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Wstęp

System transatlantycki, czyli relacje i współpraca w różnych dziedzinach 

między europejskimi państwami należącymi do NATO oraz Stanami 

Zjednoczonymi i Kanadą, czy też system euroatlantycki, będący szerszym 

obszarem współpracy międzynarodowej, bo obejmującym zarówno państwa 

członkowskie NATO, jak i te, które są położone w Europie, a do tego Sojuszu 

nie należą, potocznie rozumiany jest jako pewien układ sił na świecie, w któ-

rym dominującą rolę odgrywają Stany Zjednoczone Ameryki i Europa. Dziś 

zarówno politycy, publicyści, jak i naukowcy traktują system transatlantycki 

i system euroatlantycki wręcz jako synonimy i utożsamiają go z NATO i Unią 

Europejską oraz z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem międzynarodowym 

Zachodu, rywalizującego o prymat na świecie z równie szeroko rozumianym 

Wschodem. W latach zimnej wojny Wschód był utożsamiany ze Związkiem 

Radzieckim i jego sojusznikami, a dziś raczej już z Azją, na czele z Chińską 

Republiką Ludową i Indiami, czyli nowymi tzw. wschodzącymi mocarstwami, 

należącymi do grupy państw określanych akronimem BRIC (Brazylia, Rosja, 

Indie, Chiny)1.

W latach zimnej wojny, a więc w dobie ładu jałtańsko-poczdamskiego, 

trwającego od zakończenia II wojny światowej do rozpadu Związku Radziec-

kiego w 1991 roku, system transatlantycki rzeczywiście determinował współ-

pracę między państwami Europy i państwami leżącymi na półkuli zachodniej, 

na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Stanowił on zarazem gwarancję ich bez-

pieczeństwa narodowego, a także gwarancję dla bezpieczeństwa międzyna-

rodowego Zachodu, a tym samym dla całego świata i ówczesnego porządku 

globalnego, określanego mianem systemu bipolarnego albo inaczej dwubie-

gunowego. System ten, zwany również zimnowojennym, rozpadł się ponad 

20 lat temu, ale jego konsekwencje wciąż dają o sobie znać i są widoczne za-

równo na Wschodzie, jak i na Zachodzie, w Europie, Ameryce i w Azji. Trwa 

też budowa nowego ładu globalnego i zapewne będzie trwała jeszcze kilka-

dziesiąt lat, moim zdaniem około 20–30. A na proces ten wywierają wpływ 

nasilające się od przełomu XX i XXI wieku zjawiska ogólnie nazywane glo-

balizacją i międzynarodową integracją, które rodzą też wiele problemów dla 

1 Zob. J.M. Fiszer, System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zada-
nia oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013; L. Pastusiak (red.), Perspektywy nowego ładu światowego, 

Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2013; J. Holzer, Europa zimnej wojny, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2012.
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współczesnego świata i nie sprzyjają budowie trwałego pokoju ani umacnianiu 

bezpieczeństwa międzynarodowego, co pokazuje również niniejsza publika-

cja, będąca efektem aktywnej współpracy naukowej trzech ośrodków badaw-

czych: Centrum Naukowego Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uczelni 

Łazarskiego w Warszawie oraz Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Między-

narodowych Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego Jana Pawła II.

Praca ta jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące obecnego, będącego 

in statu nascendi, i przyszłego, nowego ładu globalnego oraz roli w nim systemu 

transatlantyckiego. Ukazuje dotychczasowy stan współpracy między państwa-

mi należącymi do Wspólnoty Atlantyckiej i jej różnymi podmiotami, takimi 

jak NATO i Unia Europejska. Ukazuje zarazem szanse, wyzwania i zagrożenia 

dla Europy oraz dla Stanów Zjednoczonych, dla Unii Europejskiej i NATO 

dziś i w nowym, bezsprzecznie już multipolarnym świecie, w którym coraz 

większą rolę będzie odgrywał ów szeroko rozumiany Wschód, na czele z taki-

mi mocarstwami wschodzącymi jak Chiny, Indie i Rosja. 

Tezą główną, przewijającą się przez niemal wszystkie rozdziały, jest stwier-

dzenie, z którym w pełni się zgadzam, a mianowicie, że w najbliższych 20–30 

latach ukształtuje się nowy, właśnie multipolarny i wielocywilizacyjny ład glo-

balny, w którym kluczową rolę obok Stanów Zjednoczonych będą odgrywa-

ły wspomniane mocarstwa wschodzące na czele z Chinami. Ponadto zakłada-

my, że gwarantem pokoju światowego i bezpieczeństwa międzynarodowego 

– mimo wielu problemów, z jakimi się boryka – pozostanie system transatlan-

tycki, w którym wiodącą rolę będą odgrywały Stany Zjednoczone, Unia Euro-

pejska i NATO. Uważamy również, że Stany Zjednoczone pozostaną świato-

wą potęgą gospodarczą, wojskową i polityczną, ale ich hegemonialna pozycja 

będzie jednak malała na rzecz azjatyckich potęg, znowu na czele z Chińską 

Republiką Ludową2.

Jak trafnie zauważa wybitny amerykanista Longin Pastusiak: „Stany Zjed-

noczone są potężne, ale nie wszechpotężne, a ich dominacja nie jest absolutna 

i będzie słabła w przyszłości. Amerykanie nie będą w stanie posłużyć się swą 

siłą militarną czy ekonomiczną, by rozwiązać wszystkie konflikty w świecie. 

Będą potrzebowały sojuszników. Sojusznicy z kolei nie będą w stanie zapew-

nić sobie bezpieczeństwa bez pomocy Stanów Zjednoczonych. Świat będzie 

więc potrzebował tej współzależności i współpracy. I w oparciu o nią powinno 

dojść do stworzenia nowego ładu światowego w postzimnowojennym świecie. 

2 J.M. Fiszer, System euroatlantycki oraz jego miejsce i rola w multipolarnym ładzie międzynarodo-
wym, w: J.M. Fiszer (red.), System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipo-
larnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, Instytut Studiów 

Politycznych PAN, Warszawa 2013, s. 29–70; L. Pastusiak, Świat postamerykański?, w: L. Pa-

stusiak (red.), Perspektywa nowego ładu..., s. 133–154; B. Góralczyk, Czy Chiny zdominują świat?, 
tamże, s. 185–224.
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Nowy ład światowy nie może być jednak narzucony przez jedno mocarstwo 

czy grupę państw, niezależnie od tego, jak silne to państwo czy grupa państw 

jest w danym okresie historii”3.

Oczywiście, trzeba pamiętać, że współczesny świat jest bardzo dynamiczny 

i wręcz nieprzewidywalny, a zatem bardzo trudno opracować trafną progno-

zę co do jego przyszłości i kształtu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, 

które także ewoluuje i jest pełne zagadek. Ponadto nie możemy zapominać, 

że świat wciąż pozostaje w cieniu trwającego kryzysu finansowo-gospodarcze-

go, największego od czasów Wielkiego Kryzysu, a więc od przełomu lat 20. 

i 30. XX wieku. Wówczas zaburzenia światowej gospodarki przyniosły upa-

dek demokracji w wielu państwach europejskich oraz tragiczną w skutkach 

II wojnę światową i zmianę porządku geopolitycznego na świecie. Nadal 

nie wiemy, kiedy obecny kryzys się skończy i jakie będą jego konsekwencje 

dla Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz dla państw całego świa-

ta. Prognozy są tutaj wciąż bardzo ostrożne. Na przykład pod koniec stycznia 

2014 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę globalne-

go PKB w 2014 roku do 3,7% (wzrost zaledwie o 0,1% w porównaniu z danymi 

z października 2013 roku). Prognoza PKB dla Stanów Zjednoczonych to tylko 

2,8% wobec 2,6%. Prognozy dla eurolandu zostały zaś zrewidowane w górę 

o zaledwie 0,1% do 1,0%. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej PKB ma 

wzrosnąć do 2,8%. Jak z tego wynika, ożywienie postępuje, ale wciąż jest sła-

be i nierównomierne, o czym świadczy też nadal bardzo wysokie bezrobocie 

w większości rozwiniętych gospodarek4.

Od 1991 roku powstaje – jak już wspominałem – nowy system międzyna-

rodowy, ale bardzo powoli i z wieloma znakami zapytania co do jego ostatecz-

nego kształtu. Z drugiej strony lata 1991–2013 pokazują wyraźnie, że słabnie 

też rola Wspólnoty Atlantyckiej na arenie międzynarodowej. Unia Europejska 

i NATO wciąż dryfują i nie mogą osiągnąć porozumienia co do współpracy 

i walki o pokój na świecie. Ich wzajemne więzi nadal nie są mocne. Okazuje 

się też, że Wspólnota Atlantycka była kompletnie nieprzygotowana na upa-

dek ładu bipolarnego i rozpad sowieckiego imperium. Zaskoczyła ją arabska 

wiosna, podobnie jak wydarzenia na Ukrainie. Na początku lat 90. XX wie-

ku założono błędnie, że neoliberalny świat wolnego rynku i demokracji przy-

niesie rozwiązania, które stworzą nowy, wspaniały świat wolności, demokracji, 

pokoju i dobrobytu, ukształtowanego na obraz i podobieństwo Pax Americana. 

Odrzucono w związku z tym koncepcję globalnego planowania strategiczne-

go, podobnie jak tworzenia nowego planu Marshalla czy budowania nowego 

porządku globalnego. Gloryfikacja, wręcz ubóstwianie ideologii neoliberalnej 

okazało się w praktyce krótkowzroczne i doprowadziło świat do bezpreceden-

3 L. Pastusiak, Świat postamerykański..., s. 154.
4 „Puls Biznesu”, 22 stycznia 2014, s. 9.
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sowego kryzysu finansowo-gospodarczego, który zachwiał fundamentem de-

mokracji i kapitalizmu5.

Warto przypomnieć, że neoliberalna doktryna ustrojowa mówi, że koor-

dynacyjna i interwencyjna działalność państwa powinna być wyeliminowana 

z gospodarki. Występujący w niej zbiór rynków ma bowiem taką właściwość, 

że przylegają one do siebie tak dokładnie, jakby były sklejone. Ponieważ prze-

strzenie międzyrynkowe znikają, cała gospodarka zamienia się w jedną „bryłę” 

rynkową, która jest niewrażliwa na jakiekolwiek zachwianie czy deformacje 

poszczególnych rynków. Jeśli państwo nie przeszkodzi interwencjonizmem, 

to sama bryła wolnorynkowa zneutralizuje ewentualną destabilizację dowolne-

go rynku i utrzyma wspólny, samoczynnie sklejający się mechanizm samoregu-

lacji i samorównoważenia się całej gospodarki. Można więc nie mówić, że go-

spodarka składa się ze zbioru rynków, ale że jest w niej jeden wolny rynek, 

który nie powinien być zakłócany przez państwo, w tym szczególnie przez po-

litykę społeczną, a zwłaszcza socjalną, a także przez związki zawodowe. Kryty-

cy neoliberalizmu sądzą, że twierdzenie o samoregulacji i samorównoważeniu 

się gospodarki jako całości jest fałszywym dogmatem, nadającym temu nurto-

wi myślowemu charakter ideologii pozbawionej podstaw naukowych6.

