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Foreword
 

Two complementary perspectives on Ukraine’s future and Western assistance

We present here “How to reform Ukraine in wartime” by Piotr Arak, director of the Polish 
Economic Institute, at the Abraham Stern Foundation’s invitation. This is the second in  
a series of reports on Ukraine’s future.1  Both reports published by the Foundation present 
complementary perspectives on Ukraine’s future. 

Both reports’ authors have no doubt that, from the perspective of both Ukraine and the West,  
the most desirable military and political scenario is one in which Ukraine wins the war and  
regains  all the territory it has lost since 24 February 2022. The worst and most dangerous  
scenario would be any in which it loses sovereignty to Russia. The authors also agree that  
the West should  provide Ukraine with weapons and toughen the sanctions on Russia so that  
the costs for Moscow of continuing the war are as high as possible. Both authors also  
consider optimal strategies for Ukraine and the West strategy in a situation in which victory 
for Ukraine and the signing of peace agreements on conditions acceptable to Kyiv is not  
a realistic scenario for the foreseeable future. 

Stern’s first report by Stefan Kawalec warned – amid the highly likely scenario of  
a protracted war that could destroy the country completely – that Ukrainians’ current  
pro-European and pro-NATO enthusiasm could gradually turn into bitterness and frustra-
tion. For this reason he believes that if there is no realistic chance of victory for Ukra-
ine it is in the interest of Ukraine and its Western allies to bring about a lasting ceasefire 
in which Ukraine retains sovereignty over territory currently under Russian control.  
He believes that if Ukraine wins or there is a ceasefire that preserves Ukrainian sovereignty, 
Ukraine has a really change to achieve spectacular economic success as long as it carries 
out domestic reforms and is guaranteed access to the EU market. 

Piotr Arak, the author of this report, believes that neither a Russian surrender nor a ceasefire 
respecting Ukrainian sovereignty is a realistic prospect in the foreseeable future.  The war  
could go on for years. For this reason, he argues that to avoid complete devastation  
Ukraine’s civil and economic recovery cannot wait and must begin right now. He proposes  
a pathway to reform Ukraine and rebuild its economy while the war continues. 

Michał Kamiński
President  

of the Foundation

Abraham Stern Foundation, Warsaw/New York, 8 August 2022

David Liebers
Deputy President  
of the Foundation 

Stefan Kawalec
Chairman of the  

Foundation’s Board 

English version

1The first report was: Stefan Kawalec, Ukrainian economic scenarios and their consequences for Poland, Abraham Stern Foundation, Warsaw, 1 July 2022,
https://fundacjasterna.pl/Ukrainskie%20Scenariusze%20Gospodarcze_05072022.pdf?_t=1657553776
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How to reform Ukraine in wartime 

1. The draft international Recovery and Development Plan is worth an estimated EUR 750 billion. 
For it to succeed, adopting realistic goals, accounting for anti-corruption efforts and focusing on 
economic growth in the absence of an agreement with Russia will be key. 

2. A scenario of frozen conflict looks increasingly likely. For this reason, the process of  
designing the tools for Ukraine's recovery and reform cannot wait until the end of the war, 
as the state might not live to see it.

3. Ukraine's civil reconstruction must begin today. Huge areas of the country are largely free 
from fighting; that is where we must seek to introduce normality to revive the Ukrainian  
economy. The nature of the assistance must vary depending on where it is going, with 
Ukraine divided into frontline regions, relatively safe ones, and those "deep behind the line" 
which are now home to IDPs.

4. Ukraine must introduce anti-corruption mechanisms to minimise embezzlement of aid. 
Aid must be disbursed in a transparent fashion to reduce the risk of individual foreign  
donors forcing the selection of solutions that serve their interests first and foremost rather 
than those most beneficial to Ukraine's development. 

5. Countries outside the EU must be involved in the recovery process. It may be necessary to 
create a bank or fund, or to use the EBRD to involve non-EU countries and give them "joint 
ownership" of the process. The Three Seas Fund, with the participation of several Central 
European countries and the US, could be a starting point for financing infrastructure projects 
in Ukraine.

6. Russian assets in the West and, above all, the foreign assets of the Russian central 
bank should be frozen as collateral for possible future reparations. What is needed is 
an international agreement that would help state governments use seized funds. This 
must not be an individual action that can be challenged in international courts. Seized  
assets could prove to be a good bargaining chip during peace negotiations and could be 
used for the benefit of Ukraine.  

7. Ukraine must be allowed to participate in decisions on the use of funds for recovery.   
If the international community is to contribute huge resources to the reconstruction  
process, it must have the right to control and co-determine how these funds are used.  
Local authorities should have an important role in the disbursement of funds, and projects 
should be co-financed  from local funds so they are not fully dependent on external funding. 

8. The milestones in Ukraine’s development should be: OECD membership, joining the 
EEA, EFTA or the "Partnership without enlargement" formula, and finally joining the EU.   
A solution should be sought to guarantee Ukraine access to the single European market as 
soon as possible, given that the process of obtaining EU membership will be a lengthy one.

08.08.2022Piotr Arak
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Introduction
In the Abraham Stern Foundation’s first report on Ukraine’s future, Stefan Kawalec2 drew  
attention to the fact that in the event of either victory against Russia or a permanent truce with 
preservation of sovereignty, Ukraine has the opportunity to achieve spectacular economic suc-
cess if it carries out internal reforms and gains access to the EU market. In doing so, the author 
recalled the view formulated several decades ago by the émigré journalists and activists Jerry 
Giedroyć and Juliusz Mieroszewski that the sovereignty of Ukraine, Lithuania and Belarus is 
strategically important for the Republic of Poland because their enslavement by Russia opens 
the way for Poland’s own subjection.3 Kawalec claimed that significant economic development 
by a sovereign Ukraine will increase Poland’s security. I agree, which is why I think it is neces-
sary to maintain Ukraine’s economic potential at all costs.

Both the conclusion of a peace treaty crowning Ukraine's victory and the achievement of a la-
sting truce with the preservation of Ukraine's sovereignty are highly unlikely in the foreseeable 
future. The scenario of a long-lasting frozen conflict is becoming more and more realistic. For 
this reason, the process of reforming and rebuilding Ukraine cannot wait until the end of the 
war, because the country may not live to see it.4 Reforming Ukraine and rebuilding the economy 
must begin today.

I. Draft Recovery Plan 

The draft Ukrainian Recovery and Development Plan with an estimated value of EUR 750  
billion was presented on 5 July at the International Conference for the Recovery of Ukraine  
in Lugano, Switzerland.5

The government in Kyiv emphasised that the plan was created under its leadership and  
recognised as the main framework document setting the direction for the recovery process.6  
In the coming months, numerous countries, trade unions, international financial organizations, 
think tanks and consulting companies are likely to present further proposals that will enrich the  
discussion and improve the quality of the final product.

It is worth noting that the Lugano Declaration was signed by representatives of over 40  
countries, as well as multilateral organisations such as the European Investment Bank and the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

The principles from Lugano  that will lead the recovery prioritise the following: 

1. Partnership (Kyiv seeks to lead the recovery process and implement it in cooperation with 
its international partners).

2. Reform.

3. Transparency, accountability and the rule of law.

4. Democratic participation.

5. Multi-stakeholder engagement.

6. Gender equality and inclusion.

7. Sustainability.

2Kawalec, S (2022), Ukrainian economic scenarios and their consequences for Poland, Abraham Stern Foundation, https://fundacjasterna.pl/Ukrainskie%20Scenariu-
sze%20Gospodarcze_05072022.pdf?_t=1657553776 [accessed: 22.07.2022].
3Giedroyć, J., Mieroszewski, J. (1974), Rosyjski ‘kompleks polski’ i obszar ULB\, “Kultura”, no. 9.
4Haass, R. (2022), A Ukraine Strategy for the Long Haul. The West Needs a Policy to Manage a War That Will Go On, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/
articles/russian-federation/2022-06-10/ukraine-strategy-long-haul [accessed: 22.07.2022].
5Ukraine Recovery Plan (2022), https://recovery.gov.ua/en [accessed: 22.07.2022].
6Shmyhal, D. (2022), In the Lugano Declaration of the Conference, the heads of state and government pledged to support Ukraine on its path to recovery, https://www.
kmu.gov.ua/en/news/denys-shmyhal-u-deklaratsii-konferentsii-v-luhano-hlavy-derzhav-i-uriadiv-zoboviazalysia-pidtrymuvaty-ukrainu-na-ii-shliakhu-do-vidnovlennia 
[accessed: 22.07.2022].
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Nevertheless, at present that plan resembles an approximate wish list generated by various  
national government bodies. Yet unlike in previous Ukrainian documents of this type, the  
emphasis is much more on digitisation and integration with the EU. Following the strong dec-
laration by member states and the Commision, every decision made by Kyiv will have to be 
coordinated with those made in Brussels, especially in the context of climate policy, the rule of 
law and competitiveness.

The tense situation on the battlefield will dictate that armaments remain the first priority. The 
war is not over and there is no clear prospect of it ending. The possibility that Ukraine might be 
left to face its aggressor alone,  while also dealing with poverty, food shortages and unemploy-
ment should make us think about how to begin the recovery process amid positional warfare 
and then implement strategic goals: OECD membership, and European Economic Area (EEA) 
or EU accession, while emphasising that this is a long process.

II. The military scenario: positional warfare

A growing number of Western experts7 and politicians8 warn that it is too early for optimism. 
They fear that the war in Ukraine will turn into trench warfare, like the First World War, with both 
sides entrenching themselves and suffering huge losses in attacks and counterattacks that 
do not move the frontline. In this scenario, the war could go on for months or even years. This 
could have very serious consequences.

The West’s main concern is energy and food security. Maintaining support for Ukraine at the 
current level will also be a problem. It weighs heavily on economies affected by COVID-19,  
although many politicians, especially in the US, admit that they have no alternative: the con-
sequences of a Russian victory would be too serious to stop supporting Ukraine.

Russia’s massive losses and spending on the war mean that a defeat would be the end of the 
Putin regime. He will therefore continue until he can declare victory or something that he can 
"sell" to Russians as victory. Meanwhile, Ukraine is fighting for survival – and will fight until  
the end, too. At this point, a negotiated solution seems extremely unlikely. Neither side wants  
to stop fighting, so the most likely scenario is several years of war. There is even talk of  
a "frozen conflict" that could drag on for more than a decade.9 

There is also the question of what exactly counts as victory for Ukraine. The Ukrainians say 
they want to push out the Russians from their territory completely. The Americans claim that 
Kyiv will decide what peace conditions satisfy it and that their support seeks to improve the  
Ukrainians’ position at the negotiating table. However, many Western politicians, led by Pre-
sident Emanuel Macron, believe that the best end to the war would be to quickly sign a pe-
ace treaty to allow Putin to save face at home. Ukraine would have to agree to far-reaching  
concessions. The Baltic States and other countries in Central Europe will not accept this.  
Lithuanian Minister of Foreign Affairs Gabrielius Landsbergis openly admitted that any territory 
Ukraine gives up to Russia will transform the world order based on treaties and international 
law into one based on the law of the jungle. This means that the peace process might end in 
several years or even a decade. For this reason, designing tools for Ukraine's recovery and  
reform cannot wait until the end of the war, as the country might not live to see it.

7Burrows, M.,  Manning, R.A. (2022), Three possible futures for a frozen conflict in Ukraine, New Atlanticist, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/three-
-possible-futures-for-a-frozen-conflict-in-ukraine/ [accessed: 22.07.2022].
8Sands, L. (2022), Ukraine war could last for years, warns Nato Chief, BBC, https://www.bbc.com/news/world-europe-61856144; Sabbagh, D. (2022). Russia-Ukraine war 
could last for years, say western leaders, “The Guardian”, https://www.theguardian.com/world/2022/jun/19/russia-ukraine-war-could-last-for-years-nato-jens-stolten-
berg [accessed: 22.07.2022].
9An example of this kind of dispute is the conflict over Nagorno-Karabakh between Azerbaijan and Armenia, which began with the collapse of the Soviet Union. The 
enclave in Azerbaijan’s territory, inhabited in part by Armenians, has been under Armenia's control since it won a war in the early 1990s. Over the past three decades – 
although while it has not been a “frozen conflict” – military action has been incidental, and neither side has been able to end the deadlock.
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III. How can Ukraine’s recovery begin if there is no peace agreement? 
• What needs to be done now, while the fighting is still underway?

• It would be a mistake to delay civil reconstruction until the end of the war. Vast are-
as of the country are largely free from fighting; we must try to introduce normality in 
these regions to revive the Ukrainian economy. With millions of IDPs and dilapidated 
infrastructure, Ukraine will not be able to support itself for years – or even decades. 
An impoverished or dysfunctional state of Ukraine’s size and importance on the edge 
of Europe would be susceptible to future aggression and a source of economic and 
political instability.10

• Temporary transport infrastructure, such as pontoon bridges and other temporary  
essential infrastructure, could help export millions of tonnes of grain. Ukrainian far-
mers need support with planting and harvesting this year, as well as larger warehouses. 
As part of its assistance, the US has proposed to build temporary grain silos along the 
border with Poland.11

• Essential transport, energy and water supplies have to be restored, and temporary  
housing solutions will be needed to create the conditions for reconstruction. Ukraine 
could benefit from the experience of other developed economies that have suffered 
nationwide disasters and updated their contingency plans for the future. Examples  
include the 2010/2011 earthquakes in New Zealand, as well as other cases from  
Japan, Italy, Mexico, the US and so on.

 
• How should reconstruction begin? Should there be regional differentiation? 

• Yes, the aid must be of a completely different nature, depending on whether or not an 
area has been affected by the fighting. At the same time, the risk of further escala-
tion should be taken into account. Military aid and the military infrastructure (railways 
or roads for transporting aid) are necessary in the areas affected by fighting. This  
assumes that, in line with capitals’ declarations, military aid is being provided, and 
countries that fail to deliver on their promises are under pressure from international 
organisations and the US.12  

• Ukraine’s division into regions requiring aid has been very well described by the Centre 
for Economic Policy Research13: 
• Frontline regions:  

• Humanitarian aid (food, fuel, medicine). 
• Technical support for evacuating industrial potential (wherever feasible  

or purposeful). 
• Technical support for government planning efforts (in these regions,  

the economy will probably be quasi-nationalised in most sectors). 
• Logistical support to maintain these regions’ connectivity. 

• Relatively safe regions:  
• Technical support for relocating industrial potential.
• Employment/business programmes for IDPs. 
• Technical support for organising logistics. 
• Support for the digital mobility of relocated companies/IDPs (enabling them 

to work/live productively outside major agglomerations, supporting the "distri-
buted" economy). 

10Bloomberg (2022), Start Planning the Reconstruction of Ukraine Now,  https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-07-04/the-west-should-start-planning-the-
-reconstruction-of-ukraine-now?fbclid=IwAR0ZncvbNQogXA2SJkvCUc8NqR8LgC-yLwa4hW3mggq_C_HWCtLv6yiLa2Q [dostęp: 22.07.2022].
11Hooper, K., Lee, M. (2022), Biden: U.S. to build silos on Poland border to export Ukrainian grain, Politico, https://www.politico.com/news/2022/06/14/biden-u-s-to-
-build-silos-on-poland-border-to-export-ukrainian-grain-00039455 [dostęp: 22.07.2022].
12Antezza, A. et al. (2022), The Ukraine Support Tracker, Kiel Working Paper, https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/ [dostęp: 
22.07.2022].
13Becker, T. (2022), A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine, CEPR Press.
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• Support for additional transport corridors for incoming humanitarian aid and 
exports out of Ukraine. 

• Building housing and infrastructure with particular emphasis on modular 
construction.

• Building local capacity for rapid-response activities for frontline regions.
• Deep behind the line:   

• Special economic zones for Ukrainian enterprises in neighbouring countries; 
for example, refugees receive employment opportunities and connections with 
Ukraine (producing humanitarian aid, opening back offices for service compa-
nies, providing safe havens for engineering and R&D, and so on) Virtual econo-
mic zones for IT companies in Ukraine such as Diia City could serve as a model.

• Support in the creation of additional transport corridors for incoming humani-
tarian aid and exports out of Ukraine.

• Building housing and infrastructure with particular emphasis on modular  
construction.

• Mobilisation of potential participants who can help frontline regions.

• How would a frozen conflict affect recovery? 
• Ukraine’s ports need to be freed (e.g. to transport grain) to support the recovery. 
• Security guarantees are essential for successful private involvement in the recovery 

(and an influx of FDI). This would need a financial insurance system backed by the  
public system (with the participation of international financial institutions, among 
others), as well as the possibility of extending military protection to selected invest-
ments to safeguard against missile or air attacks.

IV. What rule of law and anti-corruption mechanisms should be included  
      in the conditionality system for Ukraine obtaining funds?
• What kind of a reporting and monitoring framework for the risk of fraudulent activity is 

needed? 

• To consolidate Ukraine’s pre-war achievements related to accounting for public  
spending, anti-corruption mechanisms should include the obligation to use the  
Prozorro e-procurement system (prozorro.gov.ua) for most contracts carried out with 
funders’ participation. This would mean that all public contracts awarded within the 
framework of the recovery programmes above a certain value should be processed via 
this system.   

• To increase the public accountability of spending and avoid conflicts of interest, infor-
mation on projects should be available online in the form of lists of beneficiaries and 
subcontractors.

• As part of the EU accession process, the Commission administration as well as the 
OECD will recommend certain remedial actions that increase transparency. However, 
the partners may deem these internal mechanisms insufficient. It may therefore be 
necessary to appoint an additional external auditor or select an existing international 
body to perform this task.

• What fraud risk management system should be used? What reporting system  
should be in place?

• The government should ensure transparent decision making for the allocation and 
use of reconstruction funds and the accountability of all levels of government. This is 
especially important as audit reports published before 2022 mention, for example, po-
litical influence over the distribution of intergovernmental grants that have been used 
for political campaigning in local constituencies. Ukraine is therefore advised to esta-
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blish mechanisms to monitor the effective, efficient and transparent use of funds from 
international subsidies.

• Introduce a mandatory preventive audit of public procurement procedures for invest-
ments above a certain value, such as EUR 10 million, before signing the final contract 
and starting the investment.

• Transparency is needed not only because of the risk of corruption on the part of 
Ukrainian beneficiaries. There is also a serious risk that individual foreign donors will 
expect Ukraine to choose solutions that serve their interests first and foremost rather 
than those most beneficial to Ukraine's development.

• Could off-the-shelf solutions work?

• Not directly, but solutions from EU cohesion policy could serve as a starting point  
(adapted to Ukraine’s capabilities, with unavoidable simplifications). Central Europe’s 
experience spending funds is so convincing that it could be replicated. In particular, 
Poland should share its experience in spending funds efficiently and on the intended 
purpose.

• OLAF's experiences and programmes implementing cohesion policy funds in Romania 
and Bulgaria can serve as valuable lessons making spending more accountable and 
increasing local organisations’ capacity to fight fraud.

