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A G N I E S Z K A O R Z E L S K A 

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej 

w perspektywie ładu globalnego 
ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski1 

4.1. W P R O W A D Z E N I E 

Przez ki lkadziesiąt lat ład globalny był oparty na dwubiegunowym ukła¬
dzie sił, który rozpadł się w latach 1989-1991. Wśród czynników decydujących 
o załamaniu się dotychczasowego porządku istotne znaczenie miały rewolu¬
cyjne przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej, określane mianem Jesieni 
Ludów. Wydarzenia związane z z transformacją systemową; rozwiązanie Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Układu Warszawskiego oraz Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich zmieniły porządek międzynarodowy. 

Po upadku układu dwubiegunowego, na początku lat 90. wyłonił się nowy 
porządek, w którym Stany Zjednoczone zajęły dominującą pozycję. Pytanie, 
czy ład ten trwa nadal, stało się tematem licznych analiz ale w wielu pracach 
na temat Europy Środkowo-Wschodniej w ogóle się nie pojawia lub zajmuje 
marginalne miejsce. O ile na przełomie lat 80. i 90. wydarzenia w Europie 
Środkowo-Wschodniej miały duży wpływ na porządek światowy, to obecnie 
jest on kształtowany w innych regionach świata. Europa Środkowo-Wschod¬
nia straciła na znaczeniu. Pojawia się nawet pytanie, czy używanie terminu 
Europa Środkowo-Wschodnia znajduje uzasadnienie w sensie geopolitycznym, 
czy może należałoby raczej wyodrębnić Europę Środkową i Europę Środkowo-
Zachodnią 2 , posługiwać się pojęciem Nowej Europy albo wprowadzić inną 

1 Artykuł powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Poli¬
tycznych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. „Rola euroatlantyckiego sys¬
temu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształ tu jącego się nowego ładu globalnego", 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 

2 Patrz: J . Stańczyk, Europa Środkowa — kryteria wyodrębnienia i cechy regionu, „Studia Poli
tyczne" nr 12, Warszawa 2001, s. 197-211; P. Wandycz, Cena wolności. Historia Europy Środ-
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klasyfikację. Mimo to, termin Europa Środkowo-Wschodnia wciąż funkcjo
nuje, przybierając węższe bądź szersze znaczenie. 

Istnieje bogata literatura poświęcona Europie Środkowo-Wschodniej , 
zmianom ładu globalnego oraz różnorodnym wymiarom bezpieczeństwa. 
W niniejszym artykule autorka nie analizuje definicji Europy Środkowo¬
Wschodniej, przyjmując, że obejmuje ona jedenaście krajów postkomunistycz-
nych 3 należących do NATO i UE oraz Chorwac ję 4 . W kwestii bezpieczeństwa 
skoncentrowano się na zagadnieniu bezpieczeństwa narodowego, które 
można zdefiniować jako zdolność państwa i jego narodu (społeczeństwa) do 
zapewnienia przetrwania, integralności terytorialnej, niezależności politycz¬
nej, stabilności wewnętrznej oraz jakośc i życ ia 5 . W tym znaczeniu termin 
ten pojawia się w najważniejszych dokumentach koncepcyjnych, takich jak 
np. strategie bezpieczeństwa narodowego, czy też koncepcje bezpieczeństwa 
narodowego. 

Mapa nr 1 

Źródło: opracowanie własne. 

kowej od średniowiecza do współczesności, Kraków 2003;|J. Kłoczowskil (red.), Historia Europy 
Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000. 

3 Bułgar ia , Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowe
nia, Węgry. 

4 Chorwacja wstąpiła do NATO w 2009 r., i została członkiem UE w 2013 r. 
5 Na podstawie definicji Ryszarda Zięby i Justyny Zając. Nie piszą oni jednak o „zapew

nieniu przetrwania", lecz „zapewnieniu pewności przetrwania"; Budowa zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa narodowego Polski, ekspertyza, Warszawa 2010, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regio  
nalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/budowa_zinte 
growanego_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_Polski_ekspertyza_2010.pdf. 

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
(Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 

Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) 

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regio
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Stojąc wobec konieczności ograniczenia obszaru badawczego, autorka 

wybrała na potrzeby niniejszej analizy te zagadnienia, które miały donio¬

słe znaczenie dla badanego tematu i jednocześnie umożliwiały znalezienie 

odpowiedzi na ważne pytania, do których zaliczono takie, jak: jakie znaczenie 

ma zmiana ładu globalnego dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschod

niej? Jakie są główne zagrożenia dla Europy Środkowo-Wschodniej związane 

z przemianami porządku światowego? Jaki układ sił na świecie wyłania się 

w świetle zachodzących obecnie zmian na arenie globalnej? Jakie niesie on 

konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej? Jakie dzia¬

łania mogą podjąć kraje Europy Środkowo-Wschodniej, aby nowy ład globalny 

był dla nich możliwie najbardziej korzystny? 

W myśl głównej hipotezy, w świetle obecnych trendów wyłania się nowy 

ład globalny, który będzie mniej korzystny dla bezpieczeństwa Europy Środ¬

kowo-Wschodniej. Kraje tego regionu nie dostrzega ją jednak związanych 

z tym długofalowych zagrożeń, koncentrując się na doraźnych interesach. 

Nie wykorzystują też swoich możliwości, by przeciwdziałać możliwym nega¬

tywnym konsekwencjom wynikającym ze zmiany układu sił. 

4.2. ROZBIEŻNOŚCI W Ś R Ó D K R A J Ó W 

E U R O P Y Ś R O D K O W O - W S C H O D N I E J 

W O C E N I E O B E C N E G O ŁADU G L O B A L N E G O 

W Europie Środkowo-Wschodniej istnieją rozbieżne stanowiska w kwestii, 

czy jednobiegunowy ład globalny - z dominującą pozycją USA - trwa nadal, 

czy też został już zastąpiony przez inny układ. W najważniejszych dokumen¬

tach dotyczących bezpieczeństwa narodowego władze państw tego regionu 

prezentują różne poglądy na ten temat. Świadczą o tym przytoczone poniżej 

stanowiska władz Estonii, Polski, Słowenii i Rumunii. 

„Stany Zjednoczone pozostają światową potęgą polityczną, wojskową i gospo¬

darczą" - stwierdzono w Koncepcji bezpieczeństwa narodowego Estonii, zauwa¬

żając równocześnie rosnącą siłę innych krajów i konstatując, że „relatywny 

wpływ krajów Zachodu na kształtowanie globalnej politycznej i ekonomicznej 

agendy maleje"6. W opinii polskich władz z 2007 r.: „W wymiarze globalnym klu¬

czową rolę odgrywają Stany Zjednoczone, które są gwarantem bezpieczeństwa 

międzynarodowego. Ich pozycja uległa jednak pewnemu osłabieniu". 7 Uznano, 

6 Koncepcja bezpieczeństwa narodowego Estonii, 2010, http://www.vm.ee/sites/default/files/JPA_ 
2010_ENG.pdf. 

7 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, 2007, http://www.wp.mil.pl/pliki/File/zalaczniki_ 
do_stron/SBN_RP.pdf. 

http://www.vm.ee/sites/default/files/JPA_
http://www.wp.mil.pl/pliki/File/zalaczniki_
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że międzynarodowy system bezpieczeństwa w perspektywie 2030 r. będzie zmie¬

rzał w kierunku wielobiegunowości, ale USA zachowają swój polityczny, tech-

nologiczno-gospodarczy i wojskowy prymat oraz utrzymają dominującą rolę 

w kształtowaniu środowiska międzynarodowego 8 . W marcu 2012 r. polski rząd 

stwierdził, że prymat USA został zakwestionowany i następuje schyłek układu 

jednobiegunowego9. 

W świetle strategii bezpieczeństwa narodowego Słowenii, powstały j uż 

nowe globalne ośrodki siły, odrodziły się też dawne, w związku z czym umoc¬

nił się wielobiegunowy porządek św ia t a 1 0 . Natomiast zdaniem władz Rumu¬

nii, stary ład światowy, oparty na logice bipolarnej zniknął, skończył się też 

post-bipolarny okres przejściowy, a coraz wyraźniejsza staje się konstrukcja 

nowej globalnej architektury bezpieczeństwa 1 1 . 

W wielu strategicznych dokumentach dotyczących bezpieczeństwa nie ma 

wzmianki ani o tym, jaki jest porządek globalny, ani też w jakim kierunku 

ewoluuje. Przykładowo w łotewskiej „Koncepcji bezpieczeństwa narodowego" 

stwierdzono tylko ogólnie, że „międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa 

jest zmienne, złożone i trudne do przewidzenia"12. 

