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• Decydującym wydarzeniem, który zdefiniuje 
proces odbudowy Ukrainy, będą warunki 
pokoju osiągnięte między tym krajem a Ro-
sją. Mimo że autorzy innych raportów uni-
kają tego stwierdzenia, to tzw. „czysty pokój” 
będzie kluczowym czynnikiem maksyma-
lizującym szanse na sukces odbudowy.

• Organizacje międzynarodowe i rządy 
państw sojuszników zadeklarowały rozpo-
częcie odbudowy jeszcze przed osiągnię-
ciem pokoju. Szacuje się, że od 24 lutego 
do 16 sierpnia 2022 roku Ukraina uzyskała 
powyżej 100 mld USD wsparcia, głównie na 
cele militarne i humanitarne.

• Odbudowa Ukrainy musi być projektowana 
w taki sposób, by przybliżać ją do stan-
dardów Unii Europejskiej, w przeciwnym 
razie finansowanie może zostać znacznie 
ograniczone. Mowa o praworządności, in-
kluzywności czy normach środowiskowych.

• Strona ukraińska ocenia, że skuteczna od-
budowa pochłonie co najmniej 750 mld 
USD w ciągu 10 lat, z czego 250 mld miałoby 
pochodzić z sektora prywatnego.

• Niezwykle istotnym źródłem finansowania 
odbudowy mogą być zamrożone rosyjskie 
rezerwy, które już teraz wynoszą 300 mld 
dolarów. Jeśli uda się przejąć majątki za-
kumulowane na zachodzie przez rosyjskich 
oligarchów lub zamrozić pozostałe rezerwy 
rosyjskie (włącznie z tymi zakumulowanymi 
w chińskim juanie), to kwota aktywów prze-
znaczonych na odbudowę, może jeszcze 
znacznie wzrosnąć.

• Odbudowa kluczowych mostów i dróg, 
które mogliby wykorzystać Rosjanie do 
transportu kolumn wojskowych, musi być 
odłożona w czasie, do momentu rozstrzy-
gnięcia konfliktu.

• Wsparcie ukraińskich przedsiębiorstw  
w czasie wojny i w pierwszych latach po 
wojnie będzie miało kluczowy wpływ na ja-
kość życia w Ukrainie w kolejnych dekadach.

• Ukraińskie przedsiębiorstwa mogą stać się 
konkurencyjne, jeśli zapewni się im dostęp 
do kapitału w cenach porównywalnych 
do tego, jaki kapitał pozyskują przedsię-
biorstwa w krajach UE. W związku z pod-

Synteza
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wyższonym ryzykiem wznowienia konfliktu 
po osiągnięciu pokoju, obniżenie kosztu 
pozyskania kapitału będzie wiązało się  
z interwencjonizmem gospodarczym.

• Transparentność wydawania środków  
i sprawnie działająca polityka antykorup-
cyjna będą jednocześnie największym wy-
zwaniem, jak i niezbędnym warunkiem do 
uzyskania optymalnego finansowania.

• Interesariusze dążą do stworzenia jednej 
organizacji o szerokim zaufaniu międzyna-
rodowym, która miałaby przydzielać finan-
sowanie, opiniować projekty i kontrolować 
sposób wydawania środków.

• Rozbicie monopoli, walka z oligarchiza-
cją, zwiększenie konkurencji na ukraińskim 
rynku wewnętrznym, będą jednymi z klu-
czowych aspektów projektowania polityki 
gospodarczej.

• Pomimo szeregu rozwiązań legislacyjnych  
i powstania bardziej skutecznych instrumen-
tów do walki z korupcją po Euromajdanie, na 
Ukrainie nadal występuje problem korupcji. 
Koniecznym będzie powołanie międzyna-

rodowych obserwatorów przy realizacji za-
mówień publicznych z funduszy odbudowy.

• Istnieje ryzyko, że firmy zagraniczne mogą 
nie być zainteresowane wejściem na rynek 
ukraiński ze względu na niską siłę nabywczą 
gospodarstw domowych i duże ryzyko poli-
tyczne. Międzynarodowe przedsiębiorstwa, 
które działały na rynku ukraińskim prawdo-
podobnie nadal będą na nim funkcjonować.

• Przyciągniecie znacznej ilości polskich firm 
w ramach projektu odbudowy i ekspansji 
na rynek ukraiński może nastąpić po zaże-
gnaniu kryzysu energetycznego i ustabili-
zowaniu się sytuacji w tym kraju.

• Niezależnie od okoliczności polskie duże 
przedsiębiorstwa budowlane będą zainte-
resowane odbudową infrastruktury. Szanse 
na nowy duży rynek widzą także przedsię-
biorstwa zajmujące się OZE.

• Fundusze inwestycyjne z rezerwą traktują 
potencjalne inwestycje. Szansą na przy-
ciągnięcie ich kapitału będzie zakrojona na 
szeroką skalę prywatyzacja przedsiębiorstw 
państwowych.
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1. Wstęp

Trwająca wojna na Ukrainie stawia wiele zna-
ków zapytania dotyczących przyszłości tego 
kraju. Obecnie nikt nie jest w stanie określić, 
jaka będzie ostateczna skala zniszczeń, a tak-
że jaki będzie punkt wyjścia ukraińskiej go-
spodarki po zakończeniu wojny. Nie wiemy też 
jakimi terytoriami będzie dysponowała nowa 
Ukraina, jednak głęboko wierzymy, że będzie 
niepodległym krajem, obejmującym również 
Donbas, Ługańsk i półwysep Krymski. Planowa-
na jest szeroko zakrojona odbudowa Ukrainy, 
przy współudziale jej sojuszników. Jeśli Ukra-
ina pozostanie w strefie wpływów Zachodu, 
a na dzień publikacji raportu wszystko na 
to wskazuje, to znamienita część funduszy 
przeznaczonych na jej odbudowę będzie 
pochodziła z Unii Europejskiej, USA, a także  
z międzynarodowych instytucji. Obecnie wszy-
scy interesariusze przygotowują się do finanso-
wania odbudowy, tworząc już pewne koncepcje 
wsparcia. Część z poczynionych planów ujrzała 
już światło dzienne w postaci publikacji opisu-
jących podstawowe założenia. W niniejszym 

raporcie zostanie przeprowadzony przegląd 
opublikowanych dokumentów, które dotyczą 
sposobu finansowania i odbudowy Ukrainy,  
a także ich synteza, by przedstawić najbardziej 
prawdopodobne i optymalne scenariusze alo-
kacji środków w tym celu. Oprócz przeglądu 
rozwiązań zaproponowanych przez zaintereso-
wane instytucje, przygotowaliśmy własne pro-
pozycje, a także zasięgnęliśmy opinii ekspertów.

W rozdziale 2 opisano niezbędne okoliczności, 
w jakich Ukraina musi się znaleźć, aby spełnił 
się optymistyczny scenariusz, w którym po-
kaźne środki zarówno publiczne, jak i prywat-
ne popłyną szerokim strumieniem, by stać się 
kołem zamachowym dla gospodarki Ukrainy.  
W raporcie przedstawiamy również potencjalne 
mechanizmy rozdysponowania pozyskanych 
środków, jak również kontroli i oceny efektyw-
ności podjętych działań. Ponadto przytaczamy 
opinie ekspertów w postaci wywiadów tak, aby 
skonfrontować ze sobą różne wizje odbudowy 
i rozwoju Ukrainy.



Warsaw Enterprise Institute

8

Aby optymistyczny scenariusz dotyczący 
odbudowy ziścił się, oprócz wsparcia mię-
dzynarodowych instytucji i rządów państw 
sojuszniczych, niezbędne będzie zaanga-
żowanie prywatnego kapitału. W niniejszym 
raporcie poruszono również kwestie zachęt  
i warunków niezbędnych do tego, by prywatny 
kapitał uczestniczył w odbudowie, szczególnie  
w kontekście potencjalnej ekspansji polskich 
przedsiębiorców na rynek ukraiński po woj-
nie. Taka ekspansja jest prawdopodobna 

nie tylko ze względu na wyjątkową rolę Polski  
i Polaków podczas konfliktu, ale także w związku  
z bliskością terytorialną i sprzyjającymi zasoba-
mi ludzkimi wynikającymi z wieloletniej imigracji 
Ukraińców do Polski. W celu zbadania zainte-
resowania odbudową i ekspansją na ukraiń-
ski rynek przeprowadziliśmy szereg wywiadów  
z przedsiębiorcami z sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw, ustalając jaki rodzaj firm  
i branż może być zainteresowany inwestycją lub 
sprzedażą swoich produktów i usług na Ukrainie. 
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2. Okoliczności zakończenia wojny  
a sukces odbudowy Ukrainy 

Każdy konflikt prędzej czy później kończy się, 
ale sposób, w jaki zostanie zawarty pokój, jest 
najważniejszym czynnikiem decydującym  
o potencjalnym rozwoju kraju po wojnie. 
Wszystkie instytucje, które przygotowały pro-
pozycje planu odbudowy, pomijają ten aspekt, 
ale nie da się ukryć, że wsparcie poszczegól-
nych krajów, instytucji, a szczególnie sektora 
prywatnego będzie tym większe, im pewniejsza 
będzie powojenna sytuacja Ukrainy. Ryzyko zni-
weczenia przeznaczonych na odbudowę środ-
ków w przypadku wznowienia konfliktu może 
paraliżować niektórych decydentów i utrudnić 
wynegocjowanie maksymalnej potencjalnej 
pomocy międzynarodowej. Sektor prywatny 
będzie oczywiście unikał nadmiernego ryzyka, 
nawet jeśli potencjalne zyski będą wyższe niż 
pochodzące z inwestycji na innych rynkach.

W konflikcie rosyjsko-ukraińskim bierzemy pod 
uwagę następujące scenariusze:
• Scenariusz A. Powolna deeskalacja konflik-

tu, przechodząca w zawieszenie broni, skut-

kująca niewyjaśnioną sytuacją graniczną, 
zawieszoną ścieżką do dalszej dyplomacji, 
a także związana z dalszym funkcjonowa-
niem antyukraińskiego rządu w Federacji 
Rosyjskiej.

• Scenariusz B. Pokój wraz z postanowieniami 
dotyczącymi granic i stosunków bilateral-
nych Rosji i Ukrainy, również z utrzymaniem 
antyukraińskiej władzy w Rosji. 

• Scenariusz C. Pokój wraz z postanowienia-
mi dotyczącymi granic i stosunków bilate-
ralnych Rosji i Ukrainy, przy jednoczesnym 
resecie stosunków rosyjsko-ukraińskich. 
Możliwy prawdopodobnie w przypadku oba-
lenia lub śmierci Władimira Putina. 

Możliwe scenariusze zostały uporządkowane 
w kolejności od najgorszego do najlepszego  
w kontekście pozyskania środków publicz-
nych czy prywatnych przez Ukrainę. Pierwszy  
z wariantów zakłada, że agresor ze względu na 
brak środków, wewnętrzne konflikty lub bun-
ty i niesubordynację w armii ograniczy bądź 
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zawiesi działania wojenne. W takiej sytuacji  
i przy utrzymaniu tego samego rządu w Rosji 
trudno spodziewać się zmiany kursu polityki 
zagranicznej. W tej sytuacji rosyjscy decydenci 
raczej nie zmienią retoryki dotyczącej Ukrainy, 
gdyż wiązałoby się to z przyznaniem się do błędu 
i zaprzeczeniem jakoby interwencja zbrojna była 
słuszna. W tym scenariuszu należy spodziewać 
się kolejnych akcji dywersyjnych i terrorystycz-
nych, propagandy strachu poprzez zapowiedzi 
wznowienia konfliktu. Wszystko po to, aby osła-
biać ekonomicznie rywala, a także utrzymać an-
tyukraińskie nastroje w społeczeństwie. Poprzez 
ekonomiczne osłabie-
nie rywala rozumie 
się właśnie niepełne 
finansowanie odbu-
dowy i ograniczone 
wsparcie rozwojowe 
Ukrainy ze środków 
publicznych, a także brak zainteresowania sek-
tora prywatnego odbudową bądź wejściem na 
rynek ukraiński. Instytucje międzynarodowe  
i rządy poszczególnych krajów, ze względu 
na pewne konwenanse polityki zagranicznej, 
nie przyznają się do tego, że nie przeznaczą 
pełnej możliwej puli środków na finansowanie 
odbudowy Ukrainy bez pewności, że konflikt 
został już na dobre zażegnany. Rosjanie to 
rozumieją, dlatego nawet gdy nie będą mieli 
środków na kontynuowanie otwartego konfliktu, 
zrobią wszystko, aby podtrzymać stan lub ryzyko 
kontynuacji wojny.

Zmianę polityki Rosji wobec Ukrainy mogą 
zmienić dotkliwe, długotrwałe sankcje lub 
przetasowanie na szczytach władzy, włącznie 
z obaleniem lub śmiercią Władimira Putina.  
W takiej sytuacji realne stają się drugi i trzeci ze 
wskazanych scenariuszy. Niezależnie od przy-
czyn, jakie miałyby spowodować zmianę retoryki 

Rosji wobec Ukrainy, to polityczne rozwiąza-
nia zakończone ustaleniem warunków pokoju,  
a przede wszystkim ustaleniem granicy rosyj-
sko-ukraińskiej akceptowanej przez obie strony, 
będą kluczowe dla skali środków, jakie zostaną 
skierowane na Ukrainę. To znacznie skróciłoby 
cały proces odbudowy. W przeciwnym razie 
trudno wyobrazić sobie zaangażowanie pry-
watnych środków w kraju będącym w stanie 
wojny lub pod wysokim ryzykiem jej wznowienia. 
Nawet jeśli ukraińskie przedsiębiorstwa w pełni 
wznowią produkcję i eksport, a biznes znaj-
dzie sposób funkcjonowania nawet z wojną  

w tle, koszt pozyskania 
kapitału dla ukraiń-
skich przedsiębiorstw 
z zagranicy będzie 
ogromny, gdyż zwrot 
z inwestycji będzie 
musiał uwzględnić 

ekstremalnie wysoką premię za ryzyko. Może 
to zostać zniwelowane przez pewne gwaran-
cje międzynarodowe dla inwestorów i niestan-
dardowe rozwiązania w zakresie funkcjonowa-
nia rynków finansowych, jednak trudno sobie 
wyobrazić takie rozwiązania długoterminowo. 
Odbudowa Ukrainy nie dotyczy tylko moder-
nizacji infrastruktury finansowania z dotacji, 
ale także przemysłu, rolnictwa, potencjału 
gospodarczego ukraińskich przedsiębiorstw, 
do czego niezbędne jest wsparcie finansowe, 
technologiczne i know-how sektora prywatne-
go. Mimo wszystko niespełnienie optymistycz-
nego scenariusza nie zamyka drogi dla nowo-
czesnej, rozwijającej się Ukrainy. Dotychczasowe 
zapowiedzi pomocy wyglądają niezwykle obie-
cująco i napawają pewnym optymizmem, gdyż 
plan odbudowy ma zostać realizowany nawet  
w przypadku braku zakończenia konfliktu. Wię-
cej na temat propozycji realizacji odbudowy  
w kolejnym rozdziale niniejszego raportu.

Sposób, w jaki zostanie zawarty 
pokój, jest najważniejszym 
czynnikiem decydującym  

o potencjalnym rozwoju 
kraju po wojnie.
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Wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją wciąż trwa, 
jednak zarówno władze Ukrainy, innych państw 
sojuszniczych, jak i organizacje ponadnaro-
dowe tworzą już plany jej odbudowy, a także 
zabezpieczają finansowanie tego ogromnego 
przedsięwzięcia. Ukraina otrzymuje obecnie 
wsparcie finansowe zarówno militarne, jak  
i humanitarne. Całkowita wartość tego wspar-
cia jest trudna do oszacowania, nie tylko dla-
tego, że jest tak duża, ale przede wszystkim 
dlatego, że często płynie nieoficjalnymi ka-
nałami. Międzynarodowy Fundusz Walutowy  
9 marca 2022 roku zdecydował się przezna-
czyć 1,4 mld dolarów w celu zaspokojenia pil-
nych potrzeb finansowych i złagodzenia skut-
ków gospodarczych wojny1. Devex szacuje, że  
w okresie od 24 lutego do 16 sierpnia 2022 roku 
Ukraina uzyskała powyżej 100 mld dolarów 
wsparcia, sumując 850 niezależnych źródeł 
finansowania, uwzględniając oficjalne rządowe 

1 International Monetary Fund, Ukraine: Request for Purchase under the Rapid Financing Instrument and 
 Cancellation of Stand-by Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director 
 for Ukraine, Country Report No. 22/74, Waszyngton 2022.
2 https://www.devex.com/news/funding-tracker-who-s-sending-aid-to-ukraine-102887, dostęp z dnia 27.08.2022 r.

statystyki, jak i wsparcie różnych organizacji2. 
Wiemy jednak, że nie jest to całkowite wsparcie, 
które zostało przekazane na Ukrainę. Należy 
uznać, że część wsparcia została już częściowo 
wykorzystana w ramach odbudowy Ukrainy. 
Szczególnie dotyczy to infrastruktury krytycznej, 
która ucierpiała głównie w pierwszym miesiącu 
wojny i musiała być niezwłocznie odbudowana, 
aby umożliwić funkcjonowanie społeczności  
w sposób quasi-normalny. Odbudowa dotyczy 
podstawowej infrastruktury drogowej, kolejowej, 
energetycznej czy wodociągowej. Większe in-
westycje infrastrukturalne zostały jednak prze-
rwane wraz z rozpoczęciem wojny, a Ukravtodor, 
czyli ukraiński odpowiednik GDDKiA skupia się 
przede wszystkim na przywróceniu drożności 
uszkodzonych dróg. Istotne są dla nich także 
budowa i utrzymanie mostów pontonowych, 
które zastąpiły mosty wysadzone w celu unie-
możliwienia Rosjanom łatwego przedostania się 

3. Międzynarodowe wsparcie publiczne  
w czasie wojny
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w głąb Ukrainy3. Biorąc pod uwagę okoliczności, 
odbudowa kluczowych mostów i dróg, które 
mogłyby posłużyć Rosjanom do transpor-
tu kolumn wojskowych, musi być odłożona  
w czasie, do momentu rozstrzygnięcia 
konfliktu. 

Zarówno komisja Europejska4, jak i OECD5 zgod-
nie promują swoją platformę łączącą wszyst-

3 https://logistyka.rp.pl/drogowy/art36507591-ukraina-juz-odbudowuje-mosty-i-drogi-potrzebne-miliardy-euro,
 dostęp z dnia 27.08.2022 r.
4 European Commission, Ukraine: Commission presents plans for the Union's immediate response to address
	 Ukraine's	financing	gap	and	the	longer-term	reconstruction, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
 detail/en/ip_22_3121.
5 OECD, The architecture of infrastructure recovery in Ukraine.

kich interesariuszy z instytucją z ramienia rządu 
ukraińskiego, która ma na celu koordynację od-
budowy. Platforma ma służyć za kompleksowe 
narzędzie do określenia priorytetów, prezentacji 
potrzeb, akceptacji projektów, monitorowania 
postępów i rezultatów. 
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Najważniejszą konferencją dotyczącą pro-
cesu odbudowy Ukrainy i jej finansowania 
było wydarzenie, które odbyło się w dniach 
4–5 lipca br. w Lugano pod nazwą „Ukra-
ine Recovery Conference URC2022”. Wzięli  
w niej udział przedstawiciele rządów wszyst-
kich państw Europy, które stanowczo potępiają 
inwazję: USA, Kanady, Japonii, Korei, Australii, 
a także przedstawiciele Rady Europy, Komisji 
Europejskiej, Europejskiego Banku Odbudowy  
i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej  
i Rozwoju. Na konferencji stworzono zarys planu 
działania. Ponadto padły tam, wydaje się, wią-
żące słowa dotyczące odbudowy Ukrainy (choć 
dokument będący podsumowaniem konferencji 
nie ma mocy prawnej). Zadeklarowano pełne 
zaangażowanie krajów-uczestników konferen-
cji poprzez wsparcie podczas wojny, a także 
procesu odbudowy. Obok znajduje się synteza 
założeń określonych na konferencji w Lugano. 

6 Outcome Document of the Ukraine Recovery Conference URC2022, Lugano Declaration, Lugano 2022.
7 K. Nieczypor, K. Całus, Początek	długiej	drogi.	Ukraina	i	Mołdawia	kandydatami	do	UE, https://www.osw.waw.pl/
 pl/publikacje/analizy/2022-06-24/poczatek-dlugiej-drogi-ukraina-i-moldawia-kandydatami-do-ue, OSW, 
 dostęp z dnia 11.09.2022 r.

Zasady działania, które mają przyświecać 
odbudowie6: 
1. Współpraca.
2. Reformy wewnętrzne.
3. Przejrzystość, odpowiedzialność  

i praworządność.
4. Samorządność i społeczna  

współodpowiedzialność za decyzje.
5. Odbudowa przy współudziale wszystkich 

interesariuszy.
6. Równość płci.
7. Zrównoważony rozwój.

Podczas określania zasad zwrócono uwagę 
na wartości, które od kilku lat mocno akcen-
towane są wśród krajów wysokorozwiniętych, 
w szczególności w Unii Europejskiej, do której 
oficjalny status kandydata otrzymała Ukraina7. 
Podkreślono potrzebę reform wewnętrznych, 
stawiając je nieprzypadkowo na drugim miej-
scu pośród założeń, gdyż problemy Ukrainy 

4. Przegląd koncepcji procesu 
odbudowy Ukrainy 
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dotyczące korupcji, wadliwie funkcjonują-
cej demokracji, monopolizacji i oligopolizacji 
rynku, w tym uprzywilejowania oligarchów 
były znane jeszcze przed wybuchem wojny  
w 2014 roku. Odbudowa Ukrainy będzie się od-
bywać w taki sposób, aby uczynić z Ukrainy  
w pełni demokratyczny kraj, dzięki zaangażo-
waniu społeczności lokalnej, rządu ukraińskiego, 
podmiotów gospodarczych, a także wszystkich 
pozostałych interesariuszy. Będzie to możli-
we wyłącznie w przypadku przyjęcia jasnych 
reguł prawnych i transparentności finanso-
wania całego procesu. Co ważne, odbudowa 
ma być realizowana zgodnie z najwyższymi 
standardami ekolo-
gicznymi, co pozwoli 
przetransformować 
gospodarkę opartą  
o surowce w nowocze-
sną, przyjazną środo-
wisku, zrównoważoną gospodarkę. Jej nowocze-
sność, oszczędność w kontekście wykorzystania 
surowców, ma być punktem wyjścia dla in-
nowacyjności i przedsiębiorczości przyszłych 
pokoleń Ukraińców. 