Jak pisze znawca neoliberalizmu i jego największy w Polsce przeciw-

nik Marian Guzek: „Neoliberalizm nie wziął się z przypadku, ale został wy-

myślony jako stadium rozwojowe ustroju kapitalistycznego, mające prowa-

dzić ten ustrój do jego formy ostatecznej, nazwanej anarchokapitalizmem. 

Skoro jednak został już rozpoznany jako praprzyczyna kryzysu finansowego 

i gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, które były jego pierwszą ofiarą, 

to powinien zostać wyeliminowany nie tylko z mediów i pseudonaukowych 

ośrodków propagujących go, ale także z życia gospodarczego. Ponieważ tak 

się nie dzieje, każdy dzień jego funkcjonowania jako ustroju gospodarczego 

przynosi ogromne straty. W warunkach kryzysu polityka neoliberalna zmniej-

sza bowiem popyt konsumpcyjny, gdyż jest oparta na zasadzie tzw. cięć wy-

nagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz wydatków państwa, mogących zwięk-

szać konsumpcję i inwestycje. W rezultacie polityka ta obniża tempo wzrostu 

dochodu narodowego, przedłuża recesję, zwiększa bezrobocie, pogarsza po-

łożenie zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstw w ich działalności krajo-

wej i eksportowej. Inaczej mówiąc, neoliberalizm to sposób na przedłużenie 

kryzysu na dziesiątki lat albo na uruchomienie reakcji buntowniczych społe-

czeństw przeciwko państwom jako instytucjom prowadzącym karygodną poli-

5 A. Kukliński, Kryzys Wspólnoty Atlantyckiej XXI w., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekono-

micznego”, luty 2012, nr 2 (56), s. 77. Zob. także: M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kry-
zysie, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, 

Warszawa 2012.
6 M. Guzek, Zakotwiczenia neoliberalizmu. Neoliberalizm to nie religia, to ustrój, „Myśl Ekono-

miczna i Polityczna” 2013, nr 3 (42), s. 32.
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tykę gospodarczą i społeczną. W tych warunkach należy poszukiwać odpowie-

dzi na pytanie, dlaczego władze państw nie wprowadzają niezbędnych zmian 

ustrojowych, zapewniających wyeliminowanie neoliberalizmu? Co przeszka-

dza Stanom Zjednoczonym w dokończeniu reform systemowych, które okazu-

ją się skuteczne?”7.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i zakończeniu zimnej wojny był dobry 

moment, aby Stany Zjednoczone wespół z Unią Europejską (Wspólnotami 

Europejskimi) mogły się stać niekwestionowanym liderem świata XXI wieku, 

dla którego fundamentem mógłby być system transatlantycki. Okazję tę jed-

nak zmarnowano, gdyż Stany Zjednoczone nie zamierzały przestrzegać zasa-

dy primus inter pares, dążąc do pozycji jedynego superaktora sceny globalnej, 

co szczególnie mocno ujawniło się w dobie prezydentury George’a Busha ju-

niora. W efekcie tego Stany Zjednoczone zaangażowały się w kosztowne woj-

ny w Afganistanie i Iraku i w końcu wpadły w pułapkę zadłużenia wewnętrz-

nego i zagranicznego. Szczególnie niebezpieczne stało się ich olbrzymie 

zadłużenie wobec Chin, przekraczające dziś 1,5 bln dolarów. Co więcej, zaczę-

ła też coraz bardziej kuleć amerykańska demokracja, a system władzy prezy-

denckiej jest tam coraz mniej skuteczny zarówno w polityce wewnętrznej, jak 

i zagranicznej. Z drugiej strony coraz słabsza staje się Europa na czele z Unią 

Europejską, która z trudem radzi sobie z kryzysem finansowo-gospodarczym 

i okazała się bezsilna wobec wielu wydarzeń na arenie międzynarodowej, 

co dobitnie pokazała arabska wiosna, a zwłaszcza wydarzenia w Libii i w Sy-

rii. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że tylko silna Unia Europejska może 

mieć wpływ na proces kształtowania się nowego ładu globalnego i odgrywać 

w nim rolę jednego z głównych ośrodków decyzyjnych. Tylko taka Unia może 

być globalnym partnerem Stanów Zjednoczonych, który zarazem będzie pod-

trzymywał i wzmacniał materialne i duchowe siły wspólnoty transatlantyckiej. 

Natomiast słaba Europa, a co za tym idzie – słaba wspólnota transatlantycka 

nie będzie współautorem ani współaktorem nowego wielocywilizacyjnego po-

rządku globalnego8.

Głęboka rekonfiguracja sceny globalnej jest nieunikniona i już trwa. 

W związku z tym nasuwają się tutaj liczne pytania dotyczące miejsca i roli 

wspólnoty transatlantyckiej w kształtowaniu nowego porządku globalnego, 

na które próbują odpowiedzieć autorzy poszczególnych rozdziałów w niniej-

szej pracy. Między innymi jaki będzie kształt tego nowego porządku świa-

towego, jaką rolę będą odgrywały w nim poszczególne mocarstwa, na czele 

z Chinami i Stanami Zjednoczonymi? Czy możliwy jest renesans wspólnoty 

transatlantyckiej i czy będzie ona w stanie odgrywać w XXI wieku taką rolę, 

7 Tamże, s. 35–36.
8 T.G. Ash, Free World: America, Europe and the Surprising Future of the West, Random House, 

New York 2010; A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), The Atlantic Community. The Titanic of the 
XXI Century?, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2010.
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jaką odgrywała pod egidą Stanów Zjednoczonych w XX wieku, zwłaszcza 

w latach zimnej wojny?

Można tutaj postawić tezę, że jeśli Wspólnota Atlantycka wyjdzie zwycię-

ska i silna z obecnego kryzysu, będzie współautorem i współaktorem nowe-

go multipolarnego ładu międzynarodowego. Jeśli zaś tak się nie stanie, świat 

czekają lata chaosu, konfliktów i wojen. Ani bowiem Chiny, ani Indie jeszcze 

przez kilkanaście, a nawet przez kilkadziesiąt lat nie będą na tyle silne, aby 

stworzyć nowy, pokojowy ład międzynarodowy z pominięciem lub zmargi-

nalizowaniem Wspólnoty Atlantyckiej. W tym kontekście ma rację Zbigniew 

Brzeziński, który w książce zatytułowanej Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys 
globalnej potęgi pisze: „Tylko dynamiczna, postępująca zgodnie z przemyśla-

ną strategią Ameryka może wraz z jednoczącą się Europą wspólnie działać 

na rzecz większego i bardziej żywotnego Zachodu, zdolnego do odgrywania 

w sposób odpowiedzialny roli partnera dla rosnącego w siłę i coraz bardziej 

pewnego siebie Wschodu. W przeciwnym razie niewykluczone, że geopoli-

tycznie podzielony i skupiony na sobie Zachód pogrąży się w historycznym 

upadku, który upodobni go do upokorzonych i bezsilnych dziewiętnasto-

wiecznych Chin. Na Wschodzie zaś pojawi się pokusa powtórzenia katastro-

falnej w skutkach próby sił między państwami dwudziestowiecznej Europy”9.

Jak pisałem, dziś nie sposób dokładnie odpowiedzieć na pytania dotyczące 

obecnego i przyszłego, nowego układu sił na świecie oraz dalszych losów sy-

stemu transatlantyckiego. Niemniej jednak wielu autorów w niniejszej pracy 

takie próby podejmuje, choć nie jest to zadanie łatwe. Wykracza ono poza na-

ukową analizę rzeczywistości międzynarodowej i dotyczy jej umiejętnego pro-

gramowania i przewidywania. Harmonizacji wysiłków na rzecz budowy nowe-

go ładu światowego nie sprzyjają też sprzeczności i partykularyzm interesów 

państw, występujące także wśród państw należących do systemu transatlanty-

ckiego, oraz nierozwiązane problemy polityczne, ekonomiczne, społeczne, te-

rytorialne i lansowanie teorii o nieuchronnym „zderzeniu cywilizacji”. Wciąż 

ponadto pogłębia się luka w rozwoju krajów biednego Południa i bogatej Pół-

nocy. Nie można jednak pozwolić, aby świat dryfował w sposób niekontrolo-

wany. Należy zrobić wszystko, aby nowy ład powstał jak najszybciej, zanim 

dojdzie do owego zderzenia cywilizacji. Ten nowy ład światowy – jak wiele 

razy podkreślał papież Jan Paweł II – powinien być oparty na poszanowaniu 

godności człowieka i równości wszystkich narodów oraz na godności istoty 

ludzkiej, integralnym rozwoju społeczeństwa, na solidarności wśród narodów 

bogatych i biednych i dzieleniu się zasobami oraz rezultatami technicznego 

i naukowego postępu10.

9 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzysy globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2013, s. 10.
10 M.in. przemówienie noworoczne Jana Pawła II 1 stycznia 2004 r., w którym apelował o stwo-

rzenie nowego ładu światowego, CNN.International.com, 1 stycznia 2004.
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Nowy ład międzynarodowy musi też być wyposażony w skuteczny instru-

ment w postaci siły militarnej o charakterze międzynarodowym, stanowiącej 

wiarygodny czynnik odstraszający każdego potencjalnego agresora od posłu-

żenia się siłą wojskową jako narzędziem swej polityki. Ważną rolę w funkcjo-

nowaniu nowego ładu globalnego powinna odgrywać dyplomacja prewencyjna 

i uciekanie się przez państwa w stosunkach międzynarodowych do soft power 
zamiast hard power oraz bezwzględne przestrzeganie przyjętych norm prawa 

międzynarodowego.

W ostatnich latach w nauce o stosunkach międzynarodowych pojawiło się 

wiele różnych modeli i scenariuszy nowego ładu światowego, które między in-

nymi zakładają – alternatywnie – powrót do dwubiegunowości, jednobiegu-

nowość i wielobiegunowość11. W opublikowanym w 2008 roku przez Central-

ną Agencję Wywiadu (CIA) raporcie Global Trends 2025: A Transformed World 

przewiduje się, że przyśpieszony proces globalizacji i pojawienie się nowych 

mocarstw doprowadzi do stworzenia nowego, wielobiegunowego ładu świato-

wego, na czele którego staną Chiny i Indie. Zaostrzy się walka o dostęp do su-

rowców nieodnawialnych i wyczerpywalnych, ale także do żywności i wody. 

