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Rozmowy akowskiego/Rynek

JACEK !AKOWSKI: – Ile Europa zap!aci za aneksj" Krymu?
FREDRIK ERIXON: – Du!o. 
Za co konkretnie?
Za ka!d" realnie mo!liw" decyzj#. Jakkolwiek si# zachowa-

my, cena b#dzie wysoka. 
Bo?
Pomy$lmy o sankcjach. Unia Europejska mo!e zrujnowa% 

Rosj# i zniszczy% rosyjski biznes powi"zany z Kremlem. Mamy 
do$% si&y i umiemy to zrobi%. To by nie trwa&o d&ugo. Bo Rosja 
jest od Unii zale!na. Europa jest najwi#kszym rynkiem zbytu 
rosyjskich surowców i trudnym do zast"pienia 'ród&em zaopa-
trzenia wielu bran!. Gdyby$my si# zdecydowali na wojn# han-
dlow", pa(stwo Putina by si# zawali&o. Mo!emy u!y% handlu 
jako broni masowego ra!enia. Ale ofiary by&yby po obu stro-
nach. )wiat si# nie ko(czy na Rosji i Ukrainie. A gdzie dwóch 
si# bije, tam trzeci korzysta.

Kiedy w XX w. Niemcy walczyli z Francj# i Wielk# Brytani#, 
dwukrotnie wygrywali na tym Amerykanie. Teraz 
to by byli Chi$czycy?
Przede wszystkim oni zyskaliby na os&abieniu Rosji i Euro-

py. A gdyby Zachód zdecydowa& si# na nast#pny krok, czyli za-
mkni#cie przez banki zachodnie finansowania dla rosyjskich 
banków, pieni"dze zacz#&yby intensywniej p&yn"% w inne re-
jony $wiata. Rosja jest s&absza, wi#c dla niej to by by&o bardziej 
bolesne, ale Unia te! by ponios&a straty liczone w miliardach.

Ilu?
To by by&y liczby dwu- albo trzycyfrowe. Zale!y, jak d&ugo trwa-

&aby konfrontacja. Gdyby si# ci"gn#&a latami, kapita& wytworzy&-
by nowe strumienie, którymi pop&yn"&by do spokojniejszych 
i bezpieczniejszych regionów. A je$li Zachód zdecydowa&by si# 
wprowadzi% embargo na handel z Rosj", to w pierwszym okresie 
czeka&oby nas te! za&amanie w cz#$ci bran! produkcyjnych. 

Cena sankcji
Fredrik Erixon, dyrektor  

europejskiego think tanku ECIPE,  
o tym, czy z Rosj! da si" wygra#,  

walcz!c broni! ekonomiczn!

Fredrik Erixon  
jest szwedzkim ekonomist!, 
by$ym doradc! wielu 
europejskich rz!dów i korporacji, 
wspó$twórc! i dyrektorem 
brukselskiego think tanku 
ECIPE (Europejskie Centrum 
Mi"dzynarodowej Ekonomii 
Politycznej). „The Financial 
Times” uzna$ go za jedn! 
z 30 najbardziej wp$ywowych 
osób w Brukseli.

Polityczne banery na ulicach Kijowa 
s! dzi" wa#niejsze ni# reklamy biznesowe.
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Z czasem towary znalaz!yby sobie miejsce na innych ryn-

kach, ale pierwsze miesi"ce by!yby bolesne.
To jest wyobra!alne?
Technicznie tak. Politycznie – nie bardzo. Europa jest ju# 

mocno podzielona w sprawie bardzo ograniczonych, maj"cych 
niewielkie skutki gospodarcze sankcji, które og!oszono. To zna-
czy, #e powa#nych sankcji nie b$dzie.

Z obawy przed kosztami?
Moim zdaniem wi$kszo%& krajów Unii ju# podj$!a decyzj$, 

#e Krym nie jest wart ceny, jak" trzeba by p!aci& za powa#-
ne sankcje.

