zaufanie do
polskiej waluty. A później doszła skan-
daliczna polityka komunikacyjna. Ben
Bernanke, były szef Fed, powiedział nie-
dawno ciekawe słowa, że dziś polityka
monetarna to w 80 procentach słowa. To
trochę przesada, ale dużo w tym racji.
Komunikacja NBP jest prowadzona po
pierwsze chaotycznie, po drugie arogancko.
Prezes komunikuje się ze światem, jakby
świat był dość głupawy i nie rozumiał
procesów gospodarczych, zaś RPP to był
klub najmądrzejszych ludzi na świecie.
Nie do końca tak jest. Objawem tej
postawy były obietnice składane na wiosnę
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2021 roku, że nie będzie żadnych obniżek
stóp przez rok. Albo tłumaczenie we wrześ-
niu 2021 roku, że podnoszenie stóp to
byłby szkolny błąd. Dlatego dziś NBP nie
jest już w stanie poprzez komunikację
słowną wpływać na rynek, na przykład
na rynek walutowy. 

To wypowiedziom Adama Glapińskiego
zawdzięczamy tak wysoką inflację? 

Też, natomiast nie jest to czynnik decy-
dujący. Są ekonomiści, którzy uważają,
że to był krytyczny czynnik podbijający
stopy procentowe w Polsce, na przykład.
Wojciech Paczos. Rozumiem ten argu-
ment, ale nie wydaje mi się, by był to
krytyczny czynnik w stosunku do czynni-
ków globalnych i przegrzania gospodarki
w kraju. 

Przegrzanej przez rząd? 

Przez rząd, ale też przez czynniki, których
nie mogliśmy łatwo kontrolować. Polska
jako ważny producent dóbr przemysło-
wych doświadczyła potężnego globalnego
wzrostu popytu na towary, wywołanego
wzrostem konsumpcji i akumulacją za-
pasów. My nie za wiele mogliśmy z tym
zrobić. 

Z poprzedniego kryzysu wyszliśmy
jednak suchą nogą. Może i tym razem
będziemy „zieloną wyspą” (nie licząc
inflacji)?

Nie sądzę. Różne czynniki wpływały na
to, że nasza gospodarka przeżyła kryzys
z 2008 roku lepiej, niż inne – w tym dwa
kluczowe: początek potężnych transferów
europejskich i słabo rozwinięty system
finansowy. Dziś pod pewnymi względami
jesteśmy silniejsi niż wtedy, ale z drugiej

strony patrząc na strukturę wstrząsów,
jakie nas dotykają, jesteśmy bardziej na-
rażeni niż średnia światowa. Mamy do
czynienia z zaostrzaniem się polityki mo-
netarnej w USA, które zawsze negatywnie
odbija się na rynkach wschodzących. Po

drugie, jesteśmy importerem energii. Po
trzecie, jesteśmy blisko wojny, więc pła-
cimy inwestorom premię za ryzyko, co
znaczy, że musimy wyżej podnosić stopy
procentowe niż inni. Wydaje mi się, że
bez wojny przy stopach procentowych na
poziomie 6 procent mielibyśmy dużo moc-
niejszą walutę i łatwiej byłoby nam ogra-
niczać inflację. Wreszcie – mamy konflikt
z Brukselą, który utrudnia nam pozyski-
wanie funduszy europejskich. No i mamy
cykl wyborczy, który sprzyja popytowi,
ale wpływa negatywnie na wartość waluty.
Węgrzy tuż przed wyborami wprowadzili
masywne transfery i cięcia podatków,
teraz płacą za to potężną dewaluacją
waluty i podwyżkami stóp wyższymi niż
w Polsce. Jeśli pójdziemy ścieżką wę-
gierską, to będzie niewesoło. 
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Może jednak są czynniki, które mogą
postawić nas w lepszej sytuacji? 

Nie widzę ich zbyt wiele, choć gdybyśmy
rozmawiali w 2008 roku to pewnie też
nie przewidzielibyśmy, że będziemy „zie-
loną wyspą”. Pomóc mogą nam na przy-
kład wydatki zbrojeniowe albo ewentualne
przesuwanie się wyżej w łańcuchach do-
staw spowodowane wycofywaniem się in-
westorów z Rosji i być może z Azji.

Nawet kanclerz Niemiec, który w 2021
roku mocno podkreślał konieczność in-
westowania w Chinach powiedział, że fir-
my przemysłowe nie powinny wkładać
wszystkich jajek do jednego koszyka.
Wiele firm może szukać sposobów, żeby
się zdywersyfikować i mogą lokować swoje
inwestycje w Polsce i Europie Środkowej.
Pomóc mógłby nam też spadek cen su-
rowców, którego nie wykluczam.  Ale jest
raczej więcej czynników przemawiających
na naszą niekorzyść. 

Wiele wskazuje na to, że czeka nas
stagflacja, mamy do czynienia z szo-
kiem podażowo-popytowym. Jak mo-
żemy temu przeciwdziałać? 

Z tą stagflacją to spokojnie. O stagflacji
będziemy mogli mówić, gdy doświadczymy
recesji lub bardzo niskiego wzrostu gos-
podarczego, wzrostu bezrobocia, a inflacja
się nie obniży – i to potrwa kilka kwarta-
łów. Na razie mamy początek recesji. 

Raczej zapowiedź, bo w I kwartale
2022 roku mieliśmy 8,5 procent wzrostu
gospodarczego. 

Tak, ale wiele wskazuje na to, że recesja
jednak będzie. Obecnie, jeśli musimy wy-
bierać, czy bardziej walczyć ze spowol-
nieniem wzrostu gospodarczego czy z in-

flacją, to uważam, że lepiej ratować w tym
momencie stabilność cen, choć to nie jest
łatwy wybór. Recesja potrafi trwale osłabić
gospodarkę, więc nie należy podnosić
stóp procentowych za wszelką cenę.

Niemniej nie kwestionuję, że trzeba
podwyższać stopy procentowe, aczkolwiek
powoli zbliżamy się do szczytu podwyżek.
Jest problem z niezrównoważeniem po-
lityki fiskalnej. Lepiej byłoby po prostu
podnieść podatki, na przykład zlikwidować
tarczę antyinflacyjną albo przynajmniej
jej część. 

Część tarczy antyinflacyjnej jest w is-
tocie proinflacyjna. 

Rozumiem obniżanie podatków na ciepło,
ale nie rozumiem na przykład obniżenia
podatku VAT na paliwo czy żywność 

To jednak obniża ceny transportu. 

Ceny paliwa są spowodowane czynnikami,
które mogą mieć trwały charakter i my
nie obniżymy ich na stałe. Jeszcze na po-
czątku roku można było twierdzić, że
wzrost cen paliw jest czymś przejścio-
wym – ale nie jest. Albo obniżka VAT na
ceny żywności. Niby obniżamy w ten spo-
sób ceny, ale de facto je podwyższamy
poprzez stymulację fiskalną. Słuszne by-

19

THINKZINE, nr 07(145)/2022, lipiec 2022 www.nowakonfederacja.pl

W polsce i na Zachodzie

mamy bardzo niskie

bezrobocie, o pracę jest

łatwo, a mimo to nastroje

konsumenckie są najgorsze

w historii 



łoby też wycofanie się z obniżki PIT, ale
to jest niemożliwe. 

Czy możemy wyciągnąć jakąś naukę
na przyszłość z obecnej sytuacji? 

Na lekcję jest jeszcze trochę za wcześnie.
Ale dla mnie ważną informacją, która
mnie zaskoczyła pod względem skali zja-
wiska, jest to, jak wielkim ciosem w na-

stroje społeczeństwa jest inflacja. W Polsce
i na Zachodzie mamy bardzo niskie bez-
robocie, o pracę jest łatwo, a mimo to na-
stroje konsumenckie są najgorsze w his-
torii. Mimo że możnaby oczekiwać, że lu-
dzie będą rozumieli, że jest to w jakiś
sposób konsekwencja pandemii. Założenie,
że jeśli utrzymamy niskie bezrobocie kosz-
tem wysokiej inflacji to ludzie to zrozu-
mieją, jest więc fałszywe. 
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Na całym świecie poziom cen rośnie
w tempie nienotowanym od dekad. Na
skutek tarcz antykryzysowych spowodo-
wanych krachem z 2008 r. i pandemią,
poziom zadłużenia sektora publicznego
w wysoko rozwiniętym świecie gwałtownie
wzrósł, podobnie jak wartość obligacji
rządowych i prywatnych. Nawet wartość
instrumentów finansowych o podwyż-
szonym poziomem ryzyka, będących w po-
siadaniu wielu banków centralnych osiąg-
nęła poziom, który przyprawia o zawrót
głowy. Na te wszystkie niepokojące zja-
wiska czysto gospodarcze nakłada się po-
ważny konflikt polityczny pomiędzy Sta-
nami Zjednoczonymi i ich sojusznikami
a duetem Chiny-Rosja. Rywalizacja ta
nawet przybrała formę otwartego kon-
fliktu zbrojnego w formie napaści Rosji
na Ukrainę. Kreml otwarcie głosi możli-
wość użycia broni atomowej. Mówiąc bez
ogródek, mamy do czynienia z sytuacją,
z jaką świat do tej pory się nie zmierzył.
Niestety wydarzenia z ostatnich miesięcy
zdają się wskazywać, że czeka nas kolejny
kryzys.

Inflacja – ogólnoświatowy kłopot

Świat, szczególnie ten najbardziej rozwi-
nięty, zmaga się z plagą inflacji. W tym
celu banki centralne w wielu państwach
na potęgę podnoszą stopy procentowe.
Jest to ryzykowne posunięcie, ponieważ
najważniejszą przyczyną wzrostu cen są
braki towarów, a nie nadmierny popyt.

W wyniku pandemii gospodarka świa-
towa doświadczyła wstrząsu od strony
podaży. Powszechnie stosowanym spo-
sobem walki z COVID-19 były kwaran-
tanny, które w ogromnym stopniu zakłó-
ciły produkcję i spowodowały niespotykane
zaburzenia w łańcuchach dostaw. W Eu-
ropie i USA obostrzenia zostały zniesione,
ale nie w Chinach. W kwietniu i maju
tego roku wprowadzono kompletny loc-
kdown w wielu prowincjach i miastach,
włącznie z największym centrum gospo-
darczym i komunikacyjnym – Szanghajem.
Z tego powodu w II kwartale PKB w Chi-
nach spadł o 2,6% w stosunku do po-
przedniego, zaś w stosunku do tego samego
okresu z 2021 r. wzrósł zaledwie o 0,4%.

prof. kAZIMIerZ DADAk
profesor ekonomii i finansów (Hollins University). Główne obszary
zainteresowań naukowych: europejska integracja gospodarcza,
makroekonomia porównawcza, polityka pieniężna, ekonomiczna
i polityczna transformacja Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.
oraz historia gospodarcza Polski.

W świecie zachodnim rośnie zadłużenie państw, spadają indeksy giełdowe
i następuje odwrót od globalizacji. Pierwszorzędnym kandydatem do roli
wielkiego przegranego jest strefa euro

Świat u progu kryzysu. Czy to koniec
globalizacji, jaką znamy?



Na te wstrząsy, które następują nadal
z mniejszą lub większą siłą nałożyła się
napaść Rosji na Ukrainę i związane z nią
sankcje gospodarcze. Sam atak przyniósł
poważne zaburzenia w dostawach pro-
duktów rolnych i nawozów sztucznych.
Ukraina należy do największych ekspor-
terów pszenicy i oleju słonecznikowego
i na skutek blokady portów ich wywóz
gwałtownie zmalał.

Z kolei sankcje nałożone na Rosję
przez USA i UE oraz rosyjskie kroki od-
wetowe w postaci zakazu eksportu gazu
ziemnego do niektórych krajów spowo-
dowały ogromny wstrząs na rynku noś-
ników energii. Ceny ropy naftowej i gazu
ziemnego gwałtownie wzrosły, co odbiło
się na poziomie cen wielu innych towarów,
szczególnie energochłonnych.

W związku z tym wielu obserwatorów
spodziewa się wystąpienia stagflacji, czyli
ślimaczego tempa wzrostu gospodarczego
połączonego z inflacją. Przypominają oni
czasy drugiej połowy lat 70. ubiegłego
wieku, gdy wstrząsy od strony podaży –
decyzje kartelu OPEC o gwałtownej pod-
wyżce cen ropy naftowej, w sumie z około
4 dol. do 32 dol. za baryłkę – spowodowały
ogromny wzrost cen i zaburzenia gospo-
darcze.

Trzeba jednak podkreślić, że powyższa
analogia nie jest w pełni odpowiednia do

opisania dzisiejszej sytuacji – z tego po-
wodu, że po pierwsze obecne podwyżki
cen nośników energii są dużo mniejsze
od tych sprzed niemal pół wieku, a po
drugie – światowa gospodarka jest dużo
mniej energochłonna i wpływ wzrostu
cen tych surowców na ogólny poziom cen
jest dziś mniejszy.

Groźba pojawienia się długotrwałej
presji inflacyjnej spędza jednak sen z po-
wiek szefów banków centralnych, szcze-
gólnie w rozwiniętych krajach Zachodu.
Amerykański Fed od stanowiska, że in-
flacja jest zjawiskiem przejściowym prze-
szedł do poglądu, że grozi zrodzenie się
spirali inflacyjnej i szybko przeskoczył od
luźnej do restrykcyjnej polityki pieniężnej.
Po trzech latach utrzymywania stopy pro-
centowej (federal funds rate) w przedziale
0,00-0,25%, w marcu tego roku Fed pod-
niósł ją do poziomu 0,25-0,5%, a w ko-
lejnych dwu podwyżkach do 1,5-1,75%.
Oczekuje się, że lipcowe posiedzenie Rady
Gubernatorów Fed przyniesie kolejną
wielką podwyżkę stóp procentowych,
o 0,75 punktu procentowego, a być może
aż o cały punkt procentowy.

Ku wstrząsowi od strony podaży?

Niemniej podnoszenie stóp procentowych
przez amerykański Fed i inne banki cen-
tralne rozwiniętych państw Zachodu –
EBC właśnie podwyższa stopy procentowe
po raz pierwszy od 2011 r.! – nie zmieni
sytuacji w łańcuchach dostaw ani nie
przyczynią się do zakończenia wojny ro-
syjsko-ukraińskiej. Nie ulega wątpliwości,
że polityka pieniężna jest mało skuteczna
w przypadku wzrostu cen spowodowanych
wstrząsem od strony podaży.

W warunkach wstrząsu od strony po-
daży, restryktywna polityka pieniężna Fed
może doprowadzić do spadku wzrostu
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cen tylko poprzez ograniczenie popytu.
Dzięki podwyżkom stopy procentowej
spadnie poziom wydatków konsumpcyj-
nych – dotyczy to towarów finansowanych
w drodze kredytu, na przykład takich jak
samochody i meble – i dzięki temu siły
podaży i popytu zostaną zrównoważone
i presja inflacyjna zniknie.