4.3. ZMIANA ŁADU G L O B A L N E G O 

Bez względu na pewne różnice zdań, w Europie Środkowo-Wschodniej prze¬

waża pogląd, że obecny ład jest niestabilny i podlega ciągłym przeobrażeniom. 

Próbę wyjaśnienia, w jaki sposób następuje zmiana porządku światowego, przy¬

nosi teoria cykli hegemonicznych. W jej świetle, proces ten obejmuje kilka faz 1 3: 

8 Wizja Sił Zbrojnych RP, 2008, http://www.wp.mil.pl/pliki/File/Wizja_SZRP_2030.pdf. 
Patrz też : „Globalne środowisko bezpieczeństwa staje się coraz bardziej dynamiczne i zło¬
żone. Wraz ze zmianami potencjału gospodarczego, demograficznego, a także militarnego 
kluczowych państw, pozimnowojenny porządek światowy ewoluuje w kierunku ładu wielobie-
gunowego." Strategia Obronności RP. Strategia sektorowa do Strategii bezpieczeństwa narodowego RP, 
2009, http://www.wp.mil.pl/pl/index. 

9 Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012-2016, http://www.msz.gov.pl/Priorytety,Polskiej 
,Polityki,Zagranicznej,2012-2016,50940.html. 

1 0 Strategia bezpieczeństwa narodowego Słowenii, 2010 http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov. 
si/pageuploads/pdf/ministrstvo/RSNV2010_slo_en.pdf. 

1 1 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rumunii, 2007, http://merln.ndu.edu/whitepapers/ 
Romania2007_English.pdf. 

1 2 Koncepcja bezpieczeństwa narodowego Łotwy, 2011, http://www.mod.gov.lv/Par_aizsardzibas  
_nozari/Politikas_planosana/Koncepcijas/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20 

koncepcijas/2011_EN_ND.ashx. 
1 3 Jest to nawiązanie do ujęcia teoretycznego George'a Modelskiego. Na temat teorii cyklu 

hegemonicznego patrz: G. Modelski, The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State, „Com-
parative Studies in Society and History", vol. 20, nr 2, Apr i l 1978, s. 214-235; G. Modelski, 

http://www.wp.mil.pl/pliki/File/Wizja_SZRP_2030.pdf
http://www.wp.mil.pl/pl/index
http://www.msz.gov.pl/Priorytety,Polskiej
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov
http://merln.ndu.edu/whitepapers/
http://www.mod.gov.lv/Par_aizsardzibas
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1) stan równowagi: ład stabilny; 

2) stan nierównowagi : delegitymizacja pozycji hegemona (na poziomie 
retoryki i poprzez stosowanie przez konkurentów tzw. strategii oporu) 
oraz dekoncentracja jego potęgi; 

3) kryzys międzynarodowy; rozwiązanie kryzysu (w historii zazwyczaj 
następowało w drodze wojny z hegemonem, j ednakże w erze nukle¬
arnej zmiana ładu światowego za pomocą rozmyślnie zaplanowanej 
wojny wydaje się nieprawdopodobna; z tego względu cykl oparty na 
wojnie o hegemonię jest zaburzony); 

4) powrót do stanu równowagi: powstanie nowego ładu światowego 1 4 . 

Wiele wskazuje na to, że obecnie obserwujemy fazę delegitymizacji pozy¬
cji Stanów Zjednoczonych na świec ie 1 5 . Na tym etapie gra o zmianę porządku 
światowego - z jednobiegunowego na wielobiegunowy - nie toczy się otwar¬
cie; potencjalni rywale hegemona stara ją się z jednej strony czerpać korzyści 
z istniejącego wciąż układu, a z drugiej strony - podważać go. Ich sytuację 
utrudnia fakt, że w świecie jednobiegunowym zakwestionowanie istniejącego 
porządku musi oznaczać zachowanie rewizjonistyczne. W konsekwencji pań¬
stwo otwarcie dążące do obalenia systemu i zastąpienia go nowym ładem 
może być postrzegane jako zagrożenie dla hegemona i jego sojuszników. 

W ujęciu Randalla L. Schwellera i Xiaoyu Pu 1 6 , tzw. wschodzące mocar¬
stwa podejmują próby podważenia układu unipolarnego i powrotu do świata 
wielobiegunowego, działając na różnych płaszczyznach: stara ją się doprowa¬
dzić do delegitymizacji Stanów Zjednoczonych na poziomie retoryki (hege¬
mon powinien być uznany za tak niekompetentnego i niebezpiecznego, aby 
pozbawienie go władzy wydawało się być koniecznością), a równocześnie osła¬
biają ich pozycję na scenie międzynarodowej stosując tzw. s trateg ię oporu. 
Obejmuje ona np. głosowanie przeciw USA w organizacjach międzynarodo¬
wych czy też prowokowanie rozłamów dyplomatycznych, i t p . 1 7 

Zaden z krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie aspiruje do roli mocar¬
stwa światowego, ale w bezpośrednim sąsiedztwie tego regionu są państwa 

W.R. Thompson, Leading Sectors and World Powers: The Co-evolution of Global Economics and Politics, 
Columbia: University of South Carolina Press, 1996. 

1 4 Patrz: R.L. Schweller, X . Pu, After Unipolarity China's Visions of International Order in an Era 
of U.S. Decline, „Internat ional Security", vol. 36, nr 1, 2011, s. 41-72; R. Gilpin, War and Change 
in World Politics, New York: Cambridge University Press, 1983. 

1 5 „ As evidence that we are in a delegitimation phase, we have described the recent 
arts of resistance by China, the United States' most viable peer competitor", R.L. Schweller, 
X . Pu, After Unipolarity. , op. cit., s. 70. 

1 6 Ibidem. 
1 7 Ibidem. 
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o dużych ambicjach i tradycjach imperialnych, do których można zaliczyć -

Rosję, Republikę Federalną Niemiec (starającą się o uzyskanie stałego miejsca 

w RB O N Z ) 1 8 i Turcję. Coraz częściej podejmują one działania, które wpisują 

się w logikę delegitymizacji pozycji USA. Przykładowo RFN ostro krytykowała 

interwencję Stanów Zjednoczonych w Iraku w 2003 r., a w 2011 r. w głosowa¬

niu nad rezolucją nr 1973 w sprawie Libii na forum Rady Bezpieczeństwa 

wstrzymała się od głosu, podobnie jak Rosja, Chiny, Indie i Brazylia 1 9. 

Zasadne wydaje się pytanie, czy w interesie krajów Europy Środkowo¬

Wschodniej jest popieranie działań służących delegitymizacji USA? Czy w ich 

interesie leży powrót do świata wielobiegunowego, a jeś l i tak, to na jakich 

biegunach miałby być on oparty? Jakie elementy ładu międzynarodowego 

mają kluczowe znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa krajów Europy Środ¬

kowo-Wschodniej oraz jakie zagrożenia pojawiają się przed nimi? 

4.4. ZAGROŻENIA 

Obecnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie stoją w obliczu jednego, 

jasno określonego zagrożenia , ale ma ją przed sobą wiele wyzwań wynika¬

jących ze zmien ia jącego się ładu międzynarodowego. Globalne środowi¬

sko bezpieczeństwa jest coraz bardziej złożone, co zdecydowanie utrudnia 

definiowanie zagrożeń. W Europie Środkowo-Wschodniej dominuje pogląd, 

w myśl którego głównym niebezpieczeństwem nie jest agresja wojskowa 

(której jednak nie można wykluczyć) , lecz zagrożenia asymetryczne o róż¬

norodnym charakterze. Dotyczą one różnych dziedzin życia społecznego, 

gospodarczego, a także środowiska naturalnego. Takie podejście jest zgodne 

z tendencją obserwowaną w nauce o stosunkach międzynarodowych, w myśl 

której odchodzi się od tradycyjnego postrzegania bezpieczeństwa w katego¬

riach siły militarnej na rzecz ujmowania go w szerszym wymiarze 2 0. 