• The OECD recommends14 that the Ukrainian government use the Support Tool for  
Effective Procurement Strategies (STEPS), which should be used in the case of large 
infrastructure projects. Ukraine would benefit from the deliberate opening of every nth 
major project (for example, every fifth project worth over EUR 100 million) exclusively 
to international competition. A strong presence of international experts is also advisa-
ble on the buyer's side. The aim would be to create benchmarks that other projects in 
Ukraine could be compared against.

• Are more drastic steps needed – that is, an international supervisory body with the power 
to suspend contracts and grants?

• Rather than establish new international agencies, Ukraine should be obliged to secure 
the independence and fully establish the legislative framework for the National Anti-
-Corruption Bureau (NABU), the Special Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAPO), the 
High Anti-Corruption Court (HACC) and the Asset Recovery and Management Agency 
(ARMA). These organisations should receive special funding for capacity building to 
expand their technical and operational capabilities independently of national funding. 
These local agencies should be required to work closely and continuously with donors.

• Nonetheless, donors should secure the right to suspend funding in the event of serious 
violations of established anti-fraud mechanisms or if the programme fails to progress 
towards strategic goals.

• To what extent should/can Ukraine's freedom of action – and even part of its sovereignty –be 
limited when it comes to the use of funds?

• Funds should be withdrawn or retained if the aid is directed towards activities incon-
sistent with the framework objectives adopted.

• Based on the Centre for Economic and Policy Research’s suggestion,15 the European 
Commission16 has proposed that a new joint institution be established: a Ukraine 
Reconstruction Platform managed jointly by the Commission and the Ukrainian autho-
rities. However, due to donors’ different interests, this might not be the only platform.

14OECD (2022), The architecture of infrastructure recovery in Ukraine, OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine, https://www.oecd.org/ukraine-hub/
policy-responses/the-architecture-of-infrastructure-recovery-in-ukraine-d768a2e4/ [accessed: 22.07.2022]. 
15Becker, T. (2022), A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine, CEPR Press.
16EC (2022), Ukraine Relief and Reconstruction, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3169 [accessed: 22.07.2022].
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V. How can non-EU countries be motivated to the effort to reconstruct  
     Ukraine?  
• What institutional structure is needed to ensure non-EU countries’ engagement, especially 

that of the US?
• For non-EU and non-G7 countries, it may be necessary to establish a bank or fund, 

or use the EBRD to involve non-EU countries and give them “joint ownership” of the 
process. A permanent institution for non-G7 countries that issues loans and therefore 
has the capacity to help other countries in the future could help bring in international 
partners.

• The Three Seas Fund, with the participation of several Central European countries and 
the US, could be a starting point for financing infrastructure projects in Ukraine.

• Transatlantic cooperation on Ukraine’s recovery is inevitable. Without US involvement, 
Ukraine's modernisation efforts may be vulnerable to European domestic interests and 
attempts to channel reconstruction funds in Ukraine to European firms. The US must 
have its own representation in the independent, EU-associated agency managing the 
reconstruction.

 

• Should it be a new institution or an informal coordinating mechanism? 
• CEPR has produced a framework for designing development institutions. One option 

is an EU-owned standalone agency, as with the Marshall Fund after the Second World War. 
An informal mechanism could lead to recovery steered by donors and result in corruption. 

• What should the role of the Commission, EBRD, EIB, member states and the G7 in the  
steering structure be?
• The US, EU countries and Canada should lead the recovery committee together with 

Ukraine. Ukraine should own the process, but the agency must be able to halt the flow 
of money if corruption, an increase in oligarchs’ influence in Ukraine or a departure 
from modernisation macro-goals is detected.

• How should Russian and Chinese influence on international financial institutions such as 
the World Bank and IMF be dealt with?
• China and other countries that have not condemned Russia’s invasion of Ukraine  

should be allowed to contribute to the recovery. Their influence on decision-making 
should be limited due their ambivalent political reaction to the invasion and tendency 
to vote in line with Russia's interests in the UN. For this reason, the link to the core of 
the West – the EU – will be crucial for the success of the agency allocating funds for 
Ukraine’s recovery.

VI. How should seized Russian property be used?

• Is separate national and international legislation needed? 
• International law currently states that the property of convicted war criminals can be 

used to compensate victims of war.
• There have been previous cases of seized assets being used as reparations for damage 

to property caused by war. For example, the Iraqi government transferred more than 
USD 52 billion to victims of Saddam Hussein's invasion of Kuwait (the last of it was 
paid out in 2021).

• An international agreement that would help governments use the seized funds is needed. 
It cannot be an individual action that could be challenged in international courts.

• Russia has launched an invasion contrary to international law. It is murdering civilians 
and should be punished. Just as the West created new categories of international 
crimes after the Second World War, it can now agree on new rules reducing economic 
ties with the country responsible for the invasion and genocide.
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• Can we use the Russian central bank’s assets for the recovery?

• It must be clear that the aggressor will pay for the war and pay the victims reparations. 
Russia's total foreign exchange reserves amount to USD 600 billion; half of them are 
in the Russian Federation. Central bank reserves held outside Russia have been fro-
zen and Moscow cannot use them now. However, these assets are still considered 
Russia’s property. So far, not all the funds have been located; only a third of the funds 
directly owned by Russia's central bank are frozen. The remaining assets are being 
kept in South Asia and Africa via third parties.

• In a joint statement, the finance ministers of Estonia, Latvia, Lithuania and Slovakia 
called on the EU to create a new source of financing for the reconstruction of cities and 
towns in Ukraine using the Russian central bank’s frozen assets so that Russia is held 
accountable for its actions and pays for the damage it has done. The seized assets co-
uld prove to be a good bargaining chip in the peace negotiations, but only if Russia is in 
need. China's economic assistance to Russia could limit the likelihood of this scenario.

• The seizure and transfer of the Russian central bank’s assets to the reconstruction 
fund could discourage other countries around the world from keeping their reserves in 
dollars or euros for fear that they would be seized during other conflicts. It must be re-
membered that, from the perspective of some countries in Asia, South America, Africa 
or even Europe, this conflict is only regional in nature.

• Representatives of the Biden administration fear that if the Russian central bank’s as-
sets are seized Washington will not be able to offer easing of sanctions as an incentive 
in the event of negotiations between Ukraine and Russia. An argument against this is 
that Russia can easily recover these funds if it pays Ukraine enough in reparations.

• From Warsaw's perspective, seizing the assets of Russia's central bank and placing 
them under the management of an independent agency is the optimal solution  becau-
se it would undermine of building economic relations between the West and Russia.

• What about oligarchs’ private assets and their right to the protection of private property? 

• Legislation on organised crime could prove useful when arguing in favour of seizing 
these assets. If necessary, we should adapt the law to cover war crimes. Italian law 
enables assets obtained as a result of a crime or by organised crime groups to be 
confiscated.

• This kind of decision will discourage kleptocracies in other regions from keeping their 
capital surpluses in the West, fearing that they could be seized. This is especially true 
of the growing class of billionaires in China.

• Russia could retaliate and seize all, not just some, of the foreign assets on its territo-
ry. We must consider the potential confiscation of Western assets in countries with  
a reluctant attitude, such as China, in the future.

VII. How should decisions be made on the use of funds  
       for the reconstruction of Ukraine?

• Ukraine wants full control but has a weak governance structure: what degree of international 
assistance is needed when it comes to implementing or supervising projects?
• If the international community is to contribute huge resources to the reconstruction 

process, a condition must be ability to control the process by which Ukraine and its 
partners determine how these resources will be used.

• Poland's experience in the use of EU funds indicates that great efficiency and effective-
ness in this process can be achieved if it is handled by local authorities.
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• In order to increase local involvement, reduce corruption and waste, projects should be 
co-financed with local funds rather than 100% external funds.

• In certain cases, it is worth using the public-private partnership (PPP) model. Poorly 
designed mechanisms can lead to higher-quality infrastructure — but also higher  
maintenance costs. PPPs work best when there is sustained competitive pressure 
throughout the term of the contract, such as building seaports and airports which 
compete which each other in the open market. A mixed funding approach can help 
mobilise private financing for these projects. In all other circumstances (such as roads 
or social infrastructure), the Regulatory Asset Base (RAB) model is preferred. However, 
the latter model requires long evolution in terms of the ability to regulate the economy 
and manage state-owned enterprises, which Ukraine should strive for to manage this 
type of assets effectively.

• How can Ukraine strengthen its ability to create and implement ground-breaking projects  
in several dozen directions?
• The lessons learned from developing and implementing similar projects in Southe-

ast Asia indicate that even the most capable governments focused on just one truly  
ground-breaking project over six months. One way could be to significantly include and 
engage local governments and municipalities, as well as appoint "atamans"17  responsible 
for the implementation of milestones.

• Ukraine’s recovery plan must strengthen the local/municipal aspect of the recovery 
programme. The fact that many influential Ukrainian local government officials  
attended the Lugano conference is a promising start: both the government and civil 
society seem strongly committed to the decentralisation strategy. Ukraine will need a 
number of well-organised, community-driven, grassroots and mobilising projects to 
ensure real reconstruction of the country. This was the case in Poland after 1989, 
when the local government played a key role in the process of creating the conditions 
for the development of local communities.

• How can the problem of differences in funding priorities between donors and local actors  
be solved? 
• Donors should negotiate and agree on an overall strategic financing framework to 

safeguard their interests, but specific recovery programmes should be developed in 
a bottom-up way by the Ukrainian authorities. For example, donors might agree that 
energy investments should follow the "taxonomy of sustainable investments" and help 
achieve the targets in the Paris Agreement, but Ukrainian stakeholders would generate 
concrete project ideas in this area.

• A cooperation and communication mechanism should be established, for example, 
steering committees with the power to approve or reject projects selected by the  
managing authorities or technical secretariats. Representatives of the donors, the  
national government, the regional administration, businesses and civil society should 
participate in these committees.

• Public consultation should be required so that the recovery programmes being  
designed gain wider acceptance. The experience of the EU cohesion policy model has 
been especially positive here.

VIII. What should the milestones on Ukraine’s development path be?
OECD membership 
A milestone on Ukraine’s road to EU membership would be admission to the OECD, a club  
of developed countries with ties to the West and which is also the secretariat of the G20. Poland 
has been a member since 1996, and the OECD helped with domestic reforms over the next eight 
years while the country adjusted its economy and internal regulations to EU requirements.

17Instead of the term "tsar", which sounds bad in this context; that is, a plenipotentiary with the power to take action in a specific area, with outlined milestones.
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Crucially, in 2022, the OECD Council decided to start accession talks with six candidate coun-
tries: Argentina, Brazil, Bulgaria, Croatia, Peru and Romania. After the decision was announced, 
these countries reaffirmed their readiness to adhere to the values, visions and priorities in the 
OECD's Founding Convention. These common values include personal freedom, democracy, 
the rule of law and human rights, as well as an open and sustainable economy.

In 2014, after the conflict in Donbas began, the OECD signed a memorandum of understanding 
with Ukraine, which strengthened cooperation and knowledge exchange between the OECD 
and Ukraine.18  An Action Plan was signed by Ukraine and OECD in 2015. It was revised in 2019 
and will be revised again in 2022 to ensure its compatibility with the government's plan for 
Ukraine’s recovery.

In 2022, as a result of the Russia’s invasion of Ukraine, the OECD decided to establish an OECD 
Ukraine Liaison Office, which will initially be based in Paris as part of the OECD Global Rela-
tions Secretariat and will be moved to Kyiv as soon as possible. The OECD Ukraine-Kyiv Liaison  
Office is co-financed by Lithuania and Poland, initially for five years (2022-2026). The office will 
support the further implementation of the OECD-Ukraine Action Plan.

This is an impetus to strengthen Ukraine’s ties to the development and economic institutions of 
developed countries as it embarks on its economic transition and recovery, and for the country 
to start the process of integration with the OECD. Yet as Ukraine works on its recovery plans, 
there are more questions than answers about this process. The war is not over and the military 
scenarios may point to a protracted conflict without a formal ceasefire or a peace agreement.

European Economic Area or EFTA membership
Ukraine's EU accession is a difficult task. For Ukraine, the symbolism related to a future in 
the EU is important, but it could also create false expectations. In fact, a recent poll showed 
that nearly 70% of Ukrainians expect to join the EU in the next five years.19 Ukrainian society 
is bound to be disappointed because the accession process will be longer. Firstly, Ukraine will 
probably have an unresolved problem with the eastern border and the territories occupied by 
Russia until the process is completed. Secondly, it might not implement the reforms stabilising 
its economy rapidly enough. Thirdly, it might not achieve the corruption-free rule of law required 
by other members. Fourthly, Western countries might postpone accession, reluctant to rapidly 
admit such a big country that could block European Council decisions. Accession also requires 
referenda in EU countries, which the supporters of enlargement could lose. It is therefore pru-
dent to seek alternatives to full EU membership for Ukraine. 

Possible scenarios for including Ukraine in the common market and free movement of people 
with EEA countries without EU membership include:

• A special association agreement with the EEA and the EU, obliging Ukraine to incor-
porate the relevant parts of EU legislation into its legal system. This would require 
member states’ consent, but not ratification. The agreement may or may not include  
a customs union.

• A set of bilateral agreements between Ukraine, the EEA and the EU regulating each 
issue separately, also without ratification (similar to the Swiss model).

Ukraine’s accession to the EEA based on the provisions in the Convention on the European  
Economic is unlikely. The convention does not foresee an application procedure for countries  
that are not joining the EU or the European Free Trade Association (EFTA). All non-EU EEA  
countries have been in the EEA since it was established in 1992. Switzerland is the exception, 
but its citizens rejected EEA membership in a referendum several times. Ukraine would be the 
first case of a third country joining the EEA but not the EU. 

18OECD (2022), OECD-Ukraine Memorandum of Understanding, https://www.oecd.org/eurasia/countries/ukraine/oecd-ukrainememorandumofunderstanding.htm 
[accessed: 22.07.2022].
19Kyiv Post: “Just in: 69% of Ukrainians believe that the country will accede to the EU in the next five years. 40% think it’ll happen in the next 1-2 years while 29% 
are inclined to believe that it’ll take up to 5 years. Just 7% of citizens maintain that Ukraine’s EU membership bid is futile.”, https://mobile.twitter.com/KyivPost/sta-
tus/1539202128937361410 [accessed: 22.07.2022].
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If it were to apply to join EFTA, Ukraine's application would have to be approved unanimously 
by all EFTA members (Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland). This would be the most 
serious challenge, given the countries’ level of economic development and size (EFTA consists 
of rich countries with 15 million inhabitants in total, while Ukraine has around 40 million). Each 
country has one vote on the EFTA council, so Ukraine's vote on every decision would be equal 
to that of Liechtenstein. Based on the applicable rules, Ukraine – as a member of EFTA, but not 
the EU – would have to pay contributions to the so-called Norwegian funds, which are trans-
ferred in the form of subsidies to poorer  members (which are still much richer than Ukraine).  
Moreover, EEA membership within the ETFA framework would not guarantee Ukraine the free-
dom to trade in agricultural goods with the EU.

However, if Ukraine's application for EFTA membership were to be approved, Ukraine could 
apply for EEA membership. Ukraine’s EEA accession would then need to be ratified by all the 
members in accordance with their respective procedures.

Another option would be to establish a relationship with Ukraine similar to the EEA’s relation-
ship with Switzerland. Instead of EU or EEA membership, Ukraine could gain access to the 
common market and the free movement of people as part of the Schengen Agreement through 
bilateral agreements with the EEA. This scenario would require the consent of the EEA mem-
bers, the Council of the EU and the European Parliament, but without ratification by each of the 
members’ parliaments.

In the case of micro-states such as Andorra, Monaco and San Marino, an association agreement 
with the EEA which does not imply membership is also considered. In the case of Ukraine, 
this agreement would require that national legislation be adapted to the EEA’s requirements, 
without giving Ukraine representation in the EEA institutions. It would not require ratification 
by EEA members, just their unanimous consent. However, this mechanism is more feasible for 
micro-states that do not need to accept the whole aquis communautaire needed because the 
scale of the challenges is far smaller. To propose this kind of scenario for a country as large as 
Ukraine would be a new precedent.

Ukraine would probably have to hold a referendum on EEA membership. IIn the case of EFTA 
membership, an association agreement or specific bilateral agreements, this would not be 
necessary. Support for integration with the West is currently reaching record levels in Ukraine, 
so a referendum would not be an obstacle. EEA membership without EU membership requires 
that the country adopt 75% of EU legislation, without the country’s representatives having any 
involvement in creating it. 

In the public arena, there are also other ideas for deeper integration with the EU; for example, 
through the creation of new cooperation instruments by the EU. One of them is the "Partnership 
for Enlargement",20 which would include participation in the single market modelled on the EEA 
principles and provide access to the EU cohesion fund, which would be very useful for Ukraine 
during its post-war recovery. This would give participating countries the opportunity to reap the 
benefits of the Single Market, but without the right to formally shape the integration agenda. 
This mechanism could also be better suited to the challenges facing Ukraine than the EEA. For 
example, it could cover agricultural issues, which are not governed by EEA rules, or regulate 
matters linked to recovery and making aid conditional on reforms (in line with the "more for 
more" principle).

EU membership 
Ukraine was granted EU candidate status based on an accelerated procedure. Membership 
would require member states’ unanimous support and a recommendation from the European 
Commission; it cannot be hidden that this is being done ahead of time. I believe that Ukraine 
will be able to solve the basic problems that might be barriers to joining the EU.

20Lang, K.O., Buras, P. (2022), Partnership For Enlargement: A New Way To Integrate Ukraine And The Eu’s Eastern Neighbourhood, Policy Brief 453, European Council 
on Foreign Relations, Batory Foundation, https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/06/Partnership-for-Enlargement-A-new-way-to-integrate-Ukraine-and-the-EUs-easter-
n-neighbourhood.pdf [accessed: 22.07.2022].
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To be eligible, a state must: "respect and support the values set out in Art. 2 TEU, which are: 
respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human 
rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the 
Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidari-
ty and equality between women and men prevail.” In addition, it must meet the Copenhagen 
Criteria: democratic institutions, a free market and meeting the economic requirements of EU 
membership.

Ukraine received candidate status in record time. For the time being, opening negotiations will 
be a virtually impossible task for political reasons. The negotiations will require the adoption of 
documents establishing a joint negotiating position for the EU and the candidate country. Each 
of the member states will need to deem each of the thirty-five accession-related chapters com-
pleted to conclude accession negotiations. The chapters concern both economic issues (such 
as monetary policy, agriculture, financial control, and the free movement of goods, services, 
people and capital) and other political and economic issues (such as the judiciary and energy).

As part of the negotiation process encompasses the obligation to join the eurozone, a look at 
the Maastricht Treaty criteria reveals possible problems for Ukraine in meeting them, as they 
require a stable exchange rate, low interest rates or a low deficit.  