W tej chwili w USA nadal panuje zna-
komita sytuacja gospodarcza. Stopa bez-
robocia od czterech miesięcy utrzymuje
się na niezwykle niskim poziomie 3,6%.
Co więcej, gwałtownie maleje liczba osób,
które są zmuszone pracować w niepełnym
wymiarze godzin. Sytuacja na rynku pracy
może wydawać się dziwna, ponieważ w
I kwartale gospodarka USA zanotowała
ujemny wzrost PKB w wysokości 1,6%
i prognozy Fed (oddziału w Atlancie)
przewidują kolejny spadek PKB w II kwar-
tale o 1,2%. Wbrew pozorom, nie musi tu
występować sprzeczność, bo poziom za-
trudnienia należy do wskaźników opóź-
nionych, a nie wyprzedzających, czyli
stopa bezrobocia rośnie dopiero wówczas,
gdy mamy do czynienia z zaawansowanym
kryzysem.

Pomimo tego podnoszącego na duchu
obrazu, perspektywy dla gospodarki ame-
rykańskiej nie są najlepsze. Na przykład
Jamie Dimon, prezes największego ame-
rykańskiego banku JP Morgan Chase, od
pewnego czasu jest pesymistycznie na-

stawiony do przyszłości. Podobnie dyrek-
torzy do spraw finansów wielkich orga-
nizacji przewidują recesję nie później niż
w pierwszej połowie przyszłego roku.

W końcu lipca zostanie ogłoszony
wstępny szacunek wzrostu PKB i jeśli
ziści się wspomniana prognoza oddziału
Fed w Atlancie o ujemnym wzroście w II
kwartale, to gospodarka amerykańska
spełni powszechnie przyjęte kryterium
recesji – spadek PKB przez dwa kwartały
z rzędu.

Obawy co do przyszłości gospodarczej
USA mają swe główne źródła w możliwych
dalszych zaburzeniach w łańcuchach do-
staw, wojnie rosyjsko-ukraińskiej i szcze-
gólnie restrykcyjnej polityce pieniężnej.
Ten ostatni czynnik może doprowadzić
do pojawienia się wstrząsu od strony po-
pytu w postacie spadku poziomu spożycia,
co pociągnęłoby za sobą także obniżenie
wydatków na inwestycje i – tym samym –
recesję.

Odwrót od globalizacji

Obecnie dokonywanie prognoz ekono-
micznych jest nadzwyczaj skomplikowane,
ponieważ tempo rozwoju gospodarczego
w wielkim stopniu zależy od czynników
politycznych. Ostatnie trzy dekady stały
pod znakiem globalizacji i integracji gos-
podarki światowej, czego najlepszym przy-
kładem było powstanie Światowej Orga-
nizacji Handlu (ŚOH) i przyjęcie do niej
Chin. Na naszych oczach dochodzi do od-
wrócenia tego procesu. Działania ŚOH
są paraliżowane, zaś pomiędzy USA i Chi-
nami toczy się wojna gospodarcza, jeśli
nie wręcz zimna wojna. Rozpad świata
na co najmniej dwa rywalizujące ze sobą
systemy polityczno-gospodarcze został
właśnie oficjalnie ogłoszony ustami byłego
premiera Wielkiej Brytanii Tony Blaira.
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Proces deglobalizacji będzie długo-
trwały i bolesny dla wielu krajów, szcze-
gólnie słabszych gospodarczo. Powstanie
nowych łańcuchów dostaw pochłonie lata
i spowoduje istotne zaburzenia ekono-
miczne. Odwrót od globalizacji przełoży
się na wzrost cen, ponieważ międzynaro-
dowa wymiana handlowa będzie mniej
efektywna. Z przyczyn politycznych pro-
dukcja będzie przenoszona do krajów,
które nie posiadają względnej przewagi
kosztowej (komparatywnej przewagi).

Wzrost napięć międzynarodowych
może także doprowadzić do pojawienia
się nowych konfliktów zbrojnych. Nawet
jeśli nie dojdzie do kolejnych wojen, to
istotnie zwiększą się wydatki na zbrojenia,
które spowodują albo wzrost podatków,
albo wzrost zadłużenia państw. W każdym
przypadku dojdzie do spadku tempa po-
prawy stopy życiowej przeciętnego oby-
watela, co w wielu państwach, także tych
wysoce rozwiniętych, może doprowadzić
do eskalacji i tak już poważnych zabu-
rzeń – Francja jest tu doskonałym przy-
kładem.

Reasumując, prawdopodobieństwo
pojawienia się ogólnoświatowego kryzysu
wzrasta. Na taki rozwój sytuacja wskazuje
na przykład ostatni indeks wskaźników
wyprzedzających OECD. Według tej pro-

gnozy średnie tempo wzrostu PKB dla
wszystkich członków tej organizacji może
spaść, co dotyczy zwłaszcza członków
strefy euro, Wielkiej Brytanii i Kanady.
Natomiast w USA ma nie dojść do więk-
szych zaburzeń gospodarczych. Ta pro-
gnoza nie dziwi, bo Stany Zjednoczone
są wielkim producentem ropy i gazu, zaś
ich rynek pracy jest dużo bardziej ela-
styczny od europejskiego czy kanadyj-
skiego.

Gwałtowny spadek wartości indeksów
giełdowych potwierdza te obawy. Z kolei
wzrost wartości dolara w stosunku do
euro sygnalizuje większą odporność ame-
rykańskiej gospodarki na możliwy kolejny
wstrząs w porównaniu do strefy euro.
Natomiast rynki finansowe nie prorokują
zrodzenia się spirali inflacyjnej, stopa
zwrotu z dwuletnich amerykańskich ob-
ligacji (3,16% w dniu 19.07.2022) jest
wyższa od tej dla dziesięcioletnich (2,97%).
Ogólnie rzecz biorąc, stopy zwrotu z ob-
ligacji członków grupy G7 są niskie i w ża-
dnym przypadku nie sygnalizują trwałej
presji inflacyjnej.

Stawianie czoła kryzysowi

Jeśli świat może dotknąć kolejny kryzys,
to rodzi się pytanie, czy światowa gospo-
darka i poszczególne kraje będą w stanie
szybko go przezwyciężyć? Byłby to trzeci
poważny kryzys w trakcie zaledwie kil-
kunastu lat i z tego powodu można mieć
poważne obawy.

Na skutek wojen w Iraku i Afganista-
nie, a zwłaszcza tarcz antykryzysowych
wcielonych w życie po krachu Lehman
Brothers i wybuchu pandemii poziom za-
dłużenia amerykańskiego sektora pub-
licznego wzrósł niepomiernie. Według
metodologii przyjętej przez OECD w roku
2000 wynosił on tylko 72,1% PKB, zaś
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w roku 2021 – ponaddwukrotnie więcej
(150,4% PKB). Podobne zjawisko wystą-
piło w prawie wszystkich państwach zrze-
szonych w G7. Pomiędzy rokiem 2007
(pierwszym, za który dane są opubliko-
wane przez OECD) i 2020 całkowite za-
dłużenie państw członkowskich OECD
podskoczyło z 72,6 do 130,3% PKB. Pew-
nym wyjątkiem są tu Niemcy, które za-
notowały tylko nieznaczny wzrost długu,
z 62,9 do 78,7% PKB w 2020 r. (dane dla
szeregu państw za rok 2021 nie są jeszcze
dostępne w bazie OECD). Poniższy wykres
szczegółowo przedstawia sytuację w tym
zakresie.

Obecny poziom zadłużenia stawia pod
znakiem zapytania zdolność najbardziej
rozwiniętych krajów do stawienia czoła
kolejnym kryzysom w drodze stosowania
ekspansywnej polityki fiskalnej. Co prawda
Japonia jest w stanie sprawnie funkcjo-
nować przy zadłużeniu sektora publicznego

na poziomie prawie 260% PKB, ale nie
jest oczywiste, że to samo można powie-
dzieć o Włoszech, które przy dużo niższym
poziomie długu stoją wobec poważnego
kryzysu politycznego.

Jeśli chodzi o drugi instrument polityki
gospodarczej, politykę pieniężną, to też
mamy do czynienia z sytuacją, która kil-
kanaście lat temu była nie do pomyślenia.
W 2007 r. wartość aktywów posiadanych
przez amerykański Fed wynosiła około
900 miliardów dolarów. Na skutek luzo-
wania ilościowego po zapaści Lehman
Brothers wzrosła do około 4 bilionów,
zaś w wyniku interwencyjnego skupu pa-
pierów wartościowych w latach 2020-21
podwoiła się. Podobne zjawisko zanoto-
wały dwa pozostałe największe banki
świata zachodniego, EBC i Bank Japonii.
Tym sposobem, całkowita wartość akty-
wów tych instytucji w latach 2007-2021
wzrosła z niespełna $4 bilionów do około
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$25 bilionów. Jest to zjawisko, które nie
ma precedensu w historii gospodarczej
świata.

Jeśli wstrząsy od strony podaży nie
ustaną (a mogą one mieć źródło w decyz-
jach politycznych) i banki centralne po-
czują się zmuszone do dalszego szybkiego
podnoszenia stóp procentowych, to ta
polityka może doprowadzić do spadku
popytu i inwestycji. Pierwsze oznaki ta-
kiego rozwoju sytuacji już się pojawiły.
Do niedawna panował wielki deficyt pół-
przewodników stosowanych w kompute-
rach i smartfonach, ale w związku z pod-
wyżkami cen energii i spadkiem siły na-
bywczej konsumentów zmalał popyt na
te produkty i nagle mamy do czynienia
z nadwyżkami półprzewodników stoso-
wanych w tej branży.

Wstrząs od strony podaży może zatem
przerodzić się we wstrząs od strony po-
pytu. Biorąc pod uwagę poziom zadłużenia
sektora publicznego i wartość aktywów
posiadanych przez banki centralne, ra-
towanie sytuacji w drodze ekspansywnej
polityki fiskalnej i monetarnej może oka-
zać się trudne. Im dany system gospo-
darczy jest słabszy (a słaby jest ten, który
jest mało konkurencyjny na rynkach świa-
towych, wysoce zadłużony i którego bank
centralny już nabył ogromną ilość pa-
pierów wartościowych), tym trudniej bę-
dzie mu obronić się przed możliwym kry-
zysem. Pierwszorzędnym kandydatem do
roli wielkiego przegranego jest strefa
euro, natomiast USA powinny wyjść z tych
możliwych kłopotów ze stosunkowo ma-
łymi stratami. 
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Obniżająca się wiarygodność państwa
szybko staje się potężnym problemem.
Prowadzi bowiem do tego, że nawet dzia-
łania, które „podręcznikowo” są odpo-
wiednie, nie przynoszą zamierzonych re-
zultatów, a do tego generują znacznie
większe koszty. Taką sytuację obserwujemy
dziś w Polsce. Na przykład, brak wiary-
godności NBP powoduje, że dla uspoko-
jenia rynków stopy procentowe muszą być
podnoszone znacznie bardziej. Inny przy-
kład: brak wiarygodności w polityce po-
datkowej sprawia, że przedsiębiorcy na
wszelki wypadek mocno podnoszą marże
(zwiększając inflację), a dla ściągnięcia
inwestycji zagranicznych potrzebne są
znacznie większe zachęty/przywileje.

Naturalnie, można negować utratę
wiarygodności państwa, argumentując,
że jest to kategoria bardzo subiektywna
i wynika z niechęci grup, których interesy
władza naruszyła. W rzeczywistości moż-
liwe jest jednak dobranie szeregu „twar-
dych” wskaźników, które bardzo wyraźnie
pokazują dokonujące się pogorszenie.
Szczegółowo zostaną one omówione w In-

deksie Wiarygodności Ekonomicznej Pol-
ski, który zostanie zaprezentowany w lis-
topadzie na Open Eyes Economy. Indeks
ten składa się z siedmiu obszarów, wśród
których jednym z najważniejszych jest
praworządność. 

O tym, że praworządność to nie jest
tylko problem prawników i purystów
ustrojowych, pisali już Stefan Sękowski
i Tomasz Pułról w „Upadłej praworząd-
ności”. Zwracali oni uwagę, że niedostatki
w tym zakresie odbijają się przede wszyst-
kim na najsłabszych. To prawda – a pro-
blem jest dużo większy. 

Legislacja

Jak upadła praworządność przyczynia się
do upadku wiarygodności, a w efekcie do
poważnych problemów ekonomicznych?
Zacznijmy od tworzenia prawa. Tu w za-
sadzie wystarczyłyby dwa słowa: „Polski
Ład”. W efekcie partactwa legislacyjnego
doprowadziliśmy do sytuacji, w której
mamy system podatkowy niegwarantujący
dostatecznych przychodów budżetowych

Dr BArtłoMIeJ BIGA
Autor podcastu Wiedza Nieoczywista (bartlomiejbiga.pl/wiedza),
pracownik Katedry Polityk Publicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, współtwórca ruchu ekonomii wartości
Open Eyes Economy (oees.pl). W swojej pracy zajmuje się
ekonomiczną analizą prawa i polityk publicznych

Szereg twardych wskaźników dowodzi, że państwo polskie utraciło wia-
rygodność. A to prowadzi do kolejnych problemów, takich jak wzrost infla-
cji czy trudności z inwestycjami

Upadła wiarygodność. 
podnieść ją będzie trudno

https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/upadla-praworzadnosc-jak-ja-podniesc/
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(w szczególności samorządom), a zarazem
tak skomplikowany i nieprzyjazny, że sta-
nowi ogromne obciążenie dla podatników.
Już w International Tax Competitiveness
Index za 2021 Polska znalazła się na
przedostatnim miejscu wśród krajów
OECD pod względem skomplikowania
systemu podatkowego. Chyba nikt nie
ma wątpliwości, że Polski Ład nie przy-
czyni się do poprawy tej sytuacji. 

Problemy te są naturalną konsekwen-
cją całkowitego lekceważenia zasad dobrej
legislacji. W ostatnich latach szczególnie
niepokoi bardzo wysoki odsetek spraw,
w których brak jakiejkolwiek dokumentacji
z konsultacji w Rządowym Centrum Le-
gislacyjnym (RCL). W 2020 roku było to
aż 68%. Oznacza to, że prawodawca nawet
nie zachowuje pozorów dobrej legislacji.
Warto wspomnieć, że pandemia nie może
być usprawiedliwieniem dla tej sytuacji,
gdyż konsultacje – co do zasady – w Polsce
mają formę pisemną. 

Źródło: opracowanie własne na podsta-
wie: „Barometr prawa 2021”, Grant

Thornton

Co więcej, nawet gdy konsultacje są
prowadzone, to ich tempo jest trudne do
zaakceptowania. Jeśli przy ogromnej prze-
budowie systemu podatkowego (Polski
Ład) było na to raptem kilka tygodni,
a do tego regulacje wchodziły z krótkim

vacatio legis (a nawet w trakcie roku po-
datkowego), to trudno się dziwić przed-
siębiorcom, że wynikające stąd ekstre-
malne ryzyko wkalkulowują w swoje ma-
rże. W efekcie  powodowany fatalną legi-
slacją upadek wiarygodności kosztuje nas
bardzo wiele. Nie chodzi wyłącznie o in-
flację, ale także jest to jeden z czynników
ograniczających inwestycje, które – choć
zawsze były problemem polskiej gospo-
darki – są obecnie na rekordowo niskim
poziomie.