Poważne zniszczenia i straty gospodarcze wy-
magają szeroko zakrojonych działań, a ożywie-
nie wywołane skalą wtłoczonych do gospodarki 
z zewnątrz pieniędzy może być impulsem do 
modernizacji kraju. Odbudowa jest szansą stwo-
rzenia silnej gospodarki odpornej na fluktuacje, 
cechującą się silnym popytem wewnętrznym 
na wzór zreformowanej Polski po 1989 roku.  
W celu jak najlepszego wykorzystania tej szansy, 
Ukraina musi zbudować silne podstawy dla mię-
dzynarodowego zaufania, tak by opinia publicz-
na uwierzyła, że finansowanie przeznaczone na 
odbudowę państwa będzie wydane właściwie 
i w sposób przejrzysty dla instytucji finansują-
cych proces. To w konsekwencji przyciągnie jak 
najszerszą liczbę uczestników odbudowy wraz 
z możliwie najwyższymi środkami finansowymi. 

Rząd, który podejmie się tego zadania, przepro-
wadzi lub będzie kontynuować wiele rozpoczę-
tych już reform. Będzie musiał doprowadzić do 

właściwego funkcjonowania wymiaru sprawie-
dliwości, wprowadzić skuteczną politykę anty-
korupcyjną i cyfryzację umożliwiającą sprawne 
zarządzanie, transparentność i ewaluację wyni-
ków podjętych działań. W dokumencie podsu-
mowującym konferencję podkreśla się również 
istotność wykorzystania międzynarodowego 
know-how, a także konieczność zaangażowa-
nia organizacji pozarządowych, biznesu i uni-
wersytetów w celu wszechstronnej, inkluzywnej 
współpracy. 

Konferencja służyła zdefiniowaniu celów i spo-
sobu, w jaki należy je osiągnąć. Biorąc pod uwa-

gę wstępny charakter 
przyjętych założeń, to 
przed stroną ukraiń-
ską stoi zdefiniowanie 
szczegółowych celów,  
a także stworzenie KPI 

(ang. key performance index), które będą mie-
rzyć rezultaty i konfrontować je z postawionymi 
przed rozpoczęciem procesu oczekiwaniami. 
Obecnie za dopracowywanie szczegółów planu 
ma być odpowiedzialna Narodowa Rada Od-
budowy (National Recovery Council). Publikacja 
tej instytucji, która ujrzała światło dzienne w 
sierpniu 2022 roku, również zostanie omówiona 
w niniejszym raporcie.

Zgodnie z założeniami konferencji w Lugano 
Ukraina powinna powołać instytucję centra-
lizującą planowanie odbudowy, a także koor-
dynującą cały jej proces. Aktualnie te kompe-
tencje przejmie prawdopodobnie wspomniana 
wyżej Narodowa Rada Odbudowy. Odpowia-
dałaby ona przed organami nadzorującymi 
wydatkowanie środków, którymi miałyby być 
instytucje międzynarodowe, a także raportowała 
te kwestie ukraińskiemu parlamentowi i prezy-
dentowi. Zgodnie z konkluzjami z raportu konfe-
rencji z Lugano, dla Ukrainy kluczowe powinno 
być takie wydatkowanie środków, aby powoli 
dostosowywać działania tego kraju do standar-
dów Unii Europejskiej i umożliwić Ukrainie stanie 
się jej członkiem. Zapewniłoby to długotrwały 
dostęp do funduszy unijnych i trwały rozwój 

Ukraina powinna powołać 
instytucję centralizującą 

planowanie odbudowy, a także 
koordynującą cały jej proces.
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gospodarczy8. Instytucja koordynująca będzie 
planować działania podległych jej instytucji 
rządowych, zespołów eksperckich czy instytucji 
działających na szczeblu municypalnym. Pod-
kreśla się jednak, że nie tylko instytucje rządowe 
muszą być zaangażowanie w odbudowę, ale 
niezwykle istotne będzie uczestnictwo sektora 
niepublicznego, czyli NGO-sów i biznesu. Nie 
będzie to możliwie bez transparentności i zo-
rientowania na obywatela, czyli inkluzywnego 
podejścia do zarządzania projektem odbudowy.

Dokument podsumowujący konferencję  
w Lugano obejmuje również kwestie źródeł 
finansowania odbudowy. Obecnie działa już 
międzynarodowa platforma internetowa do 
pozyskiwania darowizn – United 24, która jest 
dostępna dla wszystkich możliwych partnerów 
(organizacje międzynarodowe, rządy, agencje 
państwowe, organizacje charytatywne, biznes 
czy osoby prywatne) na całym świecie. Innym 
przykładem powstawania kont i platform, któ-
re zostały utworzone w celu konsolidacji mię-
dzynarodowej pomocy dla Ukrainy, jest m.in. 
konto utworzone dla Ukrainy przez MFW. Powyż-
sze działania są tak naprawdę preludium do 

8 Ukraine Recovery Conference URC2022, Policy briefs on Ukrainian recovery, Lugano 2022.
9 https://businessinsider.com.pl/finanse/zamrozenie-rosyjskich-rezerw-sankcje-zamrozily-300-mld-
 dolarow/88wf4ww.
10 https://biznesalert.pl/chiny-rosja-blokada-waluta-rezerwy.

negocjacji transz pomocowych w kontekście 
odbudowy. 

Kolejnym krokiem będzie wypracowanie me-
chanizmów przejmowania rosyjskich aktywów, 
tak by również przyczyniły się one do finanso-
wania odbudowy, będąc niejako kontrybucją 
wojenną. Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu 
inwazji na Ukrainę zostały zamrożone rosyjskie 
rezerwy walutowe, a także te skumulowane  
w złocie. Zgodnie z informacjami przekazanymi 
przez Ministra Finansów Federacji Rosyjskiej – 
Antonego Siluanova, aktualna wartość aktywów 
będących poza kontrolą Rosji wynosi ok. 300 
mld dolarów9. Są to środki skumulowane w za-
chodnich bankach, do których Rosjanie utracili 
dostęp. Szacuje się, że poza nimi Rosja ma do 
dyspozycji ok. 340 mld dolarów rezerw, składają 
się na nie m.in. te zdeponowane w chińskim ju-
anie o wartości ok. 100 mld dolarów. Chiny w po-
czątkowej fazie wojny były cichym sojusznikiem 
Rosji, jednakże od początku września narracja 
władz chińskich uległa zmianie, co może ozna-
czać, że Rosjanie będą mieli również problem  
z odzyskaniem rezerw w chińskiej walucie10.
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Wśród polityków krajów Unii Europejskiej w zasa-
dzie od początku rosyjskiej inwazji mówi się o sfi-
nansowaniu odbudowy Ukrainy z zamrożonych 
300 mld dolarów rezerw Rosji. Potwierdził to m.in. 
wysoki przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych 
Josep Borrell11, w rozmowie z „Financial Times” 
9 maja 2022 roku. Podobną opinię wyraził pod 
koniec kwietnia również Joe Biden12. Obecnie nie 
padły jeszcze żadne decyzje dotyczące spo-
sobu, a także podstawy prawnej, która pozwoli 
wykorzystać te fundusze podczas odbudowy 
Ukrainy. Oprócz rosyjskich rezerw znacznym 
wsparciem może być przejęcie majątków ro-
syjskich oligarchów rozlokowanych po całym 
świecie. Ta koncepcja jest jeszcze trudniejsza 
w realizacji w związku z prawnymi i moralnymi 
aspektami dotyczącymi przejmowania mająt-
ków prywatnych. 

Ukraina powinna wzmocnić mechanizmy ra-
cjonalnego planowania budżetowego, aby  
w dłuższej perspektywie w coraz większym 
stopniu opierać się na środkach własnych. Co 
do zasady, proces odbudowy powinien sku-
piać się na zasadach 
przejrzystości i od-
powiedzialności, by 
zwiększyć skuteczność 
pozyskiwania środków 
i zbudować między-
narodowe zaufanie podmiotów finansujących 
modernizację Ukrainy13. W dokumencie nie padły 
konkretne kwoty przewidziane przez poszcze-
gólne instytucje, co pokazuje, że negocjacje 
dotyczące ostatecznej wartości wsparcia są 
dopiero przed nami. 

Dużym wyzwaniem będzie odbudowa infra-
struktury. W zależności od regionu, zniszczenia 
wojenne są zróżnicowane. Oczywiście najwięk-
sze występują w obwodach graniczących z Ro-
sją, ale także tych przygranicznych z Białorusią. 
Odbudowę będzie można nazwać sukcesem, 

11 https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36258021-pomysl-na-finansowanie-odbudowy-ukrainy.
12 https://www.money.pl/pieniadze/siergiej-lawrow-ostro-o-pomysle-ue-to-kradziez-6767608294488960a.html.
13 Ukraine Recovery Conference URC2022, Smart recovery architecture, Lugano 2022.
14 Tamże.
15 Tamże

jeśli uchodźcy wojenni zdecydują się wrócić  
i osiedlą się na najbardziej dotkniętych przez 
wojnę terenach. Po zakończeniu wojny niezbęd-
ny będzie szeroki audyt, który określi pełną skalę 
zniszczeń, a także najważniejsze cele i metody 
odbudowy infrastrukturalnej. Pomimo że straty 
są szacowane przez ukraińską stronę na bieżąco, 
to ostateczny i dokładny rozmiar zniszczeń bę-
dzie można ocenić dopiero po wojnie. Zgodnie  
z konferencją, odbudowa infrastrukturalna bę-
dzie skupiona na trzech aspektach14:
1. Zbudowanie infrastruktury umożliwiającej 

tworzenie konkurencyjnego biznesu.
2. Odtworzenie odpowiedniej infrastruktury 

mieszkaniowej dla ludności.
3. Stworzenie dogodnej infrastruktury dla 

rozwoju umożliwiające rozwój jednostek  
i odpowiednią jakość życia.

Uzyskanie wyczerpującej informacji o całkowi-
tej wysokości szkód wyrządzonych w Ukrainie  
w wyniku wojny, nie tylko pozwoli określić luki  
w dostępnej infrastrukturze, ale również umoż-
liwi wnoszenie pozwów o odszkodowania do 

międzynarodowych 
trybunałów. Odbu-
dowa niekoniecznie 
będzie nastawiona 
na odtworzenie stanu 
sprzed wojny, lecz na 

to, by stworzyć przestrzeń dobrą dla rozwoju jed-
nostek, biznesu i przyjazną do życia dla jej przy-
szłych mieszkańców. Celowość każdego projektu 
infrastrukturalnego zostanie przeanalizowana  
w kontekście aktualnych potrzeb ludności oraz 
przedsiębiorstw. Poszczególne projekty będą 
otrzymywały odpowiedni priorytet realiza-
cji i będą dostosowane do złożonych planów 
gospodarki przestrzennej i ogólnych planów 
miast. Projekty będą promować zieloną i cy-
frową transformację zgodną z najnowszymi 
europejskimi standardami15.

Odbudowa Ukrainy będzie 
sukcesem, jeśli uchodźcy wojenni 
wrócą i osiedlą się na najbardziej 

dotkniętych przez wojnę terenach. 
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W ramach budowy odpowiedniej infrastruktury 
dla biznesu, zostaną zmienione przepisy doty-
czące budowy i istnienia parków przemysłowych, 
a także zostanie uruchomiony program pozy-
skiwania inwestycji bezpośrednich na terenie 
całego kraju. Ma to przyciągnąć szereg inwe-
stycji typu greenfield, znacznie unowocześnia-
jąc ukraiński przemysł. Istotny ma być również 
szereg prywatyzacji przedsiębiorstw i majątku 
państwowego, które stworzą okazje do inwe-
stycji typu brownfield (nadanie nowych funkcji 
już istniejącym terenom i obiektom). Kolejną 
ważną inicjatywą dla biznesu jest odbudowa 
infrastruktury transportowej. Dotyczy to dróg, 
mostów, ale też kolei i transportu lotniczego. 
Sieć transportowa musi zostać zintegrowana 
z unijną tak, aby przyszły handel z krajami UE 
nie napotkał na ograniczenia infrastruktural-
ne. W tym celu planuje się m.in. dostosowa-
nie szerokości linii kolejowych do wymiarów 
obowiązujących w UE. Zgodnie z założeniami 
konferencji w Lugano, budowa infrastruktury 
musi uwzględniać konwersję z tradycyjnych 
paliw na elektromobilność16. 

Budownictwo mieszkaniowe będzie musiało za-
spokoić potrzeby wszystkich osób, które utraciły 
domy podczas wojny. W pierwszej kolejności 
należy udostępnić im czasowe schronienie, na-
stępnie umożliwić im znalezienie długotermino-
wego lokum. Infrastruktura mieszkaniowa przed 
rozpoczęciem wojny nie była w najlepszym sta-
nie, zdecydowana większość budynków miała 
więcej niż 30 lat, a ponadto rzadko były remon-
towane. Po wojnie należy doprowadzić mieszkal-
nictwo do takiego stanu, w którym mieszkańcy 
będą mieli dostęp do bieżącej wody, budynki 
będą ocieplone, a systemy energooszczędne. 
Dzięki temu znacznej redukcji ulegnie emisja 
gazów cieplarnianych. Osiedla mieszkaniowe 
muszą uzyskać dostęp do infrastruktury edu-
kacyjnej, sportowej, kulturalnej i turystycznej, 
zdrowotnej, bezpieczeństwa i ochrony ludności, 
co zapewni wysoką jakość życia17.

16 Tamże.
17 Ukraine Recovery Conference URC2022, Infrastructure recovery, Lugano 2022.

W dokumencie podsumowującym konferencję 
w Lugano wskazano również, jak odbudować 
potencjał ekonomiczny Ukrainy po zakończe-
niu wojny. Oto najważniejsze punkty opisane  
w dokumencie:
1. Stabilność finansów publicznych. Ukraina 

powinna dążyć do odchudzenia i zracjona-
lizowania polityki budżetowej, aby zwiększyć 
jej efektywność. 

2. Wolność gospodarcza. Należy dokonać 
liberalizacji prawa gospodarczego. Zwra-
ca się uwagę, że Ukraina musi dokończyć 
prywatyzację, a także ograniczyć interwen-
cjonizm na rynkach wewnętrznych. 

3. Integracja z Unią Europejską. Należy dopu-
ścić podmioty zagraniczne do rynku ukraiń-
skiego i jednocześnie umożliwić podmiotom 
ukraińskim partycypację w rynku wspólnoty 
europejskiej. 

4. Dostęp do wiedzy. Dzięki integracji rynków 
nastąpi przepływ wiedzy i technologii do 
podmiotów ukraińskich.

5. Rozbudowa systemu finansowego i dostęp 
do funduszy. Integracja rynków finanso-
wych Unii Europejskiej i Ukrainy umożliwi 
tańsze finansowanie projektów ukraińskich. 
Niezbędne jest też odrodzenie rynku finan-
sowego dostępnego dla przedsiębiorstw  
i obywateli na Ukrainie, przy jednoczesnym 
stworzeniu takich narzędzi, które pozwolą na 
dostęp do kapitału po cenach nieuwzględ-
niających ponadnormatywnie wysokiego 
ryzyka inwestycji w Ukrainie. 

6. Transformacja priorytetowych segmen-
tów gospodarki. Ukraina powinna skupić 
się na budowaniu innowacyjności i zwięk-
szeniu swojego znaczenia dla światowej 
gospodarki poprzez wspięcie się na wyższe 
szczeble w globalnych łańcuchach dostaw. 
Musi się to wiązać z częściowym odejściem 
od sprzedaży surowców i płodów rolnych na 
rzecz bardziej złożonych produktów. 

Niezwykle istotne dla osiągnięcia długotermi-
nowego sukcesu jest zbudowanie makrostabil-
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ności gospodarki Ukrainy. Pierwszym krokiem, 
aby to osiągnąć, jest sukces w negocjacjach 
dotyczących wsparcia międzynarodowego pod-
czas wojny. Należy zwrócić uwagę, że w związku 
z wydatkami obronnymi i wsparciem huma-
nitarnym swoich obywateli, Ukraina prawie 
podwoiła swoje wydatki, przy jednoczesnym 
znaczącym spadku przychodów budżetowych. 
W wyniku wojny PKB prawdopodobnie spadnie 
o około 45 proc. Jedynym sposobem umożli-
wiającym zbilansowanie budżetu są dotacje  
i pożyczki międzynarodowe. Jeśli Ukraina upora 
się z budżetowaniem w tak trudnych warunkach, 
a jednocześnie wynegocjuje pakiety pomocowe 
o wysokiej wartości, to jest duże prawdopodo-
bieństwo, że po wojnie szybko zostanie osią-
gnięta stabilność makroekonomiczna. Stworzy 
to warunki do negocjacji kolejnych pakietów 
pomocowych, a także uwiarygodni Ukrainę jako 
przewidywanego, stabilnego dłużnika, obniżając 
koszty odsetkowe finansowania odbudowy. 

Na ukraińskim rynku finansowym musi nastą-
pić szereg zmian. Rząd ma na tym polu spore 
pole manewru, ponieważ wiele instytucji na 
ukraińskim rynku finansowym należy do skar-
bu państwa. Ponadto państwo jako regulator 
może wpływać na procesy zachodzące na rynku. 
Wszystkie działania mają doprowadzić do tego, 
aby koszt pozyskania kapitału dla przedsię-
biorstw był niski, a sam kapitał przede wszystkim 
szeroko dostępny.

Kluczowa dla powojennego rozwoju gospodar-
czego Ukrainy będzie integracja ze wspólnotą 
europejską. Pozwoli ona na pełną integrację 
rynków, co zwiększy i tak bardzo szybko rosnący 
obrót handlowy między Ukrainą a Unią Europej-
ską. Wejście zachodnich firm na rynek ukraiński 
pozwoli obniżyć lukę wiedzy i lukę technolo-
giczną, co jest niezwykle istotne w kontekście 
innowacyjności ukraińskiej gospodarki. 

W powojennej Ukrainie dużym wyzwaniem bę-
dzie demografia. Emigracja w wyniku wojny 
powoduje odpływ najlepiej wykształconych, 

18 Ukraine Recovery Conference URC2022, Economic recovery, Lugano 2022.

przedsiębiorczych obywateli. Wpływa to wy-
jątkowo negatywnie na kapitał ludzki, a to on 
jest określany jako koło zamachowe współcze-
snych gospodarek. Należy zadbać o zachęcenie 
emigrantów ekonomicznych i wojennych na 
powrót do ojczyzny poprzez programy aktywizu-
jące zawodowo, a także programy poszerzające 
dostęp do szkół i przedszkoli, umożliwiające 
opiekę nad dziećmi. Oczywiście pomimo takich 
programów nie wszyscy emigranci zdecydują 
się na powrót, jednak rząd Ukrainy musi dołożyć 
wszelkich starań, aby powróciło jak najwięcej  
z nich. Ukraina powinna dbać o tożsamość na-
rodową osób, które pozostały poza granicami, 
a także tworzyć programy o długim horyzoncie 
czasowym, zachęcające do powrotu kolejne 
pokolenia Ukraińców wychowanych poza grani-
cami kraju. Oprócz tego warto tworzyć zachęty 
dla obywateli innych krajów, aby kształcili się lub 
pracowali na Ukrainie. Należy zachęcać spe-
cjalistów grantami, konkurencyjnym prawem 
podatkowym, ciekawymi perspektywami, tak, 
aby przyciągnąć tak zwanych „digital nomads”18.

Priorytetem projektu będzie jak najszybsza odbu-
dowa infrastruktury i gospodarki. Ostatecznym 
celem odbudowy jest zapewnienie przyzwoitych 
standardów życia wszystkim mieszkańcom kraju. 
Polityka społeczna powojennej Ukrainy będzie 
musiała uwzględnić ważne społeczne zagadnie-
nia, w szczególności: ochronę socjalną, opiekę 
zdrowotną, edukację, kulturę i politykę informa-
cyjną. W ramach polityki socjalnej prowadzone 
będą programy dotyczące powrotu Ukraińców 
do ojczyzny, wsparcia dzieci dotkniętych wojną 
oraz weteranów wojennych, szczególnie tych 
dotkniętych niepełnosprawnością. 

W przypadku zagadnień socjalnych dokument 
podsumowujący konferencję w Lugano opisuje 
pięć najważniejszych zagadnień. Oto one: 
1. Edukacja i nauka.
2. Kultura i polityka informacyjna.
3. Rozwój młodzieży i sport.
4. System ochrony zdrowia.
5. Ochrona socjalna.
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Zwraca się uwagę na to, że instytucje naukowe, 
kulturalne, sportowe, ośrodki ochrony zdrowia 
ucierpiały infrastrukturalnie w wyniku działań 
wojennych, ale również kadrowo w wyniku wiel-
kiej emigracji z Ukrainy. Kluczem będzie odbu-
dowanie ich potencjału, aby zadbać o edukację 
i właściwy rozwój kolejnych pokoleń Ukraińców. 
Ważnym wyzwaniem może być wyszkolenie 
nowych kadr nauczycieli na tak dużą skalę, 
w krótkim czasie. 

Kolejnym ważnym wyzwaniem wskazanym na 
konferencji w Lugano będzie zapewnienie należ-
nej opieki medycznej, która będzie szczególnym 
wyzwaniem, ze względu na wysoką ilość osób 
poszkodowanych podczas wojny, których le-
czenie może być przewlekłe. Dotyczy to również 
dzieci, które po traumatycznych przeżyciach wo-

19 Ukraine Recovery Conference URC2022, Social recovery, Lugano 2022.

jennych będą potrzebowały długotrwałej opieki 
psychologicznej. Polityka społeczna musi być 
projektowana w taki sposób, by uwzględnić 
ogromną ilość osób rannych podczas wojny, 
którzy nie wrócą do pełnej sprawności. Część 
z nich będzie miała ograniczenia sprawności, 
które uniemożliwią im wykonywanie pewnych 
prac. Jednym z zadań instytucji realizujących 
politykę społeczną będzie dostosowanie wete-
ranów wojennych do realiów powojennych, tak 
by mogli godnie żyć nawet w przypadku, gdy 
ich sprawność będzie ograniczona19. 

Obok kultury, istotnym zagadnieniem, jakie 
zostało podkreślone na konferencji, jest poli-
tyka informacyjna. Prowadzenie odpowiedniej 
polityki jest niezwykle istotne ze względu na 
zaawansowane techniki dezinformacyjne sto-
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sowane przez Rosjan. Zbudowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego nie może udać się bez 
odrzucenia rosyjskiej propagandy, która sieje 
dezinformację nie tylko na Ukrainie, ale i w jej 
krajach sojuszniczych. Propaganda próbuje 
przekonać społeczeństwa różnych krajów do 
zasadności operacji specjalnej, jak nazywany 
jest pełnoskalowy konflikt zbrojny prowadzony 
przez Rosjan na Ukrainie. Odpowiednia polityka 
informacyjna jest niezbędna, by przedsta-
wić światu prawdziwy obraz wojny, zniszczeń,  
a także skutków społecznych wydarzeń, jakie 
mają miejsce na Ukrainie. 