1 8 „Za uzyskaniem przez RFN stałego miejsca w RB ONZ po raz pierwszy opowiedział się 
kanclerz Gerhard Schroeder w 2005 roku, s ta ra jąc się o to wraz z Brazylią, Indiami i Japo¬
nią. Sprzeciw dla członkostwa tych państw wyrażały głównie Włochy, Argentyna, Pakistan 
i Chiny. USA również n iechętnie podchodziły do stałego członkostwa RFN w RB w związku 
z an t yamerykańsk im kursem Schroedera. Koalicyjny rząd kanclerz Angeli Merkel podtrzymał 
stanowisko RFN w tej kwestii." Kolejna ofensywa RFN dotycząca rozszerzenia Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, „Biu letyn BEST OSW", 1.04.2008, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2008-04-02/  
kolejna-ofensywa-rfn-dotyczaca-rozszerzenia-rady-bezpieczenstwa-onz. 

1 9 Rezolucja została przy jęta 17 marca 2012. Tekst dokumentu: http://www.un.org/News/ 
Press/docs/2011/sc10200.doc.htm. 

2 0 I . Pawlikowska, Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa, w: R. Zięba (red.), Wstęp 
do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek , Toruń 2007, s. 77. Patrz: 
także K. Zukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Ius at Tax, Warszawa 2011. 

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2008-04-02/
http://www.un.org/News/
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W Strategii bezpieczeństwa narodowego Węgier stwierdzono, że „Węgry nie 
są zagrożone mi l i tarną agres ją i ryzyko jakiegokolwiek innego tradycyjnego 
zagrożenia jest również minimalne". W świetle strategii bezpieczeństwa naro¬
dowego Rumunii niebezpieczeństwo wybuchu klasycznej wojny jest mało praw¬
dopodobne, aczkolwiek nie można go lekceważyć, chociaż ze względu na fakt, 
że granice Rumunii pozostają wschodnimi granicami NATO i UE. Natomiast 
w strategii bezpieczeństwa Litwy czytamy, że „Obecnie Litwa nie widzi żad¬
nego bezpośredniego zagrożenia militarnego dla narodowego bezpieczeństwa". 
W Strategii bezpieczeństwa RP uznano, że „w pierwszej dekadzie nowego stu¬
lecia Rzeczypospolita Polska jest krajem bezpiecznym. (...) W dającej sie prze
widzieć perspektywie istnieje małe prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu 
zbrojnego na dużą skalę. Bardziej prawdopodobne będą konflikty o charak¬
terze regionalnym oraz lokalnym, w którym Polska nie będzie bezpośrednio 
zaangażowana" 2 1 . W Strategii bezpieczeństwa Republiki Czeskiej zapisano, 
że „prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia dla terytorium Republiki 
Czeskiej ze strony masowego ataku wojskowego jest niskie. Ten korzystny stan 
gwarantuje głównie członkostwo Republiki Czeskiej w NATO i UE oraz dobre 
stosunki z sąsiednimi państwami. Jednakże , wzrost znaczenia asymetrycznych 
zagrożeń bezpieczeństwa stoi w sprzeczności z tą sytuacją" 2 2 . Władze Chorwa¬
cji też uznały, że bezpośrednie zagrożenie militarne dla tego kraju jest wysoce 
nieprawdopodobne, podczas gdy rośnie znaczenie zagrożeń nietradycyjnych23. 

Lista zagrożeń nietradycyjnych, wymienionych w kluczowych dokumen¬
tach dotyczących bezpieczeństwa kra jów Europy Środkowo-Wschodniej , 
obejmuje najczęściej terroryzm, proliferację broni masowej zagłady, cyber-
przestępczość oraz zorganizowaną przestępczość. W dużym stopniu odzwier¬
ciedla ona podejście zawarte w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 
roku 2 4 , a także w Nowej Koncepcji Strategicznej N A T O 2 5 . 

Władze krajów Europy Środkowo-Wschodniej dostrzegają też nietypowe 
zagrożenia . W strategii bezpieczeństwa Litwy zwrócono uwagę na dewalu¬
ację instytucji rodziny (punkt 4.1.6), deprecjację wartości chrześci jańskich, 

2 1 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, op. cit. 
2 2 Strategia bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, 2011, http://www.mzv.cz/file/705316/Bezpec  

nostni_strategie_2011_EN.pdf. 
2 3 Strategiczny przegląd bezpieczeństwa Chorwacji, 2005, http://merln.ndu.edu/whitepapers/ 

Croatia_English-2005.pdf. 
2 4 Główne zagrożenia w myśl Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003: terroryzm, 

rozprzestrzenianie broni masowego rażen ia , konflikty regionalne, niewydolność państwa , 
przestępczość zorganizowana, tekst dokumentu: http://www.msz.gov.pl/files/docs/DPB/polityka  
_bezpieczenstwa/dokumenty_i_komunikaty/europejska_strategia_bezpieczenstwa.pdf . 

2 5 Nowa Koncepcja Strategiczna NATO, 2010, tekst dokumentu: http://www.msz.gov.pl/Doku  
menty,strategiczne,30461.html. 

http://www.mzv.cz/file/705316/Bezpec
http://merln.ndu.edu/whitepapers/
http://www.msz.gov.pl/files/docs/DPB/polityka
http://www.msz.gov.pl/Doku
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rozprzestrzenianie się teorii, doktryn religijnych i ideologii, które są nieludz¬

kie, rasistowskie, degradują albo zaprzeczają wartości życia ludzkiego (4.1.7). 

Władze Polski podkreśliły natomiast zmiany demograficzne (zwłaszcza cha¬

rakter i skalę migracji), konieczność dokończenia transformacji polskiego 

systemu prawnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności) oraz 

stan infrastruktury. Wśród zagrożeń o charakterze zewnętrznym największe 

znaczenie przypisano uzależnieniu polskiej gospodarki od dostaw surowców 

energetycznych - ropy naftowej i gazu ziemnego - z jednego źródła 2 6 . Nie¬

typowe podejście zaprezentowano w strategii bezpieczeństwa narodowego 

Republiki Czeskiej - wymieniono szereg zagrożeń (terroryzm, proliferacja 

broni masowej zagłady, cyberprzestępczość, itp.), zaznaczając jednak, że nie 

mają one bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo Czech, ale zagraża ją 

ich sojusznikom2 7. 

Brak jednego, jasno określonego zagrożenia przekłada się na problemy 

związane z osiągnięciem konsensusu między krajami środkowoeuropejskimi 

w kwestii określenia najbardziej korzystnego porządku światowego dla tego 

regionu. Wiąże się też z małą spójnością tych państw na scenie między¬

narodowej. 

4.5. U K Ł A D SIŁ WYŁANIAJĄCY SIĘ W ŚWIETLE 

O B E C N Y C H TRENDÓW - SKRAJNE S C E N A R I U S Z E 

Układ sił, jaki wyłania się w świetle obecnych trendów, z kilku względów 

może być dla Europy Środkowo-Wschodniej niepokojący. Jej potencjał gospo¬

darczy, demograficzny i militarny relatywnie maleje. Struktury gwarantujące 

bezpieczeństwo Europy (NATO, UE) przechodzą głębokie reformy, a ich 

wynik pozostaje niepewny. UE próbuje umacn iać swoją tożsamość w sfe¬

rze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale jak dotąd bez pożądanych 

rezultatów. Równocześnie słabną więzy łączące USA z ich europejskimi 

sojusznikami. 

Nowy ład globalny może być mniej korzystny od obecnego z perspek¬

tywy bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Gra o światowe 

przywództwo wciąż trwa, jej wyniku nie sposób przewidzieć, chociaż można 

zarysować dwa skrajne scenariusze z punktu widzenia interesów Europy 

Środkowo-Wschodniej. 

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, op. cit. 
Strategia bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, 2011, op. cit. 
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4.5.1. Wariant pesymistyczny. 
Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu 

rozpadu wspólnoty transatlantyckiej i powrotu Rosji 
do mocarstwowej polityki 

Z perspektywy EŚW najmniej korzystny byłby multilateralny ład glo¬
balny, w którym narastałaby rywalizacja między USA i UE w sferze bezpie¬
czeństwa, prowadząc w skrajnym założeniu do wycofania się Amerykanów 
z Europy. NATO stałoby się instytucją niewiarygodną, skupiającą skonflik¬
towane kraje niezdolne do osiągnięcia konsensusu. Wartość gwarancji zapi¬
sanych w art. 5 stałaby się iluzoryczna. De facto nastąpiłby rozpad wspólnoty 
transatlantyckiej. 