Które kraje tak s"dz"?
Niemcy, Francja, W!ochy, Wielka Brytania, Hiszpania.
Wszystkie du!e.
Wi$kszo%& ma!ych te#. Tylko nikt nie chce si$ podpisa& pod 

rachunkiem, który jest nieuchronny.
To jest rachunek za co?
Za zmian$ sentymentu w relacjach mi$dzynarodowych. 

Ta zmiana zasadniczo ró#ni rosyjsk" inwazj$ na Gruzj$ w 2008 r. 
od obecnej agresji na Ukrain$. Gruzja wy-
dawa!a si$ incydentem bez wi$kszego zna-
czenia. Europie !atwo by!o j" zlekcewa#y&, 
bo zdarzy!a si$ w czasie wakacji, ma!o 
kto w Europie wie, gdzie jest Abchazja, 
jeszcze dominowa!a wiara, #e Putin d"#y 
do zbli#enia z Zachodem. Konflikt z Ukra-
in", jako recydywa u#ycia si!y w stosun-
kach z s"siadami, pokaza!, #e dla Puti-
na agresja jest metod". Aneksja Krymu 
przekre%li!a nadziej$, #e Rosja mo#e si$ 
sta& normaln" europejsk" demokracj", 
stopniowo pog!$biaj"c" gospodarcz" 
i polityczn" integracj$ z Uni". Pa'stwa 
cz!onkowskie, i Unia jako ca!o%&, trac" 
wiar$ w rosn"c" wspó!zale#no%& gospo-
darcz" jako najlepsze narz$dzie rozwi"-
zania odwiecznych problemów z Rosj".

To jest koniec wiary w tez# Fukuyamy z „Ostatniego 
cz$owieka”, mówi"c", !e miejsce wojowników zaj#li biznes-
meni, pola bitew zast"pi$y gie$dy i zamiast pociskami w XXI w. 
b#dziemy strzelali miliardami dolarów lub euro?
Zawsze by!o ryzyko, #e gdzie% si$ uchowa jaki% „ostatni wo-

jownik”, któremu strzelanie miliardami nie starczy.
Jak Putin, który widzi, !e nie udaje mu si# modernizowanie 
Rosji, a surowce si# ko%cz", wi#c nie maj"c szans w wojnie 
na miliardy, si#ga po narz#dzia z poprzedniej epoki.
Wiara, #e bro' ekonomiczna ostatecznie zast"pi militarn", 

zawsze by!a naiwna. Ale by!a bardzo wygodna. Zw!aszcza dla 
Europejczyków. Dzi$ki niej setki miliardów mo#na by!o prze-
znaczy& na konsumpcj$ zamiast na zbrojenia.

Zaczniemy si# zbroi&?
W %rednim okresie europejskie wydatki na obron$ musz" 

istotnie wzrosn"&. To b$d" setki miliardów. Ale nieuchronna 
b$dzie te# zmiana energetycznej strategii Europy.

Uni# na to sta&?
Zap!aci przede wszystkim Gazprom.
Bo b#dziemy mocniej dywersy'kowali zaopatrzenie i kupimy 
mniej gazu czy ropy od Rosji?
G!ównie dlatego, #e Rosja straci niezwyk!e przywileje, z ja-

kich korzysta na europejskim rynku. Przecie# od kilkunastu 
lat Unia %wiadomie rezygnuje z realizacji swoich interesów 
i powszechnie obowi"zuj"cych regu! w zdominowanym przez 
Rosjan handlu gazem. 

Dlaczego?
Europa nie chcia!a walczy& z Kremlem. Zale#a!o nam na mo-

dernizacji Rosji. Dlatego faktycznie nie mamy wspólnego rynku 
energii, a na rynku gazowym nie egzekwujemy zasady, w my%l 
której produkcja, hurt i detal zawsze powinny by& rozdzielane. 