W dokumencie podsumowującym konferencję 
w Lugano dostrzega się również konieczność 
transformacji energetycznej i ekologicznej Ukra-
iny. Mimo pewnych sukcesów odniesionych  
w ostatnich pięciu latach Ukraina zmagała się  
z problemem wysokoemisyjnej gospodarki. Wy-
nika to z nieudolności władz i nieudanej trans-
formacji ekonomicznej kraju w przeszłości. 
Odbudowa Ukrainy może jednak być ogromnym 
bodźcem do poprawy w tym zakresie. Trans-
formacja energetyczna i ekologiczna oprócz 
troski o środowisko, ma dla Ukrainy wymiar 
praktyczny. Po pierwsze umożliwi unieza-
leżnienie się od rosyjskich paliw kopalnych, 
po drugie przyśpieszy akcesję do Unii, dzięki 
dostosowaniu się do unijnych standardów  
w zakresie energetyki. Transformacja ma opie-
rać się na czterech punktach20:
1. Skoordynowana polityka klimatyczno-ar-

chitekturalna, która oprócz środków na od-
budowę Ukrainy umożliwi zaangażowanie 
środków w ramach funduszów przezna-
czonych na ekologię przyznawanych przez 
Unię Europejską. 

2. Odbudowa infrastruktury zgodnie z zasa-
dami oszczędności zasobów i pozyskiwania 
czystej, zielonej energii. Oznacza to, że od-
budowana infrastruktura miałaby wykorzy-
stywać najnowsze technologie, tak aby np. 
tracić jak najmniej ciepła, wykorzystywać 
jak najefektywniej energię, a także samemu 

20 Ukraine Recovery Conference URC2022, Environmental recovery, Lugano 2022.
21 Ukraine Recovery Conference URC2022, Challenges and opportunities for the infrastructure, Lugano 2022.

produkować energię np. poprzez panele 
fotowoltaiczne. 

3. Budowa zielonej gospodarki, w której prze-
mysł będzie tworzył ekologiczne produkty 
wykorzystujące energię wytworzoną również 
w sposób ekologiczny.

4. Zachowanie bioróżnorodności, poprzez 
ochronę środowiska i zrównoważone zuży-
cie surowców.

Plan nakreślony w Lugano jest niezwykle am-
bitny. Należy pamiętać, że nawet jeśli Ukrainie 
uda się uzyskać zadowalające środki na od-
budowę, to zmierzy się z wieloma wyzwania-
mi wykraczającymi poza kwestie finansowe. 
Szacuje się, że na dzień rozpoczęcia konferen-
cji w Lugano zniszczone zostało 305 mostów,  
24 700 km dróg, 6 500 km torów lub trakcji21. 
Odbudowa Ukrainy będzie mogła nabrać pra-
widłowego tempa, dopiero przy przywróce-
niu podstawowych węzłów komunikacyjnych 
umożliwiających swobodny transport we-
wnątrz kraju. Kolejnym dużym wyzwaniem jest 
zależność od surowców z Rosji. Podczas prze-
stawienia się na gospodarkę wojenną, ogromne 
wsparcie w zakresie surowców energetycznych 
jest udzielane przez kraje sojusznicze, jednak 
po zakończeniu wojny Ukraina będzie musiała 
przeorganizować infrastrukturę energetyczną. 
Ogromnym wyzwaniem będzie znalezienie za-
stępczego zakwaterowania w czasie wojny i bez-
pośrednio po niej dla ogromnej ilości Ukraińców, 
którzy utracili swoje domy. Biorąc pod uwagę, że 
jednym z głównych celów jest zachęcenie ukra-
ińskich emigrantów do powrotu, mieszkalnictwo 
może być największą barierą, aby program 
powrotów mógł wystartować bezpośrednio po 
wojnie. Można też założyć, że czym dłużej oby-
watele Ukrainy będą pozostawać na emigracji, 
tym ich skłonność do powrotu będzie spadać, 
co staje się dodatkowym wyzwaniem dla po-
tencjalnego programu repatriacji. 

Innym ryzykiem, które może zaprzepaścić pra-
cę wielu osób na rzecz odbudowy Ukrainy, jest 
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ryzyko korupcji. W celu uniknięcia negatyw-
nych konsekwencji korupcji, procesy decyzyj-
ne przy przetargach i ewaluacja wydawanych 
środków mają być w pełni zdigitalizowane, tak 
aby informacje dotyczące rozdysponowania  
i wydawania środków były publicznie dostępne. 
Pewnym ograniczeniem dla odbudowy Ukrainy 
są również zasoby ludzkie, szczególnie po wielkiej 
fali emigracji młodych wykształconych osób. 
Co prawda administracja rządowa Ukrainy jest 
coraz bardziej gotowa na wdrożenie tak wyma-
gającego planu odbudowy, ale nadal brakuje 
jej odpowiednich managerów, szczególnie na 
szczeblu lokalnym. Oprócz kadry zarządzającej, 
niezbędne będzie znalezienie wykwalifikowa-
nych pracowników budowlanych, w tym inżynie-
rów budownictwa, ale także inżynierów z innych 
dziedzin takich jak energetyka, inżynieria pro-
dukcji itd. Ewentualny brak odpowiednich kadr 
może spowodować niedoszacowanie kosztów 
odbudowy. Z drugiej strony niedoszacowanie 
kosztów może poskutkować podwyższeniem 
budżetów na płace podczas realizacji projektu 
odbudowy, co ułatwi przyciągnięcie emigran-
tów, którzy wyjechali z Ukrainy przed i w czasie 
wojny, a także wykwalifikowanych pracowników 
z innych krajów. 

Konferencja w Lugano w znacznej mierze opie-
rała się o rozwiązania przygotowane przez 
Narodową Radę Odbudowy Ukrainy (ang. The 
National Council for the Recovery of Ukraine), 
będącą organem doradczym przy Prezydencie 
Ukrainy. Rada została powołana przez stronę 
ukraińską w celu opracowania powojennego 
planu odbudowy i rozwoju Ukrainy. Ukraina jako 
naród poszkodowany w wojnie, ale także benefi-
cjent wsparcia, prawdopodobnie w dużej mierze 
będzie autonomiczny w rozdysponowywaniu 
środków. Ponadto to rząd Ukrainy ma największą 
wiedzę i narzędzia, aby badać, gdzie i jakie środ-
ki są najpotrzebniejsze. Państwa wspierające,  
a także instytucje międzynarodowe, będą do-
radzać, akceptować i nadzorować przekazane 
przez nie środki, ale najważniejsze zadanie bę-

22 https://www.kmu.gov.ua/en/national-council-recovery-ukraine-war/about-national-council-recovery-ukraine-war, 
 dostęp z dnia 07.09.2022 r.
23 Tamże.

dzie stało przed rządem Ukrainy i instytucja-
mi powołanymi przez ten rząd do planowania  
i koordynacji odbudowy. Właśnie po to powsta-
ła Narodowa Rada Odbudowy Ukrainy, a jej 
cele to22: 
1. Identyfikacja i przygotowanie propozycji re-

form priorytetowych, których wdrożenie jest 
konieczne w okresie wojennym i powojennym;

2. Przygotowanie inicjatyw strategicznych, 
projektów rozporządzeń, których przyjęcie 
i wdrożenie jest niezbędne dla efektywne-
go funkcjonowania i odbudowy Ukrainy  
w okresie wojennym i powojennym.

3. Przedstawienie, negocjacja, uzyskanie akcep-
tacji, a finalnie koordynacja planu odbudowy 
przy zaangażowaniu organów państwowych, 
organów samorządu terytorialnego, przed-
stawicieli organizacji obywatelskich, a także 
organizacji międzynarodowych.

Narodowa Rada Odbudowy Ukrainy stworzyła 
dokument pod tytułem: „Narodowy Plan odbu-
dowy Ukrainy” (ang. „Ukraine’s National Recovery 
Plan”), w którym zaproponowała ukraińską wizję 
odbudowy. Zgodnie z tą publikacją docelowy 
plan jest nie tylko szansą na odbudowę Ukrainy, 
ale również jest nadzieją na skokowy wzrost 
gospodarczy i znaczną poprawę jakości życia 
na Ukrainie. Jak zauważyli autorzy, w ostatnich 
20 latach średni wzrost gospodarczy Ukrainy 
był mniejszy niż 2 proc. rocznie, gdzie w Polsce 
w analogicznym okresie zanotowano 3,5 proc. 
wzrostu w skali roku23. Dlatego Ukraina stawia 
sobie za cel: możliwie najszybszą odbudowę, 
stworzenie możliwości do zrównoważonego, 
stabilnego wzrostu gospodarczego, oparte-
go o zdrowe podstawy ekonomiczne, dbałość  
o środowisko, a także inkluzywny rozwój i zado-
wolenie społeczeństwa. 

Ukraiński plan odbudowy rozpoczyna się od zde-
finiowania kluczowych zasad wdrażania planu:
1. Niezwłoczne rozpoczęcie odbudowy i stop-

niowe systematyczne postępy. Odbudowa 
powinna być realizowana nawet w przypad-
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ku ryzyka dalszej agresji bez oczekiwania na 
tzw. „czysty pokój”.

2. Sprawiedliwy rozwój. Przeprowadzenie 
odbudowy w sposób inkluzywny, niedys-
kryminujący jednostek lub innych grup 
społecznych. 

3. Integracja z Unią Europejską.
4. Nowoczesna odbudowa. Infrastruktura, któ-

ra zastąpi zniszczoną infrastrukturę, musi 
być bardziej użyteczna, bardziej ekologiczna, 
niż ta, która uległa zniszczeniu. 

5. Maksymalne zaangażowanie sektora pry-
watnego do odbudowy zarówno w kontek-
ście inwestycyjnym, jak i realizacji projek-
tów. Proces odbudowy powinien wykształcić 
silny sektor małych i średnich firm, które 
powinny pozostać filarem gospodarki ukra-
ińskiej również po zakończeniu odbudowy. 

Narodowa Rada Odbudowy Ukrainy miałaby 
pełnić rolę koordynatora całego projektu od-
budowy i podlegać bezpośrednio prezydentowi 
Ukrainy. Instytucje międzynarodowe miałyby być 
ciałem doradczym, odpowiedzialnym za wspar-
cie eksperckie, analizy, nie miałby jednak pełnić 

24 National Recovery Council, Ukraine’s National Recovery Plan, Ukraine 2022.

roli nadzorczej24. Jest to oczywiście ukraińska 
wizja, jednakże brak bezpośredniego nadzoru 
instytucji międzynarodowych może spowodo-
wać osłabienie zaufania do planu i ograniczyć 
możliwość pozyskania środków. W tej sytuacji 
ukraińska administracja prawdopodobnie bę-
dzie musiała pójść na ustępstwa i zaakcepto-
wać częściowe zwierzchnictwo zewnętrznych 
organów nadzoru. Mimo ogromnego zaufania, 
jakim jest darzony Wołodymyr Zełenski i obecna 
administracja rządowa Ukrainy, nie zapomina 
się o problemach z korupcją na Ukrainie przed 
wybuchem wojny. Wobec powyższego pełna 
autonomia ukraińskich władz w tym zakresie, 
raczej nie jest możliwa. 

Narodowa Rada Odbudowy Ukrainy ma być 
zarządzana w głównej mierze przez szefa kance-
larii prezydenta Ukrainy, Prezesa Rady Ministrów, 
przewodniczącego parlamentu. Podlegałyby jej 
24 grupy robocze, na których czele staną od-
powiedni ministrowie ukraińskiego rządu. Pełen 
schemat zaproponowany przez Narodową Radę 
Odbudowy Ukrainy znajduje się poniżej: 

Źródło: National Recovery Council, Ukraine’s National Recovery Plan, Ukraine 2022.

Rysunek 1. Schemat struktury organizacyjnej w kontekście planowania i zarządzania projektem odbudowy. 
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Ukraińskie władze stawiają sobie niezwykle am-
bitne cele. Docelowo silna, europejska Ukraina 
ma być magnesem dla zagranicznych inwesty-
cji, a aby tego dokonać niezbędne będą sukcesy 
na kilku płaszczyznach. Niewątpliwie jednym  
z kluczowych kroków, określonym przez ukraiń-
skie władze jako strategiczny będzie integra-
cja europejska i uzyskanie dostępu do rynków 
krajów G7. Unia Europejska w pewnym sensie 
dała już zielone światło na akcesję Ukrainy do 
UE, przyznając jej status kandydata25. Tocząca 
się wojna nie utrudniła uzyskania tego statusu, 
a wręcz pomogła wywrzeć presję na Unii, szcze-
gólnie na niektórych niezdecydowanych krajach 
członkowskich. Jak jednak podkreśla CEPS Policy 
Insights, akcesja nie będzie możliwa tak długo, 
aż nie zostanie osiągnięty pokój, gdyż mogło-
by to wiązać się z eskalacją konfliktu, a wręcz 
ryzykiem wojny atomowej26. Integracja Ukrainy  
z UE będzie możliwa, jeśli Ukraina będzie spełniać 
kryteria kopenhaskie, 
a także zsynchroni-
zuje swoją politykę 
zgodnie z kluczowy-
mi wyzwaniami, ja-
kie stawia przed sobą UE, czyli dostosuje się 
do polityki europejskiego zielonego ładu,  
a także do innych celów określonych prioryte-
towo przez Unię Europejską. 

Kolejnym strategicznym krokiem jest osiągnięcie 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. 
Mimo że kraj ogarnięty jest wojną, to sukcesy 
na froncie pozwalają wierzyć, że jest to możliwe 
do osiągnięcia. Jest to warunek niezbędny, aby 
wejść do Unii Europejskiej, a także by ograniczyć 
ryzyko inwestycyjne inwestorów prywatnych, 
bez których odbudowa Ukrainy nie może zostać 
przekuta w sukces ekonomiczny i społeczny. 
Oczywiście nie są to jedyne warunki, aby osią-
gnąć makrostabilność. Do tego potrzebna bę-
dzie racjonalna polityka budżetowa, znaczne 
ograniczenie korupcji, sprawnie funkcjonujący 

25 K. Nieczypor, K. Całus, Początek	długiej	drogi.	Ukraina	i	Mołdawia	kandydatami	do	UE, https://www.osw.waw.pl/pl/
 publikacje/analizy/2022-06-24/poczatek-dlugiej-drogi-ukraina-i-moldawia-kandydatami-do-ue, OSW, dostęp 
 z dnia 11.09.2022 r.
26 M. Emerson, S. Blockmans, V. Movchan, Am Remizov, Opinion on Ukraine’s application for membership of the
 European Union, CEPS Policy Insights, Bruksela 2022.
27 Tamże.

wymiar sprawiedliwości, przejrzyste i proprzed-
siębiorcze prawo gospodarcze, odtworzenie 
systemu bankowego i rynków finansowych  
w sposób budzący zaufanie jego uczestników,  
a także wsparcie ukraińskiego sektora MŚP,  
w tym umożliwienie temu sektorowi dostęp do 
kapitału i odpowiednio wykwalifikowanej siły 
roboczej. Po osiągnięciu wskazanych głównych 
celów, rząd Ukrainy skupi się na transformacji 
kluczowych sektorów gospodarki, wzmocnie-
niu kapitału społecznego, efektywnej i przyja-
znej środowisku infrastrukturze. Realizacja tych 
trzech punktów, ma być dopełnieniem sukcesu 
ukraińskiej odbudowy, a przede wszystkim po-
prawieniem jakości życia społeczeństwa. 

Autorzy ukraińskiej strategii wskazują, że od-
budowa Ukrainy może wywrzeć pozytywny 
efekt na gospodarki unijne poprzez efekt sy-
nergii. Szereg inwestycji na Ukrainie pomoże 

zwiększyć popyt na 
europejskim ryn-
ku, a także pozwoli 
umocnić łańcuchy 
dostaw, w szczegól-

ności do surowców krytycznych: żywności  
i niektórych surowców. Akcesja Ukrainy pozwoli 
umocnić fizyczne bezpieczeństwo, dzięki zapra-
wionej w bojach armii broniącej wschodniej 
flanki, a także zapewni bezpieczeństwo energe-
tyczne dzięki istniejącej już ukraińskiej infrastruk-
turze. Dodatkowo Ukraina słynie z wysokiej jako-
ści cyberbezpieczeństwa, co mogłoby wzmocnić 
unijny potencjał w tym zakresie. Ukraina zamie-
rza także wnieść wkład w europejskie innowa-
cje, a dowodem na jej potencjał jest wysokie  
3. miejsce pod względem innowacyjności 
wśród krajów o średnio-niskim dochodzie27. 

Zgodnie z doktrynami dotyczącymi zarzą-
dzania, każdy plan powinien posiadać realny, 
mierzalny cel do osiągnięcia. Nie inaczej jest  
z planem ukraińskiej odbudowy. Ukraińcy za cel 

Ukraina zamierza także 
wnieść wkład w europejskie 

innowacje.
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stawiają sobie wzrost gospodarczy większy niż  
7 proc. rok do roku, redukcję emisji CO2 o 65 proc.  
w stosunku do roku 1990, a także znalezienie się 
wśród 25 najwyżej sklasyfikowanych krajów 
we wskaźniku złożoności gospodarczej, a także  
we wskaźniku HCI, czyli indeksie kapitału ludz-
kiego. Realizacja tych celów miałaby nastąpić 
w przypadku realizacji nadrzędnego celu, ja-
kim jest zaabsorbowanie w ramach projektu 
odbudowy inwestycji o łącznej skumulowanej 
wartości co najmniej 750 miliardów dolarów 
amerykańskich. Wszystko to w horyzoncie cza-
sowym do 2032 roku28.

Ambitne plany wymagają ambitnych reform. 
Ukraińcy zdają sobie sprawę, że w ich kraju 
problemem jest nie tylko panująca wojna, ale 
też wieloletnie zaniedbania i złe decyzje. Restruk-
turyzacja musi dotyczyć większości aspektów 
funkcjonowania kraju. Zmiany w prawie gospo-
darczym będą miały na celu między innymi 
dostosowanie kodeksu spółek handlowych na 
wzór tych obowiązujących w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Oprócz wspominanej wielokrotnie 
polityki antykorupcyjnej, niezbędna jest tzw. 
deoligarchizacja kraju. Pozwoli ona na bardziej 
efektywne funkcjonowanie rynku, rozwój sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, zmniejszenie 
nacisku ze strony oligarchów na instytucje pu-
bliczne, a tym samym wzmocnienie znaczenia 
tych ostatnich. Ostatecznym krokiem mają-
cym na celu poprawienie działania rynku bę-
dzie dokończenie prywatyzacji przedsiębiorstw  
z branż, które nie są kluczowe, a także korpo-
racjonalizacja przedsiębiorstw strategicznych. 
Będzie to jednoznaczne z przemodelowaniem 
funkcjonowania skarbu państwa. 

Inną instytucją mająca zbyt duży wpływ na 
funkcjonowanie Ukrainy była ukraińska służ-
ba bezpieczeństwa, w której od upadku ZSRR 
w mniejszym lub większym stopniu funk-
cjonowali rosyjscy agenci, którzy działali na 
szkodę kraju, a także pozyskiwali informacje 
dotyczące przeciwnika. Inne instytucje również 
będą musiały przejść pewne przemiany. Będą 

28 Tamże.

one dotyczyły przede wszystkim pełnej digita-
lizacji urzędów, a także maksymalnej możliwej 
transparentności ich funkcjonowania, co powią-
zane jest z wdrażaniem polityki antykorupcyjnej. 
Digitalizacja obejmie również wszelkie pań-
stwowe rejestry, które uprzednio muszą zostać 
scentralizowane. Całość ma doprowadzić do 
ułatwienia dostępu do usług publicznych, a tak-
że wesprzeć założoną profesjonalizację urzędów. 

Docelowa kwota środków, jaka miałaby być 
zaabsorbowana przez ukraińską gospodarkę 
w ciągu 10 lat odbudowy i modernizacji miał-
by wynieść minimum 750 mld USD. Ukraińcy 
szacują, że jedna trzecia tych środków miałaby 
pochodzić z inwestycji prywatnych natomiast 
reszta, czyli pozostałe co najmniej 500 mld do-
larów miałoby pochodzić z dotacji, pożyczek  
i środków własnych. Co najmniej 250 mld USD 
miałoby stanowić dotacje bezzwrotne pocho-
dzące od partnerów, głównie z UE. 

Ukraińskie władze szacują, że 65 mld ze wspo-
mnianych 750 mld USD stanowią koszty, któ-
re trzeba ponieść w trybie natychmiastowym. 
Niezbędne bieżące środki zostaną wydane na 
obronę, na zabezpieczenie surowców ener-
getycznych, bieżącą płynność państwa, które 
musi realizować swoje funkcje, a także wspar-
cie sektora małych i średnich firm, aby mogły 
przetrwać w warunkach wojny. Część finanso-
wania zostanie też przeznaczona na bieżącą 
naprawę infrastruktury krytycznej. Utrzymanie 
płynności państwa ma kluczowe znaczenie dla 
utrzymania wiarygodności Ukrainy jako dłużnika. 
Niewątpliwie brak bankructwa Ukrainy, a tak-
że brak nadmiernego zadłużenia przyczyni się 
do szybszego odbudowania makrostabilności 
ekonomicznej po wojnie, a także podtrzyma po-
tencjał ukraińskich firm, szczególnie tych, które 
świadczą zlecenia wobec państwa. Pozostałe 
firmy, które nie funkcjonują w oparciu o wydatki 
państwowe, również powinny otrzymać wspar-
cie płynnościowe. Jeśli nie upadną podczas 
wojny, to absorpcja środków prorozwojowych  
w przyszłości, skierowana do sektora MŚP, będzie 
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zdecydowanie prostsza, a także pozwoli obniżyć 
dla przedsiębiorstw koszt kapitału pozyskanego 
z sektora finansowego. 

Ukraina oczekuje, że od 2023 roku rozpocznie 
się pięcioletni okres odbudowy, który pochłonie 
około 300 mld USD. Większość środków zostanie 
wydanych na infrastrukturę: w tym infrastruk-
turę energetyczną, budownictwo mieszkaniowe, 
infrastrukturę transportową. Będzie to czas, kie-
dy nadal duża część środków będzie musiała 
być wydatkowana na zbrojenia. Niezależnie od 
rezultatu wojny Ukraina musi mieć możliwość 
odstraszania, aby uniknąć wznowienia konfliktu. 
Okres po wojnie będzie trudny dla ukraińskich 
firm, nawet jeśli drastycznie zwiększy się popyt 
wewnętrzny. Rządowe dokumenty zakładają, 
że niezbędne będą dotacje, a także wsparcie 
rozwojowe, gwarancje bankowe tak, aby umoż-
liwić przedsiębiorstwom pozyskanie kapitału. 
Obniżona, powojenna aktywność gospodarcza 
przyczyni się do utrzymania niskich przychodów 
budżetowych, niewiele większych niż podczas 
wojny. Spowoduje to, że rząd Ukrainy, aby zacho-
wać płynność i wiarygodność, po części będzie 
musiał być finansowany z zewnątrz. Pozwoli to 
uniknąć przytłaczającego długu publicznego  
i zapewni stabilność makroekonomiczną. 