Państwa sojuszu dążyłyby do uzyskania gwarancji bezpieczeństwa na 
innej płaszczyźnie, np. na poziomie relacji bilateralnych albo w ramach 
selektywnego multilateralizmu. Postanowienia traktatu l izbońskiego doty¬
czące konieczności umocnienia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń¬
stwa UE, a także wchodzącej w jej skład Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony, pozostałyby martwym zapisem. Kraje UE dążyłyby do nacjonaliza¬
cji polityki obronnej UE i budowania sojuszy, stara jąc się przede wszystkim 
zwiększyć swą potęgę i szansę rywalizacji z innymi mocarstwami, w szczegól¬
ności z USA. 

Unia Europejska, dzieląc się na Europy różnych prędkości, stawałaby się 
coraz słabsza. Wyłaniałyby się z niej grupy krajów gotowych na polityczno-
gospodarcze zbliżenie z państwami trzecimi nawet kosztem innych członków 
UE. Zwyciężyłyby egoizmy narodowe, a wspólnota uznana byłaby za niepo¬
trzebną. 

Rosja realizowałaby politykę mocarstwową, oznaczającą w praktyce wywie¬
ranie presji na Ukra inę , Białoruś, Mołdawię i państwa Południowego Kau¬
kazu oraz środkowej Azji, a także kraje Europy Środkowo-Wschodniej. 

W takim układzie Europy Środkowa-Wschodnia byłaby silnie podzie¬
lona i zostałaby zmarginalizowana jako region. W płaszczyźnie globalnej 
powstałby układ wielobiegunowy, w którym jednym z biegunów byłaby Rosja, 
a innym Niemcy. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej byłyby ewentualnie 
traktowane jako zaplecze, którymi mocarstwa potrafią sterować zależnie od 
własnych interesów - np. skłócać między sobą, wykorzystywać do umacniania 
nowego porządku bądź rozgrywać w inny sposób. Europa Środkowo-Wschod¬
nia powróciłaby do roli tradycyjnego obszaru rywalizacji mocarstw. 

Podobne rozważania nie są już czystą abstrakcją. „Po wydarzeniach ostat¬
nich lat, kiedy to wielu badaczy stawia pod znakiem zapytania zdolność Uni i 
Europejskiej do przetrwania, Uni i Europejskiej nie możemy już przyjmować 
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za pewnik" - stwierdził minister Sikorski w expose w sejmie w 2012 r., przed¬

stawiając własny czarny scenariusz, w którym USA występują z N A T O 2 8 . 

4.5.2. Wariant optymistyczny. 
Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej 

w obliczu umocnienia WPZiB i zacieśniania relacji U E z NATO 

W ś wietle obserwowanych zmian możliwy jest jednak i inny rozwój wyda¬
rzeń. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej najko¬
rzystniejsze byłoby umocnienie wspólnoty transatlantyckiej dzięki rozwojowi 
współpracy NATO z UE na poziomie politycznym i operacyjnym. 

Sojusz Północnoatlantycki pozostałby głównym instrumentem polityki 
bezpieczeństwa w wymiarze polityczno-wojskowym, u t rzymując obronny 
charakter. Zachowana zostałaby równowaga między zdolnościami NATO 
w zakresie wspólnej obrony a zaangażowaniem w operacje poza obszarem 
traktatowym. 

W UE zmiany przewidziane w traktacie lizbońskim przyniosłyby pożądane 
rezultaty. Zwiększyłaby się efektywność procesu decyzyjnego na poziomie 
wspólnotowym. Instytucje europejskie skutecznie realizowałyby powierzane 
im zadania. Następowałby rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie¬
czeństwa, a wraz z nią Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Wzmoc¬
nione zostałyby struktury dowodzenia, a także zdolności wojskowe państw 
unijnych. 

UE, jako silny aktor w polityce globalnej złączony mocnymi więzami 
z USA, miałaby szansę współkształtować ład międzynarodowy. Byłaby waż¬
nym podmiotem, z którym musiałaby się liczyć Rosja i inne wschodzące 

2 8 Minister spraw zagranicznych R. Sikorski: „Oto czarny scenariusz. (...) Europa powraca 
do złej przeszłości. Sol idarność przegrywa z dominac ją silniejszych. (...) Podzielona Europa 
traci szanse na pozostanie ważnym graczem gospodarczym i politycznym w świecie. Zmęczone 
skąpstwem na budżety obronne i ogólną niewydolnością Europy, USA występują z NATO. 
Próżnię po Zachodzie wypełnia na Wschodzie Rosja, a w Azji Chiny. ( . ) A gdzie jest Polska 
w tej czarnej wizji? Pozostawiona samej sobie, na peryferiach pogrążonej w marazmie Europy. 
Zmaga j ą c a się z niedokończoną modern izac ją i pozbawiona trwałych podstaw bezpieczeń¬
stwa." Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej 
RP w 2012 r., 29.03.2012, http://www.msz.gov.pl/Expose,2012,50762.html. W Strategii bezpie¬
czeńs twa narodowego RP z 2007 stwierdzono: „Potencja lnym zagrożen iem dla interesów 
Polski byłoby za łamanie procesu integracji europejskiej na skutek powrotu państw do podej¬
mowania działań wyłącznie przez pryzmat interesów narodowych oraz ambicji traktowania UE 
jako przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych, a także niezdolności UE do kreowania wspólnej 
polityki. Zagrożeniem byłoby także osłabienie więzów łączących wspólnotę t ransat lantycką , co 
spowodowałoby oddalanie się od siebie państw położonych po obu brzegach Atlantyku". 

http://www.msz.gov.pl/Expose,2012,50762.html
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mocarstwa. Natomiast kraje Europy Środkowo-Wschodniej rozwijałyby współ¬

pracę regionalną, umacnia jąc swoją tożsamość na forum UE. 

4.6. K L U C Z O W E E L E M E N T Y ŁADU ŚWIATOWEGO 

DLA BEZPIECZEŃSTWA E U R O P Y ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 

W O B E C N Y M PORZĄDKU ŚWIATOWYM 

Anal izując różne warianty ewentualnego nowego ładu globalnego warto 

zwrócić uwagę na elementy ładu światowego, które mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w obecnym porządku świa¬

towym. Wśród nich należy wskazać: 

- dominującą pozycję USA, 

- silną wspólnotę t ransat lantycką opartą na NATO i UE, 

- politykę państw sąsiadujących z Europą Środkowo-Wschodnią (zwłasz¬

cza RFN i Rosji), 

- sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. 

4.6.1. Dominująca pozycja USA 

Od czasu zakończenia zimnej wojny Stany Zjednoczone są niekwestiono¬

wanym hegemonem w sferze gospodarczej i militarnej. USA pozostają także 

potęgą w sferze soft power (rozumianej jako zdolność państwa do wpływania 

na preferencje innych krajów, tak aby działały one zgodnie z jego intere¬

sem narodowym) 2 9. Można wskazać wiele elementów, które o tym świad¬

czą (np. wszechobecność amerykańsk ie j kultury masowej), choć nie sposób 

dokładnie zmierzyć i zobrazować tego rodzaju siły ze względu na jej specyfikę. 

Stany Zjednoczone od wielu lat wyprzedzają wszystkie państwa pod wzglę¬

dem wielkości PKB. Ich PKB jest ponad dwukrotnie większy niż PKB Chin 

czy Japonii (wykres nr 1). Jednak dynamika wzrostu gospodarczego USA 

pozostaje dużo niższa niż w krajach azjatyckich (np. w 2011 r. zanotowano 

wzrost PKB w USA o 2%, a w Chinach o 9,2%30 ) . 

Amerykanie dysponują na jwiększym potenc ja łem mil itarnym - ich 

wydatki wojskowe wyniosły w 2011 r. ok. 700 mld USD. Oznacza to, że niemal 

pięciokrotnie przekraczają wydatki Chin, które zajmują drugie miejsce w tym 

rankingu. Wśród dziesięciu państw na świecie, które w 2011 r. przeznaczyły 

2 9 J.S. Nye, Soft Power — jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesionalne, Warszawa 2007. 

3 0 Patrz wykres nr 2, dane Banku Światowego, http://data.worldbank.org/indicator/). 

http://data.worldbank.org/indicator/
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Wykres nr 1 

Poziom P K B w mld U S D w wybranych krajach oraz Europie 
Środkowo-Wschodniej (obejmującej 11 krajów, zob. przypis nr 2) w 2011 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDIPMKTIPCD. 