The biggest barrier to Ukraine's admission to the EU may be Western European societies not 
agreeing to the enlargement process in referendums years of negotiations with the Ukrainian 
government.
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Summary of the Foundation’s first report on Ukraine’s future 

Stefan Kawalec, “Ukrainian economic scenarios and their consequences for Poland”, 
Abraham Stern Foundation, Warsaw/New York, 1 July 2022

• From Ukraine’s and the West’s perspective, the most desirable military and political 
scenario is the “Victory for Ukraine”  scenario, in which Ukraine gets back all the terri-
tory it has lost since 24 February 2022. The worst and most dangerous is the “Loss of 
Ukraine’s sovereignty” scenario.

• The “Indefinitely prolonged war” scenario, in which Ukraine faces a long-term collapse 
of its economy, is also dangerous. In that case, GDP per capita in Ukraine in 25 years 
could be half that in 2020 – although an even sharper drop cannot be ruled out. After 
years of solitary war with Russia, Ukrainians’ current pro-European and pro-NATO en-
thusiasm could gradually turn into bitterness and frustration.

• If victory for Ukraine is unfeasible, a “Lasting ceasefire while retaining Ukraine’s sovere-
ignty” is in Ukraine’s and its Western allies’ interest. This ceasefire could be a technical 
agreement on halting the fighting and specifying the demarcation line. This kind of 
ceasefire, potentially leaving part of the country’s constitutional territory beyond the 
Ukrainian authorities’ control, would not mean that Kyiv would be legally renouncing 
the territory controlled by Russia; it could, however, contain state that Ukraine cannot 
attempt to recapture these territories by force if the other party does not break the 
ceasefire. The durability of this kind of technical ceasefire could be ensured by Ukra-
ine’s allies providing it with effective weapons (including anti-aircraft and anti-missile 
defence systems), as well as by placing neutral observers along the demarcation line, 
so that, if fighting breaks out, it will be possible to determine which side broke the ce-
asefire first.

• Provided that several conditions are met (including economic and political reforms 
in Ukraine, guaranteeing Ukraine access to the single European market, appropriate 
financial assistance during Ukraine’s recovery, in terms of its scale and form, and ma-
intaining Ukraine’s access to the Black Sea and guaranteeing free shipping), in both the 
“Victory for Ukraine” and the “Lasting ceasefire while retaining Ukraine’s sovereignty” 
scenarios, Ukraine has a chance for spectacular economic growth; its GDP per capita 
25 years after the end of the war could be three times higher than in 2020 and at least 
six times higher than in the case of the “Indefinitely prolonged war” scenario and pro-
longed economic collapse.

• To enable rapid economic growth in Ukraine, the following are particularly crucial:
• to sign a ceasefire with Russia with the appropriate terms and to create,  

in cooperation with its allies, measures to prevent the fighting from resuming.
• ensuring access to EU markets; for example, by rapidly joining the European  

Economic Area and starting accession negotiations with the EU.

• To make the “Victory for Ukraine” and the “Lasting ceasefire while retaining Ukraine’s 
sovereignty” scenarios possible, its allies must provide Ukraine with effective  
weapons and toughen the sanctions on Russia.

• Rapid economic development in Ukraine would create a strong development impulse 
for Poland, especially its eastern regions.
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Передмова
 

Два взаємодоповнюючі погляди на перспективи України та західної допомоги 
для неї

ППропонуємо доповідь «Як реформувати Україну під час війни», яку підготував на 
запрошення Фонду ім. Абрагама Штерна Пьотр Арак, директор Польського економічного 
інституту. Це наша друга доповідь про майбутнє України*. Обидві доповіді, опубліковані 
Фондом, пропонують взаємодоповнюючі погляди на майбутнє України.

Автори обох доповідей не мають жодного сумніву, що з позицій України та Заходу 
бажаний військово-політичний  сценарій – перемога України з поверненням територій, 
які були втрачені з 24 лютого 2022 року, і найгірший та найнебезпечніший сценарій – це 
втрата Україною суверенітету. Автори також погоджуються, що Захід має надати Україні 
ефективну зброю та посилити санкції проти Росії, щоб продовження війни для Росії було 
якомога дорожчою. Водночас автори розмірковують про стратегію України та Заходу 
в ситуації, коли досягнути перемоги України у війні й укласти мир на прийнятних для 
України умовах в найближчому майбутньому нереально.

Автор першої доповіді Стефан Кавалец застерігав від дуже ймовірного сценарію 
безтермінової війни, яка може повністю зруйнувати країну і спонукати до того, що 
сьогоднішній проєвропейський та пронатівський ентузіазм українців поступово 
перетвориться на гіркоту та розчарування. Тому, на думку автора, якщо сценарій перемоги 
України нереалістичний, то в інтересах України та її західних союзників забезпечити 
припинення вогню, за якого Україна збереже суверенітет і не відмовиться від прав на 
території, підконтрольні Росії. Стефан Кавалец вважає, що, як у випадку перемоги, так і 
за сценарієм «Постійного перемир'я зі збереженням суверенітету», Україна має шанси 
на вражаючий економічний успіх за умови проведення внутрішніх реформ і доступу до 
ринку ЄС.

Автор другої, оприлюдненої наразі доповіді, Пьотр Арак вважає, що, як укладення мирного 
договору, який забезпечить перемогу України, так і досягнення сталого припинення вогню 
при збереженні суверенітету України, є малоймовірними в найближчому майбутньому. 
Війна може тривати багато років. Тому, стверджує автор, щоб не допустити глибокого 
спустошення країни, не можна чекати громадянської відбудови України, а починати її 
потрібно сьогодні. Пьотр Арак представляє пропозиції щодо реформування України та 
відбудови її економіки в умовах війни.

Міхал Камінський
Президент 

Правління Фонду

Фонд ім. Абрагама Штерна, Варшава /Нью-Йорк, 8 серпня 2022 р.

Давид Ліберс
Заступник Президента 

Правління  фонду 

Стефан Кавалец
Голова Ради 

Фонду 

Українська версія

* Перша доповідь: Стефан Кавалец, Українські економічні сценарії та їх наслідки для Польщі. Фонд Абрагама Штерна, Варшава, 1 липня 2022
https://fundacjasterna.pl/Ukrainskie%20Scenariusze%20Gospodarcze_05072022.pdf?_t=1657553776
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Як реформувати Україну під час війни

1. Вартість реалізації Плану реконструкції та розвитку України оцінюють у 750 млрд 
євро.  Запорука успіху Плану – прийняття реалістичних цілей, врахування антикорупційних 
заходів і зосередження на економічному зростанні за відсутності угоди з Росією. 

2. Сценарій позиційної війни або замороженого конфлікту стає все реальнішим.  
Тому Тому не можна зволікати з процесом реформування та відбудови України до 
закінчення війни, оскільки країна може цього не дочекатися.

3. Цивільну відбудову України потрібно починати сьогодні. Величезні території країни 
вільні від бойових дій, і саме там ми повинні налагодити нормальне життя, щоб 
відродити українську економіку. Допомога має бути зовсім іншого налаштування  
в районах, охоплених бойовими діями, та місцевостях з обмеженою реконструкцією 
вільних від бойових дій територій (поділ на прифронтові райони, відносно безпечні 
регіони та ті, що «в тилу», в яких, наприклад, проживають біженці).

4. Україна має запровадити антикорупційні механізми, щоб мінімізувати ймовірність 
розкрадання допомоги. Прозорість виділення коштів також потрібна для того, щоб 
зменшити ризики втручання окремих іноземних донорів задля прийняття рішень, 
які найперше слугуватимуть їхнім інтересам, а не сприятимуть розвитку України.

5. Країни, які не входять до ЄС, повинні бути залучені до процесу реконструкції.   

Може виникнути потреба у створенні банку чи фонду, або використання EBOiR, для 
залучення до діяльності країни, що не входять до ЄС, і надати їм «спільну власність» 
у процесі. Фонд трьох морів за участю кількох країн Центральної Європи та США 
може стати вихідною точкою для фінансування інфраструктурних проєктів в Україні.

6. Російські активи на Заході, і найперше закордонні активи російського центрального 
банку, повинні бути заморожені як гарантія можливих майбутніх репарацій. Потрібна 
міжнародна угода, яка б допомогла національним урядам використати вилучені кошти. Це 
не може бути індивідуальна дія, яку можна оскаржити в міжнародних судах. Арештовані 
активи мають стати вигідною позицією в мирних переговорах і бути використані на 
потреби України.  

7. Україна та західні донори повинні спільно приймати рішення щодо використання 
коштів на реконструкцію. Якщо міжнародне співтовариство хоче пожертвувати 
величезні ресурси на процес реконструкції, то слід забезпечити право контролювати 
та приймати рішення про використання цих ресурсів. Важлива роль у витрачанні 
коштів має належати місцевій владі, а проєкти мають мати співфінансування  
з місцевих бюджетів, а не на 100% із зовнішніх фондів.  

8. Міцною основою для розвитку України мають стати членство в ОЕСP, приєднання 
до EEA, EFTA або формула «Партнерство без розширення» і нарешті вступ до ЄС.   
Слід шукати рішення, яке гарантувало б Україні якнайшвидший доступ до єдиного 
європейського ринку, зважаючи на те, що процес набуття членства в ЄС триватиме 
довго.

08.08.2022Пьотр Арак
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Вступ
У першій доповіді Фонду Абрагама Стерна про майбутнє України Cтефан Кавалец1 
сформулював погляд, що, як у разі перемоги у війні з Росією, так і в разі постійного 
перемир’я при збереженні суверенітету, Україна має шанси на вражаючий економічний 
успіх за умови, що вона здійснює внутрішні реформи та отримує доступ до ринку ЄС. 
Автор нагадав тезу, сформульовану кілька десятиліть тому польськими журналістами 
та діячами-емігрантами Єжи Ґедройцем та Юліушем Мєрошевським, а також усталену 
в польській політичній думці тезу про те, що суверенітет України, Литви та Білорусі 
стратегічно важливі для Республіки Польщі, бо поневолення цих країн Росією відкриває 
шлях до поневолення Польщі2.

Стефан Кавалец заявив, що вражаючий економічний розвиток України зміцнить як 
її суверенітет, так і підвищить безпеку Польщі. Я погоджуюся з цією думкою і тому 
вважаю, що економічний потенціал цієї країни слід зберегти за будь-яку ціну. 

Як укладення мирного договору зафіксує перемогу України, так і досягнення тривалого 
перемир'я зі збереженням суверенітету України в недалекому майбутньому малоймовірні. 
Усе більш реальним стає сценарій тривалої позиційної війни або замороженого 
конфлікту. Тому чекати закінчення війни з процесом реформування та відбудови 
України неможливо, оскільки країна може цього не дочекатися3. Реформування України 
та відбудова економіки має розпочатися сьогодні. 

I. Проект плану відновлення
5 липня на міжнародній конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія) було 
представлено проєкт Плану відновлення та розвитку України, який оцінюють в 750 
млрд євро4. Проєкт Плану відновлення та розвитку під керівництвом України, який був 
представлений на Міжнародній конференції в Лугано, визнаний основним рамковим 
документом, що задає напрямок процесу відновлення5. У найближчі місяці численні 
країни, профспілки, міжнародні фінансові організації, аналітичні центри та консалтингові 
компанії, ймовірно, запропонують свої пропозиції, які збагатять дискусію та покращать 
якість кінцевого продукту. 

Варто зазначити, що декларацію в Лугано підписали представники понад 40 країн, 
а також багатосторонні організації, такі як Європейський інвестиційний банк та 
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСP). 

Принципи Лугано, за якими буде відбуватися відновлення, включають такі пріоритети:

1. Партнерство. Україна буде очолювати процес відновлення та втілювати його разом 
з міжнародними партнерами. 

2. Спрямованість на реформи. 

3. Прозорість, підзвітність, верховенство права. 

4. Демократична участь.

5. Залучення багатьох стейкхолдерів. 

6. Гендерна рівність та інклюзія. 

7. Сталий розвиток. 

1Кавалец, С (2022), Українські економічні сценарії та їх наслідки для Польщі, Фонд ім. Абрагама Штерна https://fundacjasterna.pl/Ukrainskie%20Scenariusze%20
2Ґедройць, Є., Мєрошевський, Ю. (1974), Російський ‘Польський комплекс’ і зона УЛБ, «Культура», № 9.
3Haass, R. (2022), A Ukraine Strategy for the Long Haul. The West Needs a Policy to Manage a War That Will Go On, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/
articles/russian-federation/2022-06-10/ukraine-strategy-long-haul [доступ: 22.07.2022]. 
4Ukraine Recovery Plan (2022), https://recovery.gov.ua/en [доступ: 22.07.2022].
5Шмигаль, Д. (2022), У декларації Конференції в Лугано глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення,  
https://www.kmu. gov.ua/news/denys-shmyhal-u-deklaratsii-konferentsii-v-luhano-hlavy-derzhav-i-uriadiv-zoboviazalysia-pidtrymuvaty-ukrainu-na-ii-shliakhu-do-vidno-
vlennia [доступ: 22.07.2022].



22

Водночас, цей план зараз виглядає як орієнтовний список побажань, сформований 
різними українськими установами, але, на відміну від попередніх документів такого типу, 
акцентовано на цифровізації та інтеграції з ЄС. Останнє, після рішучої заяви держав-
-членів і Комісії, означає, що всі рішення, прийняті Києвом, повинні узгоджуватися 
з рішеннями, прийнятими в Брюсселі, особливо в контексті кліматичної політики, 
верховенства права та конкурентоспроможності. 

Напружена ситуація на полі бою показує, що озброєння залишатиметься першочерговим. 
Війна не закінчилася і немає чіткої перспективи її завершення, а сценарій, коли Україна 
залишилася наодинці у боротьбі не лише з агресором, а й з бідністю, продовольчою 
доступністю та безробіттям, змушує замислитися над тим, як розпочати процес 
відновлення під час позиційної війни, а потім спонукати до реалізації стратегічних 
цілей: членства в ОЕСP, приєднання до Європейської економічної зони (EEA) або самого 
Європейського Союзу, але, підкреслюючи, що це тривалий процес. 

II. Позиційна війна – військовий сценарій 
Все більше експертів6 і політиків7 із Заходу вважають, що війна в Україні перетвориться 
на позиційну війну, як Перша світова війна, в якій обидві сторони закріпляться і 
зазнають величезних втрат в атаках й контратаках, які не впливають на хід лінії фронту. 
За такого сценарію війна може тривати місяцями, а може й роками. Наслідки цього 
можуть бути дуже серйозними. Найбільше Захід хвилює енергетична та продовольча 
безпека. Проблемою також буде збереження підтримки України на нинішньому рівні, 
що важким тягарем лягає на постраждалі від COVID економіки – хоча багато політиків, 
особливо американці, визнають, що у них немає альтернативного шляху, тому що 
наслідки перемоги Росії були б надто серйозними, щоб відмовитися від цієї допомоги. 
Через величезні втрати та витрати, які ця війна принесла Росії, поразка означала б 
кінець режиму Путіна. Тому він продовжуватиме це робити, доки не зможе оголосити 
про перемогу чи щось таке, що він зможе «продати» росіянам як перемогу. З іншого 
боку, Україна бореться за виживання – а це означає, що і вони будуть боротися до кінця. 
На сьогодні важко побачити рішення шляхом переговорів. Жодна зі сторін не хоче 
припиняти війну, і найбільш імовірним сценарієм є війна, яка триватиме кілька років. 
Говорять навіть про «заморожений конфлікт», який триватиме більше десяти років8. 

Також постає питання, що саме буде перемогою України. Українці запевняють, що 
хочуть цілком і повністю вигнати окупантів зі своєї території. Американці стверджують, 
що Київ вирішуватиме, які умови миру для них прийнятні, а мета їхньої підтримки – 
покращити свої позиції за столом переговорів. Водночас багато західних політиків на 
чолі з президентом Емануелем Макроном вважають, що найкращим завершенням 
цієї війни було б швидке підписання мирного договору, розробленого таким чином, 
щоб Путін міг зберегти обличчя перед росіянами. Це означає, що Україні доведеться 
піти на завбачливі поступки. Країни Балтії та інші країни Центральної Європи цього не 
сприймають. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс відкрито визнав, 
що яку б територію Україна не віддала Росії, світовий порядок, заснований на договорах 
і міжнародному праві, перетвориться на такий, що базується на законі джунглів. Отже, 
мирний процес може завершитися за кілька, а то й за декілька десятків років. Тому 
чекати закінчення війни з процесом реформування та відбудови України неможливо, 
оскільки ця країна може цього не дочекатися.

6Burrows, M., Manning, R.A. (2022), Three possible futures for a frozen conflict in Ukraine, New Atlanticist, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/three- 
-possible-futures-for-a-frozen-conflict-in-ukraine/ [доступ: 22.07.2022].
7Sands, L. (2022), Ukraine war could last for years, warns Nato Chief, BBC, https://www.bbc.com/news/world-europe-61856144; Sabbagh, D. (2022). Russia-Ukraine war 
could last for years, say western leaders, “The Guardian”, https://www.theguardian.com/world/2022/jun/19/russia-ukraine-war-could-last-for-years-nato-jens-stolten-
berg [доступ: 22.07.2022]. 
8Прикладом такої суперечки є конфлікт навколо Нагірного Карабаху між Азербайджаном і Вірменією, який почався з розпадом Радянського Союзу. 
Частково населений вірменами анклав на території Азербайджану перебуває під контролем Вірменії з часів переможної війни на початку 1990-х років. 
Впродовж останніх трьох десятиліть, поки це не було «замороженим конфліктом», військові дії були випадковими, і жодна зі сторін не змогла вийти з глухого 
кута.
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III. Як відновити країну, коли йде війна? 
• Що потрібно зробити зараз, поки тривають бої?

• Було б помилкою відкладати цивільну відбудову до кінця війни. Є величезні 
території країни, вільні від бойових дій; ми повинні спробувати запровадити 
нормальне життя в цих регіонах, щоб відродити українську економіку. З мільйонами 
переміщених громадян і напівзруйнованою інфраструктурою Україна не зможе 
проіснувати роки чи навіть десятиліття. Збідніла чи нефункціональна держава 
розміру та значення України на кордоні з Європою була б сприйнятливою до 
майбутньої агресії та джерелом економічної та політичної нестабільності9.

• Тимчасова транспортна інфраструктура, така як понтонні мости, може допомогти 
перемістити мільйони тон зерна з країни. Українським аграріям цього року 
потрібна підтримка з посадкою та збором урожаю, а також більші склади-
-приміщення. У межах допомоги США запропонували побудувати тимчасові 
зернові силоси вздовж кордону з Польщею10.

• Першим кроком є відновлення основних транспортних, енергетичних та водних 
зв’язків і створення тимчасових житлових рішень для створення відновлюваних 
умов. Україна могла б скористатися досвідом інших розвинутих економік, 
які постраждали від загальнонаціональних катастроф, і оновити свої плани 
на випадок надзвичайних ситуацій на майбутнє. Одним із таких прикладів 
є землетруси 2010/2011 років у Новій Зеландії, а також інші випадки з Японії, 
Італії, Мексики, Сполучених Штатів тощо.

 
• З чого почати відновлення? Чи має бути диференційована регіональна допомога? 