29 Tamże.

Ostatnią fazą, która ma się rozpocząć 5 lat po 
zakończeniu wojny, ma być modernizacja go-
spodarki. Ma ona kosztować ponad 400 mld 
USD, czyli pochłonąć najwięcej środków. Rząd 
Ukrainy zakłada, że sposób, w jaki wydatkowa-
no środki w pierwszych pięciu latach, przekona 
interesariuszy, że Ukraina racjonalnie wydaje po-
zyskane granty. Ponadto pięcioletni okres pokoju 
ma pozwolić na przekonanie sektora prywatnego, 
że Ukraina jest stosunkowo bezpiecznym krajem 
do inwestycji. Właśnie dlatego największa kwo-
ta ma zostać zaabsorbowana przez ukraińską 
gospodarkę dopiero w ostatnim okresie. 5 lat po 
zakończeniu konfliktu nadal będą kontynuowane 
wielkie inwestycje infrastrukturalne, jednak coraz 
większe znaczenie będą miały mniejsze inwesty-
cje w zieloną energię i niezależność energetycz-
ną. W tym okresie rozpoczęte zostaną wzmożone 
wydatki na infrastrukturę społeczną, czyli system 
ochrony zdrowia, edukację, kulturę i sport. Będzie 
się to wiązało ze znacznym ograniczeniem doto-
wania przedsiębiorstw, które powinny samodziel-
nie radzić sobie płynnościowo i konkurencyjnie  
w warunkach rynkowych. Szczególnie że otworzy 
się dla nich ogromny rynek Unii Europejskiej. Wzrost 
przychodów budżetowych powinien też uniezależ-
nić rząd Ukrainy od dotacji i pozwolić na samofi-
nansowanie większości wydatków publicznych29. 
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Koordynacja

Lugano Declaration
National 

Recovery Council
Rekomendacje Warsaw 

Enterprise Institute

Koordynacja planu odbudo-
wy przez stworzoną w tym 
celu instytucję, być może 
National Recover Council.

Koordynacja planu odbudo-
wy przez National Recovery 
Council, która ma odpowia-
dać za rezultaty przed Prezy-
dentem Ukrainy.

Koordynacja planu odbu-
dowy przez National Reco-
very Council, która oprócz 
zwierzchnictwa przed prezy-
dentem Ukrainy odpowiada 
za rezultaty przed instytucją 
stworzoną przez podmioty 
finansujące odbudowę.

Istotny jest rozdział koordy-
nacji odbudowy od instytucji 
kontrolującej postępy i wy-
datkowanie środków.

Tabela 1. Podsumowanie głównych różnic w podejściu zaproponowanym przez stronę ukraińską w stosunku 

do konkluzji dokumentu końcowego z konferencji w Lugano. 

Finansowanie
Nie zdefiniowano udziału 
poszczególnych rodzajów 
darczyńców w finansowa-
niu odbudowy.

1/3 finansowania wewnętrz-
nego, 1/3 finansowania ze 
strony różnych instytucji 
w tym: UE, Międzynaro-
dowego Funduszu Walu-
towego, Euro-pejskiego 
Banku Odbudowy i Roz-
woju, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, rządów 
państw sojuszniczych, 1/3 
finansowania pozyskana  
z sektora prywatnego.

Najbardziej realne jest opar-
cie odbudowy o instytucje 
międzynarodowe, z jedno-
czesną próbą maksymaliza-
cji zaangażowania kapitału 
prywatnego.

Kontrola 
finansowania

Współudział instytucji fi-
nansujących odbudowę w 
decydowaniu o przeznacze-
niu środków.

Duża niezależność National 
Recovery Council w dyspo-
nowaniu środkami

National Recovery Council 
określa potrzeby, harmono-
gram wydatkowania środków, 
następnie instytucja powoła-
na przez podmioty finansują-
ce przydziela środki, określa 
kamienie milowe i podział 
finansowania na transze 
płatne przy spełnieniu kon-
kretnych kamieni milowych 
w trakcie realizacji poszcze-
gólnych projektów

Rola 
zewnętrznych 

instytucji
Kontrola wydatkowania środ-
ków, organ doradczy. Organ doradczy. Kontrola wydatkowania środ-

ków, organ doradczy.

Ekologia, 
ograniczenie 

zużycia surow-
ców kopalnych, 

niezależność 
energetyczna

Priorytetowo traktowana  
w ramach odbudowy.

Priorytet po 5 latach od za-
kończenia wojny.

Priorytet po 5 latach od 
zakończenia wojny, jednak  
z uwzględnieniem działań 
mających na celu niezależ-
ność energetyczną od po-
czątku procesu odbudowy.

Informatyzacja 

Informatyzacja wszelkich 
procesów zachodzących 
podczas odbudowy, tak by 
wszystkie informacje o przy-
znanych i wydatkowanych 
środkach były publicznie 
dostępne. Niezbędny jest 
powszechny dostęp do za-
mówień publicznych.

Informatyzacja wszelkich 
procesów zachodzących 
podczas odbudowy, tak by 
wszelkie informacje o przy-
znanych i wydatkowanych 
środkach były publicznie 
dostępne. Niezbędny jest 
powszechny dostęp do za-
mówień publicznych.

Informatyzacja wszelkich 
procesów zachodzących 
podczas odbudowy, tak by 
wszelkie informacje o przy-

-znanych i wydatkowanych 
środkach były publicznie 
dostępne. Niezbędny jest 
powszechny dostęp do za-
mówień publicznych.

Odbudowa sieci transpor-
towej tak, by zintegrować ją  
z infrastrukturą unijną: Prze-
budowa szyn kolejowych 
zgodnie z europejską szero-
kością, budowa lub przebu-
dowa 5–7 lotnisk.

Odbudowa sieci transpor-
towej tak, by zintegrować ją  
z infrastrukturą unijną i rozwój 
logistyki morskiej.

Integracja infrastruktury  
z unijną, unikając wysoko-

-kosztowych inwestycji na 
początku procesu odbudowy 
(np. dostosowanie szerokości 
torów i rozwój logistyki mor-
skiej), które nie muszą być 
poczynione, aby odtworzyć 
zdolności logistyczne pań-
stwa sprzed wojny. 

Transport 
i logistyka
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Źródło: Opracowanie własne

Odbudowa infrastruktury przy 
uwzględnieniu najnowocze-
śniejszych rozwiązań umoż-
liwiających niskoemisyjność,  
a nawet zeroemisyjność  
i efektywne zużycie energii.

Odbudowa infrastruktury przy 
uwzględnieniu najnowocze-
śniejszych rozwiązań umoż-
liwiających niskoemisyjność,  
a nawet zeroemisyjność  
i efektywne zużycie energii.

Odbudowa infrastruktury  
w możliwie najszybszym tem-
pie, z uwzględnieniem nisko-
emisyjności w taki sposób, 
aby zbyt wysokie standardy 
ekologiczne nie ograniczały 
zakresu i tempa realizacji in-
westycji. Ma to na celu ogra-
niczenie czasu tymczasowe-
go przesiedlenia uchodźców 
wojennych. 

Odbudowa 
infrastruktury 

mieszkanio-
wej i logistyka

Ograniczenie rozrośnię-
tej administracji publicznej, 
racjonalizacja wydatków 
publicznych, liberalizacja 
rynków, deregulacja i deoli-
garchizacja, wsparcie sek-
tora MŚP (kredyty i dotacje), 
odbudowa rynków finanso-
wych i bankowości.

Szeroko zakrojona prywatyza-
cja i komercjalizacja przedsię-
biorstw, która wraz z deoligar-
chizacją, będzie skutkowała 
zwiększeniem efektywności 
rynków. Ponadto wsparcie 
sektora MŚP (kredyty i dota-
cje), odbudowa rynków finan-

-sowych i bankowości. Stwo-
rzenie stabilnego, przyjaznego 
prawa i systemu sprawiedli-
wości dla przedsiębiorców  
i inwestorów.

Prywatyzacja i komercjaliza-
cja dokonywana w rozsąd-
nym tempie. Budowa rynku 
kapitałowego i finansowego 
wraz z rozwojem bankowo-
ści. Wsparcie lokalnego MŚP 
i zewnętrznych inwestorów 
poprzez interwencjonizm po-
zwalający na ograniczenie 
ryzyka inwestycyjnego dzię-
ki niestandardowym instru-
mentom ubezpieczeniowym 
i dostępowi do taniego kre-
dytu. Ponadto deoligarchi-
zacja i budowa stabilnego  
i przejrzystego prawa, w tym 
prawa podatkowego z niewy-
sokimi podatkami. 

Doprowadze-
nie do makro-

stabilności

Integracja 
z UE 

Wszystkie działania związane 
z odbudową mają przybliżać 
do integracji z UE.

Wszystkie działania związane 
z odbudową mają przybliżać 
do integracji z UE.

Wszystkie działania związane 
z odbudową mają przybliżać 
do integracji z UE.
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Oprócz dokumentów podsumowujących kon-
ferencję w Lugano, a także materiałów przy-
gotowanych przez Narodową Radę Odbudowy, 
powstało kilka analiz podejmujących tematykę 
odbudowy Ukrainy. Część z nich pokrywa się  
z założeniami przygotowanymi przez Ukrainę  
i kraje sojusznicze, jednak niektóre wnioski  
i propozycje stanowią alternatywę dla planu. 

Publikacja: „Actions for sustainable recon-
struction in Ukraine”, przygotowana przez iiSBE 
(International Initiative for a Sustainable Bulit 
Enviroment) wskazuje, że oszacowanie strat 
może nie być proste, a w związku z tym po-
trzeby mogą zostać niedoszacowane. Ponadto  
w publikacji wskazuje się, że odbudowa może 
zostać rozpoczęta dopiero po zakończeniu 
wojny, co stoi w kontrze do oczekiwań ukra-
ińskich, zgodnie z którymi część finansowania 
niezbędna do odbudowy zostanie wydatkowana 
niezwłocznie, jeszcze w trakcie trwania wojny. 
Wydaje się, że ostatnie decyzje przyznające 
na bieżąco kolejne nowe dotacje pokazały, że 
Ukraińcy mają rację. Częściowa odbudowa  
i absorpcja środków może trwać jeszcze w cza-
sie wojny. W publikacji zauważa się, że Ukraina 
to jeden z najmniej efektywnych energetycznie 
krajów świata, będąc jednocześnie dużym im-
porterem gazu. Rekomenduje się zmierzanie  
w kierunku zerowego zużycia paliw kopalnych 
i promowanie czystej energii oraz odnawial-
ne źródła energii, poprzez zmiany podatkowe  
w tym zakresie, a także zachęty do renowacji  
i efektywniejszego używania istniejących budyn-
ków oraz do rezygnacji z ogrzewania przestrzeni, 
których wielkość powoduje, że są nieefektyw-
ne energetyczni30. Ukraiński plan zakłada, że 
neutralność energetyczna nie jest możliwa 
do wprowadzenia w krótkim czasie, zatem 
nie będzie pierwszym priorytetem odbudowy, 
a znajdzie się dopiero wśród głównych celów 
modernizacji gospodarki pięć lat po jej roz-
poczęciu31. Inne propozycje, jakie padają w tej 

30 iiSBE, Actions for sustainable reconstruction in Ukraine, The International Initiative for a Sustainable Built 
 Environment and several individual experts.
31 National Recovery Council, Ukraine’s National Recovery Plan, Ukraine 2022.
32 iiSBE, Actions	for	sustainable...	dz. cyt.
33 CEPR, A	blueprint	for	the	reconstruction	of	Ukraine.

publikacji, to przeprowadzenie audytu i optyma-
lizacja miejskich sieci energetycznych, a także 
ustanowienie, że budowa nowych obiektów  
i renowacja uszkodzonych podczas wojny ma 
być przeprowadzana wyłącznie w taki sposób, 
aby nowe bądź te poddane renowacji były ze-
roemisyjne lub niemalże zeroemisyjne. Ponadto 
dostrzeżono propozycję zaproponowaną przez 
Politechnikę Wrocławską, gdzie studenci w ra-
mach edukacji mogliby zaprojektować domy 
ukraińskich rodzin, w myśl wizji „jeden student, 
jeden dom”. W akcję mogłyby zaangażować się 
również inne uczelnie techniczne32. 

Inną istotną publikacją jest analiza dokonana 
przez CERP (Centre for Economic Policy Re-
search) pt. „A blueprint for the reconstruction 
of Ukraine”. W publikacji doskonale podsu-
mowano aktualną sytuację na Ukrainie (na 
czas sporządzenia publikacji), a także celnie 
określono punkt wyjścia ukraińskiej gospodar-
ki przed rozpoczęciem odbudowy. Wskazano 
również potencjalne instytucje, które są go-
towe do finansowania ukraińskiej odbudowy. 
W analizie zaproponowano, by wsparcie dla 
Ukrainy nie było bezwarunkowe, lecz środki 
były uwalniane zgodnie z harmonogramem 
po osiągnięciu kamieni milowych określo-
nych w planie odbudowy. Kamienie milowe 
muszą być możliwe do określenia i skwanty-
fikowania. Ukraina bezsprzecznie nie jest winna 
trwającej wojny, zatem CERP proponuje, aby 
zdecydowaną większość wsparcia stanowiły 
bezzwrotne dotacje, a nie kredyty. Miałoby to 
być wzorowane na podstawie planu Marshalla 
po II wojnie światowej, gdzie 90 proc. środków 
było bezzwrotnych. Zmniejszyłoby to ryzyko 
wystąpienia niewypłacalności Ukrainy w przy-
szłości, a także ograniczyłoby możliwość zaha-
mowania rozwoju z tytułu zduszenia gospodarki 
wysokim kosztem obsługi długu33. Wydaje się to 
rozsądną propozycją, a dodatkowo wsparłoby 
długoterminowy rozwój, będąc propozycją pro-
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inwestycyjną, dzięki znacznemu obniżeniu kosztu 
kapitału dla Ukrainy. Odbudowa powinna odby-
wać się w sposób całościowy, skoordynowany. 
Postępy odbudowy powinny być nadzorowane 
przez jedną instytucję, która centralizowałaby 
organizacje udzielające wsparcia, jednak po 
wejściu Ukrainy do UE powinna zostać ona roz-
wiązana, aby nie tworzyć nadmiernej biurokracji. 
Wspomina się o platformie, która miałby łączyć 
wszystkich interesariuszy z rządem lub ukra-
ińską instytucją koordynującą wydatkowanie 
środków na odbudowę. Zwraca się uwagę, że 
to ukraińska administracja powinna definio-
wać głównie cele odbudowy, gdyż znają swoje 
potrzeby najlepiej. Pomoc Ukrainie powinna 
być tak skonstruowana, by była przekazywana 
warunkowo, a warunki powinny podciągnąć 
Ukrainę do europejskich standardów, również  
w zakresie antykorupcyjnym, aby umożliwić 
pełną integrację z UE. W publikacji podkreśla 
się, że Ukraina musi pozostać gospodarką ryn-
kową, jednakże interwencjonizm państwowy 
będzie niezbędny podczas wojny i jakiś czas 
po jej zakończeniu. 

W dokumencie podkreśla się znaczenie decen-
tralizacji. Rząd ze szczebla centralnego nie jest 
w stanie rozdysponowywać efektywnie środków, 
zatem projekty o dotacje powinny być tworzo-
ne na szczeblu samorządowym. Szczególnie 
dotyczy to projektów infrastrukturalnych, jak 
odbudowa dróg, szkół, 
szpitali itp. Rolą rządu 
byłoby opiniowanie 
projektów i przeka-
zywanie ich do ze-
wnętrznej instytucji, 
która decydowałaby  
o przyznaniu funduszy bądź udzieliłaby meryto-
rycznych uwag do projektu. Dużym wyzwaniem 
będzie prowadzenie polityki fiskalnej (spadek 
przychodów budżetowych) i polityki monetarnej 
(galopująca inflacja). Rząd będzie musiał przy 
współudziale państw sojuszników zabezpie-
czyć środki na bieżące funkcjonowanie państwa, 
ale też na zabezpieczenie linii kredytowej dla 

34 CEPR, A	blueprint	for	the	reconstruction	of	Ukraine.

przedsiębiorstw. Część kredytów zaciągniętych 
na ukraińskim rynku finansowym przed wojną 
lub już po jej rozpoczęciu może być umorzona, 
jednak musi się to odbyć w taki sposób, aby nie 
zdewastowało to sektora bankowego. Część 
pomocy powinna być skierowana do banków, 
które muszą przejść proces rekapitalizacji, aby 
mieć solidny udział w finansowaniu odbudowy 
gospodarki. W długim terminie w systemie 
bankowym należy zwiększyć udział między-
narodowych banków poprzez prywatyzację 
części państwowych banków, które zwiększą 
dostępność do międzynarodowych rynków 
finansowych. 

Dostrzega się, że brak infrastruktury mieszka-
niowej może być największym ograniczeniem 
stanowiącym barierę dla powrotu uchodźców, 
dlatego powinien to być jeden z priorytetów  
w średnim terminie. Zauważono, że zabezpiecze-
nie dostaw surowców energetycznych nie po-
winno być dużym wyzwaniem, ponieważ Ukraina 
jest już połączona systemami energetycznymi  
z krajami Unii. Należy jednak pamiętać, że trzeba 
zadbać o zwiększenie ich przepustowości, aby 
zapewnić rozwój państwa w przyszłości. 

Zgodnie z Raportem CEPR w długim terminie 
Ukraina powinna walczyć o jak największy dopływ 
zagranicznych inwestycji, które również pozwolą 
na transfer technologii. Podobną narrację widać  

w innych publikacjach, 
które podkreślają rolę 
integracji europejskiej 
i potrzebę reform – 
szczególnie zerwanie 
z komunistyczną spu-
ścizną i uproszczenie 

prawa, które zaowocuje lepszym urynkowieniem 
gospodarki. W kontekście energetyki powielana 
jest teza, że ukraińska gospodarka musi kon-
sumować mniej paliw kopalnych i zintegrować 
rynek energii z unijnym34. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (Eu-
ropean Bank for Reconstruction and Deve-

Ukraina musi pozostać 
gospodarką rynkową, jednakże 

interwencjonizm państwowy 
będzie niezbędny podczas wojny 

i jakiś czas po jej zakończeniu. 
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lopment) zapowiedział wsparcie finansowe  
w postaci nisko lub nieoprocentowanych po-
życzek, jeśli projekty będą spójne z polityką 
niskoemisyjności i ekologiczności. Jest to po-
moc, która pozwoli sfinansować wiele inwestycji,  
a także zrolować cześć krótkoterminowego dłu-
gu, dając oddech władzom Ukrainy35. Środki  
z tego źródła miałby sfinansować głównie pro-
jekty dotyczące ograniczenia zużycia paliw ko-
palnych, projektów zwiększających efektywność 
energetyczną, projekty związane z rozproszo-
nymi, prywatnymi, małymi i średnimi źródłami 
energii odnawialnej, a także renowacją prze-
starzałych już elektrowni jądrowych. 

Największa holenderska organizacja na 
rzecz pokoju, PAX, która ma doświadczenia 
w powojennej odbudowie z Afryki Subsaha-
ryjskiej, Bliskiego Wschodu, Bałkanów i Ko-

35 CEE, Bankwatch	network,	The	EBRD’s	response	to	the	war	in	Ukraine, 2022.

lumbii podkreśla, że odbudowa ma najlepsze 
efekty, jeśli jest planowana i kierowana przez 
lokalne władze, przy współudziale lokalnej 
społeczności, a także, gdy jest zorientowana 
na obywatela, bowiem to kapitał ludzki będzie 
najważniejszym czynnikiem prorozwojowym 
po zakończeniu odbudowy. Demokratyzacja, 
wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, 
wsparcie w radzeniu sobie z wojenną traumą 
są kluczowe dla procesu odbudowy. Zwraca 
się uwagę, że w procesie planowania należy 
uwzględnić maksymalną możliwą ilość ukraiń-
skich ekspertów, którzy żyją na Ukrainie i znają jej 
realia, a także należy zminimalizować decyzyj-
ność, odpowiedzialność za projektowanie planu 
instytucjom, które będą finansowały odbudowę. 
Według PAX niesie to za sobą ryzyko podwa-
żenia kompetencji władz lokalnych, spowal-
nia demokratyzację i sprzyja korupcji. Stoi to  
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Źródło: PONARS Eurasia, Rebuilding Ukraine: Pre-War Trends and Post-War Priorities Should Inform the Pro-

cess, 2022.

Rysunek 2. Zakumulowana zmiana PKB w Ukrainie w latach 2013–2019 

w kontrze do większości dotychczasowych pu-
blikacji, w których podkreśla się konieczność 
znacznej kontroli i partycypacji zagranicznych 
ekspertów w procesie odbudowy, przede wszyst-
kim w związku z dotychczasowymi ukraińskimi 
problemami z korupcją36. 

PAX podkreśla znaczenie decentralizacji roz-
poczętej na Ukrainie w 2014 roku, w szczegól-
ności, że rozdysponowanie pomocy międzyna-
rodowej może tworzyć tendencje do ponownej 
centralizacji. Ważną rolę w budowaniu kapitału 
ludzkiego może mieć budowanie partnerstwa 
ukraińskich miast wraz z miastami zachodniej 
Europy. Podobnie jak w innych publikacjach 
podkreśla się, że niezwykle ważne jest wpro-

36 PAX Policy Brief, Guiding principles for comprehensive citizens based reconstruction in Ukraine, 2022.
37 PONARS Eurasia, Rebuilding Ukraine: Pre-War Trends and Post-War Priorities Should Inform the Process, 2022.

wadzenie działającej polityki antykorupcyjnej  
i reformy sądownictwa, a także utrzymanie pro-
fesjonalnych bezstronnych mediów, które będą 
dbać, by wsparcie było rzetelnie wydatkowane. 
PONARS Eurasia dostrzega istotny aspekt nie-
poruszony w innych opracowaniach. Wskazuje, 
w ostatnich latach Ukraina rozwijała się nie-
równomiernie, a dysproporcje rozwojowe mię-
dzy regionami mogą negatywnie odbić się na 
realizacji celów ukraińskiej odbudowy. Poniżej 
grafika przedstawiająca wzrost PKB w latach 
2013–2019 w poszczególnych regionach. Nie 
zaskakuje znaczny spadek PKB w obwodach 
donieckim i ługańskim, jednak pozostałe dys-
proporcje między regionami są dość znaczące37. 
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5. Koordynacja procesów pozyskiwania, 
alokacji i kontroli wydatkowanych 
środków podczas odbudowy Ukrainy

• Transparentność wydawania środków  
i sprawnie działająca polityka antykorup-
cyjna będą jednocześnie największym wy-
zwaniem, jak i niezbędnym warunkiem do 
uzyskania optymalnego finansowania. 