Wymiar sprawiedliwości

W drugim badanym obszarze dotyczącym
sprawności wymiaru sprawiedliwości sy-
tuacja także ulega pogorszeniu. Obecnie
średni czas postępowania sądowego
w pierwszej instancji wynosi 7 miesięcy.
Jest to wskaźnik, który uwzględnia wszyst-
kie kategorie spraw. Co więcej, w ostatnich
latach bardzo niekorzystnie wygląda też
średni czas trwania postępowań w spra-
wach, które dotyczą wprost szeroko ro-
zumianej aktywności gospodarczej – pro-
cesowe sprawy cywilne w sądach okręgo-
wych załatwiane są średnio w prawie 10
miesięcy, a w rejonowych potrzebne jest
na to blisko 15 miesięcy. Co do zasady ła-
twiejsze sprawy cywilne, rozpoznawane
w postępowaniu nieprocesowym, trwają
także długo – w sądach okręgowych śred-
nio ok. 7,5 miesiąca, a w rejonowych –
10,5 miesiąca. Nawet „szybka ścieżka”
w postępowaniu nakazowym i upomi-
nawczym wiąże się z długim oczekiwaniem
na rozstrzygnięcie – w sądach okręgowych
5 miesięcy, a w rejonowych o miesiąc
dłużej. Równie źle wygląda średnia trwania
postępowań gospodarczych – w sądach
okręgowych ok. 13 miesięcy, w sądach
rejonowych 8 miesięcy.
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Źródło: Baza danych Ministerstwa Spra-
wiedliwości

Rządy prawa i merytokracja

Trzecim wymiarem, który warto wziąć
pod uwagę przy analizie praworządności,
są „rządy prawa” – rozumiane inaczej niż
na sztandarach niektórych protestów
„w obronie praworządności”. W tym ob-
szarze dobre pole do porównań daje Rule
of Law Index (opracowywany w ramach
World Justice Project). Tu szczególnie
warto przyjrzeć się dwóm wskaźnikom,
do których należą: ograniczenie uprawnień
rządu (gdzie nasz wynik spadł do 0,58
z 0,77 w 2015 roku) oraz egzekwowanie
przepisów – wynik Polski jest tu niski,
ale stabilny (0,62), choć wyraźnie odstaje
od średniej regionalnej (0,72).

Z praworządnością ściśle wiąże się
merytokracja, co najlepiej widać w kon-
tekście korpusu służby cywilnej. Nawet
bowiem mając dobre regulacje, sprawne
sądy i polityków szanujących zasady pań-
stwa prawa, budowanie wiarygodności
nie będzie możliwe bez wysoko wykwali-
fikowanych urzędników. W ostatnich la-
tach natomiast w istocie zablokowano
możliwość uzyskania statusu urzędnika
służby cywilnej w drodze egzaminu (wy-
nika to z tego, że limit mianowań jest
ustalany na poziomie liczby absolwentów
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
i w efekcie nie zostaje pula miejsc, która
mogłaby być obsadzona w inny sposób).

Skutki

Naturalnie, w przypadku państw trudno
mówić o pełnej wiarygodności albo o jej
całkowitym braku. Można natomiast ob-
serwować poprawę lub pogorszenie wia-
rygodności. Jak m.in. pokazują dane,
które wcześniej przytoczyłem, w przypadku
Polski mamy do czynienia z tą drugą sy-
tuacją. W obecnym kontekście między-
narodowym jest to szczególnie niebez-
pieczne. Musimy się bowiem mierzyć
z potężnymi wstrząsami, prowadzącymi
nieuchronnie do kryzysu, którego skali
(ani nawet natury) nie jesteśmy w stanie
przewidzieć. Dlatego potrzebne będą od-
ważne działania – trudne do przeprowa-
dzenia, powodujące ogromne koszty spo-
łeczne.

Polska jest natomiast w sytuacji, w któ-
rej nawet skuteczność trafnych działań
jest mniejsza niż mogłaby być – właśnie
z uwagi na coraz słabszą wiarygodność
państwa. W efekcie koszty, które trzeba
będzie ponieść, walcząc z negatywnymi
zjawiskami, będą jeszcze wyższe. Dosko-
nale widać to na przykładzie stóp pro-
centowych. Nawet po komunikatach o ko-
lejnych znacznych podwyżkach trudno
doszukiwać się zauważalnego (i trwałego)
wzmocnienia kursu złotego. Deklarowane
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przez prezesa Glapińskiego zapowiedzi
interwencji na rynku walutowym także
mają dość słaby skutek. Oczywiście nie
oznacza to, że słaby złoty czy inflacja są
„zasługą” wyłącznie (a nawet głównie) ni-
skiej wiarygodności. Przy tej skali wyzwań,
z jakimi jednak będziemy musieli się mie-
rzyć w najbliższych latach, ten dodatkowy
bagaż w postaci obniżającej się wiary-
godności będzie trudny do udźwignięcia.

Podobnie jest z systemem podatko-
wym. Jeśli wziąć pod uwagę samą wyso-
kość obciążeń, jest on bardzo przyjazny
dla biznesu. Jednak przez pogwałcenie
elementarnych zasad tworzenia prawa
(czy szerzej – praworządności) jest za-
razem tak skomplikowany, że nie stanowi
zachęty do prowadzenia działalności gos-
podarczej w Polsce. Przeciwnie – jest
barierą – przede wszystkim dla inwes-
towania. 

Kolejny przykład: z uwagi na fatalnie
działające sądy, przedsiębiorcy są cho-
ciażby znacznie mniej skłonni do odra-

czania terminów płatności (bo w razie
niezapłacenia faktury droga do odzyskania
pieniędzy będzie długa i wyboista), co
utrudnia obrót gospodarczy. Idąc dalej,
osłabienie fachowości urzędników (za-
niedbanie służby cywilnej, fatalne wyna-
grodzenia) sprawia, że nie tylko mamy
tragiczną legislację, ale też wiele do ży-
czenia pozostawia stosowania prawa. To
także osłabia wiarygodność państwa i two-
rzy kolejne obszary ryzyka przy podej-
mowaniu jakiejkolwiek aktywności (nie
tylko gospodarczej).

Niska wiarygodność ekonomiczna Pol-
ski jest też wynikiem tego, że nasze pań-
stwo nie przestrzega zasad, które samo
ustanawia. Dobrym przykładem może być
faworyzowanie podmiotów kontrolowa-
nych przez państwo (np. spółek skarbu
państwa). W efekcie podejmowanie kon-
kurencji z tymi podmiotami jest skrajnie
ryzykowne. Brak przewidywalności co do
form i zakresu wsparcia dla nich jest
silnie powiązany właśnie z niską wiary-
godnością. Podmioty faworyzowane przez
państwo w efekcie są więc pozbawione
dostatecznej presji konkurencji, co nie
sprzyja efektywności ich działania.

Co dalej?

Co zatem należałoby zrobić, żeby poprawić
tę sytuację? Niestety, nie można zbyt
wiele, gdyż wiarygodność ma to do siebie,
że bardzo łatwo ją stracić, ale odbudowa
jest zawsze mozolna. Na początek trzeba
sobie jednak uświadomić, że praworząd-
ność nie ma wyłącznie znaczenia symbo-
licznego. Jej deptanie przekłada się bo-
wiem na obniżenie wiarygodności eko-
nomicznej kraju, a to generuje bardzo
wysokie koszty. 

Żeby było jeszcze trudniej, radykalne
przewroty także nie służą tej sprawie

30

THINKZINE, nr 07(145)/2022, lipiec 2022 www.nowakonfederacja.pl

Jeśli wziąć pod uwagę samą

wysokość obciążeń, system

podatkowy w polsce jest

bardzo przyjazny dla

biznesu. Jednak jest

zarazem tak

skomplikowany, że nie

stanowi zachęty do

prowadzenia działalności

gospodarczej



(przestrzegają też przed tym autorzy
„Upadłej praworządności”). Rewolucje
nie poprawiają wiarygodności – dają „tyl-
ko” (a może „aż”) nadzieję. Sam proces
odbudowywania wiarygodności musi być

jednak długotrwały. Pierwszy krok to
uświadomienie sobie, jak wiele można
dzięki temu zaoszczędzić – i to także
w tym podstawowym, ekonomicznym
znaczeniu. 
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Stanisław Maksymowicz: W jednym
ze swoich tekstów pisał Pan, że Niemcy
chcą być krajem, który jednoczy Na-
rody Europy. Czy w cieniu wojny nadal
jest to możliwe i czy faktycznie Niemcy
mają w tym wiodącą rolę? Szczególnie
jeśli chodzi o kraje Europy Środko-
wo-Wschodniej.

Kai-Olaf Lang: Jeżeli patrzymy na politykę
europejską, to Niemcy nadal są orędow-
nikiem utrzymania jedności – w odróż-
nieniu od innych krajów szczególnie z tak
zwanej starej Unii. W kryzysie finansowym
i podczas pandemii, Niemcy w imieniu
zabezpieczenia spójności i jedności wspól-
noty popierały rozwiązania, które wcale
nie były zgodne z oczekiwaniami dużej
części niemieckiego społeczeństwa albo
z tradycyjnymi przesłankami niemieckiej
polityki gospodarczej. Na przykład zamiast
twardego ordoliberalizmu Niemcy akcep-
towały obszerne pakiety pomocowe.

Wszystko w celu utrzymania strefy euro.
Trzeba też pamiętać, że Niemcy dość
wstrzemięźliwie podchodziły do pomysłów
przekształcenia euro w swego rodzaju
„jądro” integracji Europejskiej. Idee te,
dość popularne np. w Francji, co prawda
były dyskutowane, ale w praktycznej po-
lityce Niemcy zachowały ostrożność, bo
nie chciały przyczyniać się do tworzenia
głębokich podziałów instytucjonalnych.
Po wybuchu pandemii Niemcy razem
z Francją zainicjowały Fundusz Odbudo-
wy, ponieważ obawiały się, że bez takiego
kroku, stabilność niektórych krajów człon-
kowskich i całej Unii może być zagrożona. 

Również w związku z wojną Niemcy
dążą do wspólnego działania w Unii,
w końcu opowiadały się za dość ostrymi
sankcjami i zaczęły reorientację swojej
polityki energetycznej. Ale prawdą jest
też, że Niemcy wbrew retoryce proeuro-
pejskiej, która stawia dobro Europejskie
ponad interesami narodowymi, dość kon-

Dr kAI-olAf lAnG
doktor nauk politycznych, członek grupy badawczej ds. europejskich
w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie. 
Zajmuje się państwami bałtyckimi, Europą Środkową i Wschodnią
oraz polityką Unii Europejskiej.

Z mieszaniną zdziwienia, uznania i wielkiego szacunku Niemcy obserwo-
wali ogromną solidarność Polaków wobec uchodźców z Ukrainy. Mimo to
stosunki polsko-niemieckie znajdują się w fazie nieufności i bezradności,
a ten stan się pogłębiał w wyniku wojny

niemcy ze zdziwieniem i wielkim
szacunkiem patrzą na polskę

Z dr. kaiem-olafem langiem ze Stiftung Wissenschaft und
politik, rozmawia dr Stanisław Maksymowicz



sekwentnie przesądzają swoje sprawy. To
nie jest nic nadzwyczajnego, bo każdy
kraj może walczyć o swoje interesy. Pro-
blem polega na tym, że te momenty uni-
lateralne kontrastują z narracją multila-
teralną, która jest mantrą niemieckiej po-
lityki zagranicznej. Czasami to wywołuje
konsternację albo wątpliwości u niektórych
partnerów. 

Jeżeli chodzi o Europę Środkowo-
Wschodnią i relacje z Niemcami na tle
wojny, to widzimy dość różne oceny za-
chowania Berlina. W Polsce utwierdza
się nieufność. W krajach bałtyckich panuje
jakaś kombinacja krytyki i uznania, że
jednak w Niemczech coś się zmienia i że
Bundeswehra angażuje się na Litwie i w ca-
łym regionie. Czechy i Słowacja nie są
zupełnie zadowolone, jeżeli chodzi o nie-
mieckie dostawy broni na Ukrainę, ale
bardzo sobie cenią współdziałanie w spra-
wach obronnych. Także w polityce ener-
getycznej oba kraje są przeciwko szyb-
kiemu odwróceniu od Rosji, bo ich zależ-
ność jest podobnie jak w przypadku Nie-
miec dość wysoka. Jest jeszcze pragma-
tyczna polityka Węgier. Podsumowując,

Niemcy mają jednak z wieloma krajami
z Europy Środkowo-Wschodniej dużo
wspólnego. 

Trzeba natomiast podkreślić, że ta
preferencja dla jedności, jest teraz może
nie zakwestionowana, ale co najmniej
dyskutowana. Coraz częściej słychać ar-
gument, że trzeba dążyć do większych re-
form UE, nawet do zmiany traktatów,
albo wręcz do federalizacji Unii. Choć
w rzeczywistości żądania maksymalis-
tyczne są o ograniczonej relewancji. Głosy
domagające się głębszych zmian, np. częst-
szego podejmowania decyzji za pomocą
głosowań większościowych, są silniejsze
niż jakiś czas temu. I według tego kierunku
trzeba się też zastanowić nad krokami
w wąskich kręgach, jeżeli nie wszyscy
w Unii chcą iść w tym kierunku. 

Co jest dziś priorytetem dla Niemiec?
Obserwujemy Zeitenwende, nagle Nie-
mcy zmieniają też werbalnie podejście
do Rosji. Jak zatem Niemcy widzą
swoją rolę w Europie i na świecie? 

Upraszczając, poniekąd możemy ziden-
tyfikować trzy duże priorytety: polepszenie
skuteczności i zdolności do działania Unii
Europejskiej, głęboka przebudowa kli-
matyczno-energetyczna i wzmocnienie
bezpieczeństwa Europy przez wzmocnienie
więzi transatlantyckich i powiększenie
własnych starań. Sęk w tym, że Niemcy
przy tym wszystkim są bardzo zajęte sobą.
Niemcy przechodzą więc przez wielowy-
miarową transformacje, chyba głębszą
niż w większości innych krajów Europej-
skich. Równolegle trzeba wyeliminować
CO2 z obiegu gospodarki, transportu
i mieszkalnictwa, trzeba się uniezależnić
od rosyjskich dostaw ropy i gazu, trzeba
zdigitalizować ekonomię i państwo. Trzeba
w końcu w erze Zeitenwende poświęcać
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się wzmacnianiu bezpieczeństwa. W kraju,
który nie lubi szybkich zmian i który
raczej optuje za status quo, zainicjowanie
i przeprowadzenie tych przemian nie prze-
biega łatwo. Na tym tle warto zaznaczyć,
że jednak w niektórych dziedzinach sprawy
się wyraźnie zmieniają. W energetyce szy-
kuje się duża restrukturyzacja, w obron-
ności Niemcy przez wyraźne zwiększenie
wydatków dla sil zbrojnych chcą prze-
zwyciężyć długoletnie zaniedbania. 