• Так, допомога має бути зовсім іншого характеру в районах бойових дій, а іншою 
– з обмеженим відновленням в районах, де не відбуваються бойові дії. Водночас 
слід пам’ятати про ризик подальшої ескалації. Військова допомога та необхідна 
військова інфраструктура (залізниці або дороги, потрібні для транспортування 
допомоги) важливі в районах, які постраждали від бойових дій. Я припускаю, 
що, згідно з деклараціями західних столиць, військова допомога здійснюється, 
а країни, які не виконують своїх обіцянок, зазнають тиску з боку міжнародних 
організацій і США11.  

• Поділ України на регіони, які потребують цивільної допомоги, добре описано 
CEPR12, і автор підтримує цей підхід: 
• Фронтові регіони:  

• Гуманітарна допомога (харчування, пальне, медикаменти). 
• Технічна допомога в евакуації промислового потенціалу  

(там, де це можливо/доречно). 
• Технічна допомога державному плануванню (у цих регіонах економіка, 

швидше за все, буде квазінаціоналізована в більшості секторів). 
• Логістична допомога для підтримки зв’язку між цими регіонами. 

• Відносно безпечні регіони:   
• Технічна підтримка передислокованого промислового потенціалу. 
• Програми зайнятості/підприємницької діяльності для переміщеного 

населення. 
• Технічна підтримка логістичних організацій. 

9Bloomberg (2022), Start Planning the Reconstruction of Ukraine Now, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-07-04/the-west-should-start-planning-the-re-
construction-of-ukraine-now?fbclid=IwAR0ZncvbNQogXA2SJkvCUc8NqR8LgC-yLwa4hW3mggq_C_HWCtLv6yiLa2Q [доступ: 22.07.2022].
10Hooper, K., Lee, M. (2022), Biden: U.S. to build silos on Poland border to export Ukrainian grain, Politico, https://www.politico.com/news/2022/06/14/biden-u-s-to- 
-build-silos-on-poland-border-to-export-ukrainian-grain-00039455 [доступ: 22.07.2022].
11Antezza, A. et al. (2022), The Ukraine Support Tracker, Kiel Working Paper, https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/ [dostęp: 
22.07.2022].
12Becker, T. (2022), A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine, CEPR Press.
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• Підтримка цифрової мобільності для переселених компаній/людей 

(тобто можливість продуктивної роботи/життя за межами великих 
агломерацій, підтримка «розподіленої» економіки). 

• Підтримка додаткових транспортних коридорів для гуманітарної 
допомоги всередину та експорту з України за межі країни.

• Будівництво житла та інфраструктури з особливим акцентом на 
модульне будівництво. 

• Розбудова місцевого потенціалу для швидкого реагування на 
прифронтові регіони. 

• „Deep behind the line”:    
• Спеціальні економічні зони для українських підприємств у сусідніх 

країнах, наприклад, біженці отримують можливості працевлаштування 
та зв’язку з Україною (вони виробляють гуманітарну допомогу, 
відкривають бек-офіси для сервісних компаній, безпечні осередки для 
інжинірингу /R&D тощо). Модель може бути своєрідною віртуальною 
економічною зоною для IT-компаній в Україні (Дія. Сіті). 

• Підтримка у створенні додаткових транспортних коридорів для 
гуманітарної допомоги всередині та українського експорту назовні. 

• Будівництво житла та інфраструктури зі спеціальним модульним 
характером. 

• Мобілізація потенційних учасників допомоги прикордонним регіонам.

• Чинники, що впливають на можливість відбудови економіки в умовах війни. 
• Розблокування принаймні частини морських портів (наприклад, для перевезення 

зерна) допоможе в процесі реконструкції.
• Гарантії безпеки є важливими для успішної участі приватного сектору  

в процесі реконструкції (та надходжень ПІІ). Для цього була б потрібна система 
фінансового страхування, підтримувана державною системою (та за участю 
міжнародних фінансових інституцій), а також можливість покриття окремих 
інвестицій військовим захистом від ракетних або повітряних атак.

IV. Які механізми верховенства права та боротьби з корупцією слід  
     включити до системи умов залучення коштів в Україні?
• Яка система звітності та моніторингу ризиків нецільового використання коштів 

потрібна? 

• Для закріплення довоєнних українських досягнень у сфері розрахунків за 
державні витрати антикорупційні механізми мають передбачати обов’язковість 
використання системи електронних закупівель Prozorro (prozorro.gov.ua) для 
більшості договорів, які укладають за кошти фундаторів. Це означало б, що всі 
державні контракти, укладені в межах програм відновлення (вище граничного 
значення), повинні оброблятися через цю систему. 

• З метою підвищення публічної звітності витрат і уникнення конфлікту інтересів, 
інформація про проєкти має бути доступною в Інтернеті у формі списків 
бенефіціарів і субпідрядників. 

• У межах процесу вступу до ЄС адміністрація Комісії, а також ОЕСP 
рекомендуватимуть певні заходи для виправлення та підвищення прозорості. 
Проте ці внутрішні механізми можуть бути визнані партнерами США недостатніми. 
Тому може знадобитися призначення додаткового зовнішнього аудитора або  
ж слід обрати діючий міжнародний орган для виконання цього завдання.
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• Якою має бути система управління ризиками завчасного розкрадання коштів?  
Яку систему звітності слід запровадити за фактом? 

• Уряд має забезпечити прозорі процеси прийняття рішень щодо розподілу та 
використання коштів на реконструкцію та підзвітність залучених суб’єктів 
на всіх рівнях влади. Це особливо важливо, оскільки в аудиторських звітах, 
опублікованих до 2022 року, згадується, наприклад, політичний вплив на 
розподіл міжурядових грантів, які використовувалися для проведення 
політичних кампаній у місцевих округах. Тому Україні рекомендовано встановити 
механізми моніторингу ефективного, дієвого та прозорого використання коштів 
міжнародних грантів. 

• Запровадити обов’язковий превентивний аудит процедур державних закупівель 
для інвестицій понад певну вартість, наприклад 10 мільйонів євро, перед 
підписанням остаточного контракту та початком інвестування. 

• Прозорість потрібна не тільки через корупційні ризики з боку українських 
бенефіціарів. Серйозний ризик того, що окремі іноземні донори очікуватимуть 
від України вибору рішень, які найперше слугують їхнім інтересам, а не найбільш 
сприятливі для розвитку України.

• Чи можуть рішення off-the-shelf працювати?

• Не безпосередньо, але рішення з політики згуртованості ЄС можуть 
слугувати відправною точкою (з неминучими спрощеннями та адаптацією до 
можливостей України). Досвід витрачання коштів у центральноєвропейському 
регіоні настільки переконливий, що його можна повторити. У цій сфері особливо 
Польща, яка витрачає кошти ефективно та за цільовим призначенням, може 
поділитися своїм ноу-хау.

• Досвід і програми OLAF із запровадженням фондів політики згуртованості в 
Румунії чи Болгарії можна використати як джерело цінних уроків для посилення 
підзвітності витрат і нарощування спроможності місцевих організацій у боротьбі 
з шахрайством. 

• ОЕСP рекомендує13 уряду Києва використовувати інструмент підтримки 
ефективних стратегій закупівель (STEPS), який слід використовувати у випадку 
великих інфраструктурних проєктів. Україна виграє від свідомого відкриття 
кожного нового великого проекту (наприклад, кожного п’ятого проекту вартістю 
понад 100 млн євро) виключно для міжнародної конкуренції. З боку покупця 
також бажана сильна присутність міжнародних експертів. Мета полягала б у 
створенні контрольних показників для порівняння інших проектів в Україні. 

• Чи потрібні радикальні кроки: міжнародний наглядовий орган із повноваженнями 
призупиняти контракти та гранти?

• Замість створення нових міжнародних агентств, Україну слід зобов’язати 
забезпечити незалежність і завершити роботу над законодавчою базою 
для діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціальної 
антикорупційної прокуратури (САП), Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 
та Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА). Ці організації 
повинні отримувати спеціальне фінансування для нарощування потенціалу 
з розширення своїх технічних і операційних можливостей незалежно від 
національного фінансування. Від цих місцевих установ слід вимагати тісної та 
постійної співпраці з донорами. 

• Водночас донори повинні забезпечити своє право призупинити фінансування 
у випадку серйозних порушень встановлених механізмів боротьби з корупцією 
або неспроможності програми просуватися до стратегічних цілей.

13OECD (2022), The architecture of infrastructure recovery in Ukraine, OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine, https://www.oecd.org/ukraine-hub/
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• Наскільки має бути або може бути обмежена свобода дій і навіть за умови часткового 
суверенітету України у використанні коштів?

• Кошти можуть бути вилучені або затримані, якщо допомога була спрямована на 
заходи, що не відповідають прийнятим зазначеним цілям. 

• За пропозицією Центру економічних і політичних досліджень, Європейська 
комісія запропонувала створити нову спільну інституцію – Платформу для 
реконструкції України, якою спільно керуватимуть Європейська комісія та 
українська влада. Однак через різні інтереси донорів це може бути не єдина 
платформа.

14Becker, T. (2022), A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine, CEPR Press.
15EC (2022), Ukraine Relief and Reconstruction, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3169 [доступ: 22.07.2022].

V. Як мотивувати країни, що не входять до ЄС, приєднатися 
    до зусиль з відновлення України?  
• Яка інституційна структура потрібна для забезпечення залучення країн, що не 

входять до ЄС, особливо США?
• Для країн, що не входять до ЄС і G7, може знадобитися створити банк або фонд, 

або скористатися ЄБРР для залучення країн, які не входять до ЄС, до діяльності 
та надання їм «спільної власності» в цьому процесі. Постійна установа 
для країн, що не входять до G7, яка надає позики і, отже, має можливість 
надавати допомогу іншим країнам у майбутньому, могла б допомогти залучити 
міжнародних партнерів.

• Фонд трьох морів за участю кількох країн Центральної Європи та США може 
стати відправною точкою для фінансування інфраструктурних проектів в Україні.

• • Трансатлантична співпраця у відбудові неминуча. Без участі США зусилля України 
з модернізації можуть виявитися вразливими для європейських внутрішніх 
інтересів і спроб використати національні кошти, найнявши європейські фірми 
для відновлення. США повинні бути представлені в незалежному, спільному  
з ЄС агентстві з управління реконструкцією.

• Це має бути нова інституція чи неформальний координаційний механізм? 
• CEPR має огляд ідей щодо проєктування інститутів розвитку. Це може бути 

окрема агенція, що належить ЄС, як це було у випадку з Фондом Маршалла після 
Другої світової війни. Неформальний механізм може спонукати до реконструкції 
за підтримки донорів і створити передумови для корупції.

• Якою має бути роль Комісії ЄБРР, ЄІБ, держав-членів G7 у структурі управління?
•  Разом з Україною комітет з відновлення мають очолити США, країни ЄС і Канада. 

Україна повинна опікуватись процесом, але агентство має мати важелі впливу, 
щоб зупинити потік грошей, якщо буде виявлено корупційні схеми, олігархізацію 
України чи відхід від цілей макромодернізації.

• Як боротися з російським і китайським впливом у міжнародних фінансових 
інституціях (Світовий банк, Міжнародний валютний фонд тощо)? 
• Китай та інші країни, які не засудили російську агресію в Україні, повинні мати 

можливість зробити свій внесок у процес відновлення. Їхній вплив на процес 
ухвалення рішень має бути обмежений через амбівалентність політичної реакції 
на агресію та голосування в інтересах Росії на форумі ООН. З цієї позиції зв’язок 
із ядром Заходу, яким є Європейський Союз, буде вирішальним для успіху 
агентства, що виділятиме кошти на відновлення України.
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VI. Як використати заморожені активи олігархів і центробанку?   
• Чи потрібне окреме національне та міжнародне законодавство?

• На сьогодні міжнародне право декларує, що майно засуджених військових 
злочинців може бути використано для компенсації жертвам війни. 

• Раніше були випадки, коли конфісковані активи країни та підрозділу 
використовували як відшкодування майнової шкоди, завданої війною. 
Наприклад: уряд Іраку виплатив понад 52 мільярди доларів жертвам вторгнення 
Саддама Хусейна до Кувейту, з яких останній внесок був виплачений у 2021 році.

• Потрібна міжнародна угода, щоб допомогти урядам використати конфісковані 
кошти, але це не може бути індивідуальна дія, яку можна оскаржити  
в міжнародних судах. 

• Росія вчинила агресію всупереч міжнародному праву, вбиває мирних жителів 
і ця країна повинна бути покарана за такі дії. Схоже до того, як після Другої 
світової війни Захід створив нові категорії міжнародних злочинів, так тепер 
він може, погодившись, створювати нові правила, які зменшують економічні 
зв’язки з країною, яка здійснює агресію та геноцид.

• Чи можна використовувати активи російського центробанку для процесу 
відновлення? 
• Міжнародне право має бути скориговано таким чином, щоб було зрозуміло, 

що агресор заплатить за війну та виплатить репарації жертвам. Загальний 
обсяг валютних резервів Росії становить 600 млрд доларів, половина з них 
знаходиться на території Російської Федерації. Резерви центрального банку, які 
зберігаються за межами Росії, були заморожені, і Москва наразі не може ними 
скористатися. Однак ці активи досі вважаються власністю Росії. Поки що не 
вдалося знайти всі кошти - лише третину з них, яка безпосередньо належить 
центральному банку Росії, фактично заморожена. Решта активів розташовані 
через третіх осіб у Південній Азії та Африці. 

• У спільній заяві міністри фінансів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини 
закликали ЄС створити нове джерело фінансування для відновлення в Україні 
за допомогою заморожених активів центрального банку Росії, щоб «Росія була 
притягнута до відповідальності за свої дії та відшкодувала збитки, які вона 
зробила». Конфісковані активи можуть стати хорошою торговою точкою в 
мирних переговорах, якщо Росія відмовиться погодитися на репарації.

• Арешт і передання до фонду реконструкції активів російського центрального 
банку може знизити бажання інших країн світу розміщувати свої резерви в 
доларах або євро через побоювання, що вони будуть конфісковані у випадку 
інших конфліктів. Слід пам’ятати, що з точки зору деяких країн Азії, Південної 
Америки, Африки чи навіть Європи, цей конфлікт має виключно регіональний 
характер.

• Представники адміністрації Байдена побоюються, що якщо активи будуть 
заарештовані, то – з початком переговорів між Україною та Росією – Вашингтон 
не зможе запропонувати Москві суттєве послаблення санкцій, якщо її рахунки 
на Заході обнулять. Аргумент «проти» ґрунтується на тому, що Росія може легко 
повернути ці кошти, якщо виплатить Україні достатні репарації.

• З точки зору Варшави, арешт активів російського центробанку і передання їх в 
управління незалежному агентству є оптимальним рішенням, оскільки знижує 
можливість побудови економічних відносин між Заходом і Росією.

• А як же приватна власність олігархів та їх право захищати приватну власність?  
• Закони про боротьбу з організованою злочинністю можуть виявитися корисними 

для обґрунтування арешту цих активів. У разі потреби ми маємо адаптувати 
закон до військових злочинів. Італійське законодавство дає змогу конфіскувати 
активи, здобуті злочинними діями або організованими злочинними групами.
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• Таке рішення означає, що клептократії з інших регіонів світу не будуть 
розміщувати свої надлишки капіталу на Заході через страх конфіскації. Особливо 
це характерне для зростаючого класу мільярдерів у Китаї. 

VII. Як мають прийматися рішення про використання коштів 
       на відбудову України?  
• Україна хоче повного контролю, але має слабку структуру управління: який рівень 

міжнародної допомоги в реалізації/нагляді проєкту потрібен?
• Якщо міжнародне співтовариство пожертвує величезні ресурси на процес 

реконструкції, це буде умовою можливості контролювати спільне прийняття 
рішень про те, як ці ресурси будуть використовуватися. 

• Досвід Польщі у використанні коштів ЄС показує, що високої ефективності та 
результативності цього процесу можна досягти, якщо ним опікуються місцеві 
органи влади. 

• У деяких випадках доцільно використовувати модель державно-приватного 
партнерства (ДПП). Погано розроблені механізми можуть спричинити до вищої 
якості інфраструктури, але також і до вищих витрат на обслуговування. ДПП 
найкраще працюють за обставин, коли функціонує стійкий конкурентний тиск 
впродовж усього терміну дії контракту, наприклад, у випадку морських портів 
і аеропортів, де кожен конкурує за ринок на своєму місці. Підхід до змішаного 
фінансування може допомогти мобілізувати приватне фінансування для цих 
проєктів. За всіх інших обставин (наприклад, дороги, соціальна інфраструктура) 
перевага надається моделі нормативної бази активів (RAB). Остання модель, 
однак, потребує тривалої еволюції з точки зору спроможності регулювати 
економіку та керувати державними підприємствами, до чого має прагнути 
Україна для ефективного управління цим видом активів.

• Як Україні посилити свою спроможність створювати та реалізовувати новаторські 
проєкти за десятками напрямків? 
• Уроки, отримані під час напрацювання та реалізації схожих проектів у Південно-

-Східній Азії, засвідчують, що навіть найздібніші уряди зосереджувалися 
виключно на одному справді новаторському проєкті за шестимісячний період. 
Одним із шляхів може бути значне включення та залучення органів місцевого 
самоврядування та муніципалітетів, а також призначення «отаманів»16, 
відповідальних за зміни. 

• План реконструкції України повинен посилити місцевий/комунальний аспект 
програми реконструкції. Той факт, що багато впливових українських посадових 
осіб місцевого самоврядування відвідали конференцію в Лугано, свідчить про 
багатообіцяючий початок – як уряд, так і громадянське суспільство, здається, 
твердо віддані стратегії децентралізації. Фактично Україні знадобиться низка 
добре організованих, керованих громадою, низових та мобілізуючих проєктів, 
щоб забезпечити справжню відбудову країни. Не інакше було в Польщі після 
1989 року, коли місцева влада відігравала ключову роль у процесі створення 
умов для розвитку місцевих громад.

• Як вирішити проблему різниці у пріоритетах фінансування між донорами та 
місцевими суб’єктами?  
• Донори повинні вести переговори та погоджувати загальну стратегічну 

структуру фінансування, щоб захистити свої інтереси, але конкретні програми 
реконструкції повинні розробити українська влада за принципом «знизу вверх». 
Наприклад, донори можуть погодитися з тим, що інвестиції  в енергетичний 

16Замість погано звучить у цьому контексті слова «цар», тобто посадова особа, яка має управлінські повноваження у певній сфері і з окресленими напрямками.
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сектор повинні відповідати «таксономії сталих інвестицій» і сприяти досягненню 
цілей Паризької угоди, але українські зацікавлені сторони генеруватимуть 
конкретні ідеї проєктів у цій сфері.

• Слід запровадити механізм співпраці та комунікації, наприклад, керівні 
комітети з повноваженнями затверджувати/відхиляти проєкти, відібрані для 
співфінансування органами управління або технічними секретаріатами. У таких 
комітетах мають брати участь представники донорів, національного уряду, 
обласної адміністрації, бізнесу та громадянського суспільства. 

