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Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego: aspekty ekonomiczno-polityczne 

 
 

Trwający od 2013 r. kryzys na Ukrainie, wraz z politycznym i militarnym 
zaangażowaniem się Federacji Rosyjskiej po stronie ukraińskich separatystów, 
zyskał wymiar międzynarodowy. Zaanektowanie Krymu przez Rosję oraz zai-
nicjowanie „wojny buntowniczej” na wschodniej Ukrainie stanowiły odpo-
wiedź Kremla na reprezentowany przez obóz Euromajdanu okcydentalny kie-
runek ukraińskiej polityki zagranicznej. Jednocześnie, zdaniem części anality-
ków, rosyjska polityka względem Ukrainy stanowi etap realizacji koncepcji 
odbudowy rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim. 

Kolejne fazy kryzysu ukraińskiego potwierdzają załamanie się obowiązu-
jącego od ponad dwóch dekad systemu bezpieczeństwa międzynarodowego na 
osi Rosja-NATO i – szerzej – Rosja-Zachód. Ekspansywna polityka Kremla i 
naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy nie pozostaje bez wpływu także 
na systemy bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw NATO, w tym 
zwłaszcza republik bałtyckich i Polski. Międzynarodowa równowaga sił w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, ukształtowana po rozpadzie ZSRR, w przeciągu 
minionych kilku lat przestała obowiązywać. 

W piątym numerze półrocznika „Ante Portas” publikujemy artykuły nau-
kowe dotyczące wpływu konfliktu ukraińskiego na system bezpieczeństwa 
międzynarodowego w aspekcie ekonomiczno-politycznym. Opublikowane ma-
teriały stanowią próbę spojrzenia na kryzys pod kątem jego wielopłaszczyzno-
wości, wieloaspektowości i oddziaływania na niemal wszystkie sfery życia 
zarówno na Ukrainie, jak i w krajach ościennych. Znamienne, iż spojrzenia te, 
prezentowane przez naukowców i specjalistów z Ukrainy, Rosji, Gruzji, Litwy 
oraz Polski, obrazują niejednokrotnie odmienne perspektywy, poglądy i ocze-
kiwania względem dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie. 

Zamieszczone na łamach niniejszego numeru teksty dotyczą m.in. proble-
matyki możliwych scenariuszy dalszego przebiegu kryzysu (dr Vadim Vo-
lovoj), działań podejmowanych przez władze ukraińskie w kierunku zreformo-
wania nieefektywnego systemu administracyjnego państwa (prof. dr hab. Sier-
gii Slukhai oraz prof. dr Khatuna Chapichadze) oraz zmian w sektorze banko-
wo-finansowym (dr Victoria Klymenko, dr Ganna Lozova oraz Mariana 
Shchehelska). Wiele uwagi poświęcono problematyce stosunków polsko-
ukraińskich w wymiarze ekonomiczno-politycznym (prof. dr hab. Jurij Makar, 
doc. dr Witalij Makar oraz dr Vadym Zheltovskyy) oraz oddziaływaniu kryzysu 
ukraińskiego na gospodarkę Ukrainy i Rosji (dr Leonid Gusev, Veronika Mi-
tašová oraz Ján Havko), w tym również kwestii ukraińsko-rosyjskiej wojny 
ekonomicznej (dr Przemysław Furgacz oraz Olga Jastrzębska). Analizie podda-
no także kwestię postaw społeczeństwa ukraińskiego względem toczącego się 
kryzysu (Anna Tishchenko, Ihor Bondarenko) oraz jego wpływu na tożsamość 
narodową (dr Natalia Spitsa). 
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Redakcja zadecydowała o wyodrębnieniu nowego działu tematycznego, w 
którym zamieszczono krótkie analizy prezentujące problematykę wpływu kon-
fliktu na gospodarkę Ukrainy, autorstwa znanych ukraińskich ekonomistów – 
prof. dr. hab. Petro Nikiforova, prof. dr. hab. Romana Harata, dr Oleny Kuzmak 
oraz dr. Olega Kuzmaka. 

Kolejną nowością wprowadzoną w niniejszym numerze jest dział „GO-
ŚCINNY ARTYKUŁ NUMERU”, gdzie prezentujemy artykuły naukowe z 
zakresu bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, wojskowości itp., 
niezwiązane z tematyką przewodnią wydania. Jako pierwszy z serii publikacji 
przedstawiamy artykuł autorstwa dr. Sheriffa Folarina, dr. Bankole Olorunyomi 
oraz Oluwafunke Folarina z Covenant University (Nigeria), dotyczący proble-
matyki zróżnicowania etnicznego krajów Afryki Zachodniej i jego wpływu na 
proces integracji regionalnej. 

Uzupełnieniem numeru jest recenzja książki Jewhena Magdy, Gibridnaja 
wojna. Wyżit’ i pobiedit’, autorstwa dr. Leszka Sykulskiego. 
 
Życzymy przyjemnej lektury! 
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