Gorzej wygląda myślenie strategiczne.
Wydaje mi się, że w obliczu niepewności,
zagrożeń i bardzo wysokiego tempa dys-
rupcji międzynarodowych Niemcy jeszcze
nie były w stanie wystarczająco przemyśleć
swojej roli w Europie. Obserwowały, jak
się załamały podstawowe przesłanki włas-
nej polityki zagranicznej, zwłaszcza
wschodniej. Natomiast jeszcze nie sfor-
mułowano wniosków koncepcyjnych z tego
wynikających. Tak, Rosja jest ryzykiem
i przeciwnikiem, ale czy trzeba ją aktywnie
powstrzymywać i odwrócić się od niej?
Czy raczej wzmocnić NATO i jednocześnie
otworzyć furtkę dla dialogu w świecie po
wojnie? Czy świat multilateralny się skoń-
czył, czy też trzeba znaleźć partnerów nie-
koniecznie demokratycznych, z którymi

można wspólnie działać na rzecz pewnych
reguł, np. w polityce klimatycznej? Dys-
kusje wokół stworzenia narodowej strategii
bezpieczeństwa mogą się przyczyniać do
uwrażliwienia [na istniejące problemy?],
ale do stymulowania nowej myśli strate-
gicznej nie wystarczą. 

Jaka jest faktycznie i realistycznie
światowa pozycja Niemiec – jednej
z największych gospodarek świata,
uzależnionej jednak energetycznie od
Rosji?

Ścierają się dwa podejścia i dwa sposoby
działania. Pierwszy modus operandi to
Niemcy jako mocarstwo cywilne, więc
państwo z pewnym potencjałem gospo-
darczym, które razem z innymi działa na
rzecz upowszechnienia reguł i norm, „siły
prawa, a nie prawa silnego”. Podczas gdy
według własnej definicji właśnie ten pierw-
szy aspekt ma dominować, faktycznie też
cały czas istniał drugi modus operandi:
Niemiec jako państwa handlowego, które
działa „pragmatycznie”, które dba o sta-
bilność systemu międzynarodowego i in-
tegrację europejską i dotrzymanie reguł,
bo to odpowiada potrzebom gospodar-
czym. Te dwa podejścia częściowo się po-
krywają, np. oba polegają na zabezpie-
czeniu pewnych zasad. Natomiast różnią
się dość znacząco, jeżeli chodzi o wartości:
mocarstwo cywilne dąży do stworzenia
„lepszego świata” i chce być gotowe czę-
ściowo ponosić koszty osiągania tego celu.
Państwo handlowe zmierza ku przefor-
sowaniu własnych interesów gospodar-
czo-komercyjnych. Pozycja i działanie
Niemiec na arenie międzynarodowej jest
więc nadal kombinacją tych dwóch „logik”.
W przypadku Rosji koncepcja Handel-
sstaat się właśnie w dużym stopniu kończy.
W przypadku Chin nadal dominuje, bo
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zależność od tamtejszego rynku jest jednak
znacząca. 

Tak czy owak Niemcy nadal nie chcą
się posługiwać metodami hard power.
A to, mimo że żyjemy w świecie, gdzie
twarde zasoby władzy są coraz bardziej
obecne i gdzie sojusznicy oczekują od
Niemiec działania na miarę własnego po-
tencjału, a to oznacza również działania
w dziedzinie obronności i polityki bez-
pieczeństwa. 

Jak w takim razie Niemcy widzą siebie
w aktualnej architekturze bezpieczeń-
stwa w Europie? 

Niemcy, albo dokładniej niemiecka poli-
tyka, na ogół jest świadoma własnego
znaczenia dla bezpieczeństwa w Europie.
Berlin widzi siebie jako security provider
i chce być partnerem, na którym można
polegać, który co prawda ma zaległości,
ale który jest gotowy nadrabiać, o czym
świadczą pieniądze, które teraz są wydane
na wojsko – np. w postaci specjalnego
funduszu dla Bundeswehry w wysokości
100 miliardów Euro i przez planowane
osiągniecie słynnego celu dwuprocento-
wego NATO (2 proc. PKB wydatków na
obronność – przyp). Trochę podobnie jak
w kryzysie finansowym Niemcy są krajem,
który wie, że bez jego solidarności system
nie utrzyma się. I podobnie jak wtedy,
dzisiaj Niemcy też częściowo pożegnały
się z klasycznymi zasadami – w jednym
przypadku z twardym konserwatyzmem
fiskalnym, w drugim ze wstrzemięźliwością
obronną i z zasadniczym niewspieraniem
bronią takiego kraju jak Ukraina. W obu
przypadkach jest to proces trudny i mo-
zolny. I w obu przypadkach rząd do legi-
tymizacji swej niepopularnej polityki po-
trzebuje pewnej narracji: tej o byciu straż-
nikiem reguł budżetowych i tej o odpo-

wiedzialnym i rozważnym zachowaniu
podczas wojny. Różnica polega na tym,
że podczas kryzysu finansowego Niemcy
nie mieli innego wyjścia, bo bez ich wspar-
cia euro było zagrożone. Teraz Niemcy
co prawda też są kluczowym krajem eu-
ropejskim, ale nie są swego rodzaju lender
of the last resort dla bezpieczeństwa Eu-
ropy, bo tym są Stany Zjednoczone. Oprócz
tego „czynnik wewnętrzny” tym razem
gra większą rolę. Podczas gdy obawa przed
miękką walutą dziesięć lat temu była waż-
nym czynnikiem w polityce wewnętrznej,
to tym razem chodzi o wojnę i pokój, tzn.
o obawy egzystencjalne. Chociaż sadzę,
że tzw. „pacyfizm submisywny” (Herfried
Münkler) nie determinuje już kierunków
niemieckiej polityki i argument, że Zachód
musi też być w stanie się obronić, jest
szeroko aprobowany, to strach przed nie-
kontrolowaną eskalacją wojny jest głęboko
zakotwiczony w niemieckim społeczeń-
stwie i w klasie politycznej. Nadal wa-
runkuje on niemiecką percepcję zagrożeń
i politykę bezpieczeństwa. Stąd otwarte
listy tzw. intelektualistów i celebrytów
albo apel o „roztropność” ze strony filozofa
Jürgena Habermasa znajdują tak duże
echo. 

Czy Niemcy faktycznie mają szansę
zerwać z gospodarczym uzależnieniem
od rosyjskich surowców? Czy w ogóle
nie ma na ten temat rzeczywistej dys-
kusji? 

Szansa jest, ale ta droga spowoduje zna-
czące koszty. Dyskusje toczą się bardzo
intensywnie – o tempie i o zasięgu, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o dostawy gazu. I są
co najmniej trzy poważne wyzwania, przed
którymi stoi rząd niemiecki. Po pierwsze,
w przypadku szybkiego odejścia – albo
bycia odciętym – od dostaw rosyjskiego
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gazu dojdzie do poważnych perturbacji
gospodarczych. Kluczowe gałęzie niemiec-
kiej gospodarki są energochłonne albo są
skazane na gaz. Tu chodzi nie tylko o par-
tykularne interesy, ale o siłę i funkcjono-
wanie całej gospodarki, więc także filaru
efektywności politycznej największego
kraju unijnego. Po drugie, społeczeństwo
zaczyna debatować o granicach solidar-
ności z Ukrainą. Na razie wsparcie dla
sankcji jest, ale ceny energii są odczuwalne
również w niemieckich portfelach. Po
trzecie, Energiewende się skomplikuje,

znowu trzeba sięgnąć po elektrownie węg-
lowe, są głosy, który opowiadają się za
przedłużeniem działalności elektrowni
jądrowych. Plany są jednak dość ambitne,
ale nie można wykluczać, że po ustaniu
walk na Ukrainie obóz tych, którzy będą
chcieć więcej czasu do odłączania się od
rosyjskiego gazu, będzie dość znaczący.
Zwłaszcza, że może dojść do wąskich gar-
deł przy budowaniu infrastruktury LNG
albo zawarciu nowych kontraktów dy-
wersyfikujących importy błękitnego su-
rowca. 

Czy to faktycznie definitywna śmierć
Nord Stream 2, czy projekt znajduje
się w zamrażarce? 

Nord Stream 2 rzeczywiście jest pogrze-
bany. W świecie sprzed 24 lutego mimo
rosnącej dyskusji wewnętrznej szukano
dróg, ażeby ten projekt sfinalizować albo
co najmniej, aktywować w niedalekiej
przyszłości. W sytuacji, gdy Rosja jest
postrzegana jako agresor i Niemcy chcą
zredukować import rosyjskiego gazu, jest
po sprawie. A to dotyczy też rozważań
o przesyłaniu wodoru z Rosji. 

Jakie są relacje polsko-niemieckie?
I jak Polska postrzegana jest przez
niemieckie władze? 

Stosunki polsko-niemieckie znajdują się
w fazie nieufności i bezradności, a ten
stan się pogłębiał w wyniku wojny. Strona
polska od dawna podchodzi do Niemiec
z poczuciem podejrzliwości. Po napaści
Rosji na Ukrainę Polska czuje się utwier-
dzona w diagnozie, że Niemcy są albo
naiwne albo wręcz szkodzą strategii za-
trzymania Rosji. I to jest przeświadczenie,
które przekracza obóz rządzący w Polsce.
Strona niemiecka z kolej jest w niepew-
ności, bo odczuwa ostrą krytykę, obserwuje
wycelowany w nią palec i politykę moralną.
I to wszystko dzieje się z zacieśnieniem
więzów polsko-amerykańskich w tle. Jest
prawdą, że do pewnego stopnia wojna na
praktycznym poziomie wymuszała pewne
współdziałanie w ramach NATO i UE,
albo w sektorze energetycznym i przy
wsparciu Ukrainy. Natomiast na szczeblu
koncepcyjnym różnice między oboma kra-
jami się raczej pogłębiały. I mimo że Nie-
mcy i Polska były zadowolone np. z decyzji
NATO-wskich na szczycie w Madrycie,
to wygląda na to, że czeka nas strategiczna
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dywergencja zamiast wspólnej deliberacji
o przyszłości bezpieczeństwa w Europie. 

Na koniec pytanie, które na pewno
nurtuje wielu Polaków. Co przeciętny
Niemiec myśli dzisiaj o Polakach?
Przyjęliśmy miliony uchodźców z Ukrai-
ny, staliśmy się krajem niemalże fron-
towym. Czy zmieniło to sposób pat-
rzenia narodu niemieckiego na nas? 

Niemcy z dużym zaskoczeniem przyjęli
do wiadomości zachowanie polskiego spo-
łeczeństwa w związku z kryzysem uchodź-
czym spowodowanym wojną na Ukrainie.
Jeżeli chodzi o Polskę i temat uchodźców,
to Niemcy na ogół kojarzą konsekwentną
postawę polskiego rządu odnośnie do de-
bat o obowiązkowych kwotach w celu roz-
dzielenia migrantów po krajach unijnych

po 2015 roku. Niektórzy pamiętają też
twardą reakcję i uszczelnienie polskiej
granicy wschodniej w wyniku kryzysu
spowodowanego przez władze białoruskie. 

Nie znając okoliczności i szczególnego
kontekstu tych różnych kryzysów, Niemcy
z mieszaniną zdziwienia i uznania oraz
wielkiego szacunku obserwowali ogromną
solidarność Polaków wobec ludzi z Ukrai-
ny, którzy szukali pomocy. Zwłaszcza, że
duży ciężar przy udzieleniu pomocy był
przejęty bezpośrednio przez społeczeństwo
i rodziny polskie. Media relacjonowały
o tym obszernie, niektóre też wspominając
o tym, że dużo Ukraińców żyje i pracuje
w Polsce już o wielu lat. Wiec to wszystko
doprowadziło do zburzenia pewnego ste-
reotypu Polski jako kraju zamkniętego
na migracje. 
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27 lutego tego roku kanclerz Niemiec
Olaf Scholz, podczas swego słynnego
już przemówienia, ogłosił tzw. Zeiten-
wende (przełom). Czym jest Zeiten-
wende? Czy faktycznie oznacza prze-
łom w polityce Niemiec?

Zeitenwende składa się z trzech części:
z polityki obronnej, polityki energetycznej
i polityki wobec Rosji. Pierwsza część –
polityka obronna – podlega wyraźnej
zmianie. Jest ona realizowana całkiem
dobrze – środki finansowe na nią zostały
zatwierdzone, nie ma żadnego sprzeciwu
wewnątrz koalicji, wszystko przebiega
sprawnie i skutecznie. Dotyczy to w szcze-
gólności działań na rzecz lepszego wypo-
sażenia Bundeswhery, odstraszania nuk-
learnego i dzielenia odpowiedzialności
w ramach NATO. To, oraz decyzje co do
rozmieszczenia sprzętu na wschodniej
flance i niemieckie zobowiązania złożone
na niedawnym szczycie NATO – wygląda

imponująco. Chciałbym tu dodać, że przez
16 lat nie otrzymaliśmy od Angeli Merkel
w zakresie polityki bezpieczeństwa tyle,
ile w 4 miesiące od Olafa Scholza. 

Następnie mamy politykę energetycz-
ną. Poprzedni plan w tym obszarze musiał
zostać zrewidowany i dostosowany do
rzeczywistości. A mianowicie, zanim sta-
niemy się wolni od paliw kopalnych, mu-
simy najpierw „uwolnić” się od Putina.
Ta część także posuwa się naprzód
w dobrym tempie; mamy odpowiedzialną
osobę, która dobrze realizuje swoje zadania
w tym wymiarze, czyli ministra gospodarki
Roberta Habecka. Z pewnością będzie to
niełatwa i wyboista droga, ale jedyna, by
uczynić Niemcy niezależnymi od rosyjskich
paliw. 

Ostania część – ta dotycząca Rosji –
martwi mnie najbardziej, ponieważ tu,
inaczej niż w dwóch poprzednich kwes-
tiach, nie ma żadnego planu, który obo-
wiązywałby wcześniej. Dlaczego? Bo przed

thoMAS kleIne-BroCkhoff
Wiceprezes i dyrektor wykonawczy berlińskiego biura German
Marshall Fund (GMF), gdzie nadzoruje działalność organizacji
w Niemczech. Przed dołączeniem do GMF był doradcą prezydenta
Niemiec Joachima Gaucka. W latach 2013-2017 nadzorował
planowanie polityki i pisanie przemówień dla prezydenta.

Pytanie, czy Niemcy popierają wzmocnienie flanki wschodniej, jest nie na
miejscu. Należałoby się raczej zastanowić, dlaczego Polska wymaga od
Niemiec zaangażowania na wschodniej flance, a sama odmawia zgody na
stacjonowanie niemieckich wojsk na swojej ziemi

Życzyłbym sobie, by polscy politycy 
przestali atakować niemcy 

Z thomasem kleine-Brockhoffem 
rozmawia ewa fronczak



24 lutego tego roku nikt tu nie myślał
o decouplingu z Rosją. Na razie nie ma
też pomysłu na to, jak relacje z Rosją
mogłyby wyglądać w przyszłości. Ten brak
planu powoduje, że widzimy pewne wa-
hania po stronie naszych polityków i pe-
wien brak konsekwencji w decyzjach do-
tyczących spraw niemiecko-rosyjskich. 