• Слід запровадити вимогу щодо публічних консультацій, щоб отримати ширше 
визнання запропонованих програм відновлення. Модель політики згуртованості 
в ЄС має тут особливо позитивний досвід.

VIII. Які переломні моменти має мати Україна на шляху розвитку? 

Членство в OECD  
Важливим переломним моментом для членства України в ЄС став би вступ до ОЕСP, 
клубу розвинутих країн, пов'язаних із Заходом. Польща її член з 1996 року, а ОЕСP, яка 
також є секретаріатом G20, допомагала з внутрішніми реформами, запровадженими 
в нашій країні впродовж 8 років, під час яких Польща адаптувала свою економіку та 
внутрішні правила до вимог ЄС. 
Важливо те, що у 2022 році Рада ОЕСP вирішила розпочати переговори з шістьма 
кандидатами на приєднання – Аргентиною, Бразилією, Болгарією, Хорватією, Перу 
та Румунією. Після оголошення рішення ці країни підтвердили свою готовність 
дотримуватися цінностей, бачення та пріоритетів, відображених в Установчій конвенції 
ОЕСP. Зазначені загальні цінності охоплюють захист особистої свободи, демократії, 
верховенства права та прав людини, а також принципів відкритої та сталої економіки. 
У 2014 році, після початку конфлікту на Донбасі, ОЕСP підписала з Україною «меморандум 
про взаєморозуміння», який посилив співпрацю та обмін знаннями між ОЕСP та 
Україною17. План дій був підписаний Україною та ОЕСP у 2015 році. Його переглянули 
у 2019 році та повернуться до перегляду в 2022 році для забезпечення сумісності з 
планом уряду щодо відновлення України. 
У 2022 році внаслідок російської агресії проти України ОЕСР вирішила створити Офіс 
зв’язку між ОЕСР та Україною, який спершу базуватиметься в Парижі як частина 
Секретаріату глобальних відносин ОЕСР та буде перенесено до Києва якомога швидше. 
Офіс зв’язку ОЕСР Україна-Київ співфінансують Литва та Польща, на початку впродовж 
п’яти років (2022-2026). Офіс підтримуватиме майбутню реалізацію Плану дій ОЕСР-
-Україна. 
Це початок для тісного зв’язку з інституціями розвитку та економіки розвинутих країн 
під час економічної трансформації та реконструкції України, а також для того, щоб 
Україна розпочала процес інтеграції з ОЕСР. Щодо планів відновлення України, однак, є 
більше питань, ніж відповідей щодо того, як цей процес має відбуватися, оскільки війна 
не закінчилася, а військові сценарії можуть означати тривалий конфлікт із відсутністю 
офіційного припинення вогню або мирної угоди.

Членство в Європейській економічній зоні або ЄАВТ 
Вступ України до ЄС – складне завдання. Для України символіка, націлена на майбутнє в 
ЄС, важлива, але вона також може породжувати хибні очікування. Фактично, нещодавнє 
опитування показало, що майже 70 відсотків українців очікують приєднатися до ЄС у 
найближчі п’ять років18. На українське суспільство чекає розчарування, адже процес 

17OECD (2022), OECD-Ukraine Memorandum of Understanding, https://www.oecd.org/eurasia/countries/ukraine/oecd-ukrainememorandumofunderstanding.htm 
[доступ: 22.07.2022].
18Kyiv Post: “Just in: 69% of Ukrainians believe that the country will accede to the EU in the next five years. 40% think it’ll happen in the next 1-2 years while 29% 
are inclined to believe that it’ll take up to 5 years. Just 7% of citizens maintain that Ukraine’s EU membership bid is futile.”, https://mobile.twitter.com/KyivPost/sta-
tus/1539202128937361410 [доступ 22.07.2022].
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вступу буде довшим. По-перше, ймовірно, Україна матиме невирішену проблему східного 
кордону та окупованих Росією територій до завершення процесу. По-друге, вона може 
не здійснити реформи достатньо швидко для стабілізації економіки країни. По-третє, 
вона може не запровадити вільне від корупції верховенство права, якого вимагають 
інші члени, і, по-четверте, західні країни можуть відкласти цей момент через побоювання 
швидкого прийняття країни з таким населенням, яке могло б блокувати багато рішень 
Європейського Союзу. Також для вступу потрібні референдуми в європейських країнах, 
які прихильники розширення можуть програти. Тому доцільно шукати альтернативи 
повноправному членству України в ЄС. Можливі сценарії входження України до спільного 
ринку та вільного пересування людей з країнами ЄЕЗ без членства в ЄС включають:

• Спеціальна угода про асоціацію з ЄЕЗ та ЄС, яка зобов’язує Україну запровадити 
відповідні положення законодавства ЄС до національної правової системи. 
Такий варіант вимагав би згоди членів, але не ратифікації. Угода може містити 
або не містити митний союз. 

• Набір двосторонніх угод між Україною, ЄЕЗ та ЄС, які регулюють кожне питання 
окремо, також без ратифікації (як у Швейцарії). 

Членство України в ЄЕЗ на основі положень Конвенції про Європейський економічний 
простір (ЄЕЗ) малоймовірне. Конвенція не передбачає процедури подання заявок країн, 
які не приєдналися до Європейського Союзу чи Європейської асоціації вільної торгівлі 
(ЄАВТ). Усі країни ЄЕЗ, що не входять до ЄС, є членами ЄЕЗ з моменту її створення, 
тобто з 1992 року. 
Винятком є Швейцарія, але її громадяни кілька разів на референдумах відхиляли 
членство в ЄЕЗ. Україна стане першим випадком, коли третя країна приєднається до 
ЄЕЗ, але не до ЄС. 
У разі звернення до ЄАВТ заявка України мала б бути одностайно схвалена всіма 
членами ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія), що було б найсерйознішим 
викликом з огляду на рівень економічного розвитку та розміри окремих країн (ЄАВТ 
складається з багатих країн із загальною кількістю населення 5 млн., тоді як в Україні 
близько 40 млн.). Кожна країна має 1 голос у раді ЄАВТ, тому в усіх рішеннях голос 
України буде рівний голосу Ліхтенштейну. З огляду на діючі правила, Україна, будучи 
членом ЄАВТ, а не ЄС, мала б платити внески до т.зв. норвезького фонду, тобто кошти, 
які сплачують члени ЄАВТ йдуть у вигляді субсидій біднішим членам ЄС, які все одно 
набагато багатші за Україну. Крім того, членство в ЄЕЗ в рамках ETFA не гарантує Україні 
свободу торгівлі сільськогосподарськими товарами з ЄС. 
Проте, якби заявку України на членство в ЄАВТ було схвалено, Україна могла б подати 
заявку на членство в ЄЕЗ. Приєднання України до ЄЕЗ вимагатиме ратифікації угоди 
про членство всіма членами згідно з їхніми відповідними процедурами в кожній 
країні. Також актуальний варіант налагодження відносин з Україною на зразок ЄЕЗ зі 
Швейцарією. Це означало б, що замість членства в ЄС чи ЄЕЗ Україна могла б отримати 
доступ до спільного ринку та вільного пересування людей за Шенгенською угодою 
через двосторонні угоди з ЄЕЗ. Такий сценарій вимагав би згоди членів ЄЕЗ, Ради 
Європейського Союзу та Європейського парламенту, але без ратифікації парламентами 
кожного з членів. 
У випадку мікродержав (Ангола, Монако, Сан-Марино) також розглядають застосування 
угоди про асоціацію з ЄЕЗ, яка не передбачає членства. У ситуації України така угода 
вимагала б адаптації українського законодавства до вимог ЄЕЗ без надання Україні 
представництва в установах ЄЕЗ. Це також не вимагатиме ратифікації країнами-членами 
ЄЕЗ, а лише одностайної згоди країн ЄЕЗ. Однак такий механізм є більш можливим для 
мікродержав, для яких немає потреби приймати всю необхідну aquis communautaire, 
оскільки масштаб викликів набагато менший. Запропонувати такий сценарій такій 
великій країні, як Україна, було б новим прецедентом. 
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Ймовірно, Україні доведеться провести референдум щодо свого членства в ЄЕЗ. У разі 
ЄАВТ, угоди про асоціацію чи конкретних двосторонніх угод не були б необхідними. 
Зараз в Україні рекордна підтримка інтеграції із Заходом, тому референдум не став би 
перешкодою. Членство в ЄЕЗ без членства в ЄС означає потребу прийняти 75 відсотків 
законодавства ЄС, без участі представників у його створенні. 
У публічному просторі є й інші ідеї щодо поглиблення інтеграції з ЄС, наприклад, 
через створення ЄС нових інструментів співпраці. Одним із них є «Партнерство для 
розширення», яке передбачало б участь у єдиному ринку, схожому на принципи ЄЕЗ, і 
забезпечувало б доступ до фонду згуртованості ЄС, що було б дуже корисним для України 
у післявоєнній відбудові. Це дало б країнам-учасницям можливість скористатися 
перевагами Єдиного ринку, але без права формально генерувати інтеграційний 
порядок денний. Такий механізм також міг би краще підходити ніж ЄЕП до викликів, які 
постали перед Україною, що також охоплюють питання сільського господарства, які не 
регулюють правила ЄЕЗ, або стосуються питань відновлення та обумовлення допомоги 
реформам (відповідно до принципу «more for more»).

Членство в Європейському Союзі 
Україна отримала статус кандидата в Європейський Союз за прискореною процедурою. 
Це вимагало одностайності держав-членів, рекомендацій Європейської комісії, і не 
можна приховувати, що його просувають. Ми віримо, що Україна зможе вирішити 
основні проблеми, які можуть бути перешкодою для вступу до ЄС. 
Прийнята держава повинна: «поважати та підтримувати ст. 2 ДЄС, цінностями яких є: 
повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права; повага 
до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин; повага до суспільства, 
заснованого на плюралізмі; недискримінація, толерантність, справедливість, 
солідарність і рівність між жінками та чоловіками». Крім того, вона повинна відповідати 
Копенгагенським критеріям, які зводяться до демократичних інституцій, вільного ринку 
та дотримання економічних вимог членства. 
Україна отримала статус кандидата в рекордно короткі терміни, але найближчим часом 
відкриття переговорів стане практично неможливим завданням з політичних причин. 
Потрібно буде обговорити 35 глав. Переговори вимагатимуть ухвалення документів, 
що встановлюють спільну переговорну позицію ЄС і країни-кандидата. Усі держави-
-члени повинні вважати кожну з 35 глав закритою, щоб завершити переговори про 
вступ. Розділи фіксують як економічні питання – вільного руху товарів, послуг, людей 
і капіталу, монетарної політики, сільського господарства, фінансового контролю, так  
і інші політичні та економічні запитання – судової системи та енергетики. 
У частині переговорів є зобов’язання щодо приєднання до зони євро, погляд на критерії, 
які відповідають Маастрихтському договору, показує можливість проблем України 
з їх виконанням, оскільки вони потребують стабільного обмінного курсу, низьких 
процентних ставок або низького дефіциту.
Найбільшою перешкодою для вступу України до ЄС можуть бути західноєвропейські 
суспільства, які не погоджуються на процес розширення на референдумах після 
багатьох років переговорів з українським урядом.

19Lang, K.O., Buras, P. (2022), Partnership For Enlargement: A New Way To Integrate Ukraine And The Eu’s Eastern Neighbourhood, Policy Brief 453, European Council on 
Foreign Relations, Batory Foundation, https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/06/Partnership-for-Enlargement-A-new-way-to-integrate-Ukraine-and-the-EUs-eastern- 
-neighbourhood.pdf [доступ: 22.07.2022].
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Узагальнення першої доповіді Фонду про майбутнє України
Стефан Кавалец «Українські економічні сценарії та їх наслідки для Польщі» Фонд 
ім. Абрагама Штерна, Варшава/Нью-Йорк, 1 липня 2022рік

• З позиції України та Заходу найочікуваніший військово-політичний сценарій – 
«Перемога України» з втраченими територіями з 24 лютого 2022 року, а найгірший 
та найнебезпечніший сценарій – «Втрата Україною суверенітету».

• Небезпечним є також сценарій «Невизначено тривалої війни», за яким Україну 
чекає довготривалий економічний спад – ВВП на одну особу населення в Україні 
за 25 років може становити 50% від рівня 2020 року, але не можна виключати, 
що це падіння буде продовжуватись. Після років тривалої війни між Україною 
та Росією теперішній проєвропейський і пронатівський ентузіазм українців 
поступово перетвориться на гіркоту та розчарування.

• Якщо сценарій перемоги України реалізувати неможливо, то в інтересах України 
та її західних союзників досягнути «постійного перемир’я зі збереженням 
суверенітету України». Таке перемир’я могло б мати форму технічної угоди 
про припинення бойових дій та про встановлення лінії розмежування. Таке 
перемир’я залишає будь-яку можливу частину конституційної території країни 
поза контролем української влади, що не означатиме юридичну відмову від 
територій, контрольованих Росією, але може включати зобов’язання щодо 
того, що Україна не намагатиметься відновити контроль над цими територіями 
військовими діями, якщо інша сторона не порушує режим припинення вогню. 
Фактичну довготривалість такого технічного перемир’я могли б забезпечити 
союзники, які нададуть Україні ефективне озброєння (зокрема системи 
протиповітряної та протиракетної оборони), а також розмістять нейтральних 
спостерігачів уздовж лінії розмежування, щоб у випадку спалаху боїв можна 
було б визначити, яка сторона першою порушить перемир'я.

• За умови виконання кількох умов (зокрема, проведення економічних та 
політичних реформ в Україні, гарантування Україні доступу до єдиного 
європейського ринку, належних масштабів і форм фінансової допомоги у 
відбудові країни, а також збереження виходу України до Чорного моря та 
гарантування свободи комерційного судноплавства), як випадку реалізації 
сценарію «Перемога України», так і у випадку сценарію «Постійне перемир’я зі 
збереженням суверенітету України», Україна має шанс на вражаюче економічне 
зростання; її ВВП на одну особу населення через 25 років після закінчення війни 
може бути втричі вищим, ніж у 2020 році, і щонайменше в шість разів вищим, ніж 
за сценарієм «Невизначено тривалої війни» та тривалого економічного колапсу.

• Для забезпечення швидкого економічного зростання в Україні слід:

• укласти з Росією перемир'я на відповідних умовах і створити у співпраці  
з союзниками заходи для запобігання розгортанню бойових дій;

• забезпечити доступ до ринків ЄС, наприклад, через оперативне приєднання 
до Європейської економічної зони та початку переговорів про вступ з ЄС.

• Для реалізації сценаріїв «Перемога України» або «Постійне перемир'я зі 
збереженням суверенітету України» союзники повинні надати Україні ефективну 
зброю та посилити санкції проти Росії.

• Швидкий економічний розвиток в Україні створить потужний імпульс розвитку 
для Польщі, особливо для її східних регіонів.



34

Przedmowa
 

Dwa uzupełniające spojrzenia na perspektywy Ukrainy i zachodniej pomocy dla niej

Przedstawiamy raport pt. „Jak reformować Ukrainę w czasie wojny”, który na zaproszenie 
Fundacji im. Abrahama Sterna przygotował Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Eko-
nomicznego. Jest to drugi nasz raport dotyczący przyszłości Ukrainy.* Oba opublikowane 
przez Fundację raporty przedstawiają uzupełniające się spojrzenia na przyszłość Ukrainy.

Autorzy obu raportów nie mają wątpliwości, że z punktu widzenia Ukrainy i Zachodu najbar-
dziej pożądanym scenariuszem militarno-politycznym jest scenariusz zwycięstwa Ukra-
iny, w którym odzyskuje ona wszystkie tereny utracone po 24 lutego 2022r., a najgorszy  
i najbardziej niebezpieczny jest scenariusz utraty suwerenności przez Ukrainę. Autorzy  
zgadzają się również, że Zachód powinien dostarczać Ukrainie skuteczne uzbrojenie  
i wzmacniać sankcje na Rosję, aby koszty, tak aby koszty kontynuacji wojny dla Rosji były  
jak największe. Autorzy zastanawiają się jednocześnie nad strategią Ukrainy i Zachodu  
w sytuacji, gdy osiągnięcie zwycięstwa Ukrainy i zawarcie pokoju na warunkach akcepto-
wanych przez to państwo nie będzie w dającej się przewidzieć perspektywie realne. 

Autor pierwszego raportu, Stefan Kawalec, przestrzegał przed bardzo prawdopodobnym 
scenariuszem przedłużającej się bezterminowo wojny, która może całkowicie zrujnować 
kraj oraz spowodować, że dzisiejszy proeuropejski i pronatowski entuzjazm Ukraińców  
stopniowo zmieni się w rozgoryczenie i frustrację. Dlatego autor uważa, że jeśli nie  
będzie realne zrealizowanie scenariusza zwycięstwa Ukrainy, w interesie Ukrainy i jej  
zachodnich sojuszników jest doprowadzenie do trwałego zawieszenia broni, przy któ-
rym Ukraina zachowa suwerenność i nie wyrzeknie się przy tym prawa do terenów  
znajdujących się pod kontrolą Rosji. Stefan Kawalec uważa, że zarówno w przypadku zwy-
cięstwa, jak i scenariusza „Trwałego rozejmu przy zachowaniu suwerenności”, Ukraina ma 
szanse na spektakularny sukces gospodarczy, pod warunkiem dokonania wewnętrznych 
reform i uzyskania gwarancji dostępu do rynku UE.

Autor drugiego, publikowanego obecnie raportu, Piotr Arak uważa, że zarówno zawarcie 
układu pokojowego wieńczącego zwycięstwo Ukrainy, jak osiągnięcie trwałego rozejmu  
z zachowaniem suwerenności Ukrainy jest w dającej się przewidzieć przyszłości mało praw-
dopodobne. Wojna może ciągnąć się przez wiele lat. Dlatego autor twierdzi, że aby zapobiec 
głębokiej dewastacji kraju, z odbudową cywilną Ukrainy nie można czekać i trzeba ją zacząć 
już dziś. Piotr Arak przedstawia propozycje, jak reformować Ukrainę i odbudowywać jej  
gospodarkę w warunkach toczącej się wojny.

Michał Kamiński
Prezes Zarządu 

Fundacji

Fundacja im. Abrahama Sterna, Warszawa/ Nowy York, 8 sierpnia 2022 r.

David Liebers
Wiceprezes Zarządu 

Fundacji

Stefan Kawalec
Przewodniczący Rady 

Fundacji

Polska wersja

*Stefan Kawalec, Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski, Fundacja im. Abrahama Sterna, Warszawa, 1 lipca 2022,
https://fundacjasterna.pl/Ukrainskie%20Scenariusze%20Gospodarcze_05072022.pdf?_t=1657553776
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Jak reformować Ukrainę w czasie wojny

1. Koszt realizacji ukraińskiego Planu Odbudowy i Rozwoju szacuje się na 750 mld EUR.  
Kluczowe dla powodzenia planu jest przyjęcie realistycznych celów, uwzględnienie działań  
antykorupcyjnych i nastawienie na wzrost gospodarczy przy braku porozumienia z Rosją.

