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Szef BBN w Superstacji: Polska ma doświadczenia mogące pomóc
Ukrainie
24 lutego br. minister Stanisław Koziej był gościem Elizy Michalik w Superstacji. Rozmowa
poświęcona była przede wszystkim wydarzeniom na Ukrainie.
Szef BBN odnosił się m.in. do roli Rosji w kształtowaniu sytuacji. Wyraził przy tym
zdanie, że Rosja niekoniecznie musi być zainteresowana destabilizacją Ukrainy.
Także wojna domowa na Ukrainie mogłaby nie być jej na rękę, ponieważ taka
sytuacja zagroziłaby jej interesom na Ukrainie oraz potencjalnie osłabiała
możliwość wpływu na to państwo.
Odnosząc się do wystąpienia Juli Tymoszenko na Majdanie, szef zwrócił uwagę, że
było ono dobre ale niekoniecznie zostało wygłoszone w dobrym momencie. Julia
Tymoszenko postawiła się w roli rozpoczynającej swoją rewolucję. Tymczasem
Majdan prowadził rewolucję już od dawna i był bardziej zainteresowany
konkretnymi rozwiązaniami.
Wg. szefa BBN nie najlepsza w przemówieniu mogła być także dająca się słyszeć „nuta zemsty”. Mogło to zostać źle
odebrane na arenie międzynarodowej, gdzie uprawianie polityki „wet za wet” nigdy nie jest dobrze postrzegane.
Szef BBN wyraził też wątpliwość, ze elity ukraińskie są w stanie wypracować program mogący wyprowadzić państwo z
kryzysu. Dlatego nowemu rządowi trzeba pomóc w opracowaniu racjonalnych rozwiązań. Pokazać w jaki sposób
wydawać pieniądze uzyskane z ewentualnych pożyczek zagranicznych. Te pieniądze nie mogą traﬁć do kieszeni
oligarchów ani na wydatki konsumpcyjne najbiedniejszych. To dwie skrajne ścieżki prowadzące donikąd. Pieniądze
należy przeznaczać na konkretne programy, które zaowocują na przyszłość. Według ministra S. Kozieja Polska ma w
tym obszarze swoje doświadczenia, do których Ukraina mogłaby się odnieść. Naród Ukraiński musi mieć też
świadomość, że wychodzenie z kryzysu będzie z pewnością bolesnym procesem.
W dalszej części rozmowy szef BBN mówił m.in. na temat możliwych scenariuszy wydarzeń na Ukrainie i ich wpływu
na Polskę oraz braku udziału przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa
Narodowego.
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