Według tego raportu istnieje groźba, że organizacje terrorystyczne wejdą w po-

siadanie broni masowego rażenia (ABC), że pogłębi się luka w rozwoju między 

krajami bogatymi a biednymi, Rosja utraci status mocarstwa, a wśród krajów 

muzułmańskich wzrośnie rola Turcji i Indonezji. W światowym systemie fi-

nansowym zmniejszy się rola oraz pozycja Stanów Zjednoczonych na arenie 

międzynarodowej. W roku 2025 ich głównym rywalem będą Chiny12.

Również raport amerykańskiej National Intelligence Council z 2012 roku 

dotyczący prognozy na 2030 rok potwierdza, że Chiny zdetronizują Stany 

Zjednoczone z pozycji lidera pod względem potęgi gospodarczej w świecie. 

Raport ten zakłada, że w 2030 roku nie będzie hegemonicznego mocarstwa, 

a władza będzie należała do koalicji w wielobiegunowym świecie, w którym 

niestety rola i znaczenie Stanów Zjednoczonych relatywnie się zmniejszą13.

Z kolei Günter Verheugen, były komisarz Unii Europejskiej, uważa, 

że również w trudnej sytuacji znajdzie się Europa, której zagrażają nieko-

rzystny rozwój demograficzny i rosnące uzależnienie od importu energii. Zda-

niem Verheugena, zagrożona jest też pozycja technologiczna Europy z uwa-

gi na niedostateczne środki na naukę, badania i rozwój14. Również według 

prognoz ekonomistów z Citigroup w 2030 roku udział Europy w światowym 

produkcie brutto skurczy się z około 20% obecnie do 11%, a w połowie XXI 

11 J.S. Nye Jr., What New Word Order, „Foreign Affairs” 1992, nr 7, s. 86–88.
12 Global Trends 2025: a Transformed World, http://www.in.mid.r/brp_4.nsf/sps/968AE14D450

C2FEEC3257032003B3AE1.
13 US Study Sees China as No. 1 Economy by 2030, http://www.nytimes.com/2012/12/112world/

china-to-be-no-1economy-before-2030-studysays.html?ref==global-home.
14 G. Verheugen, Na skrzydłach Feniksa, „Wprost”, 6 stycznia 2013, s. 11.
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wieku wyniesie tylko 7% i będzie mniejszy od udziału Ameryki Łacińskiej 

oraz Afryki15. Podobny obraz przyszłego świata rysuje bank Goldman Sachs 

w raporcie Świat potrzebuje lepszych cegieł, opublikowanym w 2011 roku, pod-

kreślając, że kraje BRIC jeszcze przed 2050 rokiem wyprzedzą pod względem 

PKB państwa należące do grupy G7 (Stany Zjednoczone, Japonię, Niemcy, 

Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Kanadę), że Chiny już w 2020 roku znajdą 

się przed Stanami Zjednoczonymi, Indie przed Niemcami, a Rosja wyprzedzi 

Wielką Brytanię. Raport ten przewiduje także, że w 2050 roku w pierwszej 

dziesiątce państw świata pod względem wartości PKB będzie tylko jeden 

przedstawiciel Europy: Rosja na 7. miejscu16.

Natomiast norweski futurolog Jørgen Randers, autor głośnej prognozy 

2052. A Global Forecast Next Forty Years (2052. Globalna prognoza na następne 
40 lat) zakłada, że świat czeka wolniejsze tempo przyrostu ludności i wzrostu 

gospodarczego, a źródłem konfliktów międzynarodowych nadal będą obecne 

różnice religijne, etniczne, kulturowe, polityczne, sprzeczne interesy gospo-

darcze, a także nierozwiązane konflikty terytorialne, między innymi konflikt 

palestyńsko-izraelski, indyjsko-pakistański o Kaszmir, turecko-cypryjski oraz 

inne spory terytorialne w Azji i w Afryce17.

Pomijając już amerykanocentryczne prognozy geopolityczne George’a 

Friedmana, notabene pozytywnie nastawionego do Polski i jej przyszłości, 

w których trudno jednak doszukać się klarownej konstrukcji przyszłego ładu 

międzynarodowego18, chciałbym przytoczyć jeszcze opinię na temat przyszło-

ści Europy i świata byłego prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwo-

ju, Jacques’a Attalego, który na pytanie, kto dzisiaj rządzi światem, odpowiada 

wprost: „Nikt. I to jest największy problem. Świat przypomina samolot bez 

pilota”, oraz przewiduje rozpad Unii Europejskiej. Ponadto proponuje utwo-

rzenie rządu światowego, „który weźmie pod uwagę dobro wszystkich ludzi 

na naszej planecie”19.

Wszystkie te prognozy, mniej lub bardziej realne, pokazują, że świat dyna-

micznie się zmienia, że – jak wspominałem – Stany Zjednoczone są potężne, 

ale nie wszechpotężne, a ich dominacja nie jest już absolutna i w XXI wieku 

będzie słabła. Jednocześnie przyszłość ChRL jest niepewna i dlatego Chiny, 

choć będą supermocarstwem, to nigdy – moim zdaniem – nie staną się no-

wym hegemonem. Co więcej, ani Amerykanie, ani Chińczycy nie będą w sta-

15 J. Gill, 5 mitów o Europie, superpotędze, stylu życia, „Gazeta Wyborcza”, 8 października 2012, 

s. 9.
16 A. Lubowski, Cegła bez zaprawy, „Polityka”, 18–24 lipca 2012, s. 21.
17 Power Shift in Asia Fuel Territorial Flare-ups, „The Wall Street Journal”, 28 sierpnia 2012.
18 G. Friedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2012; G. Friedman, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, AMF Plus Group, War-

szawa 2009.
19 Nie leci z nami pilot. Mówi Jacques Attali, „Gazeta Wyborcza”, 3–4 grudnia 2011.
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nie posłużyć się swą siłą militarną czy ekonomiczną, by rozwiązać wszystkie 

konflikty w świecie. Będą więc potrzebowały sojuszników. Sojusznicy z kolei 

nie będą w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa bez pomocy Stanów Zjed-

noczonych lub Chin. Świat będzie więc potrzebował multipolarnej współpra-

cy, a ta będzie prowadziła do rosnących współzależności. Dzięki temu w przy-

szłości może dojść do rozwoju wszechstronnej współpracy między wszystkimi 

podmiotami prawa i stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza supermocar-

stwami, na bazie której łatwiej będzie zbudować nowy, demokratyczny i po-

kojowy ład globalny. Ale ten nowy ład nie może być narzucony przez jed-

no mocarstwo czy grupę państw pozostałym państwom. Nie będzie to łatwe 

z wielu względów, ale innej alternatywy – poza chaosem i wojnami – zarówno 

dla Europy, jak i dla całego świata po prostu nie ma. Tutaj ważną rolę do ode-

grania ma i będzie miał sojusz transatlantycki. Pod jego egidą i we współpra-

cy z innymi mocarstwami – moim zdaniem – można w przyszłości zbudować 

nowy, demokratyczny i pokojowy ład międzynarodowy.

W niniejszej pracy staramy się pokazać, że dziś Stany Zjednoczone potrze-

bują silnej Europy i vice versa, Europa potrzebuje silnej Ameryki oraz nowego 

modelu integracji, a Unia Europejska potrzebuje nowych reform, nowych elit 

i przywódców politycznych, ale także potrzebuje NATO i zacieśnienia współ-

pracy w ramach systemu transatlantyckiego. Tylko bowiem silna wspólnota 

transatlantycka, oparta na silnym NATO i prężnej UE, może być współarchi-

tektem nowego ładu globalnego i odgrywać w nim znaczącą rolę oraz stano-

wić gwarancję dla bezpieczeństwa Zachodu i jego wysokiej pozycji w nowym 

wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. W pracy tej sporo uwagi po-

święcono również Polsce, jej miejscu i roli w systemie transatlantyckim dziś 

i w perspektywie nowego ładu globalnego. Polska, aby zapewnić sobie bez-

pieczeństwo i pokój, zdaniem poszczególnych autorów, jest wręcz skazana 

na współpracę zarówno z NATO, jak i z Unią Europejską. Polska może też 

i powinna odgrywać ważną rolę jako mocarstwo regionalne w systemie trans-

atlantyckim dziś i w przyszłości. W tym też celu powinna umacniać swój po-

tencjał gospodarczy, naukowo-techniczny i militarny.

Przekazując książkę do rąk czytelników i życząc im ciekawej lektury, prag-

nę serdecznie podziękować wszystkim autorom za wysiłek badawczy i ich 

wkład pracy, bez którego publikacja ta by nie powstała. Ukazanie się niniej-

szej książki było możliwe dzięki współpracy z Fundacją Konrada Adenauera 

w Polsce oraz Fundacją Rozwoju KUL. Jednocześnie wierzę, że przyczyni się 

ona do pogłębienia wiedzy i dyskursu na temat współpracy transatlantyckiej 

obecnie i w przyszłości oraz do przekonania polityków, że współpraca ta jest 

niezbędna dla bezpieczeństwa Polski i zbudowania nowego ładu międzynaro-

dowego, który zapewni całemu światu trwały pokój i bezpieczeństwo. 

 Józef M. Fiszer
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ładzie międzynarodowym:
szanse i zagrożenia*

Józef M. Fiszer

1.1. Wprowadzenie

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w czasach dynamicznych zmian spo-

łecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które zachodzą 

na arenie międzynarodowej. Jest to efekt rozpadu w latach 1989–1991 tzw. po-

rządku jałtańsko-poczdamskiego, globalizacji i budowy nowego systemu mię-

dzynarodowego, który wyraźnie ewoluuje w kierunku ładu wielobiegunowego 

(multipolarnego). Zmianom tym towarzyszą dyskusje i spory wśród badaczy 

i polityków na temat obecnego, przejściowego i przyszłego ładu międzynaro-

dowego oraz na temat bezpieczeństwa Europy i całego świata. Pojawiają się 

pytania dotyczące systemu euroatlantyckiego w wielobiegunowym ładzie mię-

dzynarodowym oraz szans i zagrożeń dla Europy i Stanów Zjednoczonych, dla 

Unii Europejskiej i NATO w warunkach postępującej globalizacji i rosnącej 

w świecie pozycji Chin, Indii, Rosji i Brazylii. Próbując na nie odpowiedzieć, 

eksperci i politycy formułują wiele ciekawych, acz kontrowersyjnych teorii, 

tez i hipotez. Większość z nich zakłada, że w perspektywie 20–30 lat powsta-

ROZDZIAŁ 1

* Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz-

nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
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nie nowy multipolarny ład globalny, w którym kluczową rolę obok Stanów 

Zjednoczonych będą odgrywały mocarstwa wschodzące na czele z Chinami. 

