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Plan Marshalla dla Ukrainy to aforyzm, który już na stałe wszedł do światowych mediów. 

Szczególnie w Polsce ta problematyka jest podejmowana ze względu na zacieśnione relacje 

polityczne ukraińsko-polskie oraz potencjalny udział polskiego biznesu w infrastrukturalnej 

i ekonomicznej odbudowie naszego wschodniego sąsiada. Z Panem prof. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu Marianem Gorynią porozmawialiśmy o szerokim spectrum tego 

zagadnienia.  

 
Czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? 

Tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę, unijni decydenci polityczni zakomunikowali chęć przyjęcia 

Ukrainy w ramy UE jako polityczne wsparcie dla tego kraju w trudnym momencie. Choć, 

specjaliści od szeroko rozumianej geopolityki nie wiązali z tym żadnych praktycznych działań 

w krótkim terminie, to długoterminowo Ukraina ma szanse znaleźć się wśród członków 

wspólnoty europejskiej. Co więcej, akt ten może mieć silny wpływ na odbudowę Ukrainy po 

zakończeniu wojny. Wskazuje na to nasz ostatni gość w rozmowie na kanale YT prof. Marian 

Gorynia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPTO6w95doI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iPTO6w95doI&t=3s


W jakim stopniu jednak taki scenariusz jest prawdopodobny? Czy nie wykazujemy się 

nadmierny optymizmem? Okazuje się, że wejście Ukrainy do ponadnarodowych 

demokratycznych organizacji, jak UE i NATO jest możliwe i takie posunięcie w ciągu 10 lat 

uzasadnia realizm – nie hurraoptymizm. 

 

 

 

Jakie są koszty odbudowy gospodarki Ukrainy? 

Co chwile padają nowe liczby nt. kosztów powojennej odbudowy Ukrainy. Początkowo mówiło 

się o 250 mld dolarów, a obecnie padają nawet liczby w okolicach 1 bln dolarów. 

 

Jak słusznie podkreśla ekonomista PTE, koszt obudowy ukraińskiej gospodarki zależeć będzie 

od trwania wojny i jej końcowego „wyniku”. Im dłużej trwa wojna, tym ekonomiczny koszt 

Planu Marshalla dla Ukrainy jest coraz wyższy. 



Istotną rolę mogą i powinny odgrywać rosyjskie aktywa zamrożone przez zachodnie sankcje, 

których wartość szacuje się nawet na 500 mld dolarów. 

 

 

Ukraina musi poddać się reformom 

Ekonomiczna, a także społeczna efektywność środków powierzonych na powojenną 

odbudowę gospodarczą na Ukrainie w dużej mierze zależeć będzie od ogólnych reform 

strukturalno-ekonomicznych. Trudno bowiem będzie nawiązywać relacje biznesowe z 

zachodnimi inwestorami i szeroko rozumianym biznesem, jeżeli toczyć się będzie korupcja 

wskazywana przed wojną jako główna bolączka ukraińskiego systemu polityczno-

gospodarczego. 

 

 

 

Polski biznes może i powinien uczestniczyć w odbudowie Ukrainy 

Wiele mówi się o potencjalnych korzyściach dla polskiej gospodarki odnośnie do 

ukraińskiego Planu Marshalla.. W 2020 roku Polska była trzecim co do wielkości eksporterem 

do Ukrainy. Biorąc pod uwagę, że Rosja przestanie dostarczać dobra Ukrainie, a Chiny mogą 

ograniczyć eksport do tego kraju ze względu na ciche wspieranie Rosji, Polska ma realne 

szanse zostać numerem jeden. W takiej sytuacji nasz kraj zostałby głównym beneficjentem 

rozszerzenia się rynku zbytu na Wschodzie. 

 



 

 

Co więcej, jak podkreśla nasz rozmówca, podjęto już pewne działania w tej kwestii. Powstała 

baza, która zawiera firmy potencjalnie mogące zaangażować się w proces odbudowy. 

 

 

Jakie branże są najbardziej zainteresowane współpracą z Ukrainą? Mowa przede wszystkim o 

branży budowlanej, farmaceutycznej i ICT (Information and Communications Technology). 

 

 

 

Dużą rolę powinno w tym przypadku odegrać państwo poprzez wsparcie polskiego biznesu 

chcącego się zaangażować w gospodarczą pomoc dla Ukrainy. Polskie firmy są na tyle 

konkurencyjne, że przy odpowiedniej pomocy rządu może uzyskać duże korzyści z tego 

przedsięwzięcia. 

 



 

 

Plan Marshalla dla Ukrainy i umorzenie długów 

W lutym br. profesor Grzegorz Kołodko zasugerował, że Zachód powinien umorzyć długi 

Ukrainie. Opinie tą podziela także prof. Marian Gorynia. 
 

 

 

Co więcej, nie jest to oznaka nadmiernej „lewicowości” ekonomicznej wykraczającej poza 

realne możliwości wsparcia dla Ukrainy. 

 

 

 

https://obserwatorgospodarczy.pl/2022/02/27/prof-kolodko-umorzmy-dlugi-ukrainie/
https://obserwatorgospodarczy.pl/2022/02/27/prof-kolodko-umorzmy-dlugi-ukrainie/