W handlu rosyjskim gazem europejskie standardy rynkowe nie 
obowi"zuj". Konkurencyjno%& nie jest egzekwowana. Dominu-
j"ca pozycja jednego dostawcy faktycznie nie jest ograniczana 
ani regulowana jak na innych rynkach. Gazprom nie jest karany 
za wykorzystywanie pozycji dominuj"cej. To sprawia, #e euro-
pejski konsument p!aci za energi$ du#o wi$cej, ni# powinien. 
Gdyby na rynku gazowym zosta!y zastosowane regu!y obowi"zu-
j"ce na innych unijnych rynkach, Europejczycy zaoszcz$dziliby 
grube miliardy.

Rosjanie by si# w(ciekli.
Oczywi%cie. Ale polityczna si!a ich gospodarczych nacisków 

jest dzi% du#o mniejsza ni# dwa czy trzy lata temu.
Bo jeste(my na nie lepiej przygotowani?
Bo zmieni!o si$ postrzeganie Rosji w Europie. Od lat do-

minowa! pogl"d, #e Rosja jest dojrzewaj"cym partnerem 
i przysz!ym równoprawnym cz!onkiem zachodniej wspól-
noty. Aneksja Krymu sprawi!a, #e zacz$!a by& postrzegana 
raczej jako coraz gro(niejszy i ma!o obliczalny przeciwnik 
Zachodu. W Niemczech wielki biznes wspó!pracuj"cy z Rosj" 

próbuje jeszcze przekonywa&, #e trzeba 
robi& interesy jak zawsze. Ale opinia pu-
bliczna ju# tego nie kupuje tak !atwo jak 
po Gruzji. Nawet czo!owi mened#erowie 
zaczynaj" mówi&, #e nie mo#na przej%& 
do porz"dku dziennego nad !amaniem 
prawa mi$dzynarodowego. To oznacza, 
#e trzeba inaczej my%le& o przysz!o%ci 
naszego miksu energetycznego. Europa 
b$dzie mniej my%la!a o Rosji, a bardziej 
o sobie.

Czyli?
Czyli wagi nabierze pytanie, dlaczego 

ceny energii s" w Europie sztucznie pod-
trzymywane na tak wysokim poziomie.

Z winy Rosji?
W ma!ym stopniu. To s" g!ównie skut-

ki decyzji europejskich rz"dów, które 
chc" zrezygnowa& z w$gla i cz$sto te# z atomu. Alternatyw" 
jest energia odnawialna i gaz. W du#ej mierze gaz z Rosji.

Trzeba si# b#dzie przeprosi& z atomem i z w#glem?
To mo#e dotyczy& Niemiec. Ale nawet dla nich to nie jest roz-

wi"zanie. Elektrowni$ atomow" mo#na budowa& przez 20 lat. 
Stare d$ugo nie poci"gn", nawet je!eli si# je zmodernizuje, 
a powrót zachodniej Europy do w#gla by$by katastrof" dla 
(rodowiska. 
Dlatego trzeba si$ b$dzie skupi& raczej na integracji rynku ga-

zowego. To jest du#o ta'sze, szybsze i ekologicznie niegro(ne.
Dla Niemiec musia$oby to oznacza& porzucenie wielkiego 
programu energetycznego, w którym rosyjski gaz odgrywa 
zasadnicz" rol#.
Na to si$ chwilowo nie zanosi. Ale w d!u#szym okresie to jest 

nieuniknione. Celem ca!ej Unii b$dzie taka zmiana polityki ener-
getycznej, #eby zwi$kszy& liczb$ (róde! energii i skal$ dostaw, za-
razem obni#aj"c ceny. B$dziemy obni#ali opodatkowanie energii 
elektrycznej, #eby nabywcy przestawiali si$ z gazu na pr"d, i jedno-
cze%nie b$dziemy zwi$kszali zakup gazu z innych (róde!. Potrzeb-
ne b$d" nowe gazoci"gi z po!udnia na pó!noc, #eby przesy!a& nimi 
afryka'ski gaz, nowe gazoporty w pó!nocnej Europie i infrastruktu-
ra do importu norweskiego gazu. Zw!aszcza Niemcy b$d" musieli 
zainwestowa& w infrastruktur$, #eby zmieni& kierunki importu. 