Przyjmuje się, że gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego nadal będzie 

system euroatlantycki, w którym wiodące role należeć będą do Stanów Zjed-

noczonych, Unii Europejskiej i NATO. Podkreśla się, że Stany Zjednoczone 

pozostaną światową potęgą polityczną, wojskową i gospodarczą, ale ich hege-

monialna pozycja będzie jednak stopniowo słabła1.

Dziś jest bardzo trudno opracować i przedstawić trafną prognozę co do 

przyszłości świata i jego ostatecznego kształtu oraz bezpieczeństwa międzyna-

rodowego. Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa jest bowiem również 

zmienne, złożone i trudne do przewidzenia, a ponadto pozostaje pod wpły-

wem wciąż trwającego kryzysu finansowo-gospodarczego. Nadal nie wiemy, 

kiedy on się skończy i jakie będą jego konsekwencje dla Unii Europejskiej, 

Stanów Zjednoczonych oraz dla innych państw całego świata. Jego skala i głę-

bia przekraczają granice naszej wiedzy i wyobraźni. Musimy poszerzyć naszą 

wiedzę o nowe horyzonty, aby lepiej zrozumieć istotę tego wielkiego kryzysu, 

który rozpoczął się na przełomie 2007 i 2008 roku i jest jednocześnie bilansem 

zamknięcia XX wieku oraz bilansem otwarcia wieku XXI. Rozmiary tego kry-

zysu wynikają z jego pentagonalnego charakteru, integrującego kumulacyjną 

i mnożnikową dynamikę pięciu powiązanych trajektorii: trajektorii kryzysu 

finansowego, trajektorii kryzysu gospodarczego, trajektorii kryzysu porządku 

globalnego, trajektorii kryzysu elity globalnej i trajektorii kryzysu Wspólno-

ty Atlantyckiej. Choć Wspólnota Atlantycka, inaczej system transatlantycki, 

czyli sojusz Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, czy szerzej Europy, 

jest jeszcze dominującym układem sceny globalnej oraz główną siłą (funda-

mentem) porządku światowego, to – moim zdaniem – ten dotychczasowy, 

zasłużony dla pokoju światowego system międzynarodowy przemija. Na na-

szych oczach powstaje nowy wielobiegunowy i wielocywilizacyjny porządek 

światowy. Dwudziestolecie przełomu XX i XXI wieku uruchomiło proces głę-

bokiego kryzysu Wspólnoty Atlantyckiej. Lata 1991–2010 pokazują wyraźnie, 

że była ona kompletnie nieprzygotowana na upadek ładu dwubiegunowego 

i rozpad sowieckiego imperium. Założono błędnie, że neoliberalny świat wol-

nego rynku przyniesie rozwiązania, które stworzą nowy, wspaniały świat 

wolności, konkurencji i dobrobytu, ukształtowany na obraz i podobieństwo 

Pax Americana. Odrzucono koncepcję globalnego planowania strategicznego, 

podobnie jak tworzenia nowego planu Marshalla czy budowania nowego po-

rządku globalnego. Gloryfikacja, wręcz ubóstwianie ideologii neoliberalnej 

1 Zob. P.D. Wiliams, Security Studies. An Introduction, Routledge, London – New York 2012; 

S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2006; J.W. Müller, Wo Europa endet? Ungarn, Brüssel und das Schicksal der 
liberalen Demokratie, Suhrkamp, Berlin 2013.
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zapoczątkowało trajektorię, która w rezultacie wywołała wspomniany pentago-

nalny kryzys i zachwiała fundamentem demokracji i kapitalizmu2.

Po upadku Związku Sowieckiego był dobry moment w historii, kiedy 

to Stany Zjednoczone razem z Unią Europejską mogły się stać niekwestio-

nowanym liderem świata XXI wieku. Okazja ta została jednak zmarnowana, 

gdyż Stany Zjednoczone nie zamierzały przestrzegać zasady primus inter pares, 
dążąc do pozycji jedynego superaktora sceny globalnej, co szczególnie moc-

no ujawniło się w dobie prezydentury George’a Busha juniora. Jednocześnie 

Stany Zjednoczone wpadły w pułapkę zadłużenia wewnętrznego i zewnętrz-

nego. Zwłaszcza niebezpieczne jest olbrzymie, przekraczające 7 bln dolarów, 

zadłużenie wobec Chin, co może w każdej chwili uruchomić proces bankru-

ctwa Stanów Zjednoczonych. Co więcej, amerykańska demokracja coraz bar-

dziej kuleje, a system władzy prezydenckiej jest coraz mniej skuteczny za-

równo w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Z drugiej strony słabnie 

też Europa na czele z Unią Europejską, która nie radzi sobie z kryzysem fi-

nansowo-gospodarczym. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że tylko silna UE 

może być globalnym partnerem Stanów Zjednoczonych, który podtrzymuje 

i rozwija materialne i duchowe siły Wspólnoty Atlantyckiej. Słaba Europa zaś, 

a co za tym idzie – słaba Wspólnota Atlantycka nie będzie współautorem no-

wego wielocywilizacyjnego porządku globalnego3.

Głęboka rekonfiguracja sceny globalnej jest nieunikniona i już się rozpo-

częła. W związku z tym nasuwają się tutaj pytania dotyczące roli Wspólno-

ty Atlantyckiej w kształtowaniu nowego porządku globalnego. Czy możliwy 

jest renesans Wspólnoty Atlantyckiej i czy będzie ona w stanie odgrywać 

w XXI wieku taką rolę, jaką odgrywała pod egidą Stanów Zjednoczonych 

w XX wieku? Można tutaj postawić tezę, że jeśli Wspólnota Atlantycka wyj-

dzie zwycięska i silna z obecnego kryzysu, to będzie współautorem nowego 

wielobiegunowego ładu międzynarodowego. Jeśli zaś tak się nie stanie, świat 

czekają lata chaosu, konfliktów i wojen. Ani bowiem Chiny, ani Indie jeszcze 

przez kilkanaście, a nawet przez kilkadziesiąt lat nie będą na tyle silne, aby 

stworzyć nowy ład międzynarodowy z pominięciem lub zmarginalizowaniem 

Wspólnoty Atlantyckiej4.

Rację ma więc Zbigniew Brzeziński, który w swojej najnowszej książce pod 

znamiennym tytułem Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi pisze: 

2 A. Kukliński, Kryzys Wspólnoty Atlantyckiej XXI w., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekono-

micznego” 2012, nr 2 (566), s. 77. Zob. także: M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie, 
Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, War-

szawa 2012.
3 T.G. Ash, Free World: America, Europe and the Surprising Future of the West, Random House, 

New York 2010; A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), The Atlantic Community. The Titanic of the 
XXI Century?, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2010.

4 A. Kukliński, Kryzys Wspólnoty Atlantyckiej..., s. 80.
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„Tylko dynamiczna, postępująca zgodnie z przemyślaną strategią Ameryka 

może wraz z jednoczącą się Europą wspólnie działać na rzecz większego i bar-

dziej żywotnego Zachodu, zdolnego do odgrywania w sposób odpowiedzialny 

roli partnera dla rosnącego w siłę i coraz bardziej pewnego siebie Wschodu. 

W przeciwnym razie niewykluczone, że geopolitycznie podzielony i sku-

piony na sobie Zachód pogrąży się w historycznym upadku, który upodobni 

go do upokorzonych i bezsilnych dziewiętnastowiecznych Chin. Na Wscho-

dzie zaś pojawi się pokusa powtórzenia katastrofalnej w skutkach próby sił 

między państwami dwudziestowiecznej Europy”5.

Jak widać, nie sposób dokładnie odpowiedzieć na pytania dotyczące przy-

szłego układu sił na świecie i dalszych losów systemu euroatlantyckiego. Nie-

mniej jednak spróbuję to zrobić i pokazać, jakie są szanse i zagrożenia dla sy-

stemu euroatlantyckiego dziś, w okresie przejściowym i w przyszłości, kiedy 

ostatecznie ukształtuje się nowy, multipolarny porządek na świecie.

1.2.  Współczesny system międzynarodowy i jego determinanty 
 – aspekty teoretyczne

Bezprecedensowy, wieloaspektowy kryzys finansowo-gospodarczy i na-

rastający kryzys polityczny (demokracji), z którymi zmaga się dziś wiele 

państw na świecie, jest najbardziej widoczny w nasilających się ruchach tzw. 

niezadowolonych ludzi, głównie młodych, i w rozprzestrzenianiu się global-

nego terroru oraz w zupełnie daremnych próbach walki z nim. Z kryzysami 

tymi związana jest powiększająca się przepaść między Europą i jej nadzieją 

na ich kantowskie rozwiązanie – poprzez konstytucjonalizację prawa mię-

dzynarodowego za pomocą ONZ i Międzynarodowego Trybunału Karnego 

– a Stanami Zjednoczonymi z bardziej hobbesowskim rozumieniem ich roli 

jako światowego hegemona (policjanta) na służbie Pax Americana. 

Aby zrozumieć obecny stan naszego świata, możemy czerpać zasadniczo 

z dwóch całkiem przeciwstawnych paradygmatów. Pierwszy to zderzenie cy-

wilizacji Samuela P. Huntingtona, paradygmat, który został zaprezentowany 

po zakończeniu zimnej wojny, a od zamachów z 11 września 2001 roku przy-

ciągał coraz większą uwagę teoretyków i polityków. Według Huntingtona 

różnice kulturowe odgrywają istotną rolę w konfliktach międzynarodowych, 

a tym samym utrudniają budowę nowego pokojowego ładu międzynarodowe-

go. Huntington pisze między innymi: „Kultura i tożsamość kulturowa, będąca 

w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtują wzorce spójności, dezin-

5 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2013, s. 10.



37System transatlantycki w multipolarnym ładzie międzynarodowym...

tegracji i konfliktu w świecie, jaki nastał po zimnej wojnie”6. I dalej podkreśla, 

że: „Miejsce rywalizacji supermocarstw zajęło starcie cywilizacji”7. Oprócz ję-

zyka to religia jest w koncepcji Huntingtona najważniejszym elementem wy-

różniającym odrębne cywilizacje. Religia jest „podstawową cechą określającą 

cywilizację”8. Podsumowując, paradygmat ten opiera się na założeniu, że róż-

nice, zwłaszcza kulturowe i religijne, są najważniejszym źródłem konfliktów 

międzyludzkich. Ale czy ten pierwszy paradygmat rzeczywiście pomaga wy-

jaśnić obecną sytuację na arenie międzynarodowej? Moim zdaniem nie.