Wykres nr 2 

Dynamika wzrostu PKB w wybranych krajach w latach 2001-2011 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://data.worldbank.org. 

największe sumy na cele wojskowe, znalazły się m.in. Rosja i Niemcy. Podczas 
gdy Rosja wydała 64 mld USD, a RFN 43 mld USD, to zsumowane wydatki 
jedenastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyniosły tylko 19 mld USD. 
W stosunku do całkowitych wydatków NATO na cele wojskowe, łączne 
wydatki krajów EŚW stanowią zaledwie 1,9% (wobec np. 5,9% Francji, 5,8% 
Wielkiej Brytanii i 4,4% Niemiec) 3 1 . 

www.sipri.org. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDIPMKTIPCD
http://data.worldbank.org
http://www.sipri.org


AGNIESZKA ORZELSKA - Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej... 125 

Wykres nr 3 

Polska i EŚW na tle dziesięciu krajów o największych wydatkach 
na cele wojskowe na świecie w 2011 roku (w mln USD) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.sipri.org. 

Wykres nr 4 

Udział procentowy wybranych krajów oraz EŚW (Chorwacja, Czechy, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria i Rumunia) 

w wydatkach wojskowych NATO w 2011 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.sipri.org. 

http://www.sipri.org
http://www.sipri.org
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Potencjał wojskowy Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje zatem 
skromny w porównaniu z sąsiadującymi państwami. Fakt ten pozostaje waż
nym czynnikiem umacnia jącym starania krajów Europy Środkowo-Wschod
niej o zacieśnienie współpracy w ramach UE i NATO, a także utrzymanie 
obecności USA w Europie. 

To d ążenie znajdowało odzwierciedlenie w wielu dokumentach — przykła
dowo władze Estonii stwierdziły, że „polityczna i militarna obecność USA 
w Europie oraz polityczna i militarna integracja sojuszników w ramach 
NATO są kluczowe dla Estonii." 3 2 W podobnym tonie polskie władze wypo
wiadały się od wielu lat, ale w tej sferze zaszła znacząca zmiana. O ile mini
ster spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz w 2002 r. mówił: „Mając 
na uwadze priorytety wynikające z kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa, 
Stany Zjednoczone pozostają naszym głównym partnerem i sojusznikiem"33, 

0 tyle w 2011 r. minister Sikorski wyrażał się o USA z dystansem: „Nie mamy 
jednak złudzeń — amerykańskie priorytety są gdzie indziej: na Bliskim Wscho¬
dzie i — w coraz większym stopniu — w Azji. Nie wiadomo, czy w każdej sytu¬
acji Ameryka będzie nam w stanie pomóc" 3 4 . Nie zmienia to faktu, że krajom 
Europy Środkowo-Wschodniej wciąż zależy na silnych relacjach z USA. 

Takie podejście wynika zarówno z bieżącego układu sił, jak i z doświad¬
czeń historycznych. Dzięki swojej potędze Amerykanie wielokrotnie pomagali 
rozwiązywać problemy o żywotnym znaczeniu dla Europy Środkowo-Wschod¬
niej. Rola USA okazała się decydująca dla pokonania Niemców w obu woj¬
nach światowych, a także dla obalenia systemu komunistycznego w Europie 

1 rozpadu ZSRR. Poparcie USA dla rozszerzenia NATO pomyślne przyspie¬
szyło zakończenie tego procesu. Z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, 
działania USA w roli „europejskiego supermocarstwa" przyniosły wiele pozy¬
tywnych efektów. 

Niemniej jednak, w ostatnich latach polityka USA zmieniła się, budząc 
niepokój w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, co znalazło wyraz 
w specjalnym liście z 15 lipca 2009 r., w którym politycy z dziesięciu krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej (bez Słowenii) wyrazili troskę o przyszłość rela¬
cji transatlantyckich, a także o jakość relacji między USA i krajami Europy 
Środkowo-Wschodniej. Stwierdzili, że Europa Środkowo-Wschodnia znalazła 

3 2 Strategia bezpieczeństwa narodowego Estonii, 2010, http://www.vm.ee/sites/default/files/JPA 
_2010_ENG.pdf. 

3 3 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicz^ o podstawowych kierun
kach polityki zagranicznej (przedstawiona na 16. posiedzeniu Sejmu w dniu 14 marca 2002 roku) 
http://www.msz.gov.pl/Expose,2002,1647.html. 

3 4 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej 
RP w 2011 r, http://www.msz.gov.pl/Expos%C3%A9,2011,41979.html. 

http://www.vm.ee/sites/default/files/JPA
http://www.msz.gov.pl/Expose,2002,1647.html
http://www.msz.gov.pl/Expos%C3%A9,2011,41979.html
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się na politycznym rozdrożu, NATO wydaje się słabsze niż gdy je poszerzano, 
a jego gwarancje budzą wątpl iwości 3 5 . Zwrócili też uwagę na politykę wobec 
Rosji i związane z nią pojmowanie interesów Zachodu, który może prowadzić 
do błędnych ustępstw wobec tego kraju. Polityka Baracka Obamy wielokrot¬
nie była powodem rozczarowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Przykła¬
dowo 17 września 2009 r. w dniu 70. rocznicy ataku ZSRR na Polskę — Obama 
poinformował telefonicznie władze Czech i Polski o wycofaniu się USA 
z dotychczasowych porozumień dotyczących budowy tarczy (co było zgodne 
z oczekiwaniami Rosji). Taki model stosunków z USA, w którym władze kra¬
jów Europy Środkowo-Wschodniej dowiadują się o ważnych dla nich decyzjach 
podjętych bez ich udziału i na poziomie mocarstw z pewnością nie odpowiada 
ich oczekiwaniom. Wraz z reelekcją Baracka Obamy na urząd prezydenta 
w latach 2013—2017 można oczekiwać dalszego ochłodzenia w podejściu USA 
do Europy Środkowo-Wschodniej. 

4.6.2. Silna wspólnota transatlantycka oparta na NATO i U E 

Niezależnie od aktualnej siły Stanów Zjednoczonych, jak i od ich poli¬
tyki wobec Europy Środkowo-Wschodniej, drugim z wymienionych wyżej 
aspektów wpływających na bezpieczeństwo tego regionu jest silna wspólnota 
transatlantycka, gwarantu j ąca bezpieczeństwo państw Europy Środkowo¬
Wschodniej i realnie zmniejsza jąca występujące zagrożenia. 

W priorytetach polskiej polityki zagranicznej z 2012 r. zapisano, że „sto¬
sunki transatlantyckie stanowią fundament polityki bezpieczeństwa Zachodu. 
W tym kontekście ważne jest utrzymanie amerykańsk iego zaangażowania 
w sprawy bezpieczeństwa w Europie." 3 6 

Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że w ciągu ostatnich dwóch dekad 
relacje transatlantyckie zmieniły się i wciąż się przekształcają . Gdy wraz 
z końcem zimnej wojny zniknęło zagrożenie ze strony ZSRR, okazało się, 
że Amerykanie i ich europejscy sojusznicy w wielu istotnych sprawach nie 
mówią jednym głosem. J u ż w 1993 r. na skutek rozbieżności wokół konfliktu 
w byłej Jugosławii pojawiły się opinie, że stosunki USA z Europą Zachod¬
nią znalazły się w najgłębszym kryzysie od konfliktu sueskiego w 1956 roku. 
W kolejnych latach lista rozbieżności stawała się coraz dłuższa, obejmując 
m.in. sprawy z dziedziny polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa, gospo-

3 5 List podpisało m.in. siedmiu byłych prezydentów: Polski — Aleksander Kwaśniewski i Lech 
Wałęsa, Czech — Vaclav Havel, Litwy — Valdas Adamkus, Rumunii — Emil Constantinescu, Sło
wacji — Michal Kovacz i Łotwy — Vairy Vike-Freiberg. Tekst dokumentu: http://eurodialogue.org/  
Letter-to-the-US-President-Don-t-forget-Europe. 

3 6 Priorytety..., op. cit. 

http://eurodialogue.org/
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darki, ochrony środowiska, wymiaru sprawiedliwości. Najpoważniejsze jednak 
załamanie wzajemnych relacji nastąpiło niewątpl iwie w 2003 r. w związku 
z wojną w Iraku. Wzbudziło to poważne zaniepokojenie polskich władz — pre¬
mier Miller deklarował wówczas, że „rząd uczyni wszystko, by doprowadzić 
do pełnego porozumienia wśród państw euroatlantyckiej demokracji" 3 7. Kry¬
zys ten został po kilku latach zażegnany, ale jego konsekwencje są odczu¬
walne do dziś. 