Podsumowując, Zeitenwende składa
się z trzech części – dwóch realizowanych
całkiem sprawnie i jednej kompletnie nie-
uformowanej, co stanowi problem. 

Jaka jest teraz geopolityczna pozycja
Niemiec w Europie? Jak wpłynęła na
nią wojna?

To geopolityka Europy się zmieniła, a nie
geopolityka Niemiec. I jest to konsek-
wencja wojny, jaką zdecydował się wy-
wołać Putin. Uczyniła z Europy miejsce
konfrontacji, co było nie do pomyślenia
wcześniej. Pełnoskalowa militarna napaść
na inny suwerenny kraj – myślę, że to
jest zmiana geopolityczna, której miaż-
dżące efekty zmieniają Europę. Stosunek
Europy do Rosji, do samej siebie w ramach
UE, i do NATO. Tu nie tyle chodzi o to,
jak zmienia się pozycja geopolityczna sa-
mych Niemiec, ale jak zmienia się pozycja
Niemiec na wspólnej drodze z NATO i in-
nymi sojusznikami z UE. 

Jak wojna wpływa na pozycję Niemiec
jako lidera Europy?

Używanie siły jest dla współczesnych Nie-
miec najbardziej niepożądanym i niewy-
godnym sposobem prowadzenia stosun-
ków międzynarodowych. Ten kraj słynie
raczej z używania swojej dyplomacji i róż-
nych cywilnych metod dostępnych w po-
lityce oraz czerpania siły przy użyciu środ-
ków gospodarczo-dyplomatycznych – i jest

z tego dumny. Domena militarna zaś to
najsłabsza strona Niemiec. Jedną z przy-
czyn tej słabości jest fakt, że kraj ten
unika używania środków militarnych, któ-
rych zresztą nie ma za wiele. Więc aktualna
koncentracja na militarnych aspektach
polityki osłabia pozycję Niemiec. Nie jes-
teśmy potęgą wojskową. To się jednak
zmieni; może nie w dziesięć dni czy mie-
sięcy, a raczej przez lata. XXI wiek to
czas potęgi militarnej i konfrontacyjnej
polityki, co w krótkiej perspektywie osłabi
Niemcy. 

Rosja silna gospodarczo czy słaba
i pokonana – która z nich jest w inte-
resie Niemiec?

W relacjach Niemiec z Rosją gospodarka
nigdy nie była priorytetem. Motorem tych
relacji zawsze były dwie kwestie: geografia
i historia. Geografia – ponieważ Rosja
nie zamierza zniknąć z mapy świata; jest
krajem o kilku strefach czasowych, poło-
żonym w niedalekim sąsiedztwie Niemiec.
Historia – z powodu traumatycznych do-
świadczeń z dwóch wojen światowych.
Próba dogadywania się z Rosją i życia
w dobrych stosunkach z nią, bez względu

39

THINKZINE, nr 07(145)/2022, lipiec 2022 www.nowakonfederacja.pl

przed 24 lutego tego roku

nikt nie myślał tu

o decouplingu z rosją. na

razie, w obecnej sytuacji, nie

ma też pomysłu na to, jak

relacje z rosją mogłyby

wyglądać w przyszłości 



na to, kto zasiada na Kremlu, była od za-
wsze elementem powojennego konsen-
susu. Właśnie to było i jest tą siłą napę-
dową. A korzyści ekonomiczne, które się
z tym wiązały, były pożądanym, ale dru-
gorzędnym czynnikiem. W naszych rela-
cjach nie chodzi głównie o gospodarcze
korzyści, jak często mylnie się to przed-
stawia. Rosyjska gospodarka jest za mała,
by grać ważną rolę dla tak dużego, nasta-
wionego na eksport kraju jakim są Niemcy.
Gaz jest tu wyjątkiem, a nie regułą.

W przyszłości będziemy obserwować
decoupling Niemiec i Rosji. Niemiecka
gospodarka w dużej mierze wycofuje się
stamtąd i już wyprzedaje swoje aktywa.
Już za kilka lat Niemcy będą niezależni
od dostaw energetycznych z Rosji. W re-
zultacie, wartość gospodarczego aspektu
naszych relacji znacznie się zmniejszy.
Tym, co nadal będzie napędzało tą relację,
jest polityka, której głównym elementem
jest zagrożenie nuklearne, dotyczące tak
Niemiec, jak i innych krajów europejskich.
Fakt obecności głowic jądrowych w Kali-
ningradzie, czyli 200 sekund lotu rakiety
od Berlina, nie będzie w przyszłości do
zaakceptowania bez odpowiedniego od-
straszania.

Czy uważa pan, że po wojnie możliwy
jest powrót do tzw. business as usual
z Rosją?

Nie. To znaczy: na początku wojny wśród
niewielkiej mniejszości były nadzieje na
status quo ante. Z politycznego punktu
widzenia, nastąpiło jednak tak poważne
złamanie wszelkich ogólnie przyjętych za-
sad stosunków międzynarodowych, że
dopóki Putin lub jakikolwiek „putinizm”
rządzi na Kremlu, nie ma już perspektyw
na żadne status quo. Relacje z Rosją zo-
staną zredukowane do minimum i ogra-

niczą się raczej do odstraszania niż badania
jakichkolwiek możliwości współpracy.
Mamy do czynienia z kleptokratycznym
reżimem prowadzącym wojnę w Europie,
który z pewnością nie będzie mniej klep-
tokratyczny po wojnie. Dlatego scenariusz
zakładający, że po zakończeniu konfliktu
inwestorzy będą chętnie wracać do Rosji,
by robić biznesy w takiej a nie innej geo-
politycznej atmosferze, jest trudny do wy-
obrażenia. Dlatego wierzę, że przyszłe re-
lacje z Rosją będą bardziej oparte na
ostrożności i nieufności i będą mocno
ograniczone. 

Czy Niemcy postrzegają Rosję jako
zagrożenie dla swego kraju?

Rosja ze swymi wyrzutniami rakieto-
wymi w Kaliningradzie stanowi poważne
zagrożenie nuklearne nie tylko dla RFN,
ale także dla innych sojuszników NATO.
Nie wiem, jak w tych okolicznościach
można by inaczej opisać Rosję, jak tylko
jako fundamentalne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa Niemiec.

Czy zawsze tak było? Za czasów Angeli
Merkel także?
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Od czasów pani Merkel coś się zasadniczo
zmieniło – a mianowicie sposób postrze-
gania rosyjskiego zagrożenia w Niemczech.
Rosja rządzona przez Putina i jego neoim-
perialistyczną ideologię od zawsze była
zagrożeniem, ale teraz potwierdziła swoją
gotowość do użycia pełnowymiarowej siły
militarnej przeciwko innemu krajowi. Co
więcej, niesławne rosyjskie żądania przed-
stawione krajom NATO w grudniu 2021
na piśmie ujawniły długofalową strategię
Kremla dotyczącą zastąpienia amerykań-
skiego parasola nuklearnego w Europie
parasolem rosyjskim. To definiuje po-
strzeganie Rosji przynajmniej na najbliższe
lata. 

Jednak biorąc pod uwagę relacje biz-
nesowe Niemiec i Rosji ostatnich lat
i ich efekt, czyli Nord Stream 2, trudno
dojść do wniosku, że rosyjska inwazja
na Krym pogorszyła te relacje.

Nie mogę się zgodzić. Relacje rosyjsko-
niemieckie były napięte już przed wybu-
chem konfliktu, bardziej napięte niż po
1990 r. To Niemcy zjednoczyły Europę
w sprawie sankcji na Rosję w 2014 r.
Sankcje były tym czynnikiem, który wpły-
wał na stopniowe pogarszanie się relacji
z Rosją w ostatnich latach. Nord Stream
2 nie był jedynym elementem polityki

względem Rosji, chociaż niektórzy właśnie
tak to widzą. Nie chcę tu bronić Nord
Streamu, w zasadzie byłem jego aktywnym
krytykiem od lat. Jednak sprowadzanie
relacji rosyjsko-niemieckich tylko do tego,
przy jednoczesnym ignorowaniu ich ciąg-
łego pogarszania się, nie jest w porządku
i tworzy nieprawdziwy obraz. Można by
nawet powiedzieć, że jedynym, co pozos-
tało z tych relacji do 24 lutego, jest gazo-
ciąg.

Jens Plötner, doradca kanclerza Schol-
za, przemawiając 21 czerwca w German
Council on Foreign Relations zasuge-
rował, że powinniśmy „więcej zasta-
nawiać się nad kształtem przyszłych
relacji z Rosją, zamiast ciągle debato-
wać na temat niemieckich dostaw broni
na Ukrainę". Czy miał on na myśli po-
wrót do biznesowych relacji z Rosją?
Czy może pan skomentować tę wypo-
wiedź?

Chciałbym wierzyć, że miał na myśli co
innego. Ponieważ nikt w Niemczech nie
planował żadnego decouplingu z Rosją,
który w zasadzie już się dzieje, nie mamy
nadal żadnego długofalowego pomysłu,
czy i do jakiego stopnia zaangażować się
w relacje z tą ogromną masą lądową Eu-
razji. Niemcy nie mają strategii, jak radzić
sobie z autorytarnym reżimem Putina po
wojnie. Przed nami jest więc duże wy-
zwanie. Oczywiście, mam nadzieję, że
pan Plötner nie miał na myśli żadnego
status quo ante, ale politykę adekwatną
do zagrożenia, jakim jest Rosja. 

Wojna zaczęła się 24 lutego, a Niemcy
wysłały Ukrainie pierwsze sztuki broni
ciężkiej 21 czerwca. Dlaczego dopiero
po 4 miesiącach?
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Oczywiście możemy zawęzić pytanie do
broni ciężkiej, ale czy widziała pani ofi-
cjalną listę sprzętu wysłanego na Ukrainę?
Po pierwsze – jest dosyć imponująca. Po
drugie, Niemcy nie wysłały na Ukrainę
czołgów zachodniego typu, ponieważ nie
zrobił tego żaden inny kraj NATO. Anga-
żują się za to w wysyłanie przez swoją
wschodnią granicę sowieckiego sprzętu,
w tym czołgów.

Widzę tu następujące rozumowanie:
sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna
i musimy balansować pomiędzy pomocą
Ukrainie a ryzykiem bycia wciągniętym
w wojnę. Niemcy nie chcą wychodzić
przed szereg. Chcą robić to, co robi reszta
sojuszników, nic ponadto. To oznacza, że
gdy kraje zachodnie stopniowo zwiększają
swoje dostawy broni na Ukrainę, Niemcy
również. A skoro NATO, a w szczególności
Stany Zjednoczone nie wysyłają zachod-
nich czołgów, Niemcy także nie będą tego
robić. Zachowanie rządu Scholza może
być według mnie interpretowane jako
bycie dobrym sojusznikiem, ale wspólnie
z innymi – gdzieś pośrodku grupy. 

Podczas ostatniego forum ekonomicz-
nego w Davos polski prezydent Andrzej
Duda odniósł się do sprawy wymiany
czołgów w ten sposób: „Dzisiaj ogrom-
na część polskich czołgów, tych, które
stanowią wyposażenie polskiej armii,
to niemieckie czołgi Leopard. Jeżeli
zostalibyśmy wsparci przez naszych
sojuszników z Niemiec jakąś partią
czołgów, które stanowiłyby dla nas
zastępstwo za te czołgi, które odda-
liśmy Ukrainie, bylibyśmy bardzo
wdzięczni. Mieliśmy taką obietnicę,
słyszymy, że Niemcy nie będą chciały
się z tej obietnicy wywiązać, jest to
dla nas duży zawód”. Mogę prosić
o komentarz?

Życzyłbym sobie, aby polscy politycy na
czele z panem Dudą przestali atakować
Niemcy, a raczej skupili się na naszej
wspólnej polityce na Ukrainie. Myślę, że
zachowanie i ton polityków rządzącej koa-
licji względem Niemiec jest nie na miejscu,
i to w tak szczególnym czasie, czasie wojny
i wspólnych wysiłków. Ciągła krytyka
i atak na Niemcy w polskich kręgach rzą-
dowych zamiast próby zrozumienia nie-
mieckiego stanowiska i niwelowania różnic
stała się powszechnym zjawiskiem. Fakt
braku publicznej reakcji ze strony nie-
mieckiej zdaje się jeszcze bardziej zachęcać
polskich polityków. Bez względu na to,

jak bardzo krytycznie podchodzi się do
sojusznika (a czasem są ku temu powody),
powinno to zostać powiedziane za za-
mkniętymi drzwiami, a nie w mediach.
Jest to od dawna przyjęta zasada, o której
niektórzy w Polsce jakby zapomnieli. 

Z drugiej strony, czy nie sądzi pan, że
nawet wewnątrz niemieckiej koalicji
słychać dużo krytycznych głosów wo-
bec kanclerza Scholza i jego polityki?

Jesteśmy społeczeństwem otwartym, a na
naszych oczach trwa głośna, skompliko-
wana debata krajowa na temat bardzo
istotnych kwestii związanych z bezpie-
czeństwem – zupełnie jak w Ameryce.
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Tak jak posłowie Bundestagu z naszej
własnej koalicji ostro krytykują politykę
kanclerza wobec Ukrainy, tak amerykańscy
członkowie Kongresu z obu partii atakują
Biały Dom, który uważają za zbyt po-
wściągliwy. Ale szczerze powiedziawszy,
byłbym bardziej zaniepokojony, gdyby
nie było takiej debaty. 

Czy prawdą jest, że niektóre państwa
Europy Zachodniej, w tym Niemcy, po-
pierają jak najszybsze zawieszenie
broni na Ukrainie, nawet za cenę pew-
nych ustępstw z jej strony?

Chciałbym spytać, na czym oparte są takie
stwierdzenia? Czy słyszeliśmy coś podob-
nego od któregoś z premierów państw
europejskich? Jest to oparte na jakichś
fantazjach, a nie na faktach.

Czy Niemcy są za wzmocnieniem mi-
litarnym wschodniej flanki?

Niemcy na ostatnim szczycie NATO zo-
bowiązały się właśnie do tego! Czy to
takie trudne pozbyć się wszelkich uprze-
dzeń wobec Niemiec i bez nich oceniać
nasze zachowanie?

Pytam, gdyż niektóre wypowiedzi czy
też zachowania kanclerza Scholza
mogą wprawiać słuchaczy w zakłopo-
tanie, na przykład jego kontrowersyjna
odpowiedź na konferencji prasowej
po szczycie G7 na pytanie dotyczące
gwarancji dla Ukrainy. Dlaczego za-
reagował w taki sposób na proste py-
tanie dziennikarki?