• Interesariusze powinni dążyć do stworzenia 
jednej organizacji o szerokim zaufaniu mię-
dzynarodowym, która miałaby przydzielać 
finansowanie, opiniować projekty i kontro-
lować sposób wydawania środków. 

• Rozbicie monopoli, walka z oligarchiza-
cją, zwiększenie konkurencji na ukraińskim 
rynku wewnętrznym, będą jednymi z klu-
czowych aspektów projektowania polityki 
gospodarczej.

• Pomimo szeregu rozwiązań legislacyjnych 
i powstania bardziej skutecznych instru-
mentów do walki z korupcją po Euromaj-
danie, nadal występuje problem korupcji. 
Koniecznym będzie powołanie międzyna-
rodowych obserwatorów przy realizacji za-
mówień publicznych z funduszu odbudowy.

38 https://cpi.ti-ukraine.org/en, dostęp z dnia 20.08.2022 r.
39 K. Potapenko,	Przeciwdziałanie	korupcji	w	zamówieniach	publicznych	i	nowy	system	e-zamówień	„ProZorro”	
 na Ukrainie, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”, Kraków 2017 r., 

5.1. Mechanizmy antykorupcyjne w Ukrainie 
wprowadzone po Euromajdanie 

Według rankingu Transparency International38 
Ukraina w 2021 roku zajmowała 122. miejsce na 
świecie pod względem przejrzystości finansów 
oraz korupcji. Od czasu Euromajdanu w 2013 
roku zachodzą w niej bardzo pozytywne, ale 
powolne zmiany dotyczące poprawy funkcjono-
wania państwa w kontekście korupcji. Powyższe 
zmiany nie są jednak wystarczające pomimo 
uruchomienia w 2015 roku systemów Prozorro 
oraz Dozzoro.

System Pozzoro39 służy transparentności wy-
datków publicznych poprzez umieszczanie  
w powszechnie dostępnej platformie inter-
netowej informacji dotyczących aktualnych 
zamówień publicznych do wysokości 50 000 
hrywien. Platforma umożliwia składanie ofert, 
a po zakończeniu procedury do wglądu zo-
stają udostępnione wszystkie informacje wraz 
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z dokumentami. Szacuje się, że obniżyła ona 
występowanie korupcji w Ukrainie między  
10 proc. a 25 proc.40. 

Drugą platformą jest Dozzoro. Umożliwia ona 
przedsiębiorcom, których prawa mogły zostać 
naruszone w procesie zamówień publicznych, 
uzyskanie ustrukturyzowanej informacji zwrotnej 
na temat przetargu, kupującego, czy innego 
oferenta. W przypadku braku odpowiedzi, spra-
wa może zostać przekierowana do jednego  
z ekspertów w celu zbadania okoliczności. Jeśli 
po analizie zostanie stwierdzone naruszenie, 
składane jest odwołanie do organów kontrol-
nych41. Skarżący ma również możliwość oceny 
jakości odpowiedzi od 1 do 5, a oferty, w których 
nie nastąpiła odpowiedź na skargę lub których 
poziom zadowolenia był poniżej 3, są oznaczane 
jako ryzykowne i podświetlane na platformie. 
Obydwa systemy tworzą transparentny system 
zamówień publicznych.

W styczniu 2015 roku odbył się pierwszy w hi-
storii Ukrainy otwarty konkurs na stanowisko 
dyrektora Narodowego Biura Antykorupcyjnego 
Ukrainy, na który zgłosiło się 186 kandydatów42. 
Przypieczętowano w ten sposób powołanie przy 
pomocy ustawy Rady Najwyższej Ukrainy (NABU) 
w 2014 roku, która stanowi nowy organ do walki 
z korupcją. W swoim założeniu ma on być nie-
zależny instytucjonalnie w prowadzonych przez 
niego dochodzeniach. Ponadto nad Biurem 

40 https://www.ogpstories.org/through-the-power-of-the-people-empowering-citizen-watchdogs.
41 https://oecd-opsi.org/innovations/dozorro.
42 https://nabu.gov.ua/en/history-nabu.
43 https://nazk.gov.ua/uk.
44 https://www.forbes.pl/wiadomosci/sad-antykorupcyjny-na-ukrainie-parlament-uchwalil-przepisy/lgm9sj7.

Antykorupcyjnym został wprowadzony specjal-
ny nadzór cywilny, w którego skład wchodzą 
kompetentni działacze społeczni wybierani w 
corocznym głosowaniu internetowym. W 2015 
roku powołano także Specjalną Prokuraturę An-
tykorupcyjną (SAP), która miała być niezależną 
jednostką strukturalną kierującą akty oskarżenia 
do sądów. Także w tej jednostce dochodziło do 
naruszeń prawa.

Kolejny organ odpowiedzialny za profilaktykę  
w walce z korupcją został powołany w 2014 roku. 
Utworzono Narodową Agencję ds. Zapobiega-
nia Korupcji (NAZK), której główne działania to: 
prowadzenie mediacji, współpraca z sygnali-
stami, wprowadzanie strategii oraz kampanii 
antykorupcyjnych. Aktualnie zatrudnia ona ok. 
100 osób43.

Pod wpływem Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, Stanów Zjednoczonych, a także 
Komisji Europejskiej powołano w 2018 roku Naj-
wyższy Sąd Antykorupcyjny44. Powstał głównie 
poprzez presję krajów zachodnich i organizacji 
międzynarodowych na Ukrainę, trudno jednak 
przypuszczać, by taka instytucja powstała bez 
międzynarodowego nacisku. 

Pomimo tych wszystkich działań nadal nie 
udało się stworzyć w pełni skutecznego sys-
temu do walki z korupcją, w szczególności przy 
inwestycjach publicznych największej skali. 
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Od czasu objęcia urzędu prezydenta przez Wo-
łodymyra Zełenskiego w 2019 roku do wybuchu 
wojny, także niewiele się zmieniło. Do paraliżu 
działań wszystkich organów antykorupcyjnych 
wykorzystywano Sąd Konstytucyjny Ukrainy,  
a także parlament. Znaczna część deputowa-
nych oraz innych osób pełniących funkcje 
publiczne działa w imieniu oligarchów, którzy 
ich finansują, a ściślej mówiąc – korumpu-
ją. Powoduje to pewną trudną do przerwania 
spiralę korupcji, mającą na celu utrzymanie 
wpływów oligarchów. Dzięki wymaganiom 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego  
i innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, które 
mogą wywierać wpływ poprzez m.in. presję 
wynikającą z możliwości odebrania transz po-
mocowych, w dalszym ciągu podejmowane 
są próby ograniczenia korupcji. Można mieć 
nadzieję, że wraz ze 
zwróceniem oczu ca-
łego świata na Ukra-
inę może się to zmie-
nić. Ważną zmianą 
jest przede wszystkim 
zrewidowanie wartości 
poprzez absolutny brak tolerancji dla korupcji 
w społeczeństwie. Należy pamiętać, że ukra-
ińska korupcja to nie tylko czerpanie korzyści 
z nierzetelnie przeprowadzonych przetargów 
i innych biznesów na pograniczu państwa  
i sektora prywatnego, ale również mała ko-
rupcja na szeroką skalę w urzędach, policji czy 
podczas ubiegania się o pracę. W 2020 roku aż 
58 proc. Ukraińców negatywnie oceniało walkę  
z korupcją, a 24 proc. respondentów wskazało, 
że w ciągu roku przynajmniej raz zostało po-
proszonych o łapówkę45.

5.2. System antykorupcyjny 
a odbudowa Ukrainy
 
Obecnie na świecie funkcjonują trzy bardzo 
rygorystyczne systemy antykorupcyjne, jed-
nym z nich jest amerykański Foreign Corrupt 

45 https://www.pism.pl/publikacje/Niekonczaca_sie_opowiesc__walka_z_korupcja_na_Ukrainie.
46 https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.

Practices Act, którego początki sięgają 1977 
roku, brytyjski Bibery Act z 2010 roku oraz 
francuski SAPIN II w 2016 roku. Wszystkie łą-
czy określenie odpowiedzialności za korupcję 
nie tylko pracownika, ale także i zarządy firm.  
W postępowaniach antykorupcyjnych przed-
siębiorstwa muszą wykazać, że ich organy de-
cyzyjne dokonały wszelkich możliwych starań  
w zwalczaniu korupcji wewnątrzorganizacyjnej. 
Ponadto, jak chociażby w przypadku amerykań-
skiego FCPA, jeżeli działanie związane z propo-
nowaniem lub przekazaniem korzyści majątko-
wej miało miejsce w innym kraju, aniżeli Stany 
Zjednoczone, a miało to związek z tym krajem, to 
odpowiada się za nie zgodnie z amerykańskim 
prawem46. W ten sposób minimalizuje się ryzyko 
przekupienia urzędnika w innym kraju przez pod-
miot mający związki ze Stanami Zjednoczonymi.  

W tym przypadku tak-
że amerykańskie firmy 
muszą działać według 
obowiązującego pra-
wa w kraju, w którym 
prowadzą działal-
ność gospodarczą. 

W związku z finansowaniem odbudowy Ukrainy 
przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską ist-
nieje prawdopodobieństwo wystąpienia presji 
na użycie jednego z tych trzech systemów. 

Potencjalna odbudowa Ukrainy spowoduje 
ogromny wzrost liczby i wartości zamówień 
publicznych. Aby pieniądze zostały wydane 
optymalnie, a także aby wytworzyła się zdrowa 
konkurencja pomiędzy podmiotami, musi po-
wstać sprawny system antykorupcyjny. Pomimo 
starań, od czasu Euromajdanu do tej pory nie 
udało się stworzyć Ukraińcom dobrze funkcjo-
nującego mechanizmu antykorupcyjnego. Pod-
mioty gospodarcze zainteresowane udziałem 
w odbudowie Ukrainy mogą natrafić na sze-
reg powiązań, a także blokowanie ich działania  
w związku ze znaczną oligarchizacją gospodarki. 
W takich warunkach trudno mówić o uczciwej 
konkurencji w zakresie zamówień publicznych.

Pomimo starań, od czasu 
Euromajdanu do tej pory nie 

udało się stworzyć Ukraińcom 
dobrze funkcjonującego 

mechanizmu antykorupcyjnego.
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– Moim	zdaniem	państwa,	których	firmy	mają	być	
zaangażowane	w	odbudowę	Ukrainy,	powinny	
mieć	swoją	organizację	pozarządową	lub	zrze-
szenie	na	jej	terenie.	Zadaniem	takiej	organizacji	
nie	byłoby	tylko	realne	wsparcie	biznesowe,	ale	
także	prowadzenie	wszelkich	możliwych	działań	 
w	 celu	 wyszukiwania	 zjawisk	 korupcyjnych,	
mających	realny	wpływ	na	dany	przetarg,	w	
którym	startował	polski	podmiot.	Dzięki	temu	
choćby	 w	 małym	 stopniu	 istniałaby	 możli-
wość	kontroli	zamówień	publicznych,	a	także	
sygnalizacji	nielegalnych	zjawisk – stwierdził  

47 Wywiad został przeprowadzony 30 sierpnia 2022 r.

w rozmowie z Warsaw Enterprise Institute prezes 
zarządu Akademii Antykorupcyjnej, Sławomir 
Śnieżko, w przeszłości pełniący wysokie sta-
nowiska w Komendzie Głównej Policji, a także 
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym47.

Oprócz międzynarodowej instytucji centralizu-
jącej procesy przyznawania dotacji i weryfikacji 
wydawania środków, każde z państw biorących 
udział w odbudowie Ukrainy mogłoby mieć swo-
ją organizację kontrolno-biznesową, działającą 
według poniższego schematu:

Źródło: opracowanie własne

 Rysunek 3. Propozycja mechanizmu kontrolnego
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Państwa uczestniczące w odbudowie mogłyby 
polegać nie tylko na ukraińskich instytucjach 
antykorupcyjnych, międzynarodowej orga-
nizacji stworzonej do kontroli wydatkowania 
stroków, ale również na NGO pochodzącym  
z rodzimego kraju. Pozwoliłoby to na wspieranie 
ich firm, tak aby nie zostały pominięte w pro-
cedurze przetargowej, nadzorować legalność 
przetargów, a także wspierać przedsiębiorstwa 
w funkcjonowaniu w Ukrainie. Takie rozwiązanie 
pomogłoby w jeszcze lepszym zabezpieczeniu 
finansowania poważnego i dużego projektu 
odbudowy kraju. 

Dotychczasowe doświadczenia we współpracy 
Ukrainy z takimi organizacjami, jak m.in. Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy pokazują, że 
w przypadku, kiedy stawką są transze finan-
sowe, wtedy Ukraińcy potrafią i są w stanie 
wprowadzać szeroko zakrojone działania, aby 
je uzyskać. Jako przykład warto wskazać utwo-
rzenie Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego 
pod presją MFW w 2018 roku. Uzależnienie środ-
ków na odbudowę Ukrainy od przejrzystości 
zamówień publicznych i wydatkowania środków 
przy współpracy z narodowymi organizacjami 
biznesowo-kontrolnymi wydaje się ciekawym  
i realnym pomysłem. Organizacje pozarządowe 
pełniłyby wtedy funkcję kontrolno-doradczą we 
współpracy z władzami ukraińskimi.

Powyższe rozwiązanie nie jest do końca spójne 
z zaproponowanymi rozwiązaniami w ramach 
pierwszych wizji wdrażania odbudowy. We-
dług nich miałaby powstać jedna organizacja 
centralizująca przyznawanie i kontrolę nad 
przeznaczonym Ukrainie finansowaniem. Jeśli 
taka organizacja zyskałaby zaufanie wszystkich 
państw i organizacji przekazujących środki oraz 
biorących udział w odbudowie, taki scenariusz 
jest realny. Niestety, biorąc pod uwagę do-
świadczenia z przeszłości, trudno sobie wyobra-
zić rozwiązanie zaproponowane przez Ukrainę,  
a także niektóre organizacje pozarządowe, gdzie 
to Ukraina na czele z prezydentem i organem 
uprawnionym przez niego miałaby kontrolować 
wydatkowanie funduszy, w tym prowadzić pełną 
kontrolę antykorupcyjną. 

Sławomir Śnieżko zaznacza, że istotne będzie 
doprowadzenie do porozumienia działających 
nierzadko w sprzeczności ze sobą organów an-
tykorupcyjnych. –	W	Ukrainie	był	odwieczny	
problem,	że	współpraca	pomiędzy	służbami	
nie	zawsze	dobrze	się	układała.	Problem	jest	
głównie	ludzko-polityczny.	Nie	każdy	chciał	iść	
w	tę	samą	stronę.	Tak	było	przed	wojną.	Woj-
na	w	pewnym	stopniu	to	zmieniła – tłumaczył.  
O ile w przypadku walki ze wspólnym wrogiem 
występuje istotny czynnik łączący zwaśnione 
grupy interesu, to jednak nie jest pewne, że po 
zakończeniu wojny te środowiska pozostaną 
niepodzielone. Stąd właśnie bierze się propo-
nowane rozwiązanie polegające na współpracy 
ukraińskich władz z narodowymi organizacjami 
kontrolnymi lub jedną organizacją kontrolną  
o międzynarodowym zaufaniu, które będą czu-
wać nad procesem wydatkowania środków  
i ewentualnym uzależnieniem od efektów polityki 
antykorupcyjnej, a także efektywności realizo-
wania kolejnych etapów odbudowy – może być 
ono czynnikiem spajającym.

Jednym z kluczowych warunków udzielenia 
Ukrainie pomocy w odbudowie jest nie tyl-
ko rozwiązanie problemu korupcji, ale także 
skuteczna kontrola i optymalizacja wydat-
ków publicznych, deoligarchizacja gospodarki,  
a przez to zwiększenie konkurencji oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa alokacji kapitału przez 
inwestorów zagranicznych. Pomimo tego, że 
od konferencji w Lugano minęły już ponad  
3 miesiące, do tej pory nie został przedsta-
wiony szczegółowy plan, w jaki sposób mają 
zostać przeprowadzone wszystkie procesy. 
Stan wojny stara się też wykorzystać Wołody-
myr Zełenski, który aktualnie ma o wiele więcej 
możliwości działania bez zgody ukraińskiego 
parlamentu lub poprzez rządzenie dekretami, 
ciesząc się przy tym ogromnym poparciem 
społecznym spowodowanym działaniami ukra-
ińskiej armii na linii frontu. Szansa na podobny 
sposób rządzenia państwem może się już nie 
powtórzyć.



Odbudowa Ukrainy

37

5.3. Deoligarchizacja gospodarki

Powszechnie wiadomo, że obecny prezydent 
Ukrainy w dużej mierze zawdzięcza swoją elekcję 
związkom z oligarchą Ihorem Kołomojskim, któ-
rego przedstawia się wręcz jako twórcę kariery 
politycznej Wołodymyra Zełenskiego. Prezy-
dent Ukrainy nie był pierwszym, który skorzystał  
z usług multimiliardera. Podobna sytuacja miała 
miejsce w przypadku Julii Tymoszenko po po-
marańczowej rewolucji, a w późniejszym okre-
sie Wiktora Juszczenki48. Ihor Kołomojski słynie  
z finansowania ukraińskich polityków, nawet 
jeżeli znajdują się oni w odrębnych ugrupowa-
niach, kompletnie niepowiązanych ze sobą ide-
ologicznie. Miał też ku temu możliwości, bo jest 
właścicielem stacji 
telewizyjnej 1+1, której 
gwiazdą był obecny 
prezydent Wołodymyr 
Zełenski. Oligarchowie 
lat 90. stali się nieode-
rwalnym elementem 
funkcjonowania ukraińskiej gospodarki oraz sys-
temu politycznego poprzez finansowanie partii. 
Trudno jest mówić o przemianach społecznych, 
jakie mogą przejść w krótkim czasie, jeżeli od 
30 lat funkcjonuje taki krajobraz powiązań biz-
nesowo-politycznych.

Mimo wszystko, od czasu objęcia prezydentu-
ry przez Zełenskiego prowadzone są działania 
zmierzające do zminimalizowania wpływów 
oligarchów w Ukrainie. Przykładem może być 
ustawa z września 2021 roku, która miała na 
celu stworzenie rejestru oligarchów, a także 
ustanowienie zakazu finansowania przez nich 
partii politycznych49. Warunkiem znalezienia się 
na tej liście jest spełnienie przynajmniej jednego 
z czterech warunków: posiadać wpływy poli-
tyczne, mieć wpływ na media, być monopolistą  
w swojej branży lub mieć aktywa przewyższające 
milion razy minimum socjalne.

48 https://forsal.pl/artykuly/1409279,ukraina-rzadzona-z-tylnego-siedzenia-kim-jest-bogacz-ktory-stoi-za-
 zelenskim.html.
49 https://forsal.pl/swiat/ukraina/artykuly/8253492,ukraina-ustawa-o-oligarchach-co-oznacza-nowe-prawo.html.
50 https://warsawinstitute.org/pl/problem-zelenskiego-z-kolomojskim.
51 https://www.money.pl/gospodarka/zelenski-odcina-macki-biznesowej-osmiornicy-ale-wyrastaja-jej-nowe
 -6794714950638464a.html.

W kontekście pozyskania środków na odbudo-
wę istotnym czynnikiem, który brany jest pod 
uwagę przez świat Zachodu będą sukcesy  
w deoligarchizacji prowadzonej przez Wołody-
myra Zełenskiego. Ihor Kołomojski, który kreuje 
się na twórcę politycznego sukcesu aktualnego 
prezydenta Ukrainy był do 2016 roku właścicie-
lem Prywatbanku, który został przez poprzed-
nią władzę znacjonalizowany w następstwie 
oszustw finansowych opiewających na kwotę 
ok. 5,5 mld dolarów50. Oligarcha chciał wyko-
rzystać prezydenturę Zełenskiego i odzyskać 
bank, który do niego należał. Pod wpływem 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego  
i uzależnienia wypłacenia transzy pomocowej 
Ukrainie pod koniec 2019 roku aktualny prezy-

dent Ukrainy odmó-
wił Kołomojskiemu,  
a Prywatbank został 
w rękach skarbu pań-
stwa, co rozpoczęło 
otwarty konflikt po-
między obydwiema 

stronami. Między innymi w następstwie tych 
wydarzeń, w lipcu 2022 roku została przekazana 
do świata mediów informacja, że Igor Koło-
mojski wraz z innymi oligarchami (Hennadijem 
Korbanem i Wadymem Rabinowyczem) mogą 
zostać pozbawieni ukraińskiego obywatelstwa, 
a ich majątki mają być skonfiskowane. Otwarty 
konflikt z oligarchami trwa od połowy 2020 roku: 

– Jako	rekiny	biznesu	musicie	mieć	stalowe	
nerwy.	Dziwne,	że	nie	czujecie,	że	kraj	się	zmie-
nił	i	zaczyna	nową	historię.	Zgodnie	z	nowymi	
zasadami.	Nawet	nie	to,	po	prostu	–	zgodnie	 
z	zasadami.	Możecie	je	zaakceptować:	być	du-
żym,	przejrzystym	biznesem	z	pomocą	państwa	
albo	wypadniecie	z	gry – taką wyraźną deklara-
cję złożył w ubiegłym roku Wołodymyr Zełenski51.

Pomimo otwartej walki z oligarchami nadal 
istnieją problemy systemowe w tym zakresie. 
Wiele stanowisk państwowych jest obsadzo-

Od czasu objęcia prezydentury 
przez Zełenskiego prowadzone 

są działania zmierzające 
do zminimalizowania wpływów 

oligarchów w Ukrainie.
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nych przez osoby zaczynające swoją karie-
rę zawodową jeszcze w Związku Radzieckim, 
a niektóre z gałęzi gospodarki, jak np. leśnictwo 
czy energetyka nadal zmagają się ze znaczą-
cą korupcją52. „Wielka czystka” powiązań po-
lityczno-biznesowych zapoczątkowana przez 
Wołodymyra Zełenskiego po inwazji rosyjskiej 
z 24 lutego 2022 roku nadal trwa i może funk-
cjonować głównie dzięki możliwości rządzenia 
poprzez dekrety. Do grona osób zatrzymanych 
za korupcję dołączyli także deputowani Ukrainy, 
tacy jak Ołeksij Kowaliow i Wiktor Medwedczuk 
wraz żoną Oksaną Marczenko. Bardzo ważną rolę 
odgrywa coraz bardziej świadome społeczeń-
stwo, które zaczyna opierać się korupcji. Zgadza 
się z tym dyrektorka wykonawcza Centrum Akcji 
Antykorupcyjnych Daria Kaleniuk, która stwier-
dziła w rozmowie z Warsaw Enterprise Institute: 

–	Po	Euromajdanie	wprowadzono	szereg	roz-
wiązań	antykorupcyjnych,	wzrosła	świadomość	
społeczna,	dlatego	tracą	oni	na	znaczeniu.	[…]	
Jednym	z	powodów	jest	ograniczenie	wpływu	
na	społeczeństwo	w	ostatnim	czasie.	Telewizje	
oligarchów	tracą	publikę.