Najważnie j szym fundamentem wspólnoty transatlantyckiej pozostaje 
NATO. Mimo sygnałów o problemach wewnętrznych, NATO jest wciąż naj¬
potężniejszym sojuszem wojskowym, a UE potęgą gospodarczą. Instytucje nie 
są jednak wartością samoistną; „są one istotne o tyle, o ile państwa wykorzy¬
stują ich siłę napędową, mechanizmy instytucjonalne oraz energię i potencjał 
integracyjny" 3 8. Znaczenie UE i NATO jest ściśle uzależnione od rozwoju 
relacji między USA i ich europejskimi sojusznikami, jak również od układu 
sił w innych miejscach na świecie. 

Akcesja części krajów Europy Środkowo-Wschodniej do NATO i UE stała 
się bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ich bezpieczeństwo. Umoc¬
niła ich pozycję w relacjach z innymi państwami , w szczególności z Rosją. 
Przyczyniła się też do zmniejszenia napięć w stosunkach bilateralnych (np. 
pomiędzy Węgrami i Słowacją, Węgrami i Rumunią czy też Polską i Li twą) , 
pełniąc rolę stabil izacyjną i prewencyjną. 

Władze większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej podkreślają fun¬
damenta lną rolę NATO i UE dla ich bezpieczeństwa. W Strategii bezpie¬
czeństwa narodowego Bułgar i i stwierdzono, że jej członkostwo „w NATO 
i UE oraz fakt, że żaden z sąsiednich krajów nie uważa jej za potencjalnego 
agresora są czynnikami determinującymi zewnętrzne bezpieczeństwo i będą 
powstrzymywać bezpośrednie zagrożenia wojskowe dla jej suwerenności 
i integralności terytorialnej w dłuższym okresie3 9. W Koncepcji bezpieczeń¬
stwa narodowego Estonii zapisano, że opiera ona swoje bezpieczeństwo na 
członkostwie w NATO i UE, jak również ścisłej współpracy z sojusznikami 
i innymi partnerami. NATO, ze swym wymiarem transatlantyckim i zasadą 
bezpieczeństwa zbiorowego, pozostaje kamieniem węgie lnym europejskiego 

3 7 Premier Leszek Miller, Informacja rządu w sprawie udz ia łu polskiego kontyngentu 
wojskowego w składz ie sił koalicji m iędzyna rodowe j dla wymuszenia przestrzegania przez 
Irak rezolucji Rady Bezp ieczeńs twa ONZ, 26.03.2003, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/ 
main/0E07A494. 

3 8 A .D . Rotfeld, Przemiany w stosunkach transatlantyckich a bezpieczeństwo Polski, w: A. Orzel-
ska (red.), Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej, ISP PAN-Collegium 
Civitas, Warszawa 2009, s. 15. 

3 9 Strategia bezpieczeństwa narodowego Bułgarii, 2011, http://www.mi.government.bg/files/use- 
ruploads/files/national_strategy1.pdf. 

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/
http://www.mi.government.bg/files/use-
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bezpieczeństwa i obrony. 4 0 Zdaniem łotewskich władz, NATO i UE pełnią 
główną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w obsza¬
rze euro-atlantyckim 4 1. 

W sferze deklaracyjnej, państwa Europy Środkowo-Wschodniej są zasad¬
niczo zgodne co do potrzeby utrzymania silnych relacji transatlantyckich, 
silnej zjednoczonej Europy, a także rozwoju relacji z USA. Przykładowo wła¬
dze Estonii stwierdziły, że „polityczna i militarna obecność USA w Europie 
oraz polityczna i militarna integracja sojuszników w ramach NATO są klu¬
czowe dla Estonii" 4 2 . Władze Czech za jeden ze swych strategicznych celów 
uznają wzmocnienie spójności i skuteczności NATO i UE oraz utrzymanie 
funkcjonujących i wiarygodnych więzi transatlantyckich, a także promocję 
strategicznego partnerstwa między NATO i UE. W Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego Węgier stwierdzono, że „w interesie Węgier jest, aby posze¬
rzona, silna i zjednoczona Europa prowadziła też do silniejszego partnerstwa 
transatlantyckiego, w którym mniejsze kraje, jak Węgry, nie są zmuszone 
wybierać między Europą a Stanami Zjednoczonymi"4 3. 

Na tym tle wyróżnia się Słowenia. W Strategii Bezpieczeństwa Narodo¬
wego Słowenii (2010) w ogóle nie wspomniano o relacjach transatlantyckich 
(tudzież euroatlantyckich). Tylko raz pojawiła się tam wzmianka o USA 
w następującym fragmencie: „Słowenia będzie w dalszym ciągu umacniać 
sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i partnerstwo z Federacją Rosyjską oraz 
dawać priorytet wysiłkom służącym umocnieniu politycznych, ekonomicz¬
nych, kulturalnych i innych relacji z krajami Morza Śródziemnego i Bliskiego 
Wschodu, jak również z Brazylią, Indiami i Chinami. Samodzielnie i jako 
członek UE i NATO będzie rozwijać relacje z krajami Europy Wschodniej 
i Azji Środkowej" 4 4 . Nie jest to jednak zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, 
że Słowenia w wielu sprawach zajmowała odmienne stanowisko od Polski 
i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 4 5 . 

4 0 Strategia bezpieczeństwa narodowego Estonii, 2010, op. cit. 
4 1 Koncepcja bezpieczeństwa państwa, Litwa 2012, http://www.mod.gov.lv/Par_aizsardzibas_  

nozari/Politikas_planosana/Koncepcijas/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20 
koncepcijas/2012_va_EN.ashx. 

4 2 Strategia bezpieczeństwa narodowego Estonii, 2010, op. cit. 
4 3 Strategia bezpieczeństwa narodowego Republiki Węgier, 2004, http://www.mfa.gov.hu/NR/rdon- 

lyres/61FB6933-AE67-47F8-BDD3-ECB1D9ADA7A1/0/national_security_strategy.pdf. 
4 4 Strategia bezpieczeństwa narodowego Słowenii, 2010, op. cit. 
4 5 Przykładowo gdy w lutym 2012 r. UE wprowadzała sankcje wobec Białorusi , Słowenia 

zaprotestowała-przeciwko objęciu zakazem wjazdu do UE pewnego białoruskiego biznesmena. 
„To smutny dzień dla UE, interesy ekonomiczne jednego kraju okazały się ważniejsze niż presja, 
by reżim Białorusi zwolnił więźniów politycznych — tak szef polskiego MSZ Radosław Sikorski 
skomentował zablokowanie przez Słowenię sankcji wobec białoruskiego oligarchy Jurija Czyża.", 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/to-smutny-dzien-dla-ue,202018.html. 

http://www.mod.gov.lv/Par_aizsardzibas_
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdon-
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/to-smutny-dzien-dla-ue,202018.html
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4.6.3. Polityka państw sąsiadujących z EŚW 

Ważnym elementem ładu globalnego jest fakt, że w gronie państw aspi¬
rujących do statusu mocarstwa są sąsiedzi Europy Środkowo-Wschodniej: 
Niemcy, Rosja i Turcja. Skala porażki , jakiej doznał Związek Radziecki 
w wyniku przegranej zimnej wojny, do dziś wpływa hamująco na pozycję Fede¬
racji Rosyjskiej na scenie międzynarodowej . Nie kryje ona jednak ambicji 
powrotu do roli światowego mocarstwa, choć na razie nie ma wystarczającego 
potencjału, aby zagrozić pozycji USA. Z perspektywy Europy Środkowo¬
Wschodniej Rosja bywa postrzegana jako kraj prowadzący dwutorową grę. Na 
poziomie globalnym — zasadniczo popiera utrzymanie status quo, podczas gdy 
w skali regionalnej działa jak mocarstwo dążące do zrewidowania układu sił. 
W celu umocnienia swych interesów i podważenia transatlantyckiej orienta¬
cji krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest gotowa używać różnych środków 
nacisku4 6. 

Wykres nr 5 

Wydatki wojskowe w mln USD jedenastu państw EŚW (Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, 

Rumunia) na tle wybranych krajów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIPRI, http://www.sipri.org. 

4 6 Zob. List otwarty do administracji Obamy od krajów Europy Środkowej i Wschodniej, op. cit. 

http://www.sipri.org
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Jej dz ia łan ia wielokrotnie wywoływały zaniepokojenie innych państw, 
np. z powodu wojny z Gruzją (2008) lub rosyjsko-białoruskich manewrów 
Zapad 2009 („Zachód 2009"). Pomimo kryzysu gospodarczego, Rosja, jak 
również wiele krajów azjatyckich, od kilku lat radykalnie zwiększa wydatki 
zbrojeniowe. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że podczas gdy sumy przezna¬
czane przez Rosję na cele wojskowe rosną, to w Europie Środkowo-Wschod¬
niej czy Niemczech utrzymują się one raczej na stabilnym poziomie. 