Alternatywnym paradygmatem może być tutaj teoria mimetyczna René 

Girarda, która zakłada, że konflikty powstają częściej wtedy, gdy znikają róż-

nice, a stosunki międzyludzkie zaczyna charakteryzować jednakowość (ich 

uniformizacja). Bliscy, a nie obcy, prędzej staną się wrogami. Według teorii 

mimetycznej największym zagrożeniem w obecnym, globalizującym się świe-

cie jest zanik różnic. Im bardziej ludzie stają się do siebie podobni i każdy 

może porównać się z kimkolwiek innym, tym bardziej zbliżamy się do świata, 

któremu zagraża globalna wojna domowa. Stwierdzenie Simone Weil na te-

mat nowoczesnego świata z 1943 roku jest dziś nawet jeszcze prawdziwsze: 

„Konfliktów jest o wiele więcej niż różnic. Najbardziej agresywne walki czę-

sto dzielą ludzi, którzy myślą dokładnie lub prawie dokładnie tak samo. Nasz 

wiek jest bardzo płodny w tego rodzaju paradoksy”9.

Fundamentalistyczny terroryzm nie jest więc zakorzeniony w różnicach 

kulturowych czy ubóstwie i niedorozwoju gospodarczym, lecz przeciwnie, 

jest zakorzeniony w świecie, w którym ludzie paradoksalnie czują się bardziej 

urażeni, gdy zbliżają się do tych, którzy są bogatsi10. Uniwersalność nowoczes-

nych mediów wzmacnia urazy przez umożliwianie coraz większej liczbie ludzi 

porównywanie się z innymi oraz przez uczynienie każdej nierówności boleśnie 

oczywistą11.

Zdaniem wielu badaczy współczesny terroryzm, stanowiący największe za-

grożenie dla nowego ładu międzynarodowego i pokoju światowego, jest głę-

boko zakorzeniony w globalnym zaniku różnic między kulturami i narodami, 

który przemienia współczesny świat w globalną arenę, na której spotęgowana 

rywalizacja rodzi zazdrość i urazy jednocześnie. Rację ma więc René Girard, 

6 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, PWN, Warszawa 1997, 

s. 14.
7 Tamże, s. 18.
8 Tamże, s. 386.
9 S. Weil, Oppression and Liberty, Routledge, London 2002, s. 171.
10 A.B. Krueger, J. Malečkova, Does Poverty Cause Terrorism? The Economics and the Education 

of Suicide Bombers, „New Republic”, 24 czerwca 2002, s. 27–33; J.B. Elshtain, Just War aga-
inst Terror: The Burden of American Power in a Violent World, Basic Books, New York 2003, 

s. 118–120.
11 B. Lewis, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, Random House, London 2004, s. 50, 

62, 111–113, 132.
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kiedy odwołuje się do mimetycznej rywalizacji na skalę całego globu, która 

przyczyniła się między innymi do ataków terrorystycznych na początku XXI 

wieku12.

W kontekście powyższego dziś nie sposób odpowiedzieć precyzyjnie na py-

tania dotyczące przyszłego układu sił na świecie i dalszych losów systemu eu-

roatlantyckiego. Niemniej jednak należy to robić, chociażby poprzez wnikliwą 

analizę rzeczywistości międzynarodowej, odwołując się również do innych pa-

radygmatów badawczych i teorii naukowych, na przykład do teorii cykli hege-

monicznych czy paradygmatu geopolitycznego.

Geopolityka zajmuje się identyfikacją interesów różnych ośrodków siły 

i sprzężeń między nimi w danej przestrzeni, ale od momentu użycia po raz 

pierwszy tego pojęcia na przełomie XIX i XX wieku wywoływało ono skraj-

ne oceny, a nawet emocje. Dla jednych było ono idealnym słowem kluczem 

wyjaśniającym rzeczywistość międzynarodową i funkcjonowanie państw 

w przestrzeni. Dla drugich było zawężeniem rozumienia świata i demagogią 

geograficzną. Krytycy geopolityki przeoczyli jej ewolucję i odrodzenie, dale-

kie od determinizmu geograficznego. Dziś w literaturze przedmiotu wystę-

puje wiele definicji geopolityki. Twórca pojęcia geopolityki Rudolf Kjellén 

określał ją jako „naukę o państwie jako organizmie geograficznym lub zjawi-

sku w przestrzeni”13. Podobnie widzi ją Leszek Moczulski, który dowodzi, 

że jest to „dyscyplina naukowa z pogranicza geografii, historii i nauk politycz-

nych, a także ekonomii i nauk społecznych14. Syntezą tych definicji jest jego 

stwierdzenie, że „geopolityka zajmuje się zmienymi układami sił na nie-

zmiennej przestrzeni”15.

Odwołując się do teorii cykli hegemonicznych, możemy powiedzieć, że 

obecnie świat znajduje się w fazie delegitymizacji pozycji Stanów Zjednoczo-

nych na arenie międzynarodowej16. Na etapie tym gra o zmianę paradygmatu 

światowego – z jednobiegunowego na wielobiegunowy – nie toczy się otwar-

cie, a potencjalni rywale dotychczasowego hegemona (USA), czyli mocarstwa 

wschodzące na czele z Chinami, starają się z jednej strony czerpać korzyści 

z istniejącego wciąż układu sił, a z drugiej strony – podważać go. Przy czym 

czynią to w sposób pokojowy i zakamuflowany, pod takimi hasłami jak har-

monijny rozwój, pokojowa współpraca i bezpieczeństwo świata. W rzeczywi-

12 R. Girard, Celui par qui le scandale arrive, Desclee de Brouver, Paris 2001, s. 8, 22–25.
13 R. Kjellén, Der Staat als Lebensform, Liepzig 1917, s. 46.
14 L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010, s. 49.
15 Tamże, s. 75. Tezę tę podważa krytyk geopolityki Roman Kuźniar. Zob. R. Kuźniar, Globa-

lizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 1, s. 17.
16 G. Modelski, The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State, „Comparative Studies in 

Society and History”, kwiecień 1978, t. 20, nr 2, s. 213–236; G. Modelski, W.R. Thompson, 

Leading Sectors and World Powers: The Co-evolution of Global Economics and Politics, University 

of South Carolina Press, Columbia 1996, s. 128–136; R. Gilpin, War and Change in World Poli-
tics, Cambridge University Press, New York 1983.
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stości dążą do podważenia układu międzynarodowego i powrotu do świata 

wielobiegunowego, działając na wielu płaszczyznach: politycznej, gospodar-

czej, finansowej, wojskowej itd. Zmierzają do delegitymizacji Stanów Zjed-

noczonych i osłabienia ich pozycji na arenie międzynarodowej, uciekając się 

do tzw. strategii oporu. Obejmuje ona na przykład krytykę polityki Stanów 

Zjednoczonych na forum organizacji międzynarodowych, tworzenie koalicji 

antyamerykańskich i obnażanie słabości USA. Działania te czasami wspierają 

także sojusznicy Stanów Zjednoczonych, na przykład Francja, Niemcy i Tur-

cja, a także Rosja, co wyraźnie widać było na przykładzie ich stanowiska wo-

bec wojny domowej w Libii czy wojny domowej w Syrii17.

Szczególnie jaskrawym przykładem takich postaw i zachowań jest RFN, 

która występowała przeciwko interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych 

w Iraku w 2003 roku, a w 2011 roku podczas głosowania nad rezolucją nr 1973 

w sprawie Libii na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wstrzymała się od głosu, 

podobnie jak Chiny, Indie, Brazylia i Rosja18.

Warto tutaj dodać, że oficjalnie RFN podkreśla, że jest wiernym sojusz-

nikiem Stanów Zjednoczonych, a sojusz atlantycki jest gwarantem jej bez-

pieczeństwa. Po wyborach parlamentarnych w 2009 roku i utworzeniu rządu 

CDU/CSU–FDP, w umowie koalicyjnej podpisanej 26 października 2009 roku 

przez przewodniczących tych partii podkreślono, że w polityce zagranicznej 

priorytetowymi celami RFN są:

• umocnienie współpracy transatlantyckiej,

• zacieśnienie współpracy z Rosją w ramach struktur międzynarodowych,

• uzależnienie udziału Bundeswehry w misjach zagranicznych od mandatu 

ONZ, UE lub NATO,

• pogłębienie współpracy z Polską19.

Miesiąc później kanclerz Angela Merkel w exposé wygłoszonym w Bun-

destagu również podkreśliła, że w polityce wewnętrznej celem nowego rządu 

RFN jest wyjście z recesji gospodarczej, a w polityce zagranicznej wolność, 

pokój i bezpieczeństwo, dobrobyt dla wszystkich i postęp społeczny20.

Może więc rację ma amerykański ekspert, politolog George Friedman, 

który w najnowszej książce poświęconej zmianom w układzie sił międzyna-

17 J. Zdanowski, Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 

2011, s. 191–203; Y. Al Haj Saleh, Die Revolution in Syrien, „Neue Gesellschaft Frankfurter 

Hefte” 2012, nr 9, s. 12–16.
18 Rezolucja ta została przyjęta dopiero 17 marca 2012 r. Zob. http://www.un.org/News/Press/

doc/2011/sc 10200.doc.htm. Zob. także: M. Soja, Stosunki UE – NATO w dziedzinie bezpieczeń-
stwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2011, s. 209–216.
19 Wachstum. Bildung. Zusammenhalt, der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 17. Legis-

laturperiode, Berlin 2009; CDU podpisało umowę koalicyjną z FDP, „Wprost”, 26 października 

2009, s. 3.
20 M. Zawilska-Florczuk, Nowy rząd RFN: integracja i edukacja zamiast wielkich reform, Ośrodek 

Studiów Wschodnich, www.osw.waw.pl/pl.
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rodowych i zagrożeniom dla nowego ładu globalnego pisze, że dla Stanów 

Zjednoczonych i dla świata w najbliższych dekadach największe zagrożenie 

będą stanowiły Niemcy i Rosja, a nie mocarstwa wschodzące, przede wszyst-

kim Chiny21. Podkreśla on, że relacje Stanów Zjednoczonych z Niemcami 

popsuły się głównie ze względu na kryzys finansowy i amerykańską wojnę 

w Iraku oraz że „Amerykanie mają poważne problemy z Rosjanami, natomiast 

Niemcy dystansują się od ich prób powstrzymania Rosji. (…) W nadchodzą-

cych latach relacje Ameryki z Rosją i Niemcami będą się zmieniać i powin-

niśmy spodziewać się tutaj znacznego przesunięcia. Bez względu na nastroje 

coraz większa obecność Rosji na wschodzie Europy zagraża amerykańskim 

interesom. (…) Im bardziej Amerykę niepokoić będzie pozycja Rosji, tym 

bardziej będzie rósł dystans między nią a Niemcami. (…) We wszystkich tych 

manewrach chodzi przede wszystkim o uniknięcie wojny, a w dalszej kolej-

ności o powstrzymanie zbliżenia między Rosją a Niemcami, które mogłoby 

w kolejnych dekadach zagrozić hegemonii Ameryki”22.