Nie będę tego komentował od strony psy-
chologicznej, ale muszę się z panią zgodzić,
że niektóre z wypowiedzi tego kanclerza
pozostawiają wiele do życzenia. Jednak

patrząc na twarde fakty, widać, jakie de-
cyzje podjęła RFN jako sojusznik NATO
w tej właśnie sprawie. Niemcy zamierzają
rozlokować w następnych latach na
wschodniej flance dużo więcej wojska niż
inne kraje europejskie. To mówi samo za
siebie, więc pytanie, czy Niemcy popierają
wzmocnienie flanki wschodniej, jest nie
na miejscu. Należałoby się raczej zasta-
nowić, dlaczego Polska wymaga od Nie-
miec zaangażowania na wschodniej flance,
sama odmawiając zgody na stacjonowanie
niemieckich wojsk na swojej ziemi? Jes-
teśmy ponad 75 lat po wojnie i mamy
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa
na wschodzie. Skąd to stanowisko ze
strony Polski? Byłaby szansa na wspólne
działanie Polski i Niemiec. 

Die Welt, a dokładniej Philipp Fritz pi-
sze, że Ukraina w Unii Europejskiej
zmieniłaby układ sił w Europie na nie-
korzyść Niemiec. Jakie jest pańskie
zdanie na ten temat?

Byłoby wręcz odwrotnie, pod warunkiem,
że Niemcy zmienią swoją Ostpolitik. To
oznaczałoby zredukowane kontakty z Ros-
ją, zwłaszcza gospodarcze, a koncentrację
na wzmacnianiu Ukrainy jako przyszłego
kraju UE. Jeśli tak się stanie, relacje po-
między krajami wschodniej Europy i Nie-
mcami mogą być silne. Wspólnie z Polską,
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jeśli ta okaże chęć współpracy z Niemcami.
Jeśli politycy po wszystkich stronach zro-
zumieją tę szansę, w efekcie będziemy
mieli bardzo efektywną współpracę. 

Jaki jest obecnie stosunek Niemiec
do silnej pozycji USA w Europie?

Nie ma bardziej niezbędnej relacji niż ta
pomiędzy USA a Europą i ostatnie mie-
siące to potwierdziły. W czasie nuklearnego
zagrożenia ze strony Rosji, Stany Zjed-
noczone ze swymi zapewnieniami zabez-
pieczenia nuklearnego Europy Środko-
wo-Wschodniej są absolutnie kluczowe
dla pokoju w Europie. Ameryka w tym
aspekcie jest nie do zastąpienia. Jest to
coś, co od czasu do czasu musimy tłuma-
czyć naszym francuskim sojusznikom,
którzy z oczywistych powodów nie rozu-
mieją, dlaczego wszystkim ich sąsiadom
na wschód od Renu tak bardzo zależy na

obecności USA w regionie. Ameryka jest
także zabezpieczeniem przed samowolą
i szkodliwymi ambicji geopolitycznymi
krajów europejskich. To nie kto inny, jak
Stany zjednoczył kraje Europy w okresie
pomiędzy październikiem 2021 r. a lutym
2022 r., zanim Putin zaatakował Ukrainę.
Ciekawe, czy Europa sama, bez przywódz-
twa USA, byłaby w stanie tak efektywnie
połączyć siły przeciwko Putinowi? Ame-
ryka wydaje się więc niezbędna pod wzglę-
dem obronnym i jako czynnik jednoczący
Europę. 

Nie uważa pan, że im silniejsza pozycja
USA w Europie, tym słabsza pozycja
Niemiec jako lidera?

Wręcz przeciwnie. Tylko razem jesteśmy
silni i nie ma żadnego sensu przeciwsta-
wiać nas sobie, co zbyt często dzieje się
na przykład na polskiej scenie politycznej. 
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eWA fronCZAk
Absolwentka amerykanistyki i anglistyki na UW, wykładowca
i doktorantka na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. 
Pracuje dla Jednostek Specjalnych Wojska Polskiego. 
Zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego 
oraz geopolityką obszaru Euroatlantyckiego i Azji.
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Poza szczytami NATO czy G7, w ostatnim
czasie odbyło się jeszcze jedno zgroma-
dzenie. Niektórzy twierdzą, że może ono
stanowić alternatywę dla zachodniego
systemu geopolitycznego. Pod koniec
czerwca Władimir Putin obradował w to-
warzystwie przywódców Brazylii, Indii,
Chin i Republiki Południowej Afryki na
kolejnym szczycie BRICS. Żadne z tych
państw nie skrytykowało otwarcie rosyj-
skiej inwazji na Ukrainę, a co więcej –
ich wzajemne relacje gospodarcze się po-
głębiają, co pozwala Moskwie omijać sank-
cje lub minimalizować ich skutki. 

Państw, które nie krytykują wprost
działań Putina, jest znacznie więcej, niż
nam się wydaje. Lista krajów pozaeuro-
pejskich, które przyłączyły się do sankcji
na Rosję, wcale nie jest długa. Kanada,
Australia, Nowa Zelandia, a z Azji – wy-
łącznie Japonia, Tajwan i Korea Połu-
dniowa. W innych regionach nie znaj-
dziemy otwartej krytyki Rosji. Znacznie
łatwiej będzie tam znaleźć chęć szerszej
współpracy z Kremlem.

Wschód i Południe z Kremlem

Zachód w istocie jest solidarny. Unia Eu-
ropejska nakłada kolejne pakiety sankcji.
Anglosaski sojusz USA, Wielkiej Brytanii
i Kanady wspiera Ukrainę na wszelki
możliwe sposoby, a NATO zwiększa swoją
obecność na wschodniej flance i uznaje
Rosję za zagrożenie. Choć można wskazać
wiele opieszałych decyzji i niewystarcza-
jących pakietów wsparcia dla walczącej
Ukrainy, to jednak postawa Zachodu jest
jednoznaczna i krytyczna wobec Rosji.

Co więcej, Putin nie znalazł zbyt wielu
sojuszników na swoim własnym podwór-
ku, w Azji Centralnej. Kraje będące dawniej
częścią Związku Sowieckiego w większości
ogłosiły neutralność wobec konfliktu i nie
zdobyły się nawet na uznanie samozwań-
czych republik na wschodzie Ukrainy.
Nie brakuje też gestów antyputinowskich.
W Kirgistanie nakładane są kary za
umieszczanie litery „Z” na samochodach,
a Kazachstan w miarę możliwości otwarcie
prowadzi działania uderzające w gospo-

MAteUSZ peroWICZ
Absolwent politologii na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Warszawie. Koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu
w województwie mazowieckim i łódzkim. Redaktor aplikacji Pola.
Zabierz ją na zakupy. Miłośnik sportu i superbohaterskiego kina.

Prezydent Meksyku krytykował zachodnie dostawy broni na Ukrainę.
Wiceprezydent Argentyny stwierdziła, że Rosja odbiera jedynie to, co jej
się należy. W Brazylii słychać głosy krytykujące prezydenta Ukrainy

tylko Zachód walczy z rosją. putin ma
alternatywy w różnych zakątkach świata



darkę Rosji. W naszym zakątku świata
przeważa krytyczna postawa wobec działań
Rosji. Jednak w innych regionach nie jest
to takie oczywiste.

Prezydent Meksyku krytykował za-
chodnie dostawy broni na Ukrainę. Wice-
prezydent Argentyny stwierdziła, że Rosja
odbiera jedynie to, co jej się należy. W Bra-
zylii słychać głosy krytykujące prezydenta
Ukrainy, a w Indiach najpopularniejsze,
internetowe hasztagi to #IStandWithRus-
sia i #IStandWithPutin. Prezydent Indo-
nezji podczas wizyty w Moskwie zapewniał,
że jego kraj będzie kontynuował współ-
pracę z Rosją. Widać to również w rela-
cjach gospodarczych. Rosja chwali się, że
wymiana handlowa z państwami należą-
cymi do BRICS zwiększyła się o 1/3 od
wybuchu wojny, co pomaga omijać za-
chodnie sankcje.

W miejsce MasterCard i Visy pojawił
się chiński UnionPay. Swoją pozycję
w Rosji buduje chiński przemysł moto-
ryzacyjny i indyjskie sieci sklepów. Te
dwa kraje zwiększają także import rosyj-
skich surowców energetycznych. Aż o 563
proc. wzrósł miesięczny import rosyjskiej
ropy do Indii. Prezydent Brazylii chwali
się zakupem dużej ilości taniego paliwa
z Rosji. Stany Zjednoczone wpisały na
listę sankcyjną kilkanaście chińskich firm,
które miały wspierać rosyjski przemysł
wojskowy. Wzajemnych powiązań pomię-

dzy krajami BRICS jest więcej. Od kilku
lat działa Nowy Bank Rozwoju BRICS
z kapitałem 50 miliardów USD. W ubieg-
łym roku instytucja pozyskała nowych
członków: Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Urugwaj i Bangladesz. Budową sieci 5G
w Brazylii zajmują się Chińczycy, a Rosja
jest głównym importerem nawozów do
tego kraju. Rosja jest też największym
dostawcą broni do Indii, które wbrew
ostrzeżeniom z USA zakupiły rosyjskie
wyrzutnie rakiet S-400. 

Pięć państw BRICS podejmuje również
wspólne działania w zakresie badań i eks-
ploatacji kosmosu. W 2021 r. podpisano
porozumienie o współpracy w zakresie
konstelacji satelitów teledetekcyjnych.
Powstała konstelacja składa się z sześciu
istniejących satelitów należących do tych
krajów i ma pomóc w budowaniu relacji
społeczno-gospodarczych tych państw.
W maju tego roku powołano z kolei ko-
mitet ds. współpracy w przestrzeni kos-
micznej, w skład którego wchodzą pań-
stwowe agencje kosmiczne Brazylii, Indii,
Chin i RPA.

Zachód jest za mały

Unię Europejską zamieszkuje 447 mln
osób. To niewiele w porównaniu z 1,4
miliarda obywateli Chin. Mając tego pełną
świadomość, UE podpisała umowę o wol-
nym handlu z Kanadą, a rozmowy w spra-
wie podobnej umowy z USA są prowa-
dzone obecnie. Łącznie dzięki takiej trans-
atlantyckiej współpracy powstanie rynek
814 mln konsumentów. Nawet łączna po-
pulacja UE i NATO i tak nie przekracza
miliarda. Natomiast pięć państw BRICS
to ponad 3 mld konsumentów. Rozpo-
wszechnianie na tak gigantycznym rynku
chińskich i rosyjskich rozwiązań techno-
logicznych, takich jak MIR, UnionPay czy
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WeChat, pozwoli dotrzymać kroku za-
chodniej konkurencji. Przykładem takich
działań może być ogłoszone podczas te-
gorocznego szczytu odejście od dolara
jako waluty rezerwowej wśród tych pięciu
państw i integracja systemów bankowych.

A to i tak nie wszystko. Wniosek o do-
łączenie do BRICS złożył Iran, a Argentyna
wyraziła chęć przystąpienia do tego for-
matu. Aktywnie działa format BRICS+,
który według oficjalnej strony obejmuje
186 krajów. Potencjał do rozszerzenia ini-
cjatywy jest więc spory. Na kolejny szczyt
ministrów polityki zagranicznej BRICS
zaproszono przedstawicieli Argentyny,
Egiptu, Indonezji, Kazachstanu, Nigerii,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ara-
bii Saudyjskiej, Senegalu i Tajlandii.

Zachodni przywódcy mają pełną świa-
domość tych dysproporcji. Z ostatnich
trzech najważniejszych szczytów cywilizacji
zachodniej (UE, NATO i G7) płynie jasny
przekaz, że Zachód jest za mały. Ukraina
i Mołdawia uzyskały status kandydatów
do Unii Europejskiej, a Finlandia i Szwecja
mają dołączyć do NATO. Odbył się również
szczyt QUAD, do którego należą USA,
Japonia, Australia i lawirujące między
stronami Indie. Zachód szykuje odpowiedź
na wzmożoną aktywność inwestycyjną
Chin w różnych regionach świata.

Pekin eksportuje broń i sprzęt woj-
skowy aż do 21 krajów Ameryki Łacińskiej,
a inwestycje Państwa Środka w Afryce
wzrosły w ciągu 10 lat z kilku do prawie
44 miliardów dolarów, co pozwoliło Chi-
nom wyprzedzić USA wśród inwestorów
na tym kontynencie. W Europie też widać
chińskie działania. Serbia odebrała ostat-
nio sześć transportów z chińskimi rakie-
tami ziemia-powietrze. Serbia to chiński
przyczółek w Europie, ale zależne od Pe-
kinu są również Bośnia i Hercegowina,
Macedonia Północna oraz Czarnogóra.
Problem jest widoczny w samej UE, o czym
świadczy pozew, jaki Komisja Europejska
złożyła przeciwko Chinom za szantażo-
wanie Litwy. 

Pekin nie tylko rozwija relacje gospo-
darcze, ale także dokonuje inwestycji w in-
frastrukturę w wielu zakątkach świata.
Rosja też buduje swoje wpływy w Afryce,
a najlepszym tego przykładem jest Sudan,
z którym podpisała szereg umów gospo-
darczych i wojskowych. Celem Rosji jest
utworzenie portu dla swojej floty na Morzu
Czerwonym. Dużą rolę w licznych działa-
niach Rosji w Afryce odgrywa Grupa Wag-
nera, która poprzez sieć firm wydobywa
m.in. złoto i diamenty.

Różowa fala na Południu

Mając tego świadomość, zachodni przy-
wódcy podczas szczytu G7 ogłosili „Part-
nerstwo na rzecz globalnej infrastruktury”.
Wartość programu to 600 miliardów do-
larów, które do 2027 r. zostaną zainwes-
towane w państwach rozwijających się,
zwanych często Globalnym Południem.
Jednak same transfery finansowe mogą
nie wystarczyć. Wśród krajów Globalnego
Południa dominuje krytyka zachodnich
przywódców i stworzonego przez nich
systemu finansowego, wpędzającego je
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w błędne koło zadłużenia wobec Zachodu.
O tym, jak poważny to problem, informuje
Oxam: „73 kraje nadal są winne 11,6 mld
USD (lub 31,8 mln USD dziennie) pry-
watnym wierzycielom, w tym bankom
komercyjnym i funduszom inwestycyjnym,
oraz około 13,8 mld USD (lub 38 mln
USD dziennie) instytucjom wielostron-
nym, takim jak Bank Światowy”. Dlatego
nie brakuje głosów, wzywających Zachód
do anulowania długów Globalnego Połu-
dnia, co pozwoli im na stabilny rozwój
i osłabi atrakcyjność chińskich i rosyjskich
inwestycji. Może być już jednak za późno.
Od 1980 r. Południe wysłało na Północ
ponad 4 biliony dolarów spłat odsetek
i raczej nikt o tych sumach nie zapomni.

Nie bez powodu w Ameryce Łacińskiej
nasila się „różowa fala”. Takie miano
uzyskała seria zwycięstw wyborczych kan-
dydatów, z różnych państw i o różnych
poglądach, których łączy silny sceptycyzm
wobec amerykańskiej dominacji. Dobrym
przykładem może być tutaj Chile i nowy
prezydent tego kraju Gabriel Boric, w któ-
rego mocno inwestowały Chiny.