Geopolityczna pozycja Moskwy w dużej mierze zależy od jej wpływów 
w Kijowie i w Mińsku. Białoruś pod rządami prezydenta Aleksandra Łuka¬
szenki stała się silnie uza leżniona od Rosji zarówno w sferze politycznej, 
jak i gospodarczej przy równoczesnym pogłębianiu izolacji wobec Zachodu. 
Sytuacja Ukrainy jest bardziej złożona — mimo rezygnacji z integracji ze 
strukturami transatlantyckimi kraj ten podtrzymywał współpracę wojskową 
z Zachodem, rozwijając jednocześnie relacje z Rosją. Starał się też zacieśniać 
stosunki z UE, co może zaowocować podpisaniem umowy stowarzyszeniowej. 
Polska dyplomacja włożyła wiele wysiłku w promowanie Programu Partner¬
stwa Wschodniego który miał przybliżyć m.in. Ukra inę i Białoruś do UE, 
a obecnie jest niemożliwy do zrealizowania w zakładanym wcześniej kształcie 
i wymiarze. 

W przeciwieństwie do Rosji, Niemcy po zakończeniu zimnej wojny stały się 
o wiele silniejsze niż wcześniej , zarówno pod względem gospodarczym, mili¬
tarnym, jak i politycznym. Ich ewentualne ambicje co do zmiany porządku 
światowego ogranicza jednak obecny układ sił, w którym Niemcy jako członek 
NATO pozostają sojusznikiem USA. Otwarcie nie podważają one światowej 
dominacji Amerykanów. Są ściśle zintegrowane z UE. Z tego względu bywają 
postrzegane nie jako samodzielny aktor, lecz właśnie jako część UE — przy¬
kładowo autorzy raportu pt. Global Trends 2025: A Transformed World (National 
Intelligence Council) wśród światowych graczy, którzy odegrają najważniej¬
szą rolę w nadchodzących latach, nie wymienili Niemiec, lecz właśnie Europę 
(rozumianą jako UE), a także Indie, Rosję, UE, Japonię , Brazyl ię , Indonezję, 
Turcję i Iran. Ich zdaniem, dominującą rolę utrzymają USA, a ich głównym 
rywalem będą Chiny 4 7 . 

Niemcy za jmują natomiast centralne miejsce w dyskusji na temat przy¬
wództwa w Europie. W Europie Środkowo-Wschodniej istnieją różne poglądy 
co do tego, j a k ą rolę powinny one odgrywać. Różnice stanowisk w tej spra¬
wie dzielą też elity polityczne poszczególnych krajów, co doskonale ukazuje 

4 7 Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, listopad 2008 http://  
www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/2025_Global_Trends_Final_  
Report.pdf. 

http://
http://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/2025_Global_Trends_Final_
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przykład Polski. Apel ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego 
(2011) do władz Niemiec o przejęcie przywództwa w reformowaniu Europy, 
a także słowa: „mniej zaczynam obawiać się niemieckiej potęgi niż niemiec¬
kiej bezczynności" 4 8 , wywołały ostrą krytykę ze strony opozycji. W Europie 
Środkowo-Wschodniej obawy przed dominacją Niemiec pozostają wciąż silne. 
Silne są też jednak obawy związane z pogłębianiem się kryzysu UE, a także 
z wizją rozpadu wspólnoty transatlantyckiej. 

W sąsiedztwie Europy Środkowo-Wschodniej leży także inny kraj zaliczany 
do „wschodzących mocarstw" — Turcja. Jest ona członkiem NATO, ale jej sta¬
rania o akcesję do UE od lat są w impasie. Większość krajów Europy Śro-
kowo-Wschodniej deklaruje poparcie dla dążeń integracyjnych (np. w czerwcu 
2012 r. list z apelem o przyspieszenie negocjacji akcesyjnych podpisali mini¬
strowie spraw zagranicznych 16 krajów UE, w tym 9 z Europy Środkowo¬
Wschodniej — Bułgar i i , Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowenii, 
Słowacji, W ę g i e r ) 4 9 . Turcja od lat prowadzi prozachodnią politykę, ale też 
coraz silniej koncentruje się na świecie muzułmańskim, walcząc o wpływy 
na Bliskim Wschodzie. Dalszy rozwój relacji Turcji z UE, a także z USA, ma 
duże znaczenie dla geopolitycznej sytuacji nie tylko w Europie. 

Ważnym elementem środowiska bezpieczeństwa Europy Środkowo¬
Wschodniej jest Europa Południowo-Wschodnia (Chorwacja, Bośnia i Her¬
cegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Kosowo i Albania). Region ten, 
osłabiony po wojnach z lat 90., pozostaje silnie zróżnicowany pod względem 
etnicznym, religijnym i kulturowym. Na jego stabil izację pozytywnie wpływa 
dążenie do integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Proces akcesji do 
UE pomyślnie zakończyła Chorwacja (uzyskała członkostwo w 2013 r.), a do 
NATO — Chorwacja i Albania (w 2009 r.). Do najpoważniejszych problemów 
Europy Południowo-Wschodniej należy kwestia niepodległości Kosowa. Kwe¬
stia ta dzieli nie tylko kraje Europy Środkowo-Wschodniej (w przeciwieństwie 
do większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Słowacja i Rumunia nie 
uznała jego niepodległości), ale ma też szersze reperkusje5 0. 

4 8 Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski, Polska aprzyszjość Unii Europejskiej, Ber
lin, 28 listopada 2011, http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20111128BERLIN/radoslaw_  
sikorski_polska_a_przyszlosc_ue.pdf. 

4 9 List ten podpisali także szefowie dyplomacji Finlandii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Szwe¬
cji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Szerzej na ten temat: http://www.rp.pl/artykul/69998,905391.html. 
Tekst listu: http://euobserver.com/opinion/116780. 

5 0 Rosja uznała niepodległość Abchazji i Osetii Płd. w sierpniu 2008 r. W uzasadnieniu tej 
decyzji odwoływała się do precedensu Kosowa. 

http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20111128BERLIN/radoslaw_
http://www.rp.pl/artykul/69998,905391.html
http://euobserver.com/opinion/116780
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4.6.4. Sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej 

Bezpieczeństwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest bezpośrednio 
zależne od rozwoju sytuacji w tym regionie. Wynika ona zarówno z uwarun¬
kowań wewnętrznych (m.in. stabilności sceny politycznej, sytuacji gospodar
czej i przemian społecznych, w tym demograficznych, polityki obronnej), jak 
i zewnętrznych (stanu relacji bilateralnych, rozwoju współpracy multilateral-
nej, aktywności innych państw) . Chociaż nie sposób omówić ich wszystkich 
w tym artykule, to wśród nich warto zwrócić uwagę w szczególności na gospo¬
darkę i potencjał militarny. 

Wykres nr 6 

Procentowy udział wydatków wojskowych w P K B jedenastu krajów EŚW 
oraz wybranych państw 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIPRI, http://www.sipri.org. 

Obecnie większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej boryka się z kryzy
sem gospodarczym. Siła gospodarcza poszczególnych państw tego regionu może 
się wydawać niewielka, ale ich łączny PKB stanowi ponad 1,4 biliona USD. 
Kraje te dysponują zatem realnym potencjałem ekonomicznym porównywal¬
nym z Austral ią czy też Kanadą. 

W latach 2004—2011 łączne wydatki na cele wojskowe krajów Europy Środ¬
kowo-Wschodniej były w miarę stabilne i wahały się między 19 a 22 mld USD, 
co było niewielką sumą w porównaniu z wydatkami Rosji czy Niemiec. W sto¬
sunku do PKB, w 2010 r. wydatki na cele wojskowe krajów EŚW stanowiły 

http://www.sipri.org
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średnio 1,5% ich PKB, z tendencją malejącą, podczas gdy wydatki Rosji oscy¬
lowały wokół 4% PKB. Na tle Europy Środkowo-Wschodniej wyróżniała się 
z jednej strony Polska, przeznaczająca blisko 2 % PKB na zbrojenia, a z dru¬
giej strony Czechy i Węgry wydające na cele wojskowe coraz mniej (w 2010 r. 
odpowiednio 1,3% i 1%). 