Rosja już od dłuższego czasu próbuje wykorzystać osłabienie hegemonii 

Stanów Zjednoczonych w świecie i umocnienia w ten sposób własnej pozy-

cji geostrategicznej w nowym ładzie międzynarodowym. Próbuje odepchnąć 

Stany Zjednoczone i NATO od granic rosyjskich i obszaru poradzieckiego. 

Jej celem strategicznym jest również osłabienie więzi transatlantyckich. Czyn-

nikiem wpływającym na ochłodzenie stosunków NATO z Rosją była wojna 

Rosji z Gruzją w sierpniu 2008 roku23.

Jak pisze Ronald D. Asmus: „Gruzińsko-rosyjska wojna z sierpnia 2008 ro-

ku była małą wojną, która wstrząsnęła światem. Jej wybuch zaszokował po-

grążone w beztroskim zadowoleniu państwa zachodnie, przekonane, że wojny 

w Europie należały już do przeszłości. (…) Wojna zakwestionowała również 

relacje Zachodu z Rosją – państwem, które wielu polityków uważało za trudne 

we współpracy, ale bardzo niewielu oceniało jako zdolne do podjęcia militar-

nej ofensywy przeciwko któremuś ze swoich sąsiadów. Co jednak chyba naj-

istotniejsze, wspomniana wojna naruszyła u samych podstaw zasady, w opar-

ciu o które budowano nową politykę bezpieczeństwa w Europie, stawiając 

tym samym pod znakiem zapytania jej przyszłość. W efekcie wspomniana 

21 G. Friedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2012. Zob. także J. Żakowski, Ameryka wraca do domu, rozmowa z George’em Fried-

manem, „Polityka”, 29 października – 6 listopada 2012, s. 44–46. 
22 G. Friedman, Następna dekada..., s. 204– 05. Zob. także E. Lucas, Nowa zimna wojna. Jak 

Kreml zagraża Rosji i Zachodowi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008; C. Ochmann, Przy-
szłość Partnerstwa Wschodniego z niemieckiej perspektywy, „Biuletyn Niemiecki” 2010, nr 6; 

S. Żerko, Niemiecka polityka wobec Rosji: kontynuacja mimo wszystko, „Biuletyn Instytutu Za-

chodniego” 2012, nr 104; A. Drzewicki, Współczesny wymiar stosunków niemiecko-rosyjskich, 

„Biuletyn Niemiecki” 2012, nr 26.
23 Szerzej na ten temat R.D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przy-

szłość Zachodu, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa 2010.
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mała wojna wstrząsnęła fundamentem przekonania, że demokracja oraz duch 

wzajemnej współpracy odniosły w Europie ostateczne zwycięstwo po tym, jak 

dwadzieścia lat wcześniej upadła żelazna kurtyna, a myślenie kategoriami geo-

politycznych sfer wpływów, prowadzące do konfliktów i rozlewów krwi, zosta-

ło odesłane do lamusa”24.

W celu zbudowania wzajemnego zaufania, oprócz „resetu” w stosunkach 

Stany Zjednoczone–Rosja, powinien zostać dokonany także „reset” w re-

lacjach NATO–Rosja. Dzięki temu – przy zachowaniu obecnych instytucji 

– można byłoby podjąć konstruktywne negocjacje w sprawie rosyjskich ocze-

kiwań i wizji wobec europejskiej architektury bezpieczeństwa. Rosyjskie pro-

pozycje, nawołujące do stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa euro-

pejskiego, spotykają się na ogół z przychylnym przyjęciem przez decydentów 

francuskich i niemieckich. Potwierdzeniem tego może być szczyt w Deauvil-

le we Francji (18–19 października 2010 roku), podczas którego spotkali się 

przywódcy Rosji, Niemiec i Francji. Termin tego spotkania był nieprzypad-

kowy, ale zastanawiający, gdyż trwały wówczas prace nad projektem nowej 

koncepcji strategicznej Sojuszu i zbliżał się szczyt NATO w Lizbonie (19–20 

listopada 2012 roku), na którym została ona przyjęta. Krytyków tego rodzaju 

spotkań można podzielić na dwie grupy. Jedni wskazują, że przez takie ini-

cjatywy słabnie solidarność euroatlantycka, a próby porozumienia się z Rosją 

na zasadach bilateralnych, z pominięciem interesów NATO czy UE, nie służą 

tym organizacjom jako całości. Drudzy mówią, że sama idea tego typu spotkań 

jest słuszna, lecz niewłaściwy jest dobór partnerów. Powinni w nich uczest-

niczyć przedstawiciele UE jako całości, Rosji oraz Turcji – państwa, którego 

znaczenie na arenie międzynarodowej sukcesywnie rośnie25. Jak trafnie bo-

wiem zauważa George Friedman: „Turcja i Rosja są historycznymi rywal-

kami. Obie leżą nad Morzem Czarnym i obie zabiegały o Bałkany i Kaukaz. 

Co ważniejsze, Rosjanie uważają, że Turcy zamykają przed nimi Bosfor – bra-

mę do Morza Śródziemnego. Turcja może dobrze współpracować z Rosjanami 

ze względu na jej uzależnienie od rosyjskiej ropy, ale pomysły przesunięcia 

na południe granicy na Kaukazie czy oddania Bosforu po prostu nie wchodzą 

w grę. Samo istnienie Turcji służy interesom Ameryki w jej relacjach z Rosją. 

Stany Zjednoczone chcą zablokowania Rosji na Kaukazie, a jak to się stanie, 

jest kwestią drugorzędną – ważne, by Rosja była zablokowana”26.

24 Tamże, s. 373.
25 Zob. m.in. J. Wódka, Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty 

decyzyjne, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012; J. Misią-

giewicz, Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2009; Ő. Terzi, The Influence of the European Union on Turkish Foreign Policy, Ashgate, Farnham 

2010.
26 G. Friedman, Następna dekada..., s. 174. Zob. także A. Szymański (red.), Turcja i Europa. 

Wyzwania i szanse, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
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Stosunki Rosja–Zachód opierają się więc z jednej strony na współpracy (na 

przykład w kwestiach nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, zakoń-

czenia operacji w Afganistanie czy rozwiązania kryzysu wokół programu nukle-

arnego Iranu), z drugiej zaś na konfrontacji (obszar poradziecki i utrzymanie 

stref wpływów, przeciwdziałanie Rosji rozszerzeniu NATO na Wschód, bu-

dowa amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie Środkowej). Nie zmie-

nia to jednak faktu, że w interesie Zachodu leży europeizacja Rosji. Ale aby 

ten cel został zrealizowany, potrzebne są zaangażowanie i wola modernizacji 

ze strony samej Rosji. Musi być to jednak przemiana w rozumieniu zachod-

nioeuropejskim, a nie rosyjskim. W ten sposób Rosja mogłaby nadrobić stra-

cony czas i w pełni uczestniczyć w budowie nowego ładu międzynarodowego, 

który będzie korzystny dla niej i dla jej relacji z Zachodem, de facto z całym 

światem.

Warto tutaj zaznaczyć, że Amerykanie wciąż dysponują największym na 

świecie potencjałem zbrojnym, a ich wydatki na cele wojskowe w 2011 roku 

przekroczyły 700 mld dolarów, a więc były prawie pięciokrotnie wyższe niż 

wydatki Chin, które pod tym względem zajmują drugie miejsce. Natomiast 

wśród dziesięciu państw na świecie, które w 2011 roku przeznaczyły naj-

większe sumy na cele wojskowe, były też Rosja, która wydała 64 mld dola-

rów, i RFN, która wydała 43 mld dolarów. Podobnie sytuacja ta wyglądała 

w 2012 roku. Prezydent Władimir Putin zapowiada, że w najbliższych dzie-

sięciu latach Rosja przeznaczy aż 600 mld dolarów na modernizację armii ro-

syjskiej27.

W Berlinie już od dawna ścierają się dwie koncepcje polityki zagranicz-

nej: tradycyjna, skoncentrowana na wielkich mocarstwach, oraz nowa próba 

zbudowania wielosektorowej polityki, która realizm łączy z troską o warto-

ści Zachodu i widzi strategicznych partnerów również w mniejszych krajach, 

w tym w Polsce. Granice między tymi nurtami przebiegają przez wielkie par-

tie, media czy grupy interesów gospodarczych. Do wielkich oponentów obec-

nej polityki zagranicznej Niemiec, w tym także unijnej, należy między inny-

mi wybitny socjolog Ulrich Beck, a jego niedawna książka Niemiecka Europa 

to ostra krytyka niemieckich zaniechań i egoizmu w kryzysie oraz pomysły, 

jak naprawić Europę. Niemcy mają dziś decydujący głos w sprawach Europy 

i wykorzystują go jak najgorzej – pisze Beck. Zmuszając państwa w kryzysie 

do brutalnych cięć finansowych, pogłębiających zapaść społeczeństw, Niem-

cy popełniają wielki grzech arogancji: sami „definiują narodowe interesy in-

nych europejskich demokracji”. Ale skutki tego – dowodzi Beck – są opłaka-

ne, bo Unia Europejska już się rozłamuje. Nie tylko na kraje chcące mocniej 

27 Nakłady na zbrojenia opracowane przez Szwedzki Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI), 

www.sipri.org. 2011 i 2012. Zob. także U. Beck, Das deutsche Europa, Suhrkamp, Berlin 2013 

i wydana po polsku: U. Beck, Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
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się integrować i temu niechętne. Nie tylko na Północ i pogardliwie traktowa-

ne Południe. Są też „zewnętrzni outsiderzy”, czyli państwa spoza strefy euro, 

na przykład Polska. I są „wewnętrzni outsiderzy”, czyli zadłużone i zdane 

na pomoc finansową państwa eurolandu. Dłużnicy to „nowa podklasa UE”, 

muszą się godzić na stratę suwerenności i naruszenie narodowej godności”. 

Ich los jest niepewny, ostrzega Beck: „W najlepszym przypadku federalizm, 

w najgorszym neokolonializm”. „Chodzi nie tylko o to, by zapobiec zapaści 

euro – konkluduje Beck – ale bardziej jeszcze załamaniu się europejskich war-

tości – otwartości na świat, wolności, tolerancji”. To mocny argument za Unią 

federacyjną. Bez niej mechanizm „parademokracji”, jak to nazywa Beck, gdzie 

silne państwa wymuszają decyzje na słabszych, jedynie się nasili. Na dłuższą 

metę – zdaniem Becka – Europa tego nie wytrzyma28.