2. Scenariusz wojny pozycyjnej lub zamrożonego konfliktu jest coraz bardziej realny.  
Z tego powodu nie można czekać z procesem reformowania i odbudowy Ukrainy do zakoń-
czenia wojny, ponieważ to państwo może tego nie doczekać.

3. Odbudowę cywilną Ukrainy trzeba zacząć już dziś. Istnieją ogromne obszary kraju w dużej 
mierze wolne od walk i to właśnie tam musimy spróbować wprowadzić normalność, aby 
ożywić ukraińską gospodarkę. Pomoc musi mieć zupełnie inny charakter na obszarach ob-
jętych walkami, a inny, związany z ograniczoną odbudową, na obszarach wolnych od walk 
(podział na regiony frontowe, regiony względnie bezpieczne i te, które są „deep behind the 
line”, w których m.in.  przebywają uchodźcy). 

4. Ukraina musi wprowadzić mechanizmy antykorupcyjne minimalizujące możliwości  
defraudacji środków pomocowych. Transparentność wydatkowania środków pomoco-
wych jest potrzebna również po to, aby ograniczyć ryzyko, że poszczególni zagraniczni do-
natorzy będą wymuszali wybieranie rozwiązań służących przede wszystkim ich interesom, 
a nie najkorzystniejszych dla rozwoju Ukrainy. 

5. Kraje spoza UE muszą być włączone w proces odbudowy. Konieczne może być utworzenie 
banku lub funduszu, albo wykorzystanie EBOiR do włączenia krajów spoza UE do działań  
i nadania im „współwłasności” w procesie. Fundusz Trójmorza z udziałem kilkunastu kra-
jów Europy Środkowej i USA może być punktem wyjścia dla finansowania projektów infra-
strukturalnych na Ukrainie. 

6. Rosyjski majątek na Zachodzie, a przede wszystkim zagraniczne aktywa rosyjskiego ban-
ku centralnego powinny zostać zamrożone jako zabezpieczenie ewentualnych przyszłych  
reparacji. Potrzebna jest międzynarodowa umowa, która pomogłaby rządom państw  
w wykorzystaniu zagarniętych funduszy. Nie może to być działanie indywidualne, które 
można podważyć w sądach międzynarodowych. Przejęte aktywa mogą okazać się dobrym 
punktem przetargowym podczas negocjacji pokojowych i mogą być wykorzystane na rzecz 
Ukrainy. 

7. Ukraina i zachodni donatorzy powinni współdecydować o wykorzystaniu środków  
na odbudowę. Jeżeli społeczność międzynarodowa ma przekazać olbrzymie środki na  
proces odbudowy, to musi mieć prawo kontroli i współdecydowania o sposobie wyko-
rzystania tych środków. Istotną role w wydatkowaniu środków powinny spełniać władze  
samorządowe, a projekty powinny być współfinansowane z funduszy lokalnych, a nie  
w 100 proc. z funduszy zewnętrznych. 

8. Kamieniami milowymi w rozwoju Ukrainy powinny być: członkostwo w OECD, wejście  
do EEA, EFTA lub formuła „Partnerstwa bez rozszerzenia” i wreszcie wejście do UE. Na-
leży poszukiwać rozwiązania, które możliwie jak najszybciej zagwarantuje Ukrainie dostęp  
do jednolitego rynku europejskiego, biorąc pod uwagę, że proces uzyskania członkostwa  
UE będzie długotrwały.

08.08.2022Piotr Arak
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Wprowadzenie
W pierwszym raporcie Fundacji im. Abrahama Sterna, dotyczącym przyszłości Ukrainy, 
Stefan Kawalec1  sformułował pogląd, że zarówno w przypadku zwycięstwa w wojnie z Rosją,  
jak i w przypadku zawarcia trwałego rozejmu przy zachowaniu suwerenności, Ukraina ma szan-
se na spektakularny sukces gospodarczy, pod warunkiem dokonania wewnętrznych reform  
i uzyskania gwarancji dostępu do rynku UE. Autor przypomniał przy tym sformułowaną przed 
kilkudziesięciu laty przez polskich emigracyjnych publicystów i działaczy, Jerzy Giedroycia  
i Juliusza Mieroszewskiego oraz ugruntowaną w polskiej myśli politycznej tezę, że suweren-
ność Ukrainy, Litwy i Białorusi jest strategicznie ważna dla Rzeczypospolitej, gdyż zniewolenie 
tych krajów przez Rosję otwiera drogę do zniewolenia Polski2.  Stefan Kawalec stwierdził, że 
spektakularny rozwój gospodarczy Ukrainy umocni jej suwerenność i tym samym zwiększy 
bezpieczeństwo Polski. Zgadzam się z tą opinią, dlatego uważam, że trzeba za wszelką cenę 
utrzymywać potencjał gospodarczy tego kraju.

Zarówno zawarcie układu pokojowego, wieńczącego zwycięstwo Ukrainy, jak i osiągnięcie 
trwałego rozejmu z zachowaniem suwerenności Ukrainy, w dającej się przewidzieć przyszłości 
są bardzo mało prawdopodobne. Coraz bardziej realny staje się scenariusz długoletniej wojny  
pozycyjnej lub zamrożonego konfliktu. Z tego powodu nie można czekać z procesem reformo-
wania i odbudowy Ukrainy do zakończenia wojny, ponieważ to państwo może tego nie docze-
kać3. Reformowanie Ukrainy i odbudowę gospodarki trzeba zacząć już dziś.

I. Projekt planu odbudowy 

Projekt ukraińskiego Planu Odbudowy i Rozwoju, którego wartość szacuje się na 750 mld euro, 
został przedstawiony 5 lipca na Międzynarodowej Konferencji Odbudowy Ukrainy w Lugano  
w Szwajcarii4.

Rząd w Kijowie podkreślił, że plan powstał pod jego kierownictwem i został uznany za główny 
dokument ramowy, który wyznacza kierunek procesu odbudowy5. W najbliższych miesiącach 
liczne państwa, związki zawodowe, międzynarodowe organizacje finansowe, think tanki i firmy 
konsultingowe prawdopodobnie przedstawią swoje dalsze propozycje, które wzbogacą dysku-
sję i poprawią jakość produktu końcowego. 

Warto zauważyć, że pod Deklaracją z Lugano podpisali się przedstawiciele ponad 40 krajów, 
a także organizacje wielostronne, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny i Organizacja Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Zasady z Lugano, które będą kierować odbudową, obejmują następujące priorytety:

1. Partnerstwo (Kijów dąży do kierowania procesem odbudowy i wdrażania  
go we współpracy ze swoimi partnerami międzynarodowymi).

2. Reformy.

3. Przejrzystość, odpowiedzialność i rządy prawa.

4. Partycypacja obywatelska.

5. Zaangażowanie interesariuszy.

6. Równość płci i włączenie społeczne.

7. Trwałość i zrównoważenie (sustainability).

1Kawalec S. (2022), Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski, Fundacja im. Abrahama Sterna, https://fundacjasterna.pl/Ukrainskie%20Scena-
riusze%20Gospodarcze_05072022.pdf?_t=1657553776 [dostęp: 22.07.2022].
2Giedroyć J., Mieroszewski, J. (1974), Rosyjski ‘kompleks polski’ i obszar ULB\, „Kultura”, nr 9.
3Haass R. (2022), A Ukraine Strategy for the Long Haul. The West Needs a Policy to Manage a War That Will Go On, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/
articles/russian-federation/2022-06-10/ukraine-strategy-long-haul [dostęp: 22.07.2022].
4Ukraine Recovery Plan (2022), https://recovery.gov.ua/en [dostęp: 22.07.2022].
5Shmyhal D. (2022), In the Lugano Declaration of the Conference, the heads of state and government pledged to support Ukraine on its path to recovery, https://www.
kmu.gov.ua/en/news/denys-shmyhal-u-deklaratsii-konferentsii-v-luhano-hlavy-derzhav-i-uriadiv-zoboviazalysia-pidtrymuvaty-ukrainu-na-ii-shliakhu-do-vidnovlennia 
[dostęp: 22.07.2022].
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Niemniej jednak Plan ten obecnie jawi się jako przybliżona listę życzeń wygenerowana przez 
różne instytucje ukraińskie z tym jednak, że w odróżnieniu od poprzednich tego typu dokumen-
tów o wiele mocniej postawiono nacisk na cyfryzację i integrację z UE. Ta ostatnia, po mocnej  
deklaracji ze strony państw członkowskich i Komisji, sprawia, że wszystkie decyzje podej-
mowane przez Kijów będą musiały być koordynowane z decyzjami zapadającymi w Brukseli, 
zwłaszcza w kontekście polityki klimatycznej, rządów prawa i konkurencyjności.

Napięta sytuacja na polu walki będzie nakazywała, aby pierwszym priorytetem pozostało 
uzbrojenie. Wojna się nie skończyła i nie ma jasnej perspektywy zakończenia, a scenariusz 
pozostawionej samej sobie Ukrainy do zmagania się nie tylko z agresorem, ale ubóstwem, 
dostępnością żywności i bezrobociem skłania, by myśleć, jak rozpocząć proces odbudowy 
jeszcze w trakcie wojny pozycyjnej, a potem prowadzić do realizacji celów strategicznych: 
członkostwa w OECD, akcesji do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) lub do samej 
Unii Europejskiej, ale podkreślając, że to długotrwały proces.

II. Wojna pozycyjna – scenariusz militarny

Coraz więcej ekspertów  i polityków  z Zachodu uważa, że wojna w Ukrainie zmieni się w wojnę 
pozycyjną, na wzór I wojny światowej, w której obie strony okopią się i będą ponosić ogromne 
straty w atakach i kontratakach, niemających wpływu na przebieg linii frontu. W takim scena-
riuszu wojna może potrwać jeszcze miesiące, a być może i lata. Konsekwencje tego mogą być 
bardzo poważne.

Zachód najbardziej obawia się o bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. Problemem 
będzie także utrzymanie na obecnym poziomie wsparcia dla Ukrainy, które jest dużym  
obciążeniem naruszonych przez COVID gospodarek – chociaż wielu polityków, zwłaszcza 
amerykańskich, przyznaje że nie mają alternatywnej drogi, gdyż konsekwencje zwycięstwa  
Rosji byłyby zbyt poważne, aby móc zrezygnować z tej pomocy.

Z powodu gigantycznych strat i kosztów, które przyniosła Rosji ta wojna, przegrana byłaby 
końcem reżimu Putina. Dlatego też będzie kontynuował ją do momentu, w którym będzie mógł 
ogłosić zwycięstwo lub coś, co będzie mógł „sprzedać” Rosjanom jako zwycięstwo. Z drugiej 
strony Ukraina walczy o przetrwanie – co oznacza, że także ona będzie walczyć do końca. 
Trudno w tym momencie dostrzec możliwość wynegocjowania rozwiązania. Żadna strona nie 
chce zaprzestać walki i najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wojna, która potrwa 
kilka lat. Mówi się nawet o „zamrożonym konflikcie” trwającym ponad dekadę .

Rodzi się też pytanie, co dokładnie byłoby zwycięstwem Ukrainy. Sami Ukraińcy deklarują, że 
chcą całkowicie wyrzucić okupantów ze swojego terytorium. Amerykanie twierdzą, że to Kijów 
podejmie decyzję, jakie warunki pokoju go usatysfakcjonują, a celem wsparcia Ukraińców jest 
poprawa ich pozycji przy stole negocjacyjnym. Równocześnie jednak wielu zachodnich polity-
ków, z prezydentem Emanuelem Macronem na czele, uważa, że najlepszym zakończeniem tej 
wojny byłoby szybkie podpisanie traktatu pokojowego, który zostałby zaprojektowany tak, że 
Putin mógłby zachować twarz przed Rosjanami. A to oznacza, że Ukraina musiałaby się zgo-
dzić na daleko idące ustępstwa. Tego nie akceptują państwa bałtyckie, a także inne kraje Euro-
py Środkowej. Minister spraw zagranicznych Litwy, Gabrielius Landsbergis, przyznał otwarcie, 
że jakiekolwiek terytorium, które Ukraina odda Rosji, sprawi że światowy porządek oparty na 
traktatach i prawie międzynarodowym zmieni się w porządek oparty na prawie dżungli. Stąd 
proces pokojowy może zakończyć się za kilka lub nawet kilkanaście lat. Z tego powodu nie 
można czekać z procesem reformowania i odbudową Ukrainy do zakończenia wojny, ponieważ 
to państwo może tego nie doczekać.

6Burrows M.,  Manning, R.A. (2022), Three possible futures for a frozen conflict in Ukraine, New Atlanticist, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/three-
-possible-futures-for-a-frozen-conflict-in-ukraine/ [dostęp: 22.07.2022].
7Sands L. (2022), Ukraine war could last for years, warns Nato Chief, BBC, https://www.bbc.com/news/world-europe-61856144; Sabbagh, D. (2022). Russia-Ukraine war 
could last for years, say western leaders, “The Guardian”, https://www.theguardian.com/world/2022/jun/19/russia-ukraine-war-could-last-for-years-nato-jens-stolten-
berg [dostęp: 22.07.2022].
8Przykładem takiego sporu jest konflikt o Górski Karabach pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią, który rozpoczął się wraz z upadkiem Związku Radzieckiego. Enklawa 
zamieszkiwana częściowo przez Ormian, na terytorium wchodzącym w skład Azerbejdżanu, znajdowała się pod kontrolą Armenii od czasu zwycięskiej wojny na 
początku lat 90. XX wieku. Przez ostatnie trzy dekady, chociaż nie był to „konflikt zamrożony”, to działania zbrojne miały charakter incydentalny, a żadna ze stron nie 
mogła wyjść z impasu.
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III. Jak odbudowywać kraj, gdy toczy się wojna?
• Co trzeba zrobić teraz, kiedy jeszcze trwają walki?

Zwlekanie z odbudową cywilną do czasu zakończenia wojny byłoby błędem. Istnieją 
ogromne obszary kraju w dużej mierze wolne od walk; musimy spróbować wprowadzić 
normalność w tych regionach, aby ożywić ukraińską gospodarkę. Z milionami przesiedlo-
nych obywateli i zrujnowaną infrastrukturą Ukraina nie będzie w stanie utrzymać się przez 
lata, a może nawet dziesięciolecia. Zubożałe lub dysfunkcjonalne państwo wielkości i zna-
czenia Ukrainy na granicy Europy byłoby podatne na przyszłą agresję i źródło niestabilno-
ści gospodarczej i politycznej9.
• Tymczasowa infrastruktura transportowa, np. mosty pontonowe, może pomóc w prze-

transportowaniu milionów ton zboża z kraju. Rolnicy ukraińscy potrzebują wsparcia 
przy sadzeniu i zbiorach w tym roku, a także większych magazynów. USA w ramach 
pomocy zaproponowały, by wybudować tymczasowe silosy zbożowe wzdłuż granicy 
z Polską10.

• W pierwszej kolejności konieczne będzie przywrócenie podstawowych połączeń 
transportowych, energetycznych i wodnych oraz stworzenie tymczasowych rozwiązań 
mieszkaniowych, aby stworzyć warunki do odbudowy. Ukraina mogłaby skorzystać z 
doświadczeń innych rozwiniętych gospodarek, które ucierpiały w wyniku ogólnokrajo-
wych katastrof i zaktualizowały swoje plany awaryjne na przyszłość. Jednym z takich 
przykładów są trzęsienia Ziemi w Nowej Zelandii w latach 2010/2011, a także inne 
przypadki z Japonii, Włoch, Meksyku, Stanów Zjednoczonych itd.

 
• Jak rozpocząć odbudowę? Czy należy różnicować regionalnie pomoc?

• Tak, pomoc musi mieć zupełnie inny charakter na obszarach objętych walkami, a inny 
związany z ograniczoną odbudową na obszarach wolnych od walk. Należy przy tym 
mieć na uwadze ryzyko dalszej eskalacji. Na obszarach objętych walkami konieczna 
jest pomoc wojskowa i niezbędna infrastruktura wojskowa (koleje czy drogi potrzebne 
do transportu pomocy). Zakładam, że zgodnie z deklaracjami stolic pomoc militarna 
jest realizowana, a kraje, które nie wywiązują się z obietnic, są naciskane przez organi-
zacje międzynarodowe i USA11.

• Podział Ukrainy na regiony potrzebujące pomocy cywilnej został świetnie opisany 
przez CEPR12 i autor popiera to podejście: 
• Regiony frontowe: 

• Pomoc humanitarna (żywność, paliwo, leki). 
• Pomoc techniczna w ewakuacji potencjału przemysłowego  

(wszędzie tam, gdzie jest to wykonalne/celowe). 
• Pomoc techniczna w rządowych wysiłkach planistycznych (w tych regionach  

gospodarka będzie prawdopodobnie quasi-nacjonalizowana w większości  
sektorów). 

• Wsparcie logistyczne dla utrzymania łączności tych regionów.
• Regiony względnie bezpieczne: 

• Wsparcie techniczne dla relokowanego potencjału przemysłowego.
• Programy zatrudnienia/działalności gospodarczej dla relokowanej ludności. 
• Wsparcie techniczne dla organizacji logistyki. 
• Wsparcie cyfrowej mobilności dla relokowanych przedsiębiorstw/ludzi  

(tj. możliwość produktywnej pracy/życia poza głównymi aglomeracjami, 
wspieranie gospodarki „rozproszonej”). 

9Bloomberg (2022), Start Planning the Reconstruction of Ukraine Now,  https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-07-04/the-west-should-start-planning-the-re-
construction-of-ukraine-now?fbclid=IwAR0ZncvbNQogXA2SJkvCUc8NqR8LgC-yLwa4hW3mggq_C_HWCtLv6yiLa2Q [dostęp: 22.07.2022].
10Hooper K., Lee, M. (2022), Biden: U.S. to build silos on Poland border to export Ukrainian grain, Politico, https://www.politico.com/news/2022/06/14/biden-u-s-to-
-build-silos-on-poland-border-to-export-ukrainian-grain-00039455 [dostęp: 22.07.2022].
11Antezza A. et al. (2022), The Ukraine Support Tracker, Kiel Working Paper, https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/ [dostęp: 
22.07.2022].
12Becker T. (2022), A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine, CEPR Press.
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• Wsparcie w zakresie dodatkowych korytarzy transportowych dla pomocy 
humanitarnej do wewnątrz i eksportu z Ukrainy na zewnątrz.

• Budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne ze szczególnym uwzględnie-
niem budownictwa modułowego. 

• Budowanie lokalnego potencjału dla działań szybkiego reagowania dla regio-
nów frontowych.

• „Deep behind the line”: 
• Specjalne strefy ekonomiczne dla ukraińskich przedsiębiorstw w krajach 

sąsiednich, np. uchodźcy otrzymują możliwości zatrudnienia i połączenia  
z Ukrainą (produkują pomoc humanitarną, uruchamiają back office dla firm 
usługowych, bezpieczne przystanie dla inżynierii/R&D itp.) Wzorem mogą być 
wirtualne strefy ekonomiczne dla firm IT na Ukrainie (Diia City).