Coraz większy brak przyzwolenia społecznego 
na działalność oligarchów wraz z możliwościa-
mi prawnymi, jakie obecnie posiada prezydent 
Ukrainy, stwarzają być może jedyną szansę na 
rozwiązanie sprawy oligarchizacji państwa, co 
wpłynie pozytywnie na gospodarkę w przy-
szłości. Odbudowa ma się odbywać głównie  
w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa, 
co jest naturalnym przeciwieństwem gospo-
darki zoligarchizowanej, ma to doprowadzić do 
większej konkurencyjności i odwzorować w pe-
wien sposób sukces gospodarczy Polski po 1989 
roku. Nierozwiązanie problemu przed końcem 
wojny z Rosją może spowodować ogranicze-
nie finansowania odbudowy przez instytucje 
międzynarodowe, a przede wszystkim spadek 
zainteresowania sektora prywatnego wejściem 
na rynek ukraiński. Powyższe instytucje nie będą 
zainteresowane uczestnictwem w rynku, który 
funkcjonuje w oparciu o wpływy oligarchów. 

52 Tamże.
53 https://www.money.pl/gospodarka/nowi-oligarchowie-zarabiaja-na-wojnie-w-ukrainie-rosna-fortuny
 -6776898769091136a.html.

5.4. Kontrola wydatkowania środków
podczas planu odbudowy
 
W ukraińskich mediach powszechnie mówi się  
o działaniu na szkodę spółek skarbu państwa 
przez ich menedżerów, którzy świadomie obniża-
ją wyniki finansowe firm, a także doprowadzają 
w nich do ponoszenia strat poprzez świadome 
niekorzystne zarządzanie53. Zgodnie z donie-
sieniami ukraińskiego portalu „Ekonomiczna 
Prawda” działania te mają na celu przejęcie 
ich w przyszłości za ułamek wartości podczas 
wielkiego planu prywatyzacyjnego i stworzenia 
nowej klasy oligarchów wraz ze swoimi strefami 
wpływów. W przypadku wystąpienia takiego 
zjawiska na szeroką skalę, możliwe jest ograni-
czenie środków na odbudowę, gdyż ponowi się 
w ten sposób schemat z lat 90., który od ponad 
30 lat niszczy ukraińską gospodarkę. Nawet 
pomimo chęci walki z układami przez Woło-
dymyra Zełenskiego i jego jasnej deklaracji 
w tym zakresie, oczy świata i całej Ukrainy 
będą zwrócone na proces prywatyzacji. Pre-
zydent Ukrainy jest zwolennikiem liberalizacji 
gospodarki, w związku z tym również prywa-
tyzacji i komercjalizacji państwowego prze-
mysłu. Co prawda sam proces prywatyzacji 
jest korupcjogenny, jednak przeprowadzony 
w sposób właściwy powinien doprowadzić do 
lepszej alokacji zasobów, lepszej efektywności 
w ukraińskich gigantach, a także poprawienia 
sytuacji na zmonopolizowanych ukraińskich 
rynkach dóbr i usług. 

Nie ma aktualnie podjętej decyzji dotyczącej 
tego, w jaki sposób Ukraina wraz ze swoimi 
zagranicznymi partnerami będzie kontrolo-
wać przepływy pieniężne przeznaczone na jej 
odbudowę. Ukraińscy politycy chcieliby mieć 
maksymalny wpływ na dysponowanie i kontrolę 
środków. Chcą zrobić to w oparciu o mecha-
nizmy wypracowane po Euromajdanie w 2014 
roku, a w szczególności o reformy z 2017 i 2018 
roku. Zdaniem wielu z nich są one wystarcza-
jące do zapewnienia przejrzystości finansów 
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publicznych i właściwiej alokacji finansowania. 
Istnieje możliwość, aby inwestycje infrastruktu-
ralne zostały przeprowadzone z pominięciem 

bezpośredniego transferu pieniędzy na kon-
ta administracji Ukrainy. Miałoby się to odbyć  
w oparciu o poniższy schemat:

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 4. Plan alokacji środków do odbudowy Ukrainy

Projekty infrastrukturalne co do zasady są jedny-
mi z najbardziej korupcjogennych, a także wiążą 
się z przepływem ogromnych pieniędzy. Dobrym 
rozwiązaniem byłoby powołanie zagranicz-
nych arbitrów przy zamówieniach publicznych 
wydatkowanych ze środków przeznaczonych 
na odbudowę. Wskazani arbitrzy pełniliby rolę 
niezależnego ciała opiniotwórczego w tym za-
kresie, wskazującego rekomendację dla danego 
projektu. W skład tego ciała mogłyby wchodzić 
organizacje międzynarodowe lub wyznaczone 
przez ambasady agencje rządowe (np. Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu), które by ze sobą 
współpracowały.

Alternatywą mogłoby być powołanie instytucji, 
która posiada mandat na centralizowanie środ-
ków od podmiotów finansujących odbudowę  
i rozdysponowywanie ich na konkretne projekty 
zgłaszane przez władze centralne Ukrainy, wła-
dze municypalne czy ukraińską instytucję koor-
dynującą odbudowę. Powołana instytucja kon-
solidowałaby różne strumienie finansowania ze 
środków publicznych, przydzielała je, określając 

kamienie milowe i podział na transze, a także na 
bieżąco kontrolowałaby postępy w ich wydat-
kowaniu. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania 
musi być ona decyzyjna i przejąć kompetencje 
przydzielania dotacji i grantów wszystkich za-
interesowanych organizacji, aby przekazywać 
środki w sposób bardziej harmonijny i zrówno-
ważony, a także na bieżąco kontrolować po-
stępy w ich wydatkowaniu. We władzach tej 
instytucji zasiadaliby przedstawiciele skierowani 
przez strony zainteresowane finansowaniem 
odbudowy, w szczególności instytucje publiczne 
zaangażowane w ten proces, a uczestnictwo  
w takim systemie byłoby oczywiście dobrowolne. 
Korzyściami z zastosowania takiego systemu 
jest ograniczenie biurokracji, gdyż procedury 
pozyskiwania publicznych środków zostałyby 
wystandaryzowane, nie musiałoby istnieć wiele 
instytucji kontrolnych weryfikujących postępy,  
a także nie musiałoby istnieć wiele organów 
antykorupcyjnych szczebla międzynawowego. 
Taka instytucja dzięki szerokiej współpracy z in-
teresariuszami i organem koordynującym odbu-
dowę mogłaby przyspieszyć proces odbudowy. 
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Oczywiście nie wykluczałoby to możliwości wy-
stępowania inicjatyw bezpośrednio realizowa-
nych przez sektor prywatny bądź instytucje, które 
nie wezmą udziału w tworzeniu takiej instytucji. 
Jednak jeśli najważniejsze organizacje między-
narodowe dysponujące środkami publicznymi 
finansowałyby projekty oddzielnie, we własnym 
zakresie to wsparcie może przebiegać w sposób 
nieskoordynowany. Przekazanie całości środków 
bezpośrednio władzom Ukrainy lub instytucji koor-
dynującej odbudowę, które miałyby same zarzą-
dzać środkami, mogłoby być problematyczne ze 
względu na trudność w kontroli i ryzyko korupcyjne. 

5.5. Gwarancje bezpieczeństwa dla
prywatnych inwestorów zagranicznych

Pomimo wprowadzenia w Ukrainie jednych  
z najbardziej transparentnych systemów do 
realizacji zamówień publicznych w postaci Po-
zzoro i Dozzoro, przed wojną nadal dochodziło 
do nadużyć w tym zakresie. Wystąpiło ich jed-
nak znacząco mniej, aniżeli miało to miejsce  
w przeszłości. Istotną rolę odgrywała tu tak-
że możliwość załatwienia coraz większej ilości 
spraw przez internet, dzięki czemu odseparowuje 
się urzędnika od interesanta, znacznie zmniej-
szając ryzyko korupcyjne. Ponadto transparent-
ność systemu, polegająca na przekazywaniu 
do wiadomości publicznej wpływających ofert, 
zwiększała bezpieczeństwo i działanie zgodne 
z prawem. Mimo tego inwestorzy zagraniczni 
dysponujący kapitałem prywatnym będą do-
strzegać ryzyko związane z ukraińskim rynkiem, 
gdyż w powszechnej świadomości Europejczyka 

54 W wywiadzie dla Warsaw Enterprise Institute 13 września 2022 r.

Ukrainę przedstawia się jako kraj dogłębnie 
sparaliżowany korupcją.

Odmiennego zdania jest Daria Kaleniuk, dy-
rektorka wykonawcza Centrum Akcji Antyko-
rupcyjnych z siedzibą w Kijowie: – Biznesmeni 
mogą	współpracować	z	lokalnymi	agencjami,	
w	celu	raportowania	korupcji	 i	nieuczciwych	
praktyk.	Rozwinięty	 jest	 też	ruch	obywatelski	
współpracujący	z	dziennikarzami	śledczymi.	
Sprawy	są	nagłaśniane	i	rozwiązywane.	Przed-
siębiorcy	nie	powinni	martwić	się	potencjalnymi	
przypadkami	korupcji.	Podobnie	w	przypadku	
zamówień	publicznych.	Pozzoro	i	Dozzoro	dużo	
zmieniły	w	walce	z	korupcją	i	zapewniły	dużą	
transparentność,	 a	 także	 uczciwość	 postę-
powań.	Przejrzystość	 jest	najważniejsza	 i	 tym	
chcemy	przyciągnąć	kapitał.

Zdaniem Kaleniuk54 wiele licencji można uzy-
skać internetowo, przez co zmniejsza się ryzyko 
konfrontacji z urzędnikiem mogącym działać na 
szkodę danego przedsiębiorcy. Oczywiście może 
mieć to pozytywny wpływ, aczkolwiek nie jest to 
najważniejszy czynnik motywujący do inwestycji 
i nie jest gwarantem stabilizacji. Ukraińcy wielką 
wartość widzą natomiast w organizacjach poza-
rządowych i strukturach administracji publicznej 
powołanych po 2017 roku, jako tych mających 
największe znaczenie w przyszłej odbudowie 
Ukrainy. Dotychczas jednak były one pod dużymi 
naciskami oligarchów, a także poszczególnych 
polityków. Czy podczas czystki prowadzonej przez 
Wołodymyra Zełenskiego te grupy wpływu zo-
staną zmarginalizowane, a na ich miejsce nie 
powstaną nowe? 
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• Polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa mogą 
nie być „z automatu” zainteresowane wej-
ściem na rynek ukraiński ze względu na ni-
ską siłę nabywczą gospodarstw domowych 
i duże ryzyko polityczne. Międzynarodowe 
przedsiębiorstwa działające na rynku ukra-
ińskim prawdopodobnie nadal będą na nim 
funkcjonować. 

• Przyciągniecie znacznej ilości polskich firm 
w ramach projektu odbudowy i ekspansji na 
rynek ukraiński może nastąpić po zażegnaniu 
kryzysu energetycznego i ustabilizowaniu się 
sytuacji Ukrainy.

• Niezależnie od okoliczności polskie, duże 
przedsiębiorstwa budowlane będą zain-
teresowane odbudową. Szanse na nowy 
duży rynek widzą przedsiębiorstwa zajmu-
jące się OZE. 

• Fundusze inwestycyjne z rezerwą traktują 
potencjalne inwestycje. Szansą na przycią-
gnięcie kapitału będzie zakrojona na sze-

roką skalę prywatyzacja przedsiębiorstw 
państwowych.

6.1. Czynniki wewnętrzne mogąe sprzyjać 
rozwojowi biznesu i współpracy z Ukrainą 
 
Porównując aktualną sytuację do aneksji Krymu 
oraz wojny w Donbasie z 2014 roku istotną różnicą 
jest silne przywództwo polityczne Wołodymyra 
Zełenskiego, na fali którego możliwym jest aktyw-
ne zaangażowanie się społeczeństwa lokalnego 
w odbudowę Ukrainy, a także znacznie większą 
gotowość społeczności międzynarodowej do 
zaangażowania kapitału oraz know-how. 

Jak wskazuje ekspert z Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, mający doświadczenie  
w transformacji ustrojowej, istotnym czynnikiem 
będzie stworzenie sprawnego organu antymo-
nopolowego w celu walki z panującą oligarchią. 

6. Potencjalna rola prywatnego, 
zagranicznego kapitału w odbudowie 
Ukrainy, a także praktyczne wskazówki 
ekspertów, przedsiębiorców 
i przedstawicieli administracji publicznej
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Z kolei aktualne silne przywództwo polityczne  
w postaci prezydenta Ukrainy może mieć decy-
dujący udział w tym, aby nie powtórzyć błędów 
popełnionych po Majdanie w 2013 roku. Gwa-
rancja nienaruszalności granic w stabilnym po-
litycznie państwie będzie miała niezwykle istotny 
wpływ w odbudowie Ukrainy i jej wzrostu go-
spodarczego.

Poza przywództwem politycznym i stabilizacją 
granic, bardzo dużą rolę w odbudowie odegra 
demografia. Według danych z Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych, aktualnie poza granicami 
Ukrainy przebywa w Europie ok. 7 mln uchodź-
ców55. W Polsce pracę podjęło blisko 390 tysięcy 
osób, z szacowanego 1–1,5 mln ludzi, którzy przy-
jechali do Polski po 24 lutego 2022 roku56. Stwarza 
to dla Ukrainy duży problem demograficzny, 
gdyż wiele młodych Ukraińców może już nie 
wrócić na stałe do swojego kraju macierzystego. 
W celu zachęcenia do powrotu musi powstać 
atrakcyjny system lub szybka możliwość zmiany 
swojego statusu materialnego, co będzie nie-
zwykle trudne w powojennej rzeczywistości. Duża 
część z uchodźców nie ma do czego wracać, 
ponieważ ich miejscowości lub nieruchomości 
zostały doszczętnie zniszczone. Dopóki nie roz-
pocznie się szeroko zakrojony program odbu-
dowy, trudno będzie zaoferować im warunki do 
życia zachęcające ich do powrotu. 

6.2. Potencjalny udział funduszy 
inwestycyjnych w odbudowie Ukrainy

Od blisko trzech lat w Ukrainie próbuje się stwo-
rzyć środowisko przyjazne do rozwoju branży 
IT. W tym celu powstała nawet specjalna strefa 
ekonomiczna dla takich podmiotów o nazwie 
Diia.City, mająca bardzo korzystne rozwiąza-
nia prawno-podatkowe i zachęcające zagra-
niczne podmioty do rejestracji swojej firmy  
w Ukrainie. Aktualnie w ramach projektu i strefy 

55 https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba.
56 https://www.pit.pl/aktualnosci/kiedy-uchodzca-z-ukrainy-musi-zaczac-placic-podatki-w-polsce-1007365.
57 https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8515393,wojna-w-ukrainie-zbieranie-srodkow-na-
 armie-kryptowaluty.html.
58 https://fortune.com/2022/08/24/ukraine-going-all-in-tech-rebuild-economy-international-oleksandr
 -bornyakov.

działa już ok. 300 podmiotów. O otwartości na 
nowe technologie oraz chęci rozwoju Ukrainy pod 
tym względem mogą świadczyć słowa ministra 
transformacji cyfrowej57 – Oleksandra Borniako-
wa o kryptowalutach: – Kryptowaluty	umożliwia-
ją	szybsze	transakcje,	są	bardziej	elastycznym	 
i	 tańszym	narzędziem	niż	przelewy	bankowe.	
To	 łatwiejsza,	nieskomplikowana,	przejrzysta	 
i	błyskawiczna	metoda	w	porównaniu	z	ban-
kową	transakcją	SWIFT,	której	przeprowadzenie	
może	zająć	więcej	niż	 jeden	dzień.	W	świecie	
kryptowalut	przekazanie	środków	zajmuje	tylko	
kilka	minut.

Zresztą od początku wojny wiele z zebranych 
środków na wsparcie armii ukraińskiej zosta-
ło przekazane właśnie za pomocą kryptowalut. 
Zjawisko przenoszenia firm do Ukrainy chociażby  
z Białorusi było też już widoczne nawet przed woj-
ną. Pomimo działań wojennych, ukraiński sektor 
IT odnotował w pierwszym półroczu 2022 roku 
wzrost eksportu usług o 23 proc. w stosunku 
do analogicznego okresu w 2021 roku58. Nawet  
w momencie największego rosyjskiego natar-
cia na początku marca 2022 roku, ukraiński 
sektor IT utrzymał 96 proc. eksportu usług, co 
jest zjawiskiem bezprecedensowym.

Głównym celem Ministerstwa Transformacji Cy-
frowej jest uczynienie z Ukrainy piątego kraju  
w Europie pod względem największej liczby  
start-upów. Trwają także prace nad wprowa-
dzeniem e-rezydencji dla informatyków z całego 
świata, pozwalając im rozliczać się na podstawie 
korzystnego prawa podatkowego bez koniecz-
ności zamieszkania w Ukrainie. W planach jest 
też powołanie międzynarodowego funduszu 
inwestycyjnego mającego za zadanie przycią-
gnięcie zagranicznego kapitału w celu rozwoju 
branży technologicznej. Ukraina ma ambicje 
stać się najatrakcyjniejszym krajem dla wiodą-
cych światowych inwestorów i gigantów tech-
nologicznych. Ponadto także poprzez stworzenie 
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globalnej platformy pomysłów, która zapewni 
warunki do uruchomienia najbardziej ambitnych 
projektów międzynarodowych z Ukrainy przy 
kompleksowym wsparciu ze strony państwa 
oraz venture capital.

Mimo bardzo ambitnych planów, niezbędne jest 
stworzenie stabilnego środowiska do prowa-
dzenia biznesu w Ukrainie, a tutaj nadal istnieje 
nierozwiązany pro-
blem inwazji rosyjskiej, 
a także integralności 
terytorialnej. Dużym 
problemem może 
być także demografia. 
Choć od 24 lutego 2022 roku zakaz opuszczania 
Ukrainy mają mężczyźni w wieku 18–60 lat, istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że dołączą oni do 
swoich rodzin po zakończeniu wojny ze względów 
ekonomicznych. Nie wliczając okupowanego Kry-
mu oraz niekontrolowanych w 2021 roku regionów 
obwodu Donieckiego oraz Ługańskiego Ukraina 
liczyła 37,3 mln mieszkańców, co oznacza stratę 
nawet ok. 16 proc. mieszkańców w zaledwie pół 
roku, a liczba ta może się jeszcze znacząco po-
większyć. W związku z tym zagraniczne fundusze 
inwestycyjne bądź inne zorganizowane formy 
inwestowania kapitału prywatnego mogą mieć 
wątpliwości dotyczące zasadności lokowania 
swojego kapitału w Ukrainie. 

Odbudowa kraju po wojnie w aktualnych warun-
kach odbywa się także w inny sposób, niż miało to 

miejsce po II wojnie światowej. Działają tu także 
zupełnie inne czynniki geopolityczne. Zwraca 
na to uwagę w rozmowie z Warsaw Enterprise 
Institute dr hab. Piotr Koryś, historyk gospodar-
ki oraz ekonomista Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego: – Dojście	
do	cudu	gospodarczego	zajęło	krajom	azjatyc-
kim	20–30	lat,	więc	trudno	się	tego	spodziewać	 
w	tak	szybkim	czasie	w	Ukrainie.	Zaznaczam,	

odbywało	się	to	w	cią-
gu	20	lat	względnego	
spokoju	 geopolitycz-
nego, przy bardzo ko-
rzystnych	warunkach	
demograf icznych.	 

W	tamtym	okresie	notowano	także	długookreso-
wy	dopływ	kapitału	amerykańskiego.	Np.	Ame-
rykanie	kupowali	produkty	japońskie	podczas	
wojny	koreańskiej.	Nie	było	też	warunków	do	
emigracji.	Dzisiaj	jest	zupełnie	inaczej.	Ukraińcy	
będą	mogli	swobodnie	migrować.

Ponadto w Europie od drugiego kwartału 2022 
roku pojawił się znaczący problem związany  
z surowcami energetycznymi oraz wysokimi ce-
nami prądu i gazu, co jest skutkiem nałożonych 
na Rosję przez Unię Europejską i Stany Zjednoczo-
ne sankcji. Może to ograniczać liczbę podmiotów 
chętnych do inwestycji w Ukrainie i wymuszać na 
nich skupienie się na bieżącej działalności. – Mało	
korzystna	demografia,	mała	liczba	chętnych	
krajów	do	przekazywania	środków.	[…]	Kraje	Unii	
Europejskiej	mają	swoje	problemy,	a	ponadto	

Odbudowa kraju po wojnie 
w aktualnych warunkach odbywa 
się także w inny sposób, niż miało 
to miejsce po II wojnie światowej. 
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jest	przecież	wrogo	nastawiona	Rosja	[...].	Do	tej	
pory	także	nie	została	określona	rola	Ukrainy	na	
arenie	międzynarodowej	– powiedział Piotr Koryś.

W kontekście funduszy inwestycyjnych za-
uważalny jest brak ich jasnego głosu w prze-
strzeni publicznej. Trudno uzyskać jakąkolwiek 
informację medialną, czy wypowiedź bardziej 
szczegółowo opisującą ich plany związane z po-
wojenną Ukrainą. Poza wywiadem Howarda Buf-
feta59, w którym poinformował on o przekazaniu  
2,7 mln USD na po-
moc Ukrainie po swo-
jej rozmowie z Woło-
dymyrem Zełenskim, 
osoby odpowiedzial-
ne za fundusze nie 
udzielają informacji 
publicznych.

Na potrzeby niniejszego raportu udało nam się 
dotrzeć do jednego z analityków inwestycyjnych 
w funduszu zajmującym się tematem rynków 
wschodnich. – Aby	mówić	o	realnym	zainte-
resowaniu	funduszy	 inwestycyjnych	powojen-
nym	rynkiem	ukraińskim,	Rosja	musi	ponieść	
znaczącą	porażkę	na	froncie.	Zapewne	większą	
stabilizację	zapewniłaby	sytuacja,	gdyby	w	ja-
kimś	odległym	kraju	otworzył	się	drugi	front.	[…]	 
W	moim	odczuciu	są	tutaj	kluczowe	trzy	seg-
menty:	nieruchomości,	przemysł	i	przemysł	wy-
dobywczy.	Ukraina	będzie	potrzebowała	środków	
na	odbudowę,	szykuje	się	duża	prywatyzacja.	Nie	
sądzę,	by	ceny	przedsiębiorstw	były	na	poziomie	
realnej	 ich	wartości,	tylko	tańsze	– stwierdził 
w rozmowie.