Jednocześnie w RFN trwa obecnie intensywna debata na temat roli, jaką 

odgrywać ma to państwo w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. 

Kwestie bezpieczeństwa są w Niemczech istotne, zarówno w polityce we-

wnętrznej, jak i w relacjach zewnętrznych, stając się jednocześnie elementem 

bieżącej polityki. Politycy, a także kolejne rządy podkreślają, że Niemcy dążą 

do pokojowego rozwiązywania współczesnych konfliktów międzynarodowych, 

a NATO jest dla Berlina silnym partnerem zapewniającym państwu zewnętrz-

ne bezpieczeństwo. Opowiadają się zarazem za ścisłą współpracą NATO i UE 

w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony. Według nich europejskie działa-

nie w tym zakresie, wynikające między innymi z Europejskiej Strategii Bez-

pieczeństwa z grudnia 2003 roku, nie stanowią konkurencji dla systemu trans-

atlantyckiego, gdyż europejskiego i atlantyckiego bezpieczeństwa nie da się 

rozdzielić29.

Niemcy, choć są trzecią potęgą gospodarczą świata (po USA i ChRL), sami 

o sobie wolą mówić jako o potędze europejskiej. Biorąc pod uwagę fakt, że aż 

80% wpływów z niemieckiego eksportu pochodzi z handlu z partnerami euro-

pejskimi, w interesie Berlina leży silna i sprawnie funkcjonująca Unia Euro-

pejska. Z kolei kontakty handlowe z Rosją są tam coraz częściej postrzegane 

w kategoriach prowadzenia biznesu z krajem Trzeciego Świata: importuje się 

gaz ziemny i ropę naftową, eksportuje ciężki sprzęt, ale na tym koniec. Świa-

domość, że wzrost gospodarczy jest uzależniony od rozwoju demokracji i spo-

łeczeństwa obywatelskiego u partnera handlowego, wzmacnia w ostatnich 

latach w Berlinie idealistyczno-realistyczny nurt w niemieckiej polityce zagra-

nicznej. Jednocześnie w niemieckim dyskursie politycznym coraz częściej sły-

28 U. Beck, Niemiecka Europa..., s. 21, 36, 78.
29 Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 

und SPD, 11 listopada 2005, Berlin 2005, s. 13; J.P. Gougeon, Niemcy XXI wieku, Wydawnictwo 

Akademickie Dialog, Warszawa 2011, s. 46–50; S.C. Hofmann, European Security in NATO’s 
Shadow. Party, Ideologies and Institution Building, Cambridge University Press, Cambridge 

– New York 2013.
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chać głosy, że bez postępu cywilizacyjnego na Wschodzie i bez zróżnicowanej 

polityki wschodniej Niemiec nie ma co liczyć na stabilny rozwój stosunków 

politycznych i gospodarczych z Rosją. Nawiasem mówiąc, Polska powinna 

w tę debatę się włączyć, ponieważ w dużej mierze od naszej postawy i wia-

rygodności zależy siła tego drugiego, czyli idealistyczno-realistycznego nurtu 

polityki wschodniej RFN30.

Polska obok Niemiec pozostaje dziś jednym z najbardziej proeuropejskich 

krajów. Pozytywnie o Unii Europejskiej wyraża się aż 68% Polaków i 60% 

Niemców. Także właśnie nad Renem (54%) i Wisłą (41%) mieszka najwięk-

szy odsetek osób wierzących w pozytywny wpływ integracji na gospodarkę 

krajów. Przy czym Polacy wykazują umiarkowane poparcie dla przekazywania 

Brukseli coraz większych kompetencji, a w Niemczech opowiada się za tym 

większość (51% pytanych osób)31.

W priorytetach polskiej polityki zagranicznej z 2012 roku zapisano, że 

stosunki transatlantyckie stanowią fundament polityki bezpieczeństwa Za-

chodu. W tym kontekście ważne jest utrzymanie amerykańskiego zaangażo-

wania w sprawy bezpieczeństwa w Europie. Do tej pory, przez ostatnie dwie 

dekady, polska polityka zagraniczna i europejska realizowała zadania mające 

na celu trwałe wpisanie Polski w proces integracji europejskiej i nie byliby-

śmy dzisiaj tam, gdzie jesteśmy. Zadania te zrealizowaliśmy, jednak zmienia-

jący się dynamicznie kształt procesu integracji europejskiej oraz współpracy 

w ramach NATO wymagają z polskiej strony maksymalnego zaangażowania 

i ciągłej uwagi. W kolejnych latach polityka zagraniczna i europejska muszą 

w większym stopniu odgrywać rolę wspierającą w planowaniu i realizacji no-

wego etapu polskiej modernizacji. Aby tak się stało, potrzebna jest strategicz-

na reorientacja polityki rządu oraz wypracowanie nowego instrumentarium 

działania. Polska powinna teraz rozpocząć nowy okres w polityce zagranicznej 

i europejskiej. Wymaga on realizowania dwóch równoległych agend – z jed-

nej strony pełnego i niekoniunkturalnego zaangażowania w odnowę projektu 

europejskiego, a z drugiej strony zbudowania silnego, zewnętrznego wymiaru 

polskiej modernizacji. W obu przypadkach potrzebna jest jakościowa zmiana 

sposobu, poprzez który Polska mogłaby kreatywnie angażować się w stosunki 

międzynarodowe w Europie i na świecie32.

30 B. Kerski, Mocarstwowość czy realistyczny idealizm?, „Nowa Europa Wschodnia” 2013, nr 2, 

s. 56–61.
31 N. Dżikija, Kryzys kruszy wiarę w Unię, „Dziennik Gazeta Prawna”, 15 maja 2013, s. A7; 

A. Domagała, Integracja Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 

2011.
32 P. Świeboda (red.), Polska globalna. Impuls do debaty, DemosEuropa – Centrum Strategii 

Europejskiej, Warszawa 2013, s. 7 i 52. Zob. także Przemówienie ministra spraw zagranicz-

nych RP Radosława Sikorskiego Polska a przyszłość Unii Europejskiej, Berlin, 28 listopada 

2011.
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1.3. System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie

Stany Zjednoczone pod rządami prezydenta Baracka Obamy wciąż poszu-

kują nowej wizji dla swojej mocarstwowości i nowego miejsca w dyna-

micznie zmieniającym się świecie, a relacje z Unią Europejską nadal pozostają 

jednymi z najważniejszych kierunków ich polityki zagranicznej i elementem 

transatlantyckiej wspólnoty. Strefa transatlantycka nadal pozostaje najbardziej 

zintegrowanym pod względem ekonomicznym obszarem na świecie. Obu tych 

graczy na arenie międzynarodowej łączy również troska o zachowanie bezpie-

czeństwa światowego, gwarantującego stabilność niezbędną do rozwoju ich po-

tencjału gospodarczego. Mimo dużego tempa rozwoju gospodarczego Chin 

i Indii to jednak obroty handlowe pomiędzy USA i UE są najistotniejszym 

źródłem ich bogacenia się. Gospodarki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczo-

nych odpowiadają za prawie połowę światowego PKB (47%) i za ponad 30% 

handlu światowego. Mimo już wysokiego poziomu współpracy gospodarczej 

nadal istnieje znaczny potencjał przyszłej współpracy. Kłopoty gospodarcze 

po obu stronach Atlantyku przyczyniły się do rozpoczęcia rozmów nad przyszłą 

umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

i na temat powołania do życia Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego 

i Inwestycyjnego (TTIP). Ma ono się przyczynić do trwałego wzrostu gospo-

darczego. 28 listopada 2011 roku podczas szczytu w Waszyngtonie utworzono 

grupę roboczą do spraw pracy i wzrostu (High Level Working Group on Jobs 

and Growth33), której zadaniem było szukanie możliwości zwiększenia pozio-

mu inwestycji i handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. 

Już 19 czerwca 2012 roku grupa ta w tymczasowym raporcie zarekomendowała 

liderom politycznym jak najszybsze rozpoczęcie wewnętrznych przygotowań 

do przystąpienia do negocjacji. 11 lutego 2013 roku ogłoszono końcową wer-

sję raportu34, a dwa dni później we wspólnym oświadczeniu35 prezydent Sta-

nów Zjednoczonych Barack Obama, szef Komisji Europejskiej José Manuel 

Barroso i przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy ogłosili 

rozpoczęcie prac nad wewnętrznymi procedurami, niezbędnymi do rozpo-

częcia negocjacji, które miały trwać nie dłużej niż rok i zakończyć się jeszcze 

przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku. Komisja 

Europejska oczekiwała, że negocjacje nad umową o wolnym handlu doprowa-

33 EU–US High Level Working Group on Jobs and Growth, http://ec.europa.eu/enterprise/po-

licies/international/cooperating-governments/usa/jobs-growth/index_en.htm.
34 Find Report High Level Working Group on Jobs Growth, http://trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2013/february/tradoc_150519.pdf.
35 Statement from United States President Barack Obama, European Council President Her-

man Van Rompuy and European Commission President José Manuel Barroso, http://europa.

eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm.
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dzą do zniesienia w USA ograniczeń na eksport gazu do Unii Europejskiej. 

Obecne prawo amerykańskie jest bardzo restrykcyjne i nie pozwala na eks-

port gazu do państw, które nie podpisały umowy o wolnym handlu ze Stanami 

Zjednoczonymi. Notabene Polska może się stać dużym beneficjentem tego 

porozumienia, nie tylko w kwestii profitów gospodarczych, ale także energe-

tycznych.

Okazuje się więc, że dotychczasowe porozumienie, osiągnięte w relacjach 

pomiędzy Ameryką i Europą w dobie zimnej wojny, już nie wystarcza i wy-

maga daleko idącej modyfikacji, jeśli Zachód chce odgrywać ważną rolę w no-

wym, wielobiegunowym ładzie międzynarodowym36. Konieczne jest między 

innymi wzmocnienie jednolitego stanowiska Zachodu wobec Rosji, czemu 

mogłaby sprzyjać ściślejsza współpraca UE z NATO, włącznie z utworzeniem 

swego rodzaju Euroatlantyckiego Tandemu Bezpieczeństwa NATO–UE. 