Należy zauważyć, że względna stabilność kwot (liczonych w mld USD) 
przeznaczanych przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej na cele woj¬
skowe utrzymuje się dzięki rosnącym wydatkom Polski. J e ś l i się ich nie 
uwzględni, to zauważalny staje się dramatyczny spadek wydatków pozosta¬
łych państw Europy Środkowo-Wschodniej na cele wojskowe (wykres nr 7). 

Wykres nr 7 

Łączne wydatki wojskowe dziesięciu krajów EŚW, bez uwzględnienia Polski 
(w mln USD) (Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, 

Węgry, Bułgaria i Rumunia) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIPRI, http://www.sipri.org. 

Łączne wydatki krajów Europy Środ.-Wsch. 
na zbrojenia bez Polski w mln USD 

4.7. P R Z E S Z K O D Y N A D R O D Z E D O U M A C N I A N I A 

W S P Ó Ł P R A C Y R E G I O N A L N E J 

W E U R O P I E Ś R O D K O W O - W S C H O D N I E J 

Bezpieczeństwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest ściśle uzależ¬
nione od kształtu ładu globalnego. W grze o zmianę porządku światowego 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie należą do głównych graczy, ale mają 
wystarcza jącą siłę, aby w pewnym stopniu wpływać na kształtowanie się 
nowego ładu. Działając wspólnie, mogłyby działać skuteczniej. Tak się jednak 
nie dzieje, choć pewne kroki w tym kierunku są podejmowane. 

Współpraca krajów Europy Środkowo-Wschodniej zasadniczo ma charakter 
doraźny. Nie wytworzyły one wspólnego lobby na scenie międzynarodowej. Nie 

http://www.sipri.org
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powstała też żadna struktura obejmująca ten region. Nie pojawiła się nawet 
idea, by połączyć je w sposób zinstytucjonalizowany. Przykładowo na forum 
UE powstają różne koncepcje strategii makroregionalnych (np. Europejska 
Strategia na rzecz Regionu Naddunajskiego, Strategia UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego), ale nie ma mowy o Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniej¬
szym ugrupowaniem w regionie jest Grupa Wyszehradzka, lecz jej znaczenie 
można ocenić jako niewielkie. Współpraca państw Europy Środkowo-Wschod¬
niej u legała intensyfikacji, gdy dawała szanse np. na przyspieszenie akcesji do 
UE, zniwelowania zależności od Moskwy, czy też zdynamizowania wymiany 
handlowej, aby po osiągnięciu wyznaczonych celów powrócić do status quo. 

Głównym czynnikiem hamującym rozwój współpracy w Europie Środkowo¬
Wschodniej są różnice krótkofalowych interesów narodowych. Władze krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej różnią się w ocenie szans i zagrożeń wynikają¬
cych ze zmian ładu globalnego, co utrudnia podejmowanie przez nich spój¬
nych działań. Ma j ą też trudności w określeniu długofalowych priorytetów 
swojej polityki bezpieczeństwa w obliczu zmieniających się wyzwań. W dobie 
kryzysu partykularyzmy coraz częściej biorą górę nad myś len iem w kate¬
goriach wspólnego interesu. Chociaż w sferze deklaracyjnej można zauwa¬
żyć wiele podobieństw, to w praktyce różnice zdań bywają bardzo głębokie, 
zwłaszcza po 2004 roku. 

Stan współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej uka¬
zuje, że zasadniczo nie wykazują one zainteresowania zac ieśnianiem więzi 
i umacnianiem tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej na scenie między¬
narodowej. Dzieli je wiele kwestii, wynikających zarówno z burzliwej historii 
tego regionu, jak i z oceny aktualnej sytuacji geopolitycznej. Nie były one 
w stanie zająć wspólnego stanowiska np. wobec amerykańsk ie j koncepcji 
budowy tarczy antyrakietowej, uznania niepodległości Kosowa, interwencji 
NATO w Libi i itp. Wynikało to zarówno z polityki krajów Europy Środkowo¬
Wschodniej, jak i uwarunkowań zewnętrznych, tzn. aktywności krajów trze¬
cich w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Stan współpracy w Europy Środkowo-Wschodniej jest w dużym stop¬
niu zależny od stanu relacji transatlantyckich. Gdy USA i państwa „starej 
Europy" zajmowały wspólne stanowisko, to kraje Europy Środkowo-Wschod¬
niej zazwyczaj do niego dołączały. Natomiast wraz z pogłębiającymi się róż¬
nicami zdań między USA a ich sojusznikami, pogłębiają się podziały wśród 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

W wyjaśn ian iu przyczyn takiego sposobu funkcjonowania państw uży¬
teczny jest realizm, wykorzystywany do wy jaśn ian ia niekooperatywnych 
zachowań państw. W jej świetle, do względnie trwałej współpracy dochodzi 
głównie za sprawą zagrożenia ze strony trzeciej. Gdy natomiast zagrożenie 
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znika, znika też motywacja dla rozwijania współpracy międzynarodowej . 

(Mechanizm ten można było zaobserwować w latach 90. na przykładzie dzia¬

łań podejmowanych przez Grupę Wyszehradzką.) Obecnie zaś władze krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej nie dostrzegają jednego, wspólnego zagrożenia, 

które skłaniałoby je do zacieśnienia współpracy. 

4.8. ZAKOŃCZENIE 

W świetle aktualnych trendów wyłania się ład globalny, który będzie mniej 

korzystny dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Niepokojące jest 

zwłaszcza osłabienie więzi łączących USA z jej europejskimi sojusznikami. 

Wspólnota transatlantycka należy bowiem do elementów ładu międzynaro¬

dowego, które ma ją kluczowe znaczenie dla geopolitycznej sytuacji państw 

Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie nie mają one innej alternatywy zna¬

lezienia wiarygodnego gwaranta bezpieczeństwa. Ze względu na rolę USA 

i NATO dla bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w ich inte¬

resie nie leży popieranie działań tzw. wschodzących mocarstw, mających na 

celu delegi tymizację pozycji USA. 

Polska próbuje podejmować pewne kroki, aby przeciwdziałać negatyw¬

nym zmianom w środowisku bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie mają 

wysiłki na rzecz umacniania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, 

a także zacieśniania współpracy UE-NATO, na co polscy dyplomaci zwracają 

uwagę od wielu lat. Jak uzasadniał w lutym 2004 r. Adam D. Rotfeld, ówcze¬

sny sekretarz stanu w MSZ: „Poszukując skutecznego sposobu, który miałby 

zapobiec renacjonalizacji polityki bezpieczeństwa, nie ma instytucji i struk¬

tury lepszej niż Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony" 5 1 . Te 

słowa nie straciły na aktualności . 

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony była jednym z priorytetów 

polskiej prezydencji. W jej programie wspominano o podniesieniu spraw¬

ności UE w zakresie reagowania kryzysowego, wzmocnieniu struktur odpo¬

wiadających za przygotowanie operacji UE, a także rozwoju zdolności, ze 

szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju Grup Bojowych oraz inicja¬

tyw wielonarodowych5 2. Szczególne miejsce wśród polskich inicjatyw miały 

5 1 A . D . Rotfeld, Czy Unia Europejska potrzebuje Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony?, 
wys t ąp i en i e wygłoszone podczas spotkania Grupy Refleksyjnej powstałe j z inicjatywy pre¬
zydenta Aleksandra Kwaśn i ewsk i ego , Warszawa 17 marca 2004, w: A . D . Rotfeld (red.), 
Polska w niepewnym świecie, PISM, Warszawa 2006, s. 179. 

5 2 Program polskiej prezydencji, http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezyden  
cja/program_polskiej_prezydencji_w_radzie_ue.pdf. 

http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezyden
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znaleźć te dotyczące współpracy UE — NATO. W praktyce jednak większości 
tych spraw w ogóle nie udało się podjąć. Co więcej , szef polskiej dyplomacji 
Radosław Sikorski ocenił, że „Z doświadczenia polskiej prezydencji wynika, 
że Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Uni i Europejskiej nie daje się 
niestety real izować w 27 państwach. 

Na bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej duży wpływ wywierają 
j ednocześn ie procesy zachodzące w globalnym środowisku międzynaro¬
dowym, obejmujące różne jego elementy. Cechują się one dużą dynamiką 
i złożonością zmian oraz występowaniem zagrożeń asymetrycznych. Zdefinio¬
wanie zagrożeń, a także przeciwdziałanie im i zapewnienie bezpieczeństwa 
narodowego należy do najważniejszych, a jednocześnie też najtrudniejszych 
zadań władz państwowych. 
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