Mając na uwadze znaczące problemy gospo-
darcze w przeszłości, a także bardzo niepewną 
przyszłość lokowanie środków w Ukrainie po woj-
nie może bardziej przypominać spekulację (na 
której można uzyskać potencjalnie wysoką stopę 
zwrotu), aniżeli inwestycję. Nadzieją mogą być 

59 https://www.cnbc.com/2022/06/13/buffetts-son-donates-2point7-million-to-ukraine-after-zelenskyy-
 meeting.html.
60 https://www.rp.pl/gospodarka/art36815941-ukraina-rozpoczyna-wielka-prywatyzacje-na-liscie-420-
 przedsiebiorstw.
61 Stan na 05.09.2022 r.

prywatyzacje przyciągające długookresowych 
inwestorów, którzy będą otwarci na prowadze-
nie realnego biznesu na Ukrainie. Na począt-
ku sierpnia 2022 roku została zapowiedziana  
w Ukrainie wielka prywatyzacja, która ma 
objąć 420 przedsiębiorstw60. Będzie to też  
w najnowszej historii pierwszy kraj, któ-
ry podczas wojny dokona masowej prywa-
tyzacji. Ukraiński rząd planuje pozostawić  
w rękach państwowych nie więcej, jak 100 
przedsiębiorstw.

 
Jednak borąc pod 
uwagę ambitne plany 
opublikowane w „Ukra-
ine’s National Recove-
ry Plan” przez Natio-
nal Recovery Council, 
może być nierealne 

pozyskanie minimum 250 mld USD środków pry-
watnych w ciągu 10 lat, co miałoby stanowić  
1/3 wszystkich zaabsorbowanych środków pod-
czas odbudowy. Kwoty dotyczące prywatnych 
inwestycji są najtrudniejsze do oszacowania, bo 
zależne są przede wszystkim od warunków pokoju 
i potencjalnej sytuacji ukraińskiej gospodarki 
kilka lat po wojnie. 

6.3. Polscy przedsiębiorcy sektora MŚP 
zainteresowani inwestycjami bądź 
wejściem na rynek ukraiński

Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ 
na rolę polskiego sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy będzie 
miała wewnętrzna sytuacja gospodarcza Polski. 
Obecnie61 przedsiębiorstwa są raczej skupione 
na przetrwaniu, aniżeli inwestowaniu w innym 
kraju lub szukaniu w nim rynku zbytu na swoje 
towary. Według wskaźnika PMI (Purchasing 
Managers Index) odpowiedzialnego za mierze-

Mając na uwadze znaczące 
problemy gospodarcze 

w przeszłości, a także bardzo 
niepewną przyszłość lokowanie 

środków w Ukrainie po wojnie 
może bardziej przypominać 

spekulację niż inwestycję.
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nie nastrojów wśród menedżerów w kontekście: 
aktywności gospodarczej, produkcji, czy za-
mówień – Polska ma obecnie najgorszy wynik 
na świecie, jeśli chodzi o przemysł62. Ponadto 
Polska weszła także w stan recesji gospodarczej 
i posiada aktualnie najszybszą dynamikę spad-
ku we wszystkich krajach Unii Europejskiej pod 
względem wzrostu Produktu Krajowego Brutto63. 
Nie bez przyczyny jest tu oczywiście sytuacja  
w Ukrainie i kryzys energetyczny z tym związany. 
Być może zakończenie wojny wywoła pewien 
entuzjazm na rynkach, co może spowodować, 
że rynek ukraiński stanie się interesujący dla 
polskich podmiotów. 

Niestety, obecnie dane makroekonomiczne po-
kazują negatywne tendencje. W takich warun-
kach przedsiębiorstwom z sektora MŚP coraz 
trudniej jest radzić sobie na rynku lokalnym. Po-
dejmują one już teraz trudne, strategiczne de-
cyzje, ograniczające produkcję, czy w skrajnych 
przypadkach redukujące zatrudnienie. Przykła-
dem może być chociażby firma Cerrad, będąca 
w Europie jednym z największych producentów 
płytek ceramicznych, która została zmuszona 
do wstrzymania części produkcji, a ok. 350 oso-
bom grozi utrata pracy64. Jest to firma związana  
z branżą remontowo-budowlaną: płytki cera-
miczne są wykorzystywane w wykończeniu nie-
ruchomości, które w dużej mierze uległy znisz-
czeniu w Ukrainie podczas działań wojennych. 
Praktycznie nikt z tego typu firm (jak i mniejszych) 
nie będzie czekał na koniec wojny, a Ukraina nie 
będzie docelowym ratunkiem dla ich przed-
siębiorstw, a jedynie opcją na poprawę swojej 
sytuacji i szansą na nowy rynek zbytu.

Głównym problemem trapiącym polski prze-
mysł są ceny energii i surowców energetycz-
nych. Poprzez embargo na rosyjską ropę, gaz, 
a także węgiel – jej ceny zaliczają drastyczne 
wzrosty. Chociażby w przypadku energii elek-

62 https://businessinsider.com.pl/gospodarka/zly-odczyt-pmi-dla-polski-nasz-przemysl-w-najwiekszej-depresji
 -na-swiecie/yj4k9mk.
63 https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8519729,inflacja-pkb-techniczna-recesja-stopy-procentowe-rynek
 -pracy.html.
64 https://www.money.pl/gospodarka/polski-producent-plytek-ogranicza-produkcje-ponad-350-osob-moze
 -stracic-prace-6805574541363936a.html.
65 https://agronews.com.pl/artykul/prad-dla-przedsiebiorcow-drozszy-o-500-proc-taryfy-grozy-juz-u-klientow.
66 https://zpp.net.pl/otwarcie-przedstawicielstwa-zwiazku-przedsiebiorcow-i-pracodawcow-w-kijowie.

trycznej, wzrosły one w ciągu roku aż o 500 proc. 
dla przedsiębiorstw65. Oczywiście, także firmy  
z innych państw zmagają się z wysokimi cenami 
energii. W tym momencie coraz bardziej zaciera 
się różnica w kosztach produkcji. Zakończenie 
wojny w Ukrainie nie musi oznaczać stabilizacji 
energetycznej, gdyż prawdopodobnie bez zmiany 
władzy w Rosji, nie ma aktualnie szans na unor-
mowanie z nią stosunków, co oznacza, że zdjęcie 
embarga na surowce wydaje się nierealne.

W kuluarowych rozmowach przedsiębiorców 
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
Ukraina nie jawi się jako główne rozwiązanie 
ich bieżących problemów ani znaczący impuls 
do rozwoju firm, a jedynie opcja, jaka może się 
pojawić po czasie. Stąd też, choć sytuacja doty-
cząca możliwego dużego rynku zbytu jest przez 
firmy na bieżąco monitorowana, to raczej nie 
podejmują one nakładów inwestycyjnych w celu 
uruchamiania swoich placówek, czy zatrudnienia 
przedstawicieli handlowych na terytorium Ukra-
iny. Należy także zaznaczyć, że firmy zajmujące się 
transportem towarów nie odnotowały większego 
zainteresowania swoimi usługami w minionym 
czasie i nie trwają aktualnie żadne skumulowane 
prace w zakresie pozyskiwania klientów z Ukrainy 
ani także w czasie jej odbudowy. Prawdopodob-
nie w przypadku pojawienia się takiej możliwości 
będą korzystali z pośredników zajmujących się 
handlem z tym krajem i współpracy z podmio-
tami już powiązanymi z nim w przeszłości. Praw-
dopodobnie będzie miało to miejsce poprzez 
organizacje pozarządowe, jak chociażby Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców, który otworzył  
w lipcu 2022 roku swoje przedstawicielstwo  
w Kijowie66. Zauważalna jest też obecność Pań-
stwowej Agencji Inwestycji i Handlu.
 
Mimo wszystko polska gospodarka być może 
skorzysta na odbudowie Ukrainy. Jeśli będzie 
ona absorbować tak ogromne środki, jak się 
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powszechnie zapowiada, to część z nich być 
może zostanie wydatkowana na produkty oraz 
usługi pochodzące z Polski. Wynika to z bliskości 
geograficznej obu krajów. Ważnym czynnikiem 
może być również ogromna ilość Ukraińców 
przebywających w naszym kraju. Dzięki takim 
zasobom ludzkim, jeśli rynek ukraiński stanie się 
atrakcyjny, większość firm będzie miała możli-
wości umożliwiające uczestnictwo w takim rynku. 
 

6.4. Przedsiębiorcy z sektora dużych firm
 
W przeciwieństwie do sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw istnieje zainteresowanie 
odbudową Ukrainy ze strony dużych podmiotów 
prywatnych, zwłaszcza w zakresie projektów 
infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg, 
czy mostów. Podczas pierwszych dni wojny  
w Ukrainie i wzmożonego przyjazdu uchodźców 
do Polski, duże firmy zatrudniały u siebie takie 
osoby w ramach chęci pomocy i to pomimo bra-
ku zapotrzebowania uzupełnienia swojej kadry. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której można było 
zaobserwować większą liczbę Ukrainek wykonują-
cych prace biurowe, często charakterem zbliżone 
do swoich wyuczonych zawodów. Chociażby nie-
które duże kancelarie 
prawne wprowadziły 
program zatrudnienia 
prawniczek z Ukrainy. 
Zazwyczaj wykonywały 
one prace przewidzia-
ne dla asystentek, gdyż nie miały uprawnień do 
wykonywania zawodu w Polsce ani nie znały 
języka. W ten sposób duże polskie podmioty 
mogły stworzyć sobie fundament do ekspansji 
w przyszłości. Głównymi zainteresowanymi są 
tutaj firmy zajmujące się budownictwem.

Podczas nieoficjalnej rozmowy z członkiem zarzą-
du dużej grupy budowalnej zasugerował on, że 
trwają prace projektowe związane z przesyłaniem 
energii elektrycznej z Ukrainy do Polski i będzie to 

67 https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2206-tani-prad-z-ukrainy-dla-polski.
68 https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/art36964341-zelenski-sklada-ue-energetyczna-propozycje
 -ukraina-zastapi-rosje.
69 https://relacje.mirbud.pl/pobierz/822/sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-gk-mirbud-w-2020-roku-pdf.

projekt mający priorytet w niedługiej przyszłości, 
zwłaszcza w kontekście utrzymania embarga na 
rosyjskie surowce. Zauważył to też poseł Prze-
mysław Koperski na konferencji prasowej, która 
odbyła się 25 maja 2022 r. w Sejmie67: – W Ukra-
inie	jest	zlokalizowanych	15	bloków	atomowych,	
które	są	skupione	w	4	elektrowniach	atomowych,	
ich	łączna	moc	produkowanej	energii	to	15	gi-
gawatów.	Możliwości	eksportowe	tego	kraju	to	
7	gigawatów.	[…]	Prąd,	który	płynie	z	gniazdek,	
okupiony	jest	zakupem	importowanego	węgla	 
i	gazu.	 Importujemy	surowce	za	miliardy	euro.	
Jest	szansa	na	tańszy	o	50–60	procent	prąd	 
z	Ukrainy.	W	tym	celu	należy	odbudować	połą-
czenie,	które	świetnie	funkcjonowało	w	latach	
80.	XX	wieku.

Pomimo tego, że 30 czerwca 2022 roku zostało 
uruchomione przesyłanie prądu do Unii Europej-
skiej, stanowi to tylko niewielki odsetek bieżącego 
zapotrzebowania wspólnoty. Wiedzą to duże 
firmy budowlane i będą chciały być częścią tych 
przedsięwzięć.

Do inwestycji w kanały przesyłania energii,  
a także w stworzenie warunków do wydobywania 
surowców zachęca Wołodymyr Zełenski, któ-

ry otwarcie stwierdził, 
że Ukraina jest goto-
wa do bycia krajem 
odpowiedzialnym za 
zaopatrzenie Unii Eu-
ropejskiej w niezbęd-

ne surowce, ale konieczna jest do tego pomoc  
w projektach infrastrukturalnych68.

Należy zaznaczyć, że część dużych firm budow-
lanych (takich jak chociażby Mirbud69) jest już 
od kilku lat obecnych na rynku ukraińskim. W 
przypadku Mirbudu została powołana w 2018 roku 
spółka w Ukrainie, jednakże jej działalność nie wy-
kraczała znacząco poza rozpoznanie możliwości 
potencjalnej współpracy, badanie możliwości 
działania z podwykonawcami, a także poszuki-

W przeciwieństwie do sektora MŚP 
istnieje zainteresowanie 

odbudową Ukrainy ze strony 
dużych podmiotów prywatnych.



Odbudowa Ukrainy

47

waniem rzetelnych dostawców materiałów. Do 
końca 2020 roku nie udało jej się zacząć żadne-
go projektu infrastrukturalnego i wzięła udział  
w trzech postępowaniach przetargowych o łącz-
nej wartości 88,5 mln euro, jednakże żadnego nie 
udało się jej wygrać.

Zainteresowanie realizacją projektów budowla-
nych wyraził także Dariusz Blocher, prezes zarządu 
grupy Budimex, a sama firma zgłosiła się do 
procedury uzyskania zleceń w przyszłości. Mimo 
wszystko, jak wskazuje, na tym etapie trudno jest 
jednoznacznie wskazać, w jaki sposób będzie się 
to odbywało: Sama	procedura	zgłoszenia	nie	
budzi	tutaj	emocji	wśród	firm,	oprócz	tego,	że	
jest	ona	prawdopodobnie	przedwczesna,	gdyż	
nie	znamy	warunków,	na	jakich	będziemy	pro-
wadzili	ewentualną	pracę.	[…]	Nie	wiemy,	co	 
z	finansowaniem	inwestycji,	z	ogłaszaniem	prze-
targów,	kto	to	będzie	robił,	jak	będzie	robił,	jak	to	
będzie	gwarantowane	– stwierdził w rozmowie 
z portalem biznes24.pl70.

Obecnie jedyne czym można się sugerować, to 
porozumienia zawarte w Lugano, które wyzna-
czają ogólne kierunki działania, a także ogólne 
zapisy programów widoczne na rządowej stronie 
poświęconej odbudowie Ukrainy71. Do tej pory nie 
zostały także wyznaczone procedury przetargowe 
i dokładny budżet przewidziany na odbudowę 
kraju. Zgodnie z ukraińskimi założeniami w ciągu 
10 lat ma zostać wydane 150–250 mld dolarów na 
odbudowę i modernizację infrastruktury mieszka-
niowej oraz regionalnej, a także między 120 a 150 
mld dolarów na dostosowanie swojej logistyki do 
krajów Unii Europejskiej. Firmy prywatne, jak cho-
ciażby wskazany wyżej Budimex zaczęły szkolić 
swoje kadry i rozpoczęły współpracę z uczelnia-
mi wyższymi w celu przygotowania ukraińskich 
kadr do realizacji projektów infrastrukturalnych 
zgodnie z nowoczesnymi technologiami. Na tym 
etapie trudno mówić dokładnie, w jaki sposób 

70 https://biznes24.pl/co-z-odbudowa-ukrainy-rozmowa.
71 https://recovery.gov.ua.
72 https://www.wnp.pl/budownictwo/prawie-1200-polskich-firm-zglosilo-chec-odbudowy-ukrainy,617290.html.
73 https://firma.rp.pl/nowe-rynki/art17062471-polska-trzecim-najwiekszym-partnerem-handlowym-ukrainy.
74 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/zamknieto-sklepy-ccc-ukrainie-spolka-wstrzymala-transport.
75 https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/spolki-w-grupie-pko/kredobank.
76 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/wawel-niepewny-biznesu-na-ukrainie.

będzie się odbywać cała procedura. Dotych-
czas do odbudowy Ukrainy zgłosiło się ponad 
1200 firm72, włączając w to wszystkie największe 
przedsiębiorstwa budowlane działające w Polsce. 
Poprzez bliskość geograficzną polskie przed-
siębiorstwa są obecne na ukraińskim rynku. 
Między oboma krajami prowadzona była także 
intensywna wymiana handlowa. W 2020 roku 
Polska była dla Ukrainy trzecim największym 
partnerem handlowym po Niemczech i Chinach73,  
a cała wartość handlu wynosiła 7,36 mld dolarów. 
Głównymi składnikami polskiego eksportu były 
produkty: przemysłu elektromaszynowego (32,4 
proc.), chemiczne (21,2 proc.), rolne (14,4 proc.), 
a także towary przemysłu lekkiego (9,4 proc.).

Należy także zaznaczyć, że od wielu lat w Ukra-
inie działają filie polskich fabryk, jak chociażby 
Cersanit posiadający jeden zakład produkcyjny 
w obwodzie Żytomierskim na zachodzie Ukrainy, 
a inne mają nawet swoje sklepy wystawowe. 
Obecna jest też spółka CCC, będąca w gronie 
20 największych spółek zarejestrowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
i posiadająca 18 sklepów na terenie Ukrainy74. 
Duże polskie firmy od wielu lat, a zwłaszcza po 
2008 roku inwestowały swoje środki w Ukrainie 
i obecne są na tamtejszym rynku. W począt-
kowej fazie działań wojennych zawiesiły one 
tam swoją działalność, jednakże w związku  
z przeciągającą się wojną i nieobejmującą 
aktualnie zachodnich terenów kraju – część  
z nich uruchomiło ponownie produkcję i sklepy. 
Choć funkcjonowanie w takich warunkach nie 
jest łatwe.

Powiązań jest jeszcze więcej. PKO Bank Polski jest 
właścicielem ukraińskiego Kredobanku, który na-
leży do grona 16 największych banków pod wzglę-
dem aktywów i portfela kredytowego75. Udziały 
(48,50 proc.76) w przedsiębiorstwie produkującym 
słodycze – Lasoczi, posiada polski Wawel. 
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Dużym problemem w kontekście konkurencyj-
ności polskiego eksportu do Ukrainy będzie kurs 
hrywny. Poprzez jego dewaluację po 21 lipca 
2022 roku zmniejszyła się opłacalność eksportu, 
na co zwraca uwagę prezes spółdzielni mle-
czarskiej Sierpc Grzegorz Gańsko: – Gwałtow-
ne	zachwiania	kursów	walut	grożą	całkowitym	
brakiem	opłacalności	 importu	dla	ukraińskich	
dystrybutorów77.

Polskie Fakro ma w Ukrainie trzy zakłady pro-
dukcyjne, założone głównie w celu optymalizacji 
stawek celnych w Rosji, aby móc eksportować 
taniej okna na tamtejszy rynek78. Dopóki jednak 
obowiązywać będą sankcje handlowe, a Rosja 
będzie izolowana międzynarodowo, dopóty Ukra-
ina nie będzie krajem nadającym się do ekspansji 
na byłe kraje postsowieckie. Przedsiębiorstwa, 

77 Tamże.
78 https://www.money.pl/galerie/artykul/oto-7-polskich-firm-ktore-moga-stracic-na,54,0,2201654.html.
79 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/poglebiona-i-kompleksowa-strefa-wolnego-handlu
 -ue-ukraina.

które postawiły na tego typu rozwiązania, mogą 
być w nieciekawym położeniu. Rynek ukraiński 
w postaci ok. 40 mln ludzi jest dużo mniejszy, 
aniżeli rynek rosyjski z 144 mln mieszkańców, któ-
rzy dotychczas kupowali produkty wytworzone 
w Ukrainie przez zagranicznych producentów. 
W ramach rekompensaty istotna więc będzie 
minimalizacja stawek celnych podczas eksportu 
dóbr do Unii Europejskiej, które aktualnie wynoszą 
zazwyczaj od 2 proc. do 20 proc. ceny towaru. Od 
2016 roku tymczasowo stosuje się układ o strefie 
wolnego handlu, który obniżył cła na niektóre 
wyroby (np. rolne), a od 2023 roku ma objąć 
minerały79. Niskie stawki celne pozwolą na pro-
dukcję w Ukrainie i konkurencyjność tamtejszych 
podmiotów na rynku Unii Europejskiej, co jest 
istotne z punktu widzenia dużych firm. 
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6.5. Inwestycje zachodnich korporacji
zainteresowanych ukraińskim rynkiem
zbytu i niskimi kosztami produkcji  
w powojennej Ukrainie
 
Ukraina potrzebuje inwestycji zagranicznych i to 
pomimo nadal trwającego na jej terenie konfliktu 
zbrojnego. Zapowiedziany został m.in. program 
dla inwestycji zagranicznych, a jego pomysło-
dawcy chcą w ten sposób uzyskać inwestycje na 
poziomie nawet 400 mld dolarów. Istnieje bardzo 
duże zapotrzebowanie na kapitał zagraniczny, co 
zresztą stwierdziła w wywiadzie Minister Rozwoju 
Ukrainy – Julia Svyrydenko80: Dziś	nie	prosimy	
o	pomoc	humanitarną.	Prosimy	o	 inwestycje,	
które	mogą	zapewnić	Ukrainie	szansę	na	rozwój.	
[...]	Można	powiedzieć,	że	jest	za	wcześnie,	aby	
prosić	o	bezpośrednie	 inwestycje	zagraniczne,	
ale	dla	biznesmenów,	dla	tych,	którzy	są	gotowi	
podjąć	ryzyko	i	rozumieją,	że	ci,	którzy	są	pierwsi,	
osiągną	najwięcej	korzyści.

Inwestorzy zagraniczni mogliby też wykorzy-
stać okres ciągłej niepewności podczas prze-
ciągającej się wojny, aby zbadać możliwości  
i przygotować projekty na czas ustabilizowa-
nia się sytuacji. Co istotne, ze względu na do-
tychczasową korupcję w Ukrainie, jej władze 
proponują, aby podczas inwestycji zagranicz-
nych procedury odbywały się na podstawie 
brytyjskiego prawa antykorupcyjnego. Należy 
ono, obok systemu amerykańskiego, do najbar-
dziej rygorystycznych na świecie. Przewidziane 
zastało także uproszczenie i przyspieszenie 
procedur regulacyjnych i zniesiono ponad 500 
różnych wymagań dotyczących pozwoleń, przy 
okazji proponując rozległe ulgi podatkowe.

Ponadto władze Ukrainy przyznają, że zachodni 
inwestorzy będą potrzebować specjalnej ochro-
ny w postaci uzyskania dostępu do produktów 
ubezpieczeniowych Banku Światowego pokrywa-
jących ryzyko wojny. Wołodymyr Zełenski zdalnie 
otworzył sesję nowojorskiej giełdy, a w swoim 
przemówieniu na tę okoliczność zachęcał kapi-

80 https://www.ft.com/content/7b562f33-b1fd-459d-8b8e-49a05b0cec5a.
81 Tamże.

tał zagraniczny do inwestycji. W spotkaniu brali 
udział przedstawiciele takich firm, jak: Pfizer, S&P 
Global, czy Bank of New York Mellon. Prezydent 
Ukrainy zapewniał w nim o programie prywa-
tyzacyjnym, a także wskazał kluczowe sektory 
gospodarki, w których można ulokować kapitał: 
przemysł wojskowy, energetyka, surowce, tech-
nologia i rolnictwo. Została w tym celu urucho-
miona specjalna platforma internetowa.