O tej niechęci przekonał się Joe Biden
podczas szczytu Ameryk. Z powodu nie-
przestrzegania wartości demokratycznych,
nie zaproszono Wenezueli, Kuby i Nika-
ragui. W efekcie prezydenci Meksyku,
Boliwii, Urugwaju, Hondurasu, Salwadoru
i Gwatemali również odmówili udziału,
pokazując swoją niechęć wobec zachodnich
zasad współpracy, wymuszających prze-
strzeganie reguł, na które inne mocarstwa
nie zwracają uwagi.

Podobne emocje zauważalne są w Af-
ryce, co trafnie podsumował prof. Andrzej
Polus: „Uzależnienie pomocy od spełnienia
określonych kryteriów politycznych jest
odbierane jako przemoc ze strony byłych
państw kolonialnych. Tymczasem Chiny
i Rosja pozycjonują się jako kraje, które

chcą współpracować, ale nie mają bagażu
kolonialnego i nie stawiają żadnych do-
datkowych warunków”. Bruksela i Wa-
szyngton wysyłają do wielu krajów listę
warunków do spełnienia, a Pekin i Moskwa
po prostu wysyłają pieniądze. Siedem
państw czeka akcesję do Unii Europejskiej,
niektóre od kilkunastu lat i nic nie wska-
zuje na to, by miały one zostać włączone
do wspólnoty. 

Niechęć Globalnego Południa do Za-
chodu nasiliła sprawa szczepionek prze-
ciwko COVID-19. Wiele państw apelowało
o równy dostęp do szczepień. Jak wyjaśnia
Helena Krajewska z Polskiej Akcji Hu-
manitarnej: „75 proc. wyprodukowanych
szczepionek trafiło do dziesięciu krajów
świata. Do blisko stu trzydziestu tak na-
prawdę nie trafiła żadna dawka szcze-
pionki”. Chiny i Rosja wykorzystały nie-
obecność Zachodu do budowania soft po-
wer za pomocą własnych szczepionek.
Przykładem może być Peru czy wspom-
niana już Serbia, w której kraje człon-
kowskie BRICS przeprowadziły udany
projekt PR-owy. Serbia przy pomocy Chin
i Rosji nie tylko osiągnęła największą wy-
szczepialność w Europie kontynentalnej,
ale także prowadziła szczepionkową po-
litykę zagraniczną, dostarczając preparat
do Macedonii Północnej, Kosowa, Czar-
nogóry oraz Bośni i Hercegowiny i do-
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nawet łączna populacja Ue

i nAto i tak nie przekracza
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państw BrICS to ponad
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https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/podcast/8103481,szczepionki-na-covid-19-czy-globalne-poludnie-przegra-wyscig-podcast.html
https://finanse.wp.pl/ukraina-to-dla-putina-za-malo-patrzy-w-kierunku-afryki-6746196199086688a
https://finanse.wp.pl/ukraina-to-dla-putina-za-malo-patrzy-w-kierunku-afryki-6746196199086688a
https://newrepublic.com/article/166901/g7-2022-summit-agenda-cancel-global-south-debt
https://newrepublic.com/article/166901/g7-2022-summit-agenda-cancel-global-south-debt
https://newrepublic.com/article/166901/g7-2022-summit-agenda-cancel-global-south-debt
https://www.oxfam.org/en/press-releases/g20-must-step-efforts-avert-looming-global-debt-crisis-oxfam?utm_source=pocket_mylist


puszczając do szczepień obywateli innych
państw. Ponadto w Serbii uruchomiona
zostanie nawet produkcja chińskich szcze-
pionek. Dlatego hasła i deklaracje krajów
BRICS o potrzebie zrzucenia zachodniej
dominacji trafiają na bardzo podatny
grunt. 

Między demokracją liberalną
a dyktaturą

Wiele osób podważa sens sojuszu, którego
członkowie mają tak odmienne interesy,
a często nawet konflikty. Indie toczą prze-
cież spór graniczny z Chinami. Nie oznacza
to jednak, że w takich warunkach nie da
się współpracować. Zachód nie jest prze-
cież monolitem. Nasz spór z Komisją Eu-
ropejską nadal nie jest zakończony. Po-
mimo wielu rozmów i deklaracji, nadal
nie spełniamy unijnych oczekiwań. Wielka
Brytania z jakichś powodów wyszła z Unii
Europejskiej. Mając na myśli Zachód,
mówimy przecież o obozie, w którym są
Węgry i Turcja. A ta ostatnia choćby blo-
kuje wydobycie gazu u wybrzeży Cypru
w dobie poważnego kryzysu gazowego
w całej UE, zmuszającego wiele państw
do ponownego uruchomienia elektrowni

węglowych. Sprzeczne interesy członków
nie muszą stać na przeszkodzie w osiąga-
niu celów przez cały sojusz. Dlatego BRICS
pomimo różnic może osiągnąć swoje cele.

Na razie Zachód nie ma się czego oba-
wiać, ponieważ globalna gospodarka ob-
warowana jest mechanizmami zabezpie-
czającymi zachodnie interesy. Wszystko
może się zmienić, gdy powstanie alter-
natywa. BRICS tworzą kraje o wątpliwych
standardach demokratycznych i nic nie
wskazuje na to, by miały one wejść na
demokratyczną ścieżkę. Mając świadomość
nieuniknionych kolizji z oczekiwaniami
Zachodu i związanych z tym konsekwencji
gospodarczych, kraje te mają dużą moty-
wację, by pracować nad alternatywami
dla mechanizmów globalnej gospodarki,
które pozwolą obejść lub złagodzić za-
chodnie sankcje. Wiele państw od Azji,
przez Afrykę, po Amerykę Południową
czeka na taką alternatywę. Pomiędzy
wzorcową demokracją a akceptowaniem
ludobójstwa jest jeszcze olbrzymia prze-
strzeń, w której zmieści się wiele państw
Globalnego Południa i Zachód powinien
tę przestrzeń zagospodarować, aby ustroje
dla których demokracja nie ma znaczenia,
nie zdobyły tam dominującej pozycji.
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Kilka słów o politycznym pochodzeniu
Shinzō Abe: jego ojciec Shintaro Abe był
w latach 80. ministrem spraw zagranicz-
nych. Brat byłego premiera Nobuo Kis-
hiego jest obecnym ministrem obrony.
Nad całą rodziną unosi się jednak duch
dziadka, Nobusuke Kishiego, zdeklaro-
wanego konserwatysty i zagorzałego an-
tykomunisty, premiera w latach 50., czło-
wieka który ukształtował japońskie relacje
z USA i zdefiniował dążenia prawego
skrzydła Partii Liberalno-Demokratycznej
(LDP) do pełnej remilitaryzacji kraju.

Bardzo duża uwaga poświęcana poli-
tyce bezpieczeństwa i chęć powrotu Ja-
ponii do roli „normalnego” militarnie
państwa wyróżniała Shinzō Abe na tle
innych japońskich premierów. Budziła
też największe kontrowersje wśród pacy-
fistycznie nastawionego społeczeństwa.
Z drugiej strony Abe był najdłużej urzę-
dującym premierem we współczesnej his-
torii kraju. Po krótkim okresie rządów
w latach 2006-2007, powrócił do władzy
w roku 2012 i sprawował ją nieprzerwanie
do 2020. Mimo kontrowersji potrafił zdo-

być zaufanie wyborców i wychodzić zwy-
cięsko z politycznych batalii. Nawet po
rezygnacji w 2020 pozostał przywódcą
najbardziej wpływowej frakcji w LDP i na-
dal kształtował japońską politykę.

Najważniejszą częścią dziedzictwa Abe
jest polityka bezpieczeństwa. Był jednym
z pierwszych polityków ostrzegających
przed chińską ekspansją i szukających
sposobów jej zmitygowania. W 2013 wpro-
wadził pierwszą Narodową Strategię Bez-
pieczeństwa, w wyniku której powołano
Narodową Radę Bezpieczeństwa. Znacząco
usprawniło to reagowanie i proces decy-
zyjny w sytuacjach kryzysowych. Kolejnym
osiągnięciem było wynegocjowanie z Ame-
rykanami nowych wytycznych dwustron-
nej współpracy w dziedzinie obrony. Do-
kument zwiększył integrację i interope-
racyjność Sił Samoobrony z wojskami
USA, usprawnił współpracę międzyrzą-
dową, ale także z innymi partnerami,
dając sojuszowi wynegocjowanemu przez
Kishiego zasięg regionalny, a nawet glo-
balny. 

pAWeł BehrenDt
Publicysta, tłumacz, 
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

Zabójstwo byłego premiera Shinzō Abe wstrząsnęło Japonią i nie tylko.
Śmierć polityka, który przez przeszło dekadę kształtował japońską poli-
tykę, jest końcem pewnej epoki. Jakie jest dziedzictwo Abe i co będzie
dalej z Japonią?

po śmierci Shinzō Abe. 
nie będzie powrotu do pacyfizmu



W 2015 parlament przegłosował pakiet
ustaw pozwalających Japonii przyjście
z pomocą wojskową zaatakowanym so-
jusznikom i partnerom, co w praktyce
umożliwiło udział w wielostronnych so-
juszach. Kolejnym punktem było ułatwie-
nie Siłom Samoobrony użycia broni w trak-
cie misji zagranicznych. Dotychczasowe
przepisy były tak restrykcyjne, że japońskie
jednostki uczestniczące nawet w misjach
ONZ potrzebowały ochrony ze strony in-
nych kontyngentów. Ustawy nie szły tak
daleko, jak chciał Abe, do tego ich treść
została rozwodniona i często jest niejasna.
To jednak wystarczyło, by sprowokować
największe od lat 60. protesty. Koniec
końców, mimo przywiązania do pacyfis-
tycznej polityki w japońskim społeczeń-
stwie rosło poczucie zagrożenia ze strony
Chin, co doprowadziło do akceptacji bar-
dziej aktywnej polityki zagranicznej.

Oprócz „twardego bezpieczeństwa”
Abe dużo uwagi poświęcał geoekonomii
i w celu równoważenia Chin zainicjował
bardziej aktywne wykorzystanie japoń-
skich atutów gospodarczych. Efekty tego
odczuwa przede wszystkim najbliżej po-
łożona Azja Południowo-Wschodnia, ale
większą aktywność Japonii daje się odczuć
także w basenie Oceanu Indyjskiego. Abe
zainicjował również szerszą współpracę
gospodarczą i polityczną z Polską i po-
zostałymi państwami Grupy Wyszehradz-
kiej. Z różnych względów działania na tym
kierunku pozostają jednak ograniczone. 

Pod jego rządami Japonia zaczęła ak-
tywną politykę zagraniczną. To Abe był
inicjatorem Quadu, czterostronnej współ-
pracy między Japonią, Australią, Indiami
i USA oraz Wolnego i Otwartego Indo-
Pacyfiku, koncepcji obrony ładu liberal-
nego w regionie przed chińską ekspansją,
ale też zawirowaniami amerykańskiej po-

lityki. Pomimo bliskich i serdecznych re-
lacji z Donaldem Trumpem, Abe uczynił
z Japonii lidera liberalnej demokracji na
Indo-Pacyfiku. Uratował sztandarowy
projekt administracji Obamy w regionie,
układ gospodarczy TPP, przekształcając
go w CPTPP. 

Porozumienie, chociaż istotne pozos-
taje w cieniu RCEP, któremu przewodzą
Chiny. Japonia przystąpiła również do
tego drugiego układu, w wymiarze poli-
tycznym przede wszystkim po to by patrzeć
Pekinowi na ręce i hamować jego hege-
moniczne zapędy. Na sam koniec rządów
Abe przypada początek pandemii CO-
VID-19. Był to bodziec do wprowadzenie
dość udanej polityki subsydiów dla firm
z sektorów uznanych za strategiczne (np.
medyczny, farmaceutyczny, bio-tech) za-
chęcających do przenoszenia produkcji
poza Chiny.

Dziedzictwo każdego polityka dużego
formatu jest mieszane. Niemrawa i nie-
skoordynowana reakcja na początku pan-
demii sprowadziła na głowę premiera za-
służoną krytykę. Do niepowodzeń Abe
należy też zaliczyć ograniczone rezultaty
reform gospodarczych i społecznych ma-
jących ożywić gospodarkę, a promowanych
pod chwytliwym szyldem „Abenomiki”.
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Przypuszczalnie największą porażką
premiera, do tego osobistą, było ciągłe
odkładanie rewizji konstytucji. Zmiana
pacyfistycznych zapisów miała zakończyć
żmudny proces powrotu Japonii do bycia
„normalnym” państwem. Bardzo praw-
dopodobne, że już wkrótce uda się zreali-
zować ten istotny element testamentu po-
litycznego Abe. W niedzielnych wyborach
do izby wyższej parlamentu rządząca LDP
zapewniła sobie większość umożliwiającą
rewizję konstytucji. Do tego pomysł cieszy
się poparciem wielu polityków opozycji
i zyskał poparcie sporej części opinii pub-
licznej. Jednak pełna remilitaryzacja nie
cieszy się dużą popularnością. Paradoks?
Nie, konsensus dotyczy uczynienia zapisów
konstytucji bardziej jednoznacznymi i jas-
nego zakotwiczenia Sił Samoobrony w ja-
pońskim porządku prawnym. 

Nie zanosi się natomiast na odwrót
w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.
Abe przestawił wajchę, a zarówno klasa
polityczna, jak i społeczeństwo zgadzają
się co do zagrożenia ze strony Chin,
w związku z czym należy zacieśniać relacje
nie tylko z USA, państwami Quad, ale
również Europą. Urzędujący premier Fu-
mio Kishida ma obecnie mocny mandat
do sprawowania władzy i na wrzesień
zapowiedział przetasowania w rządzie,
co najprawdopodobniej oznacza ograni-
czenie wpływów frakcji Abe. Znowu jed-
nak nie oznacza to radykalnych zmian
w polityce. Shinzō Abe wyznaczył kurs,
do którego przekonał wystarczająco wielu
ludzi. Bez jego przywództwa działania
mogą być prowadzone mniej energicznie,
wolniej, ostrożniej, ale nie zmieni się ich
kierunek. 
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„Pisarz nigdy nie sprzeciwia się swojemu
powołaniu bardziej bezczelnie, niż kiedy
zaczyna agitować, namawiać, przekony-
wać; kiedy staje się «osobą publiczną»,
autorytetem. (…) Największą nagrodą dla
pisarza jest jego wolność. Wolność od
własnej wiedzy, biografii, poglądów, od
samego siebie” – pisze Jan Maciejewski
w jednym z pierwszych felietonów, za-
wartych w tomie „Milczenie katedry”. To
odważne stwierdzenie jak na kogoś, kto
pisze w „Rzeczpospolitej” – dzienniku
trafiającym do mas i często opowiada
o sprawach publicznych, także tych bie-
żących. A jednak Maciejewski jest spójny
i nie łamie zapisanej przez siebie reguły.
A to już oznacza, że osiągnął coś, co osiąg-
nąć trudno.