• Wsparcie w tworzeniu dodatkowych korytarzy transportowych dla pomocy  
humanitarnej do wewnątrz i ukraińskiego eksportu na zewnątrz. 

• Budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne o specjalnym modułowym  
charakterze. 

• Mobilizacja potencjalnych uczestników pomocy regionom frontowym.

• Czynniki wpływające na możliwość odbudowy gospodarki w czasie wojny
• Odblokowanie choćby częściowe portów morskich (np. dla transportu zboża)  pomoże 

w procesie odbudowy.
• Gwarancje bezpieczeństwa są niezbędne dla udanego zaangażowania prywatnego  

w proces odbudowy (i napływu BIZ). Potrzebny byłby w tym celu system ubezpieczeń 
finansowych wspierany przez system publiczny (m.in. z udziałem międzynarodowych 
instytucji finansowych), a także możliwość objęcia wybranych inwestycji ochroną  
wojskową zabezpieczającą przed atakami rakietowymi lub lotniczymi. 

IV. Jakie mechanizmy praworządności i antykorupcyjne powinny być  
włączone do systemu warunkowości uzyskania środków przez Ukrainę?
• Jaki rodzaj ram sprawozdawczości i monitorowania ryzyka zdefraudowania środków jest 

potrzebny? 

• W celu ugruntowania przedwojennych ukraińskich osiągnięć związanych z rozli-
czaniem wydatków publicznych, mechanizmy antykorupcyjne powinny obejmować  
obowiązek stosowania systemu e-zamówień Prozorro (prozorro.gov.ua) dla większo-
ści zamówień realizowanych z udziałem środków fundatorów. Oznaczałoby to, że 
wszystkie zamówienia publiczne udzielane w ramach programów odbudowy (powyżej 
wartości progowej) powinny być przetwarzane za pośrednictwem tego systemu.   

• W celu zwiększenia publicznej rozliczalności wydatków i uniknięcia konfliktu intere-
sów, informacje o projektach powinny być dostępne online w formie list beneficjentów 
i podwykonawców.

• W ramach procesu akcesyjnego do UE, administracja Komisji, ale także OECD, będą 
rekomendować pewne działania sanacyjne i zwiększające transparentność. Te we-
wnętrzne mechanizmy mogą być jednak uznane za niewystarczające przez partne-
rów z USA. Możliwe, że będzie z tego powodu potrzebne powołanie dodatkowego 
zewnętrznego audytora lub wybrania istniejącej instytucji międzynarodowej do tego 
zadania.

• Jaki powinien być system zarządzania ryzykiem defraudacji środków ex ante? Jaki  
system sprawozdawczości powinien funkcjonować ex post?

• Rząd powinien zapewnić przejrzyste procesy decyzyjne dotyczące przyznawania  
i wykorzystania środków na odbudowę oraz odpowiedzialności zaangażowanych  
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podmiotów na wszystkich szczeblach administracji. Jest to szczególnie ważne, ponie-
waż raporty z audytu opublikowane przed 2022 r. wspominają na przykład o politycz-
nym wpływie na dystrybucję dotacji międzyrządowych, które zostały wykorzystane na 
kampanie polityczne w lokalnych okręgach wyborczych. W związku z tym Ukrainie za-
leca się stworzenie mechanizmów nadzorujących skuteczne, efektywne i przejrzyste 
wykorzystanie środków z dotacji międzynarodowych.

• Należy wprowadzić obowiązkowy prewencyjny audyt procedur zamówień publicznych 
dla inwestycji przekraczających określoną wartość, np. 10 mln EUR, przed podpisa-
niem ostatecznej umowy i rozpoczęciem inwestycji.

• Transparentność jest potrzebna nie tylko ze względu na ryzyko korupcji ze strony  
ukraińskich beneficjentów. Istnieje poważne ryzyko, że poszczególni zagraniczni do-
natorzy będą oczekiwali od Ukrainy wyboru rozwiązań służących przede wszystkim 
ich interesom a nie najkorzystniejszych dla rozwoju Ukrainy. 

• Czy rozwiązania off-the-shelf mogą się sprawdzić?

• Nie bezpośrednio, ale rozwiązania z polityki spójności UE mogłyby służyć jako punkt 
wyjścia (z nieuniknionymi uproszczeniami i dostosowaniem do możliwości Ukrainy). 
Doświadczenia z wydatkowania środków w regionie Europy Środkowej są na tyle prze-
konujące, że mogą być powielane. W tym obszarze szczególnie Polska, która efek-
tywnie, ale także zgodnie z przeznaczeniem wydaje środki, może podzielić się swoim 
know-how.

• Doświadczenia i programy OLAF-u związane z wdrażaniem funduszy polityki spójności 
w Rumunii lub Bułgarii mogą być wykorzystane jako źródło cennych doświadczeń w 
celu wzmocnienia rozliczalności wydatków i budowania zdolności organizacji lokal-
nych do zwalczania nadużyć finansowych. 

• OECD rekomeduje13 używanie przez rząd Kijowa narzędzia Support Tool for  
Effective Procurement Strategies (STEPS), które powinno być stosowane w przypadku 
dużych projektów infrastrukturalnych. Ukraina skorzystałaby z celowego otwarcia 
co n-tego dużego projektu (na przykład co piątego projektu o wartości powyżej 100 
mln EUR) wyłącznie na konkurencję międzynarodową. Silna obecność międzyna-
rodowych ekspertów jest wskazana również po stronie kupującego. Celem byłoby  
stworzenie punktów odniesienia, do których można by porównać inne projekty  
realizowane w Ukrainie. 

• Czy konieczne są bardziej drastyczne kroki: międzynarodowy organ nadzorczy z upraw-
nieniami do wstrzymywania umów i dotacji? 

• Zamiast powoływać nowe agencje międzynarodowe, Ukraina powinna zostać  
zobowiązana do zabezpieczenia niezależności i zakończenia prac nad ramami legisla-
cyjnymi dotyczącymi działań Narodowego Biura Antykorupcyjnego (NABU), Specjal-
nej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO), Wysokiego Sądu Antykorupcyjnego (HACC) 
oraz Agencji Odzyskiwania i Zarządzania Aktywami (ARMA). Organizacje te powinny 
otrzymać specjalne fundusze na budowę potencjału, aby rozszerzyć swoje możliwości 
techniczne i operacyjne niezależnie od finansowania krajowego. Te lokalne agencje 
powinny być zobowiązane do ścisłej i stałej współpracy z donatorami. 

• Ale, mimo wszystko, donatorzy powinni zabezpieczyć swoje prawo do zawieszenia  
finansowania w przypadku poważnych naruszeń ustalonych mechanizmów antyfrau-
dowych lub braku postępu programu w kierunku celów strategicznych.

13OECD (2022), The architecture of infrastructure recovery in Ukraine, OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine, https://www.oecd.org/ukraine-hub/
policy-responses/the-architecture-of-infrastructure-recovery-in-ukraine-d768a2e4/ [dostęp: 22.07.2022].
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• Do jakiego stopnia powinna lub może być ograniczona ukraińska swoboda działania,  
a nawet częściowo suwerenność w wykorzystywaniu środków?

• Fundusze mogą zostać wycofane lub zatrzymane, jeśli pomoc została skierowana  
na działania niezgodne z przyjętymi celami ramowymi.

• Na sugestię Centre for Economic and Policy Research14 Komisja Europejska15   
zaproponowała powołanie nowej wspólnej instytucji - Platformy Odbudowy Ukrainy 
- zarządzanej wspólnie przez KE i władze ukraińskie. Jednak ze względu na różne inte-
resy donatorów może to nie być jedyna platforma.

V. Jak można zmotywować kraje spoza UE do włączenia się w wysiłek  
    odbudowy Ukrainy?
• Jaka struktura instytucjonalna jest potrzebna, aby zapewnić zaangażowanie państw spo-

za UE, a zwłaszcza USA?

• Jeśli chodzi o kraje spoza UE i spoza grupy G7, konieczne może być utworzenie banku 
lub funduszu, albo wykorzystanie EBOiR do włączenia krajów spoza UE do działań  
i nadania im „współwłasności” w procesie. Stała instytucja dla krajów spoza grupy G7, 
udzielająca pożyczek, a zatem posiadająca zdolność do udzielania pomocy innym kra-
jom w przyszłości, mogłaby pomóc we wprowadzeniu partnerów międzynarodowych. 

• Fundusz Trójmorza z udziałem kilkunastu krajów Europy Środkowej i USA może być 
punktem wyjścia dla finansowania projektów infrastrukturalnych w Ukrainie.

• Współpraca transatlantycka w zakresie odbudowy jest nieunikniona. Bez zaangażo-
wania USA wysiłki na rzecz modernizacji Ukrainy mogą być podatne na europejskie 
interesy wewnętrzne i próby skorzystania z funduszy w kraju poprzez zatrudnianie  
europejskich firm do odbudowy. Stany Zjednoczone muszą mieć swoją reprezentację 
w niezależnej, stowarzyszonej z UE agencji zarządzającej odbudową.

• Powinna to być nowa instytucja czy nieformalny mechanizm koordynujący?

• CEPR dysponuje przeglądem pomysłów dotyczących projektowania instytucji rozwo-
ju. Może to być przynależna do UE samodzielna agencja, podobnie jak w przypadku 
Funduszu Marshalla po II wojnie światowej. Mechanizm nieformalny mógłby doprowa-
dzić do tworzenia odbudowy sterowanej przez donatorów i doprowadzić do korupcji.

• Jaka powinna być rola Komisji, EBOiR, EBI, państw członkowskich, G7 w strukturze sterującej?

• USA, kraje UE, Kanada powinny kierować komitetem odbudowy wraz z Ukrainą.  
Ukraina powinna być właścicielem procesu, ale agencja musi być w stanie zatrzymać 
przepływ pieniędzy, jeśli wykryta zostanie korupcja, oligarchizacja Ukrainy lub odejście 
od makrocelów modernizacyjnych.

• Jak poradzić sobie z rosyjskimi i chińskimi wpływami w międzynarodowych instytucjach 
finansowych (Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy itp.)?

• Chiny oraz inne kraje, które nie potępiły agresji rosyjskiej w Ukrainie, powinny mieć 
możliwość udziału jako fundatorzy w procesie odbudowy. Ich wpływ na proces decy-
zyjny powinien zostać ograniczony ze względu na ambiwalentność reakcji politycznej 
na agresję i głosowanie w zgodzie z interesem Rosji na forum ONZ. Z tego powodu 
powiązanie z rdzeniem Zachodu, jakim jest Unia Europejska, będzie kluczowe dla  
powodzenia agencji przydzielającej środki na odbudowę Ukrainy.

14Becker T. (2022), A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine, CEPR Press.
15EC (2022), Ukraine Relief and Reconstruction, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3169 [dostęp: 22.07.2022].
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VI. Jak wykorzystać zamrożone aktywa oligarchów i banku centralnego?
• Czy potrzebne jest osobne ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe?

• Obecnie prawo międzynarodowe mówi, że majątek skazanych zbrodniarzy wojennych 
może być przeznaczony na odszkodowania dla ofiar wojny.

• Wcześniej zdarzały się przypadki, że zajęte aktywa były wykorzystywane jako reparacje 
za spowodowane wojną szkody majątkowe. Na przykład: rząd Iraku wypłacił ponad 52  
miliardy dolarów ofiarom inwazji Saddama Husajna na Kuwejt, z czego ostatnia rata 
została wypłacona w 2021 r.

• Potrzebna jest międzynarodowa umowa, która pomogłaby rządom państw w wyko-
rzystaniu zagarniętych funduszy, nie może to być działanie indywidualne, które można 
podważyć w sądach międzynarodowych.

• Rosja dokonała agresji sprzecznej z prawem międzynarodowym, morduje ludność  
cywilną i za tego typu działanie należy ten kraj ukarać. Podobnie jak po II wojnie świa-
towej Zachód stworzył nowe kategorie przestępstw międzynarodowych, tak obecnie 
może w porozumieniu stworzyć nowe reguły zmniejszające powiązania gospodarcze 
z krajem dokonującym agresji oraz ludobójstwa. 

• Czy możemy wykorzystać aktywa rosyjskiego banku centralnego na realizację procesu 
odbudowy

• Trzeba dostosować prawo międzynarodowe tak, by było jasne, że agresor zapłaci za 
wojnę i będzie płacił reparacje ofiarom. Łączna wysokość rezerw walutowych Rosji 
wynosi 600 mld USD - połowa z nich ulokowana jest na terenie Federacji Rosyjskiej. 
Rezerwy banku centralnego zdeponowane poza Rosją zostały zamrożone i Moskwa 
nie może obecnie z nich korzystać. Aktywa te nadal uważane są jednak za własność 
Rosji. Do tej pory nie udało się także zlokalizować wszystkich środków – zaledwie  
jedna trzecia, której bezpośrednim właścicielem jest bank centralny Rosji, jest  
faktycznie zamrożona. Pozostałe aktywa są ulokowane za pośrednictwem podmiotów 
trzecich w Azji Południowej czy Afryce.

• We wspólnym oświadczeniu ministrowie finansów Estonii, Łotwy, Litwy i Słowacji 
wezwali UE do stworzenia nowego źródła finansowania kosztów odbudowy w Ukrainie 
z użyciem zamrożonych aktywów banku centralnego Rosji, by „Rosja została  
pociągnięta do odpowiedzialności za swoje działania i zapłaciła za zniszczenia, jakich 
dokonała". Przejęte aktywa mogą okazać się dobrym punktem przetargowym pod-
czas negocjacji pokojowych, jeżeli Rosja nie będzie się chciała zgodzić na wypłacenie  
reparacji.

• Zajęcie i przekazanie do funduszu odbudowy aktywów banku centralnego Rosji  
mogłoby zniechęcić inne kraje świata do tego, by swoje rezerwy lokować w dolarach 
lub euro w obawie o to, że przy okazji innych konfliktów zostałyby one zajęte. Trzeba 
pamiętać, że z perspektywy części krajów Azji, Ameryki Południowej, Afryki czy nawet 
Europy konflikt ten ma charakter tylko regionalny.

• Przedstawiciele administracji Bidena obawiają się, że jeśli aktywa zostaną zajęte to - 
w przypadku rozpoczęcia negocjacji między Ukrainą a Rosją - Waszyngton nie będzie 
mógł zaoferować Moskwie znaczącego złagodzenia sankcji w sytuacji, gdy jej konta 
na Zachodzie zostaną wyzerowane. Argumentem przeciwko jest to, że Rosja może  
w łatwy sposób odzyskać te środki, jeżeli wypłaci Ukrainie odpowiedniej wielkości  
reparacje. 

• Z perspektywy Warszawy zajęcie aktywów banku centralnego Rosji i przekazanie ich 
pod zarząd niezależnej agencji jest rozwiązaniem optymalnym ze względu na podwa-
żenie możliwości budowania relacji gospodarczych między Zachodem a Rosją. 
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• Co z majątkiem prywatnym oligarchów i ich prawem do ochrony własności prywatnej?

• Przepisy dotyczące przestępczości zorganizowanej mogą okazać się przydatne  
w argumentowaniu zajęcia tych aktywów. W razie potrzeby powinniśmy dostosować 
prawo do zbrodni wojennych. Prawo włoskie daje możliwość konfiskaty majątku uzy-
skanego przez przestępstwa lub zorganizowane grupy przestępcze.

• Decyzja taka oznacza, że kleptokracje z innych regionów świata nie będą lokować 
swojej nadwyżki kapitałowej na Zachodzie z lęku przed zajęciem. Szczególnie może 
dotyczyć to rosnącej klasy miliarderów z Chin.

• Istnieje groźba odwetu ze strony Rosji i zajęcia wszystkich, a nie tylko niektórych  
aktywów na swoim terenie. Musimy wziąć pod uwagę konfiskatę w przyszłości  
zachodnich aktywów w krajach o niechętnym nastawieniu, takich jak Chiny.

 VII. Jak powinny zapadać decyzje o wykorzystaniu środków na odbudowę   
        Ukrainy?
• Ukraina chce mieć pełną kontrolę, ale ma słabą strukturę zarządzania. Jaki stopień  

międzynarodowej pomocy w zakresie wdrażania/nadzoru nad projektami jest potrzebny?
• Jeżeli społeczność międzynarodowa ma przekazać olbrzymie środki na proces  

odbudowy, to warunkiem będzie możliwość kontroli współdecydowania o tym, w jaki 
sposób środki te zostaną wykorzystane. 

• Doświadczenie Polski w wykorzystaniu środków unijnych wskazuje, że dużą sprawność 
i efektywność w tym procesie można osiągnąć jeśli zajmują się nim władze samorządowe.

• W celu zwiększenia lokalnego zaangażowania, redukcji korupcji i marnotrawstwa  
projekty powinny być współfinansowane z funduszy lokalnych, a nie w 100 proc.  
z funduszy zewnętrznych.

• W określonych przypadkach warto korzystać z modelu partnerstwa publiczno-prywat-
nego (PPP). Źle skonstruowane mechanizmy mogą prowadzić do powstania infra-
struktury o wyższej jakości, ale też wyższych kosztach obsługi. PPP najlepiej spraw-
dzają się w okolicznościach, w których występuje ciągła presja konkurencyjna przez 
cały okres trwania umowy, jak np. w przypadku portów morskich i lotniczych, które 
konkurują ze sobą każdy we własnym miejscu o rynek. Podejście oparte na finansowa-
niu mieszanym może pomóc w mobilizacji prywatnych środków finansowych dla tych 
projektów. We wszystkich innych okolicznościach (np. drogi, infrastruktura społeczna) 
preferowany jest model monopolu regulowanego (Regulatory Asset Base - RAB). Ten 
ostatni model wymaga jednak długiej ewolucji w zakresie zdolności do regulowania 
gospodarki oraz zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi, do czego Ukraina po-
winna dążyć, aby skutecznie zarządzać tego typu aktywami.

• Jak Ukraina może wzmocnić swoją zdolność do tworzenia i realizacji przełomowych  
projektów w kilkudziesięciu kierunkach?
• Wnioski wyciągnięte z opracowywania i wdrażania podobnych projektów w Azji Połu-

dniowo-Wschodniej sugerują, że nawet najbardziej zdolne rządy skupiały się wyłącz-
nie na jednym prawdziwie przełomowym projekcie w okresie sześciu miesięcy. Jedną 
z dróg może być znaczne włączenie i zaangażowanie samorządów lokalnych i gmin,  
a także powoływanie „atamanów”16  odpowiedzialnych za realizację kamieni milowych.

• Plan odbudowy Ukrainy musi wzmocnić lokalny/gminny aspekt programu odbudowy. 
Fakt, że na konferencji w Lugano pojawiło się wielu wpływowych ukraińskich samorzą-
dowców, wskazuje na obiecujący początek - zarówno rząd, jak i społeczeństwo obywa-
telskie wydają się mocno zaangażowane w strategię decentralizacji. W rzeczywistości 
Ukraina będzie potrzebowała wielu dobrze zorganizowanych, opartych na społecz-
nościach lokalnych, oddolnych i mobilizujących projektów, aby zapewnić prawdziwą  
odbudowę kraju. Nie inaczej było w Polsce po 1989 r., kiedy samorząd odgrywał  
kluczową rolę w procesie tworzenia warunków dla rozwoju lokalnych społeczności.