Ukraina nie jest krajem, w którym nie występowa-
ła obecność kapitału zagranicznego i zachodnich 
korporacji. Swoje filie, czy zakłady produkcyjne 
mają tam tysiące firm. Od blisko 25 lat na jej ryn-
ku obecne jest np. Nestlé (przed wojną posiadało 
3 fabryki i zatrudniało ok. 5 tys. pracowników), DSV 
(spedycja), UPS (usługi kurierskie), a swoje zakła-
dy produkcyjne ma Carlsberg, czy Coca-Cola81. 
Ukraina nie stanowi dla nich novum. Zagraniczne 
podmioty funkcjonują w Ukrainie w zasadzie od 
momentu uzyskania jej państwowości w 1991 
roku. Podczas pierwszych dni rosyjskiej inwazji 
wstrzymały one działalność, jednak sukcesywnie, 
wraz z przenoszeniem się działań wojennych co-
raz bardziej na wschód kraju, wznowiły produkcję 
czy dostarczanie usług.

Istotną różnicą pomiędzy kapitałem zagra-
nicznym w przeszłości a teraźniejszym jest 
wielki plan prywatyzacji i odbudowy docelowo 
niedoprowadzający do większej oligarchizacji 
gospodarki. Dotychczas firmy budowały swoje 
zakłady, magazyny, czy tworzyły przedstawi-
cielstwa, nie było jednak obecnej na tak sze-
roką skalę liberalizacji rynku wewnętrznego  
z innych sektorów gospodarki, w tym przemysłu 
wojskowego. 

Obecność prezydenta Ukrainy na otwarciu sesji 
giełdowej na Wall Street ma znaczenie mocno 
symboliczne. Wskazuje też na dobre relacje z wła-
dzami i firmami amerykańskimi, przyczyniając się 
do zacieśniania stosunków pomiędzy nimi. Na-
wet przy potencjalnej porażce Ukrainy w wojnie  
z Rosją na wschodzie kraju, dotychczasowo sku-
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mulowany kapitał zagraniczny nie zaprzestanie 
swojego funkcjonowania, ewentualnie widoczne 
będzie przenoszenie większej części przemysłu  
i logistyki ze wschodu na zachód kraju, co zresztą 
ma miejsce w obecnej chwili.

6.6. Praktyczne działania polskich instytucji 
publicznych

Aktualnie jedną z głównych instytucji publicznych 
mających za cel poszerzenie polsko-ukraińskiej 
współpracy gospodarczej jest Ministerstwo Roz-
woju i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji 
i Handlu. Wynika to też z informacji przekazanej 
nam przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Łukasza Jasinę82: – W	zakresie	wspar-
cia	polskich	podmiotów	w	przyszłej	odbudowie	
Ukrainy	Ministerstwo	
Spraw	Zagranicznych	
pełni	 rolę	wspierają-
cą.	Główną	rolę	w	tej	
dziedzinie	odgrywają	
Ministerstwo	Rozwoju	
i	Technologii	oraz	Polska	Agencja	 Inwestycji	 
i	Handlu,	które	w	czerwcu	br.	rozpoczęły	two-
rzenie	bazy	polskich	przedsiębiorców	chcących	
działać	na	rzecz	odbudowy	Ukrainy.	Kolejnym	
działaniem	powinna	być	analiza	specjalizacji 
i	możliwości	firm	zarejestrowanych	w	bazie	oraz	
przeprowadzenie	konsultacji	branżowych,	które	
pomogą	ukierunkować	zaangażowanie	polskich	
firm	na	realizacje	odpowiednich	typów	projektów.

Dotychczasowe działania Polskiej Agencji Inwe-
stycji i Handlu polegały również na powołaniu 
zespołu ds. wsparcia biznesu polsko-ukraińskie-
go. Koordynuje on relokację przedsiębiorstw do-
tychczas działających na Ukrainie oraz pomaga  
w znalezieniu nowych rynków zbytu dla pro-
duktów wcześniej eksportowanych na Wschód. 
Została również uruchomiona specjalna infolinia 
dla firm potrzebujących wsparcia w relokacji 
biznesu z terytorium Ukrainy do Polski. Z dniem 
1 sierpnia 2022 r. aktywowano również formu-

82 Informacja uzyskana z Biura Rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dn. 2.08.2022 r.
83 https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/#formularz-zgloszeniowy.

larz kontaktowy83 dla polskich przedsiębiorstw 
chcących wziąć udział w odbudowie powojennej 
Ukrainy, który zbiera informacje na temat takich 
podmiotów i ma na celu systematyzację dzia-
łań oraz standaryzację branż zainteresowanych 
współpracą.

Zdaniem rzecznika Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych aktualnie najważniejszym zadaniem dla 
Ukrainy jest podejmowanie działań mających na 
celu uzyskanie środków niezbędnych i wspoma-
gających odbudowę kraju na arenie międzyna-
rodowej: MSZ	podejmuje	działania	wspierające	
finansowanie	powojennej	odbudowy	Ukrainy.	
Polska	aktywnie	zabiega	na	różnych	forach	mię-
dzynarodowych	o	wsparcie	finansowe	dla	Ukra-
iny.	Stąd	w	najbliższej	perspektywie	wskazana	
jest	kontynuacja	działań	w	zakresie	wspierania	

wszelkich	inicjatyw	na	
forach	 różnych	 mię-
dzynarodowych	 in-
stytucji	 finansowych	
(m.in.	Bank	Światowy,	
MFW,	EBI,	EBOiR)	oraz	 

w	Unii	Europejskiej	w	zakresie	wsparcia	makrofi-
nansowego	dla	Ukrainy,	[…]	popierania	inicjatyw	
odnoszących	się	do	przyszłego	finansowania,	
[…]	doprowadzenia	do	skutecznych	rozwiązań	
na	szczeblu	europejskim	w	zakresie	możliwości	
konfiskaty	rosyjskich	aktywów	i	ich	przeznaczenie	
na	pokrycie	wydatków	związanych	z	odbudową	
Ukrainy,	zniszczonej	przez	siły	zbrojne	Rosji.

Ponadto Biuro Rzecznika MSZ zaznacza, że  
w pierwszej kolejności priorytetowymi będą 
projekty o znaczeniu infrastrukturalnym po 
zakończeniu działań wojennych, w tym: przy-
wrócenie na zniszczonych terenach elektrycz-
ności, zaopatrzenia w wodę, systemów me-
lioracyjnych oraz podstawowej komunikacji. 
Istnieją także plany systemowego wsparcia 
dla polskich przedsiębiorstw już działających 
na rynku ukraińskim lub planujących rozpocząć 
działalność na tym rynku. W głównej mierze 
opierałyby się one o instrumenty wsparcia dla 

W pierwszej kolejności po
 zakończeniu działań wojennych 

priorytetowymi będą projekty 
o znaczeniu infrastrukturalnym.
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polskich inwestycji bezpośrednich w Ukrainie,  
w tym o ochronę i ubezpieczenie takich inwe-
stycji, opracowanie rozwiązań finansowych (np. 
kredyty wiązane, kredyty eksportowe), instru-
menty wspierające udział polskich przedsię-
biorstw w różnych projektach realizowanych na 
terenie Ukrainy czy podejmowanie wspólnych 
przedsięwzięć polskich podmiotów z podmio-
tami ukraińskimi. Wspomniane rozwiązania 
systemowe sprzyjałyby również wsparciu pro-
mocji na rynku ukraińskim – polskich rozwiązań 
technologicznych, zwłaszcza zidentyfikowanych 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako 
technologie priorytetowe do promocji (techno-
logie dot. cyberbezpieczeństwa, fintech, tech-
nologie rolnicze, medyczne, wodne, inteligentne 
miasta, zielone technologie i drony).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych także po-
twierdza, że od dłuższego czasu prowadzone są 
bardziej szczegółowe rozmowy oraz działania 
związane ze współpracą gospodarczą w odbu-
dowie powojennej Ukrainy, a także te związane  
z promocją polskiej przedsiębiorczości. Zarówno 
wizyty zagraniczne członków kierownictwa MSZ, 
jak i spotkania z delegacjami innych państw  
w kraju coraz częściej zawierają tzw. komponent 
gospodarczy. Udział polskich firm, prezentacja 
ich oferty oraz spotkania z potencjalnymi part-
nerami zyskały swoje stałe miejsce w oficjal-
nych kontaktach zagranicznych. Instrumenty 
naszej dyplomacji ekonomicznej są na bieżąco 
dostosowywane do zmieniającej się sytuacji  
w gospodarce światowej oraz do ewoluujących 
potrzeb i oczekiwań polskich przedsiębiorstw,  
z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia 
na konkretnych rynkach.

W kontekście współpracy pomiędzy podmio-
tami państwowymi, jak np. Spółki Skarbu Pań-
stwa największą rolę w budowaniu pola do 
współpracy ma aktualnie Ministerstwo Aktywów 
Państwowych. Spółki skarbu państwa z kluczo-
wych sektorów, takich jak energetyka, czy bran-
ża paliwowa powinny rozważyć uczestnictwo  
w zapowiedzianej prywatyzacji ze względu na 
realizacje strategicznych celów obu państw. 
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7. Podsumowanie i rekomendacje

Obecnie polscy przedsiębiorcy z sektora małych  
i średnich przedsiębiorstw z powodu wielu trud-
ności na rynku lokalnym, raczej nie są zaintereso-
wani inwestycjami w Ukrainie. Niska siła nabyw-
cza Ukraińców powoduje, że jej rynek nie jest dla 
nich remedium, które rozwiąże problemy nad-
chodzącego kryzysu. Jednak w przyszłości dzięki 
dostępowi do surowców, taniej wykwalifikowanej 
sile roboczej, MŚP może poszukiwać na tamtej-
szym rynku dostawców lub podwykonawców.  
W przypadku uruchomienia znaczącego wspar-
cia w związku z wdrażaniem programu odbudowy, 
rynek ukraiński może stać się bardziej atrakcyjny. 
W przypadku dużych polskich przedsiębiorstw, 
jeśli sytuacja się uspokoi, istnieje szansa na nowe 
inwestycje. Z pewnością Ukraina może też stać 
się atrakcyjna dla wszelkich firm budowlanych 
i tych z sektora energii odnawialnej. 

Polska administracja publiczna skupia się na 
budowaniu miękkich relacji polsko-ukraińskich 
w zakresie biznesu i potencjalnej ekspansji firm 
na rynek ukraiński. Główną rolę będzie odgrywała 
Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu. 

Pomimo że duże międzynarodowe firmy (również 
polskie) pozostaną raczej w Ukrainie po zakoń-
czeniu wojny, potrzebne będzie zdefiniowanie na 
nowo ich roli w ukraińskiej gospodarce. Dotych-
czas Ukraina była dla większości z nich miejscem 
produkcji towarów na eksport na rynek rosyjski  
i kraje obszaru postsowieckiego. Obecnie i w naj-
bliższej przyszłości te kierunki mogą być dla tych 
firm zamknięte, lecz być może dzięki obudzeniu 
popytu wewnętrznego w związku z dotacjami, 
możliwością partycypacji w wielkiej prywatyzacji, 
a także możliwością taniej produkcji – znajdą 
sposób na funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. 
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Synteza raportów i publikacji stworzonych przez 
inne instytucje, zebranie szeregu materiałów,  
w tym opinii ekspertów, pozwoliła nam na oce-
nę dotychczasowych działań i przedstawienie 
naszych rekomendacji dla strony ukraińskiej i jej 
partnerów, którzy będą partycypować zarówno  
w samym procesie odbudowy, jak i jej finan-
sowaniu. Autorzy większości dotychczasowych 
publikacji zgadzają się z tezą, że budowana in-
frastruktura powinna być bardziej nowoczesna, 
bardziej ekologiczna, bardziej użyteczna od tej, 
która została zniszczona przez Rosjan. Mniej ener-
gochłonne osiedla  (a nawet całe miasta) przy-
bliżą Ukrainę do innego celu, czyli niezależności 
energetycznej. Zdecydowane nastawienie się 
na „zieloną odbudowę” jest w pewnym sensie 
sposobem na maksymalizacje dotacji. Ukraińcy 
zdają sobie sprawę, jak ważny jest to temat dla 
władz Unii Europejskiej, dlatego w negocjacjach 
będą używali ekologicznych argumentów, mają-
cych na celu pokazanie, że ukraińska odbudowa 
jest zbieżna z ideami ekologii. Zwracamy uwagę, 
że ekologia jest ważna, ale należy pamiętać, 
że nadmierne wymogi ekologiczne nie powin-
ny spowalniać i skalować kosztów związanych 
z odbudową.

Niewątpliwie integracja z Unią Europejska po-
zwoliłaby uzyskać dostęp do ogromnego rynku 
i wsparcia finansowego, co napędziłoby ukra-
ińską gospodarkę. Dostrzegamy też koniecz-
ność deoligarchizacji, zbudowania niezależności 
i niezawisłości wymiaru sprawiedliwości oraz 
dążenia do standardów państwa prawa, które 
przyświecają Europejczykom. W kwestiach go-
spodarczych również rekomendujemy dążenie 
do wiarygodności i stabilności finansów publicz-
nych, a także zagwarantowanie konkurencyjnego 
środowiska regulacyjnego. To wszystko rzeczy,  
z którymi zgadzają się twórcy wszystkich rapor-
tów dotyczących zagadnienia odbudowy Ukrainy. 
Ponad te niejako oczywiste rekomendacje propo-
nujemy jako własne, w dużej mierze wyłamujące 
się z przyjętej narracji. 

1. WYKORZYSTAĆ WYJĄTKOWY SPOSÓB ZA-
RZĄDZANIA KRAJEM W CELU DEOLIGARCHI-
ZACJI. Próby deoligarchizacji Ukrainy miały 

dotąd ograniczoną skuteczność. Dopóki Wo-
łodymyr Zełenski ma możliwość rządzenia 
poprzez prezydenckie dekrety, konieczna 
jest w oparciu o tę możliwość sprawna mi-
nimalizacja oligarchicznych wpływów i po-
wiązań. W przypadku utracenia możliwości 
sprawowania w ten sposób władzy, Ukraina 
może nie mieć już drugiej szansy na szybką 
i korzystną zmianę swojego systemu. Jed-
nocześnie Ukraina powinna powołać silny 
urząd antymonopolowy, który nakaże podział 
wynikających z oligarchicznych układów 
monopoli, jeśli udowodni ich szkodliwość 
dla rynku. Oprócz silnej instytucji antymo-
nopolowej potrzebne jest uczciwe prawo 
antymonopolowe, które zagwarantuje po-
szanowanie praw własności. 

2. PRYWATYZACJA Z GŁOWĄ, A NIE NA RYMPAŁ. 
Prywatyzacja musi zostać przeprowadzona  
w sposób racjonalny. Najbardziej optymal-
nym pomysłem może nie być przeprowa-
dzanie prywatyzacji jeszcze w czasie wojny. 
Wstrzymując się z prywatyzacją części przed-
siębiorstw do czasu pokoju, będzie możliwe 
uzyskanie lepszych cen za aktywa. Warto 
jednocześnie zastanowić się nad zbudowa-
niem rynku kapitałowego na Ukrainie, tak aby 
móc dzięki temu efektywniej przeprowadzać 
prywatyzację. Nie ma jednak konieczno-
ści, aby na Ukrainie powstała nowa giełda. 
Już teraz ukraińskie spółki są notowane na 
giełdzie w Warszawie, która publikuje nawet 
indeks WIG UKRAIN. 

3. PODATKOWA PRZYSTAŃ. Ukraina powinna 
stać się niezwykle konkurencyjna podatkowo. 
Najbliższe lata dzięki zewnętrznym dota-
cjom i wsparciu humanitarnemu nie będą 
wymagać tak wysokich obciążeń podatko-
wych dla firm, aby zbilansować budżet. Dzięki 
temu można uprościć i obniżyć podatki, tak 
by zachęcić firmy do otwierania swoich filii,  
a także zachęcić specjalistów (szczególnie 
z sektora IT) do rezydencji podatkowej i bu-
dowania innowacyjnej gospodarki Ukrainy. 
Może to również zachęcić część uchodźców 
do powrotu.

4. LUDZKI KAPITAŁ ZAGRANICZNY. W organi-
zacjach antymonopolowych i antykorup-
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cyjnych na kluczowych stanowiskach oprócz 
Ukraińców powinni zasiadać specjaliści z za-
granicy, którzy są mniej podatni na korupcje. 
Ponadto należy zaprosić międzynarodowych 
obserwatorów od nadzoru procesu. 

5. SZYBKA ODBUDOWA DOMÓW. Program od-
budowy bazy mieszkalnej należy rozpocząć 
jak najszybciej, aby mieć możliwość zapro-
ponowania uchodźcom lokum. Czym dłużej 
będzie trwał proces odbudowy, tym większa 
ilość osób pozostanie na zawsze poza gra-
nicami kraju. Finansowanie budowy nowych 
mieszkań powinno zależeć od konkretnych 
przypadków. Tam, gdzie mowa o odbudowie 
zniszczonych obiektów, należy skorzystać 
ze środków pozyskanych z funduszy prze-
jętych od Rosji oraz z zewnętrznych dotacji. 
Następnie mieszkania należy udostępnić za 
darmo, jednak koszty budowy powinny być 
przynajmniej częściowo rekompensowane  
z czynszem. Po upływie odpowiedniego cza-
su i spłaty części kosztu budowy powinny 
stawać się własnością osób, które w nich 
zamieszkały bądź ich potomków. Perspekty-
wa posiadania nieruchomości na własność 
powinna przybliżyć ludzi do podjęcia decyzji 
o powrocie do kraju. Samą odbudowę należy 
realizować przede wszystkim przy udziale 
firm prywatnych.

6. OGRANICZENIE ROLI RZĄDU CENTRALNEGO. 
Decentralizacja kraju powinna przebiegać  
w taki sposób, że władze lokalne powinny 
móc ubiegać się o granty bezpośrednio do 
instytucji, które ich udzielają bez pośrednic-
twa i udziału rządu Ukrainy.

7. PRZEZORNY KRAJ ZAWSZE UBEZPIECZONY. 
Po osiągnięciu pokoju, przedsiębiorstwa  
i osoby prywatne powinny mieć dostęp do 
kredytu, który nie będzie znacznie droższy 
niż w krajach Unii Europejskiej. Aby to osią-
gnąć, ukraińskie kredyty zaciągane przez 
przedsiębiorstwa i osoby prywatne powinny 
zostać ubezpieczone przez rząd ukraiński 
w taki sposób, że w przypadku wznowienia 
konfliktu ubezpieczenie częściowo pokrywa-
łoby odsetki i ratę kapitałową, a w przypadku 
dotknięcia kredytobiorcy bezpośrednio przez 
konflikt zbrojny (np. zniszczenie aktywa, które 

posiada w trakcie bombardowania) kredyt 
byłby pokrywany przez ubezpieczyciela. Po-
zwoli to na obniżenie kosztów ryzyka i stwo-
rzenie funkcjonującego rynku finansowego.

8. ROZDZIAŁ KOORDYNACJI I KONTROLI. Zga-
dzamy się, że koordynacja projektu odbu-
dowy powinna być przeprowadzana przez 
powołaną do tego, centralną instytucję, 
jednak inny organ powinien kontrolować 
sposób wydawania środków w celu unik-
nięcia patologicznych sytuacji. Jednoczesna 
kontrola i koordynacja rodzi pewien konflikt 
interesów. Może zrodzić się wątpliwość, że 
jeśli środki były źle wydawane, to znaczy, 
że jakiś błąd mógł nastąpić w procesie ich 
koordynacji. W takiej sytuacji instytucja ko-
ordynująco-kontrolna może próbować za-
cierać niektóre błędy. Przekazanie całości 
środków bezpośrednio władzom Ukrainy lub 
instytucji koordynującej odbudowę, które 
miałyby same zarządzać środkami, mogłoby 
być problematyczne ze względu na trudność  
w kontroli i ryzyko korupcyjne. 

9. POWOŁANIE SUPERINSTYTUCJI PRZYDZIA-
LAJĄCEJ FINANSOWANIE ZE SRODKÓW PU-
BLICZNYCH. W powstałych raportach wiele 
mówi się o centralizacji koordynacji procesu 
odbudowy, ale warto pomyśleć o scentrali-
zowanym systemie przyznawania środków 
i kontroli. Zgodnie z poprzednim punktem, 
zakładając, że należy rozdzielić funkcje ko-
ordynacyjne i kontrolne, należałoby stworzyć 
instytucję, która byłaby swego rodzaju lu-
strzanym odbiciem instytucji koordynującej 
odbudowę, tyle że odpowiedzialną za przy-
znawanie i kontrole otrzymanych środków. 
Mogłaby powstać z inicjatywy i z udziałem 
najważniejszych instytucji finansujących od-
budowę: Unii Europejskiej, Europejskiego Ban-
ku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego, Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju, rządów państw  
(w szczególności USA) i podległym im insty-
tucjom. Wymienieni interesariusze mogliby 
oddelegować swoich przedstawicieli do tej 
instytucji, a ta w sposób spójny mogłaby 
oceniać projekty tworzone przez rząd Ukrainy, 
władze samorządowe, czy instytucje koor-
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dynujące odbudowę. Instytucja konsolido-
wałaby różne strumienie finansowania ze 
środków publicznych, przydzielała je, okre-
ślając kamienie milowe i podział na transze, 
a także na bieżąco kontrolowałaby postępy 
w ich wydatkowaniu. Jeśli każda instytucja 
będzie finansowała oddzielnie różne projekty, 
napływ środków może przebiegać w sposób 
nieskoordynowany, nierównomierny. Innymi 
korzyściami z zastosowania takiego systemu 
jest ograniczenie biurokracji, gdyż procedury 
pozyskiwania publicznych środków zostałyby 
wystandaryzowane, nie musiałoby istnieć 
wiele instytucji kontrolnych weryfikujących 
postępy, a także nie musiałoby istnieć wiele 
organów antykorupcyjnych szczebla między-

nawowego. Taka instytucja dzięki szerokiej 
współpracy z interesariuszami i organem 
koordynującym odbudowę mogłaby przy-
spieszyć proces odbudowy. Oczywiście nie 
wykluczałoby to możliwości występowania 
inicjatyw bezpośrednio realizowanych przez 
sektor prywatny bądź instytucje, które nie 
wezmą udziału w tworzeniu takiej instytucji. 
Udział w takim systemie byłby dobrowolny  
i raczej nie byłby skierowany do inicjatyw 
niepublicznych. Takie rozwiązanie jest roz-
sądne tylko pod warunkiem, że faktycznie 
wymienione instytucje będą chciały wspól-
nie działać w ramach jednej organizacji, 
a także jeśli sam organ będzie organem 
decyzyjnym z ramienia tych instytucji. 
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