To wymaga czasu i pieni#dzy.
Ale kiedy Rosja ju# pokaza!a, na co j" teraz sta&, ten proces 

si$ dokona. Jego skutki b$d" dla Rosji strategicznie du#o bar-
dziej bolesne ni# sankcje. Bo trwale spadn" ceny gazu i eksport 
do Europy.

Nas te! to b#dzie bola$o?
Nie bardzo. Zw!aszcza #e wzmocni to spójno%& Unii. Nieunik-

nion" cz$%ci" tego procesu b$dzie integracja  energetyczna. 

Pa!stwa b"d# cz"$ciej 
szuka%y jednostronnych 

korzy$ci kosztem 
mi"dzynarodowego %adu. 

W tym sensie kryzys krymski 
jest w du&ym stopniu raczej 
objawem nowej sytuacji ni& 

jej zasadnicz# przyczyn#.
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Nowe sieci gazowe i elektryczne !"cz"ce pa#stwa Unii stworz" 
realny wspólny rynek energii.

Czy Niemcy, najwi!kszy kraj Unii uzale"niony od rosyjskiego 
gazu, s# do takiej zmiany gotowe?
S" dzi$ bardziej zainteresowane integrowaniem rynku ener-

getycznego. Na przyk!ad infrastruktur" do importu gazu nor-
weskiego i po!"czeniami z gazoportami w Holandii czy w Polsce.

To znów wymaga od Niemców wielkich inwestycji.
Sta% ich. Nie chodzi o nowe wielkie ruroci"gi. Chodzi o uzupe!-

nienie i modernizacj& istniej"cych systemów. Dla po!udniowych 
Niemiec du'e znaczenie mia!oby lepsze po!"czenie z Austri", dla 
Niemiec pó!nocnych wzmocnienie po!"cze# z Holandi". A du'a 
cz&$% niemieckich ruroci"gów i tak wymaga modernizacji, bo s" 
zwyczajnie nieszczelne. Chodzi o to, 'eby przy okazji powsta!a 
mo'liwo$% przesy!u w obie strony. Nak!ady szybko si& gospodarce 
zwróc", kiedy ceny spadn" dzi&ki silniejszej konkurencji. Chodzi 
tylko o to, 'eby wymusi% na operatorach w!a$ciw" modernizacj&. 

Na któr# dot#d si! nie zanosi$o.
Problemem Niemiec nie jest to, 'e nie sta% ich na now" infra-

struktur&, ale to, 'e niemieckie firmy wspó!pracuj"ce z Gazpro-
mem du'o zainwestowa!y w gazoci"g ba!tycki, wi&c blokowa!y 
nowe po!"czenia, 'eby powstrzyma% konkurencj&, która by ob-
ni'y!a ceny, czyli rozmiar ich zysków.

Teraz nie zablokuj#?
Gazprom i jego partnerzy maj" w Europie tylko takie wp!y-

wy, na jakie pozwala Berlin. Angela Merkel ju' zmieni!a zdanie 
w tej sprawie.

Na razie mówi, "e dostarczaniem energii zajmuj# si! prywatne 
korporacje i rz#d niemiecki nie ma nic do tego.
Niemcy nie wykonaj" 'adnego gwa!townego ruchu, ale ich 

polityczne cele si& zasadniczo zmieniaj". Aneksja Krymu musi 
os!abi% przysz!e wp!ywy Gazpromu. To jest nieuchronne.