Zanim zajmę się tym, o czym pisze
Maciejewski, opowiem o tym, jak pisze.
Były naczelny krakowskich „Pressji”, fe-
lietonista i publicysta „Plusa Minusa”,
redaktor, mąż, tata – biogramy autora
„Milczenia katedry” są lapidarne, nie-
przeładowane treścią, pozbawione słow-
nego baroku. Podobnie jest z jego twór-
czością. Ale jak to, to nie barok? – zapyta

ktoś. Z tymi zdobieniami, poetyckością,
z pojawiającymi się nawet (na szczęście
rzadko – to już ocena niżej podpisanego)
metaforami dopełniaczowymi („urawni-
łowka gestów”, „protezy zasług”)? Od ba-
roku dzieli jednak twórczość Maciejew-
skiego zwięzłość i przejrzystość. Jest ona
faktycznie poetycka i metaforyczna, ale
nie ma w niej zakochania w sobie i we
własnych słowach. Publicysta „Plusa Mi-
nusa” nie układa ich piętrowo w celu wy-
wołania jakiegoś efektu czy oszołomienia
czytelnika. Mieści się znakomicie w krót-
kim, ulotnym formacie, choć mógłby na
bazie swoich przemyśleń pisać sążniste
eseje. Nawet „Portrety”, znajdujące się
w drugiej części książki obok „Felietonów”,
nie męczą długością. Mimo że fraza
„uprzątnąć siebie ze świata” pojawia się
w jednym z tekstów w znaczeniu krytycz-
nym – opisuje złe „uprzątnięcie” – wy-
brałem ją na tytuł, gdyż Maciejewski
pisząc w pewnym sensie usuwa się z pola
widzenia, zwraca uwagę na szczegół, zja-
wisko, na to, co mówi do nas ulica Krakowa
lub Wenecji, co oznaczają dziecięce jasełka,
jakim głosem wołają papierowe korony

JAreMA pIekUtoWSkI
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

W „Milczeniu katedry” Jan Maciejewski ofiarował polskiej publicystyce
coś bardzo rzadkiego: konserwatyzm wyważony i poetycki

Uprzątnąć siebie spośród ludzi. Mądry
konserwatyzm Jana Maciejewskiego



wdeptane w błoto na ulicy. Szczegół jest
dla Maciejewskiego szansą na wybicie
się, poprowadzenie ogólnej refleksji i po-
łączenie kropek. To wszystko nie znaczy,
że głosu autora nie słychać, że jest nie-
wyraźny czy niejednoznaczny – on tam
jest, ale najczęściej wybrzmiewa bez nie-
znośnego narzutu ego i efekciarstwa.

Mało kto dziś tak umie. Umiał tak
Andrzej Bobkowski, umie tak Wojciech
Bonowicz, umie, w całym swym baroku,
Wojciech Stanisławski. Umie tak Michał
Gołębiowski, dla którego przejrzystych
i głębokich esejów coraz częściej punktem
wyjścia jest kontemplacja przyrody. Pró-
buje tak robić też Marta Kwaśnicka, której
„Pomyłkę” czytałem równolegle z „Mil-
czeniem Katedry”, jednak bez powodzenia.
Wprawdzie konserwatywni krytycy przyj-
mują ją jako objawienie, ale w porównaniu
ze światem Gołębiowskiego i Maciejew-
skiego jej świat jest boleśnie sztuczny
i płaski, a nienasycone, autorskie ego wy-
ziera z co drugiej strony. Tak, Maciejew-
skiemu udało się skutecznie uprzątnąć
siebie z opisywanego świata, co stanowi
znakomity balans dla rzeczy wielkich,
o których pisze w „Milczeniu katedry”.
A to dlatego, że – choć nie wiem, czy Ma-
ciejewski nazwałby siebie konserwatystą –
pisze w istocie jak konserwatysta. Łącząc
owe kropki, tworzy ostatecznie większą
narrację lub podpina się pod nią. Zaczyna
się od zapachu kawy i perfum, od starej
mapy, od paczki machorki, a kończy się
na Bogu, modlitwie, ocenie kondycji kul-
tury. 

Piekielnie trudno tak pisać w roku
2022, nie narażając się na banał, na
śmieszność i zamknięcie w konserwatyw-
nym getcie. A Maciejewskiemu jest jeszcze
trudniej, bo jego teksty przepełnione są
otwartością umysłu, która rzadko jest
w smak współczesnym konserwatystom.

Jest mu trudniej, bo nie jest politycznym
cynglem. Bo nie obawia się na przykład
bronić Gombrowicza przed prawicowymi
atakami i napisać, że autor „Ferdydurke”
nie był wrogiem polskości. Nie obawia
się pisać z zachwytem o Máraim czy Kun-
derze, którzy, delikatnie mówiąc, nie byli
nigdy pupilkami konserwatywnej krytyki
literackiej. Ba, nawet o Kutzu potrafi mó-
wić dość pozytywnie, choć nie bez poli-
tycznej uszczypliwości. 

W ten sposób dochodzimy do tego,
o czym pisze Maciejewski. Jeśli miałbym
wybrać jeden motyw, który jak podskórny
prąd przewija się przez wszystkie teksty
w „Milczeniu katedry”, to byłaby nim
właśnie owa Wielkość, milcząca i przeja-
wiająca się na tysiąc sposobów w historii,
w kulturze, w Kościele, wreszcie w co-
dziennym życiu. Autor nie chowa się za
gardą, pisze wprost jako chrześcijanin,
więc przytomne jest utożsamienie tej
Wielkości z Bogiem. Czytamy o jej drob-
nych objawieniach w wielkich dziełach
kultury. Przywoływani są Mauriac, Raspail,
Bernanos, Mickiewicz, Rymkiewicz, Her-
bert, Lewis i Tolkien, a więc zestaw dla
konserwatysty typowy. Od czasu do czasu
udaje się ich przełamać wspomnianymi
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Kunderą, Gombrowiczem i Máraim, choć
nie da się ukryć, że fascynacje autora
rzadko przekraczają magiczną granicę
końca XX wieku. Jeśli już mówi o czymś
nowszym, to najczęściej o serialach, ale
i one umieszczone są w kontekście Wiel-
kości: felieton o „Downton Abbey” staje
się pochwałą piękna arystokracji, a ten
o „Grze o Tron” przeistacza się w lament
nad upadkiem prawdziwej, wielkiej fa-
buły – jak rzadko kiedy Maciejewski de-
cyduje się na mocny cios, stwierdzając,
że „Gra…” to „tylko głupkowata, ale spraw-
nie poprowadzona opowiastka”.

Tęskni więc Maciejewski za tym, co
wielkie, próbuje odszukiwać tę wielkość
w tym, co mniejsze – czasami nieco na
siłę, ale z pasją. Właśnie arystokrację,
dziś tak niemodną w dobie „Chamstwa”
i „Ludowej historii Polski”, opisuje z czu-
łością, szukając tych jej elementów, które
są warte kontynuacji. Czytelnikowi zapala
się więc czerwona lampka, bo na każdym
kroku czai się tu pokusa wywyższania się
i elitaryzmu. Maciejewski jednak, lawirując
jak można na wirażach, w końcu jej unika.
Nie mamy więc wrażenia, że oto powie-
działby z uśmiechem, że jego teksty nie
są dla idiotów. Nikogo nie poucza, choć
trudno aż w to uwierzyć przy takiej cięż-
kości materii. Może to otwartość w połą-
czeniu ze zwięzłością i przezroczystością
autora (powiedzielibyśmy dziś techno-
kratycznym slangiem: transparentnością)
pozwala mu zazwyczaj wyjść obronną
ręką z tych zapasów z Tym, co Największe. 

Pojawiają się też w „Milczeniu katedry”
inne artefakty i symbole konserwatyzmu.
Jest Kościół i jego tradycja, uosabiana
przez Benedykta XVI, ale i jego inne ob-
licze, które przedstawia Franciszek. Tego
ostatniego Maciejewski opisuje w felietonie
dość przewrotnym, tak że trudno po lek-
turze jednoznacznie uchwycić przesłanie:

„Ekumenizm, ekologia i braterstwo to
u Franciszka elementy jednego, a może
nawet jedynego jego programu. Może
nam się to podobać lub nie, ale najwyższy
czas to zauważać. Łączmy kropki, bracia”.
Ja takie niedopowiedzenia kupuję z do-
brodziejstwem inwentarza – zdecydowanie
wolę je od tak popularnego na prawej
i lewej stronie walenia na odlew. Macie-
jewski umie być bowiem pełen podziwu
wobec Kościoła, ale też bezlitośnie łajać
go za skupienie na własnym przetrwaniu.
Ktoś powie: symetrysta, ja powiem: ana-
lityk.

Jest w tych tekstach rodzina, której
najważniejszą cechą jest wierność i stałość,
a przy tej okazji – pochwała Tolkiena
i miażdżąca krytyka Leonarda Cohena.
Jedno i drugie moim zdaniem jest trochę
zbyt pośpieszne – Tolkien bowiem średnio
sobie radził w życiu rodzinnym. Mimo
zachowywania wierności, jego małżeństwa
w żaden sposób nie można nazwać uda-
nym, a rady przekazane synom nieko-
niecznie zaowocowały (kto chce, niech
poszuka w ich biografiach). Cohena zaś
Maciejewski pochopnie (balansując mię-
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dzy faktami z biografii a chyba nie dość
dogłębnie przeczytanymi tekstami piose-
nek) batoży jako „jednego z pierwszych,
którzy zasiali ziarno banału”. Jest wreszcie
mowa o pięknie i o milczeniu, słowem,
o tych wartościach, które odrzuca współ-
czesny, internetowy, pokawałkowany świat
prący ku transhumanizmowi, świat, któ-
rego prorokiem jest Yuval Noah Harari.

Otoczony zewsząd przez głupi kon-
serwatyzm, a raczej pseudokonserwatyzm
będący w swej istocie chamską, polityczną
trollerką, witam książkę Maciejewskiego
z radością. Bo jego karkołomne przed-
sięwzięcie okazuje się summa summarum
udane. Nie znaczy to, że nie ma braków.
Poetyckie medytacje i refleksje pozbawione
są niekiedy pewnej krwistości, osadzenia
na ziemi. Być może sam sobie tu zaprzeczę,
„pokręcę sobie racje”, jak pisał Białoszew-

ski, bo przed chwilą chwaliłem Macie-
jewskiego za owo uprzątnięcie się ze świa-
ta – a jednak czasem być może przydałaby
się nieco większa wyrazistość. Maciejewski
to potrafi, choćby w filipice przeciwko
wynoszeniu Pendereckiego na kulturalne
ołtarze (pisząc o „zaduchu sali gimna-
stycznej i ścisku krawata na gardle”), ale
stosuje nieczęsto. Może przydałoby się
nieco więcej chestertonowskiego poczucia
humoru, bo jednak przebić się przez ponad
500 stron tekstów niemal zawsze poważ-
nych – to pewne wyzwanie, łagodzone
na szczęście krótką formą. A jednak mimo
tego, a może właśnie dlatego, bardzo jes-
tem ciekaw, w którą stronę pójdzie Ma-
ciejewski po „Milczeniu w katedrze”. Bo
daje polskiej publicystyce coś, co tak rzad-
kie: konserwatyzm mądry, wyważony i po-
etycki.
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pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna

Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań De-
kalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży. 

Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i między-
narodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych nie-
pożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze ha-
mowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:

1) zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;

2) drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa naro-
dowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;

3) przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;

4) tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bez-
produktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;

5) sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra-
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;

6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;

7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;

8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;

9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;

itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.

Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog, będący zbiorem nakazów i zakazów po-
chodzących od Stwórcy, jest jednym z filarów wiary. Szczególnie czujni winniśmy być
na znaczenie nieraz spotykanych haseł o potrzebie realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej (co, między innymi, jest wyrażone w Artykule 2 obecnie obowiązującej
Konstytucji RP), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przykazania
10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wyrównywania
międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalegalizowanej grabieży
i kradzieży gwałcącej Przykazanie „Nie kradnij!” i chrześcijański nakaz miłości bliźniego,
a są inspirowane przez różnych popleczników marksizmu, którego, jak wiadomo,
jednym z podstawowych dogmatów jest konieczność likwidacji własności prywatnej.
Nieopatrzna akceptacja takich haseł przez katolików, mimo, że nigdzie w Piśmie
Świętym nie ma potępienia, a nawet tylko dezaprobaty nierówności międzyludzkich,
stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii marksistowskiej do Kościoła.
Chrześcijańska myśl ekonomiczna służyć może za narzędzie intelektualne w zwalczaniu
tej infiltracji. Niezależnie od tego zachęca ona patriotów pragnących jak najlepiej dla
swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie i egzekwowanie praw
okradania obywateli przez państwo, a doprowadzali do likwidacji takich praw już ist-
niejących.

JAn MIChAł MAłek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwał-
townymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów przy użyciu wiedzy
dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych
lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopoli-
tyczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków). 

„Nowa Konfederacja” stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać na cztery
zasadnicze sposoby: 
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na

świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a  publicystami i  intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, a po drugie
(i ważniejsze) budować całościowy obraz rzeczywistości;

2) Poprzez kształtowanie opinii elit;
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa

politycznego;
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a me-

dialnym. 

Działamy w  duchu polskiej tradycji republikańskiej, uważając ją z  jednej
strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z  drugiej za
inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi
dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy
jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania
tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezpreceden-
sowe – taka musi też być odpowiedź. 

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra
wspólnego, w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. 

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzy-
manie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów, zależą od utrzymania i  rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe.
Jeśli cenisz „Nową Konfederację” – wesprzyj ją.
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Działalność

Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce interne-
towym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w  formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a  wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i  publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z  drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
 publicznej.

Do tej pory podstawowym sposobem prezentacji takich owoców była pub-
licystyka, która cały czas odgrywa ważną rolę w naszej działalności. Obecnie
każde kolejne wydanie e-miesięcznika zawiera 10 materiałów – artykułów
analitycznych, esejów, wywiadów. Dwa razy w  tygodniu publikujemy ko-
mentarze reagujące na bieżące wydarzenia. Swoje miejsce ma u nas także
felieton – wymierający gatunek na pograniczu dziennikarstwa i  literatury
pięknej, ukazujący się co najmniej raz w miesiącu.

Od listopada 2017 roku stawiamy także na działalność ekspercką. Specjaliści
od spraw ustrojowych, międzynarodowych, prawa, obronności, gospodarki,
samorządu i nie tylko publikują w „Nowej Konfederacji” raporty, analizy, ko-
mentarze eksperckie.

Zarówno publicyści, jak i eksperci związani z „Nową Konfederacją” występują
w mediach, zarówno pracując w różnych tytułach, jak i występując w nich
gościnnie czy komentując dla nich bieżące wydarzenia. Jesteśmy obecni na
łamach największych polskich dzienników i  tygodników, w  internecie, na
falach stacji radiowych, regularnie występujemy także w programach tele-
wizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które or-
ganizujemy co najmniej raz w  miesiącu. Zaproszeni przez nas goście –
naukowcy, politycy i  dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych
publikacji, a także na bieżące tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni
także w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze czy YouTube. 



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
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