 16Zamiast źle brzmiącego w tym kontekście sformułowania „car”, czyli urzędnika z plenipotencjami do realizowania określonego obszaru i nakreślonymi kamieniami milowymi.
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• Jak rozwiązać problem różnic w priorytetach finansowania pomiędzy donatorami  
a aktorami lokalnymi?

• Donatorzy powinni wynegocjować i uzgodnić ogólne ramy strategiczne dla finanso-
wania, aby zabezpieczyć swoje interesy, ale konkretne programy odbudowy powinny 
zostać opracowane w sposób oddolny przez organy ukraińskie. Na przykład darczyńcy 
mogliby zgodzić się, że inwestycje w sektorze energetycznym powinny być zgodne  
z „taksonomią zrównoważonych inwestycji" i przyczyniać się do realizacji celów  
Porozumienia Paryskiego, ale ukraińscy interesariusze generowaliby konkretne pomy-
sły na projekty w tym obszarze. 

• Należy wprowadzić mechanizm współpracy i komunikacji, np. komitety sterujące  
z uprawnieniami do akceptowania/odrzucania projektów wybranych do współfinan-
sowania przez instytucje zarządzające lub sekretariaty techniczne. W takich komite-
tach powinni uczestniczyć przedstawiciele donatorów, rządu krajowego, administracji  
regionalnej oraz biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.  

• Należy wprowadzić wymóg konsultacji społecznych w celu uzyskania szerszej akcep-
tacji dla projektowanych programów odbudowy. Model polityki spójności w UE ma  
tutaj szczególnie dobre doświadczenia do wykorzystania.

VIII. Jakie kamienie milowe powinna mieć Ukraina w swojej ścieżce rozwoju?

Członkostwo w OECD

Kamieniem milowym dla członkostwa Ukrainy w UE byłoby przyjęcie do OECD, czyli klu-
bu państw rozwiniętych powiązanych z Zachodem. Polska jest jego członkiem od 1996 r.,  
a OECD będące też sekretariatem G20 pomagało w reformach wewnętrznych wprowadzanych  
w naszym kraju przez kolejne 8 lat, podczas których Polska dostosowywała swoją gospodarkę, 
regulacje wewnętrzne do wymogów UE. 

Co kluczowe, w 2022 r. Rada OECD podjęła decyzję o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych  
z sześcioma kandydatami do członkostwa – Argentyną, Brazylią, Bułgarią, Chorwacją, Peru  
i Rumunią. Po ogłoszeniu decyzji kraje te potwierdziły gotowość do przestrzegania wartości, 
wizji i priorytetów odzwierciedlonych w Konwencji założycielskiej OECD. Te wspólne wartości 
to m.in. ochrona wolności osobistej, demokracji, praworządności i praw człowieka oraz zasad 
otwartej i zrównoważonej gospodarki. 

W 2014 r., po tym jak rozpoczął się konflikt w Donbasie, OECD podpisało z Ukrainą „memo-
randum of understanding”, które zacieśniało współpracę i wymianę wiedzy między OECD  
a Ukrainą17. Plan działania został podpisany przez Ukrainę i OECD w 2015 r. W 2019 r. poddano 
go rewizji i będzie rewidowany w 2022 r., aby zapewnić kompatybilność z rządowym planem 
odbudowy Ukrainy.  

W 2022 r. w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę OECD podjęło decyzję o utworzeniu Biura 
Łącznikowego OECD-Ukraina, które początkowo będzie miało siedzibę w Paryżu w ramach  
Sekretariatu ds. Stosunków Globalnych OECD i zostanie jak najszybciej przeniesione do  
Kijowa. Biuro Łącznikowe OECD Ukraina-Kijów jest współfinansowane przez Litwę i Polskę,  
początkowo na okres pięciu lat (2022-2026). Biuro będzie wspierać dalsze wdrażanie planu 
działania OECD-Ukraina. 

Jest to zaczyn, by przy okazji transformacji gospodarczej i odbudowy Ukrainy złączyć ją moc-
niej z instytucjami rozwojowymi i ekonomicznymi krajów rozwiniętych i by Ukraina także rozpo-
częła proces integracji z OECD. Przy okazji planów odbudowy Ukrainy jest jednak więcej pytań 
niż odpowiedzi, co do tego jak proces ten powinien przebiegać, bo wojna się nie zakończyła,  

17OECD (2022), OECD-Ukraine Memorandum of Understanding, https://www.oecd.org/eurasia/countries/ukraine/oecd-ukrainememorandumofunderstanding.htm  
[dostęp: 22.07.2022].
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a scenariusze militarne mogą oznaczać długotrwały konflikt z brakiem formalnego zawiesze-
nia broni czy porozumienia pokojowego.

Członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub EFTA

Akcesja Ukrainy do UE to trudne zadanie. Dla Ukrainy symbolika związana z przyszłością w UE 
jest ważna, ale może też stworzyć fałszywe oczekiwania. W istocie niedawny sondaż poka-
zał, że blisko 70 proc. Ukraińców oczekuje przystąpienia do UE w najbliższych pięciu latach18. 
Ukraińskie społeczeństwo na pewno czeka więc rozczarowanie, bo proces akcesji będzie dłuż-
szy. Po pierwsze, Ukraina zapewne będzie mieć nierozwiązany problem granicy wschodniej  
i terenów okupowanych przez Rosję do zakończenia procesu. Po drugie, może nie przeprowa-
dzić wystarczająco szybko reform stabilizujących gospodarkę tego kraju. Po trzecie, może nie 
wprowadzić wolnych od korupcji rządów prawa wymaganych przez innych członków, i wreszcie 
po czwarte - państwa Zachodu mogą odsuwać ten moment z lęku przed szybkim przyjęciem 
kraju o takiej liczbie ludności mogącym blokować wiele decyzji szczytu Rady Europejskiej.  
Akcesja wymaga też referendów w krajach europejskich, które zwolennicy rozszerzenia mogą 
przegrać. Rozsądne dlatego jest szukanie alternatyw dla pełnego członkostwa Ukrainy w UE.

Możliwymi scenariuszami włączenia Ukrainy we wspólny rynek i wolny przepływ osób z kraja-
mi EEA bez członkostwa w UE są m.in: 

• Specjalna umowa stowarzyszeniowa z EEA i UE, nakładająca na Ukrainę obowiązek 
wprowadzenia odpowiednich części prawodawstwa unijnego w swój system prawny. 
Taka opcja wymagałaby zgody członków, ale nie ratyfikacji. Umowa mogłaby zawierać 
w sobie unię celną lub nie. 

• Zestaw umów bilateralnych między Ukrainą, EEA i UE, regulujących oddzielnie każdą  
z kwestii, również bez ratyfikacji (na wzór Szwajcarii). 

Członkostwo Ukrainy w EEA na podstawie zapisów Konwencji Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (EEA) jest mało prawdopodobne. Konwencja nie przewiduje bowiem procedury 
aplikacyjnej państw, które nie wstępują do Unii Europejskiej ani Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA). Wszystkie kraje EEA, które nie są członkami UE, są w EEA od począt-
ku jego istnienia, czyli od 1992 r. Wyjątkiem jest Szwajcaria, ale jej obywatele odrzucili człon-
kostwo w EEA w referendum kilkakrotnie. Ukraina byłaby pierwszym przypadkiem akcesji kraju 
trzeciego do EEA, ale nie do UE. 

W przypadku zaaplikowania do EFTA, wniosek Ukrainy musiałby być zaakceptowany jedno-
głośnie przez wszystkich członków EFTA (Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria), co 
byłoby najpoważniejszym wyzwaniem, biorąc pod uwagę poziom rozwoju gospodarczego  
i rozmiar poszczególnych państw (EFTA składa się z bogatych krajów o łącznej popula-
cji ok. 15 mln mieszkańców, podczas gdy Ukraina ma ich ok. 40 mln). Każdy kraj ma 1 głos  
w radzie EFTA, więc we wszystkich decyzjach głos Ukrainy byłby równy głosowi Lichtensteinu. 
Biorąc pod uwagę obowiązujące zasady, Ukraina będąc członkiem EFTA, ale nie UE, musiałaby 
płacić składki do tzw. funduszy norweskich, czyli funduszy płaconych przez członków EFTA,  
a trafiających w postaci dopłat do biedniejszych członków UE, którzy i tak są znacznie bogatsi 
niż Ukraina. Dodatkowo członkostwo w EEA w ramach ETFA nie zagwarantowałoby Ukrainie 
wolności handlu towarami rolnymi z Unią. 

Jeśli jednak wniosek Ukrainy o członkostwo w EFTA zostałby zaakceptowany, Ukraina mo-
głaby zaaplikować o członkostwo w EEA. Włączenie Ukrainy do EEA wymagałoby następnie 
ratyfikacji przez wszystkich członków umowy dotyczącej warunków członkostwa zgodnie z ich 
procedurami obowiązującymi w każdym z państw.  

18Kyiv Post: “Just in: 69% of Ukrainians believe that the country will accede to the EU in the next five years. 40% think it’ll happen in the next 1-2 years while 29% are inclined to 
believe that it’ll take up to 5 years. Just 7% of citizens maintain that Ukraine’s EU membership bid is futile.”, https://mobile.twitter.com/KyivPost/status/1539202128937361410 
[dostęp: 22.07.2022].
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Istnieje także wariant nawiązania z Ukrainą stosunków podobnych do tych, które EEA ma  
ze Szwajcarią. Oznaczałoby to, że zamiast członkostwa w Unii lub EEA, Ukraina mogłaby przy 
pomocy umów bilateralnych z EEA uzyskać dostęp do wspólnego rynku i wolnego przepływu 
osób w ramach umowy  z Schengen. Taki scenariusz wymagałby zgody członków EEA, Rady Unii  
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ale bez ratyfikacji przez parlamenty każdego z członków. 

W przypadku mikropaństw (Angola, Monaco, San Marino) rozważane jest także zastosowa-
nie umowy stowarzyszeniowej z EEA, nieimplikującej członkostwa. W przypadku Ukrainy taka 
umowa wymagałaby dostosowania prawodawstwa ukraińskiego do wymogów EEA, nie dając 
przy tym Ukrainie reprezentacji w instytucjach EEA. Nie wymagałaby również ratyfikacji państw 
członkowskich EEA, a tylko jednogłośnej zgody państw EEA. Taki mechanizm jest jednak bar-
dziej możliwy dla mikropaństw, dla których przyjęcie całości potrzebnego aquis communautaire 
nie jest konieczne, ponieważ daleko mniejsza jest skala wyzwań. Zaproponowanie takiego 
scenariusza krajowi tak dużemu jak Ukraina byłoby nowym precedensem. 

Ukraina prawdopodobnie musiałaby przeprowadzić referendum w sprawie swojego członko-
stwa w EEA. W przypadku EFTA, umowy stowarzyszeniowej lub szczegółowych umów bilate-
ralnych nie byłoby to konieczne. Poparcie dla integracji z Zachodem osiąga obecnie w Ukrainie 
rekordowe poziomy, więc referendum nie stanowiłoby przeszkody. Członkostwo w EEA bez 
członkostwa w UE oznacza konieczność przyjęcia 75 proc. unijnego prawodawstwa bez wła-
snej reprezentacji w jego tworzeniu. 

W przestrzeni publicznej pojawiają się także inne pomysły na głębszą integrację z UE, np.  
poprzez powołanie przez UE nowych instrumentów współpracy. Jednym z nich jest „Partnerstwo 
dla Rozszerzenia” , które miałoby obejmować uczestnictwo w jednolitym rynku na wzór zasad 
EEA oraz zapewniać dostęp do unijnego funduszu spójności, który bardzo przydałby się Ukra-
inie w odbudowie powojennej. Dałoby to uczestniczącym krajom możliwość czerpania korzy-
ści z jednolitego rynku, ale bez prawa do formalnego współkształtowania programu integracji. 
Taki mechanizm mógłby być także lepiej niż EEA dopasowany do wyzwań stojących przed 
Ukrainą - m.in. obejmować kwestie związane z rolnictwem, których nie regulują zasady EEA 
lub regulować kwestie związane z odbudową i warunkowaniem pomocy przeprowadzeniem 
reform (w myśl zasady “more for more”). 

Członkostwo w Unii Europejskiej

Ukraina otrzymała w trybie przyspieszonym status kandydata do Unii Europejskiej. Wymagało 
to jednomyślności państw członkowskich, rekomendacji Komisji Europejskiej i nie da się ukryć, 
że jest robione awansem. Wierzymy bowiem, że Ukraina poradzi sobie z rozwiązaniem podsta-
wowych problemów, które mogą być barierami wejścia do UE. 

Kwalifikowalne państwo musi: „szanować i wspierać określone w art. 2 TUE wartości, który-
mi są: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz państwa 
prawnego; poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości;  
poszanowanie społeczeństwa opartego na pluralizmie; niedyskryminacja, tolerancja, sprawie-
dliwość, solidarność i równość kobiet i mężczyzn”. Ponadto musi spełniać kryteria kopenha-
skie co sprowadza się do demokratycznych instytucji, wolnego rynku i sprostaniu wymogom 
gospodarczym członkostwa.

Ukraina otrzymała status kandydata rekordowo szybko, ale otwarcie negocjacji będzie  
w najbliższym czasie zadaniem praktycznie niemożliwym ze względów politycznych. Koniecz-
ne będzie prowadzenie negocjacji 35 rozdziałów. Do negocjacji potrzebne będzie przyjęcie 
dokumentów ustanawiających wspólną pozycję negocjacyjną UE oraz państwa kandydują-
cego. Wszystkie państwa członkowskie muszą uznać każdy z 35 rozdziałów za zamknięty,  
by możliwe było zakończenie negocjacji akcesyjnych. Rozdziały dotyczą zarówno kwestii  
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gospodarczych – wolnego przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału, polityki monetarnej,  
rolnictwa, kontroli finansowej jak również innych zagadnień polityczno-gospodarczych –  
sądownictwa czy energetyki.  

Ponieważ elementem negocjacji jest zobowiązanie do przystąpienia do strefy euro, spojrzenie 
na kryteria zawarte w Traktacie z Maastricht ukazują możliwe problemy Ukrainy w ich spełnia-
niu, ponieważ wymagają stabilnego kursu walutowego, niskich stóp procentowych, czy niskiego 
deficytu.  

Największą barierą przyjęcia Ukrainy do UE mogą być społeczeństwa Europy Zachodniej,  
niewyrażające zgody w referendach na proces rozszerzenia po wielu latach negocjacji  
prowadzonych z rządem Ukrainy.
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Synteza pierwszego raportu Fundacji dotyczącego przyszłości Ukrainy 

Stefan Kawalec, „Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski”,  
Fundacja im. Abrahama Sterna, Warszawa/ Nowy Jork, 1 lipca 2022

• Z punktu widzenia Ukrainy i Zachodu najbardziej pożądanym scenariuszem militar-
no-politycznym jest scenariusz „Zwycięstwa Ukrainy”, w którym Ukraina odzyskuje 
wszystkie tereny utracone od 24 lutego 2022 r., a najgorszy i najbardziej niebezpieczny 
jest scenariusz „Utraty suwerenności przez Ukrainę”. 

• Groźny jest również scenariusz „Przedłużającej się bezterminowo wojny”, w którym 
Ukrainę czeka długotrwałe załamanie gospodarki. PKB na głowę na Ukrainie za 25 
lat może wówczas wynieść 50% poziomu z roku 2020, lecz nie można wykluczyć, że 
spadek ten będzie jeszcze głębszy. Po latach samotnej wojny Ukrainy z Rosją, dzisiej-
szy proeuropejski i pronatowski entuzjazm Ukraińców może się stopniowo zmienić  
w rozgoryczenie i frustrację.  

• Jeśli nie będzie realne zrealizowanie scenariusza zwycięstwa Ukrainy, w interesie 
Ukrainy i jej zachodnich sojuszników jest doprowadzenie do „Trwałego rozejmu z za-
chowaniem suwerenności Ukrainy”. Rozejm taki mógłby mieć charakter technicznego 
porozumienia o przerwaniu walk, wyznaczeniu linii demarkacyjnej. Taki rozejm pozo-
stawiający ewentualne część konstytucyjnego obszaru kraju poza kontrolą władz Ukra-
iny nie oznaczałby prawnego zrzeczenia się terytoriów kontrolowanych przez Rosję, 
natomiast mógłby zawierać zobowiązanie, że Ukraina nie będzie podejmować prób 
odzyskania kontroli nad tymi terenami za pomocą działań zbrojnych, jeżeli druga stro-
na nie naruszy rozejmu. Faktyczną trwałość takiego technicznego rozejmu mogłoby 
zapewnić dostarczenie Ukrainie przez jej sojuszników skutecznego uzbrojenia (m.in. 
systemów obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej), a także umieszczenie wzdłuż linii 
demarkacyjnej neutralnych obserwatorów, po to, aby w razie wybuchu walk możliwe 
było stwierdzenie, która strona jako pierwsza dokonała złamania rozejmu.

• Przy spełnieniu kilku warunków (m.in. reformy gospodarcze i polityczne na Ukrainie, 
zagwarantowanie Ukrainie dostępu do jednolitego rynku europejskiego, odpowiednia 
skala i forma pomocy finansowej w odbudowie kraju oraz zachowanie dostępu Ukrainy 
do Morza Czarnego i zagwarantowanie swobody żeglugi handlowej), zarówno w przy-
padku realizacji scenariusza „Zwycięstwo Ukrainy” jak i w przypadku realizacji scena-
riusza „Trwały rozejm przy zachowaniu suwerenności Ukrainy”, Ukraina ma szansę na 
spektakularny wzrost gospodarczy; jej PKB na głowę w 25 lat po zakończeniu wojny 
mógłby być trzykrotnie wyższy niż w 2020 r. i co najmniej sześciokrotnie wyższy niż 
w scenariuszu „Przedłużającej się bezterminowo wojny” i długotrwałego załamania 
gospodarki.

• Dla umożliwienia szybkiego wzrostu gospodarczego Ukrainy niezbędne jest  
w szczególności:
• zawarcie rozejmu z Rosją na odpowiednich warunkach i stworzenie we współpracy 

z sojusznikami środków zabezpieczające przed ponownym wybuchem walk.
• zapewnienie dostępu do rynków UE np. poprzez szybkie wejście do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z EU.

• Aby umożliwić realizację scenariuszy „Zwycięstwa Ukrainy” lub „Trwałego rozejmu 
przy zachowaniu suwerenności Ukrainy” sojusznicy muszą dostarczać Ukrainie  
skuteczne uzbrojenie i zacieśniać sankcje wobec Rosji.

• Szybki rozwój gospodarczy na Ukrainie, tworzyłby silny impuls rozwojowy dla  
Polski, a szczególnie dla jej wschodnich rejonów.
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