Mimo kosztów, które trzeba ponie%& po czterech 
latach kryzysu?
Ekonomi$ci od dawna zalecali budowanie wspólnego rynku 

energetycznego. Tak'e w ramach pakietów antykryzysowych. 
Bo wysokie ceny energii s" jednym z g!ównych hamulców 
wzrostu w Europie, a wspólny rynek je zasadniczo obni'y. Po-
winien powsta% ju' dawno, ale na przeszkodzie sta!y wzgl&dy 
polityczne. Teraz Niemcy maj" nowy rz"d, w którym libera!ów 
zast"pi!a SPD. FDP broni!a interesu koncernów zwi"zanych 
z Gazpromem, a socjalistom zale'y na ni'szych cenach energii 
i nowych miejscach pracy, które powstan" dzi&ki inwestycjom. 
Dzi&ki temu !atwiej b&dzie o zmian& polityki.

Ta zmiana wp$ynie na nasze "ycie?
B&dzie cz&$ci" zmiany zasadniczego trendu, która i tak jest ju' 

nieuchronna. Nast&pne 20–30 lat b&dzie istotnie inne ni' po-
przednie dekady. Ko#czy si& epoka globalizowania, otwierania 
$wiata, handlu, gospodarek, podró'y bez granic i barier. Konflikt 
z Rosj" jest tylko odpryskiem tych zmian, wynikaj"cych g!ów-
nie ze zmiany sytuacji w Azji. Do!"czaj"c do $wiatowego rynku, 
Azja nap&dzi!a globaln" gospodark&. Ten efekt si& wyczerpuje, 
bo du'a cz&$% Chin osi"gn&!a poziom krajów rozwini&tych lub si& 
do niego zbli'y!a. A nie ma ju' na Ziemi kolejnego miliarda kon-
sumentów, którzy by si& mogli do!"czy%. Korzy$ci z globalizacji 
s" zasadniczo za nami, wi&c kolejne kraje b&d" ich szuka!y, 
odwracaj"c trend.

B!d# wraca$y granice?
Nie wszystkie i nie wsz&dzie, ale wiele w ró'nym stopniu 

wróci. Ju' zaczynaj" wraca%. Wzrost b&dzie si& opiera! raczej 
na innowacjach ni' na rozszerzaniu rynków. Bo rynki ju' nie 
bardzo maj" si& gdzie rozszerza%. To znaczy, 'e prognozowanie 
stanie si& jeszcze trudniejsze. 

Bo innowacje s# nieprzewidywalne?
Tak'e dlatego, 'e wizja korzy$ci z udzia!u w globalnym rynku 

dyscyplinowa!a rz"dy i sk!ania!a je do zachowa# oczekiwanych 
przez wspólnot& mi&dzynarodow". Ten bodziec s!abnie. Pa#-
stwa b&d" cz&$ciej szuka!y jednostronnych korzy$ci kosztem 
mi&dzynarodowego !adu. Kryzys globalizacji b&dzie powodo-
wa! cz&stsze kryzysy polityczne. W tym sensie kryzys krymski 
jest w du'ym stopniu raczej objawem nowej sytuacji ni' jej 
zasadnicz" przyczyn".

Czyli nie Putin jest winien, ale zmiana ogólnego trendu?
B!"d Putina pogarsza sytuacj&, która i tak zmierza!aby w stro-

n& znanych z przesz!o$ci podzia!ów i napi&%.
Czyli Europa musi si! sta& mniej „dobr# matk#”, a bardziej 
„surowym ojcem”, jak dot#d Ameryka.
W ograniczonym stopniu. Bo kultura te' ma istotne znacze-

nie. W Europie trudno sobie wyobrazi% tak" kulturow" zmian&, 
która by nas popchn&!a do militarnej agresji. Ale b&d" ros!y wy-
si!ki obronne. Nie tylko w sensie $ci$le militarnym. Tak'e w go-
spodarce. Kiedy s!abnie wizja wspólnej drogi do powszechnego 
szcz&$cia, ka'dy bardziej si& skupia na walce o w!asne szcz&$cie. 
Na tym polega zasadnicza zmiana sentymentu, któr" krymski kry-
zys ujawni! i istotnie wzmocni!. Ta zmiana oznacza proces du'o 
bardziej kosztowny ni' jakiekolwiek decyzje, które realnie mog" 
teraz podj"% zachodni politycy.
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