Niestety, mimo pewnych prób i toczonych negocjacji, do tej pory NATO 

i UE nie wypracowały ani nie ustanowiły nowych zasad i mechanizmów ta-

kiego współdziałania. Nadal przeważają konkurencja i rywalizacja. UE próbu-

je umacniać swoją tożsamość w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 

ale jak dotąd też bez większych rezultatów. Unia Europejska raczej powiela, 

a nawet dubluje funkcje i struktury NATO, które w tej sytuacji nie jest za-

interesowane wspieraniem konkurencji. W rezultacie wciąż nie ma pomysłu 

na strategiczne współistnienie i współpracę tych dwóch największych gra-

czy na arenie międzynarodowej i najistotniejszych podmiotów (fundamen-

tów) w systemie euroatlantyckim. Równocześnie słabną więzy łączące Stany 

Zjednoczone z ich europejskimi sojusznikami. Ponadto kraje UE są dziś po-

dzielone co do tego, jak reagować na wzmacniający się autorytaryzm w Rosji, 

rosnącą potęgę wojskową Chin i przyjęcie do Wspólnoty Turcji. Nie wiedzą, 

czy wspierać demokratyczne aspiracje w krajach arabskich i czy odwieść Ba-

racka Obamę od ograniczenia wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych 

na naszym kontynencie. Bruksela w efekcie tego w ostatnich latach nie była 

w stanie zająć jednomyślnego stanowiska wobec żadnego z kluczowych prob-

lemów międzynarodowych. De facto więc unijna polityka zagraniczna jest pa-

sywna i nie przynosi większych efektów. Unia Europejska przeznacza też zbyt 

małe środki na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) – zaledwie 

500 mln euro, czyli tyle, ile Polska wydaje rocznie na działalność Minister-

stwa Spraw Zagranicznych. A jest to tylko mała część tego, co wydają na po-

litykę zagraniczną RFN, Francja czy Wielka Brytania. Inną przyczyną słabej 

skuteczności unijnej działalności na forum międzynarodowym jest traktatowy 

36 Transatlantic Trends 2012 Partners, The German Marshall Fund of the United States, New 

York 2012, s. 1–6; A. de Vasconcelos, M. Zaborowski (red.), The Obama Moment. European and 
American Perspectives, European Union Institute for Security Studies, Paris 2009; T. Buch-

man, Burzliwy pokój. Historia Europy 1945–2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, Kraków 2010.
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wymóg jednomyślności przy podejmowaniu przez Radę UE decyzji w spra-

wach zagranicznych. Nie bez znaczenia jest też osobowość i brak doświad-

czenia pierwszej szefowej unijnej dyplomacji Catherine Ashton, która kieruje 

ESDZ Unii Europejskiej od grudnia 2009 roku. Niestety, jej sukcesy, a tym 

samym aktywność i prestiż UE na forum międzynarodowym, są dziś mało 

widoczne37.

Warto dodać, że powołany do życia na mocy traktatu lizbońskiego wyso-

ki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bez-

pieczeństwa oraz jego urząd, de facto ministerstwo spraw zagranicznych UE, 

spełnia trzy podstawowe funkcje. Z upoważnienia Rady UE i w porozumieniu 

z ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich w Radzie prowadzi, 

opracowuje i realizuje Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa Unii, 

łącznie ze Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony (art. 18 ust. 2 TUE), 

koordynuje w Radzie i Komisji Europejskiej wszystkie działania zewnętrzne 

Unii oraz czuwa nad ich spójnością (art. 18 ust. 4 TUE), a także reprezen-

tuje Unię w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, 

prowadzi w imieniu Unii dialog polityczny ze stronami trzecimi oraz wyrażą 

stanowisko UE w organizacjach międzynarodowych i na konferencjach mię-

dzynarodowych (art. 27 ust. 2 TUE). Prowadząc Wspólną Politykę Zagra-

niczną i Bezpieczeństwa, w tym Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, 

ma on prawo do inicjatywy ustawodawczej w tej dziedzinie wobec Rady UE 

(art. 30 ust. 1 TUE). W jego dyspozycji znajdują się wspomniana Europej-

ska Służba Działań Zewnętrznych (unijna dyplomacja), Europejska Agencja 

Obrony oraz misje petersberskie38.

Jak wynika z powyższego, UE ma już wypracowany pewien mechanizm 

i zasady prawne prowadzenia aktywnej działalności na forum międzynarodo-

wym, w tym także w ramach systemu euroatlantyckiego. Wbrew temu, co są-

dzi wielu autorów, Unia Europejska jest i może być nadal atrakcyjnym part-

nerem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale również dla Chin, Indii, Rosji 

i innych mocarstw wschodzących. Musi tylko zacząć prowadzić politykę mię-

dzynarodową zgodnie z paradygmatami postulowanymi przez zwolenników 

teorii realistycznej i przemawiać na forum międzynarodowym jednym głosem, 

nie zaś głosami poszczególnych państw członkowskich, które dbają o intere-

sy własne, a nie unijne. Unia Europejska powinna brać przykład ze Stanów 

Zjednoczonych, które w swojej polityce zagranicznej kierują się głównie po-

litycznym i gospodarczym pragmatyzmem. Jak pisze cytowany już George 

Friedman: „Cele Ameryki w Eurazji – rozumianej jako Rosja i Półwysep Eu-

37 J. Bielecki, Europa nie mówi głosem baronesy Ashton, „Rzeczpospolita”, 25 kwietnia 2013, 

s. A9; J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 
2007–2009, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s, 164–176.

38 J.J. Węc, Traktat lizboński..., s. 174.
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ropejski – są takie same jak w innych regionach: chodzi o to, by nie dopuścić 

do dominacji jednej siły (lub koalicji sił) na danym obszarze. Rosja zintegro-

wana z Europą mogłaby stworzyć taką potęgę: jej ludność, potencjał przemy-

słowy i bogactwa naturalne co najmniej dorównywałyby amerykańskim, a naj-

prawdopodobniej nawet je przewyższały”39.

Wbrew temu, co pisze George Friedman, że Unia Europejska „nie zmie-

ni się w wielonarodowe państwo, dużego gracza na arenie międzynarodowej”, 

gdyż „jej członków nie łączy dostatecznie wiele, żeby byli skłonni podzielić 

się wojskiem. A bez tego Europie brakuje fundamentalnej siły”40, uważam jed-

nak, że UE ma nie tylko możliwości teoretyczne i ambicje, ale również duże 

możliwości praktyczne, aby stać się ważnym aktorem globalnym i aktywnie 

kształtować środowisko międzynarodowe, zarówno w aspekcie gospodarczym, 

jak i politycznym oraz w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego41.

Unia Europejska już od 2003 roku ma własną strategię bezpieczeństwa 

i ciągle doskonali swoje struktury oraz zasady działania, co znalazło wyraz 

w postanowieniach wspomnianego już Traktatu z Lizbony. W dobie globali-

zacji i budowy nowego ładu międzynarodowego, determinowanego przez mo-

carstwa wschodzące, Unia Europejska musi jednak coraz wyraźniej i głośniej 

mówić także o interesach transnarodowych i ogólnoświatowych. Najważniej-

sze wyzwania stojące dziś przed UE dotyczą także określenia, na czym pole-

gać będą:

• jej legitymizacja polityczna;

• jej ład demokratyczny (luźna federacja państw narodowych czy Stany 

Zjednoczone Europy);

• jej granice geograficzne (od Atlantyku aż po Ural);

• model państwa socjalnego;

• integracja imigrantów;

• możliwości dalszego rozwoju gospodarczego;

• jej ład aksjologiczny.

Mimo wielu głoszonych dziś kontrowersyjnych i sceptycznych poglądów, 

Unia Europejska, a w ślad za nią Europa, jest i będzie dziełem tych, którzy 

jej chcą. Jej przyszłość nie zależy od żadnego determinizmu, ale od woli, wy-

obraźni i wiedzy tych Europejczyków, którzy widzą w niej nadzieję na realiza-

cję najważniejszych celów wspólnotowych i ogólnoświatowych, takich jak:

39 G. Friedman, Nastęna dekada..., s 165.
40 Tamże, s. 191.
41 D. Milczarek, Świat na rozdrożu – ewolucja międzynarodowego otoczenia UE, „Studia Euro-

pejskie” 2009, nr 4, s. 10–13; M. Rewizorski, Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu 
międzynarodowego – stan obecny i perspektywy, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2010, nr 4, 

s. 141–144; T. Nowak, Perspektywy cywilizacji europejskiej, „Studia Europejskie” 2011, nr 3, s. 10; 

B. Góralczyk, W poszukiwaniu nowego ładu globalnego, „Studia Europejskie” 2010, nr 4, s. 63–88.



49System transatlantycki w multipolarnym ładzie międzynarodowym...

• zapewnienie pokoju;

• kultywowanie i rozwijanie przyjaźni;

• zagwarantowanie harmonijnego rozwoju i bezpieczeństwa;

• zapewnienie szacunku dla osoby i wspólnoty ludzkiej;

• zapewnienie demokracji, tolerancji i wolności42.

Wbrew europesymistom obecny kryzys może przynieść także dobre rezul-

taty, między innymi przyśpieszyć modernizację UE oraz zmusić ją do budo-

wania Europy jako wspólnoty politycznej i obywatelskiej, opartej na czytel-

nych zasadach, a tym samym umocnić jej pozycję na arenie międzynarodowej, 

co nie będzie bez znaczenia dla umocnienia systemu transatlantyckiego, a tym 

samym dla pokoju na świecie.

Należy więc jak najszybciej utworzyć wspólne gremium polityczno-de-

cyzyjne w postaci na przykład Rady Bezpieczeństwa lub Rady Zarządzającej 

NATO–UE. Dzięki temu militarne instrumenty NATO, ekonomiczne poten-

cjały UE i polityczna siła ich obu – połączone w zintegrowany system działania 

– stworzyłyby gwarancję lepszego zapewnienia interesów Zachodu w nowym 

ładzie międzynarodowym.

Już dziś efektem finansowo-gospodarczych problemów Europy jest jej ogra-

niczona zdolność do realizacji własnych interesów w stosunkach z innymi 

globalnymi graczami, zwłaszcza z USA i Chinami. Tymczasem w polityce 

międzynarodowej liczy się nie tylko potencjał gospodarczy, technologiczny 

i ludzki, ale również aktualna sytuacja finansowa, a także szeroko rozumiany 

potencjał wojskowy, którego nie ma Unia Europejska, za to dysponują nim 

Stany Zjednoczone i NATO. Co więcej, jednym ze skutków kryzysu finanso-

wo-gospodarczego jest postępująca demilitaryzacja Europy. Budżety obronne 

europejskich członków NATO zostały w latach 2008–2010 mocno okrojone, 

średnio o 7,4%, a w 2011 roku o kolejne 2,8%. Wydatki na bezpieczeństwo 

narodowe ograniczają nie tylko kraje małe i średnie, ale także te największe, 

na czele z Francją, Wielką Brytanią i RFN, która dziś przeznacza jedynie 1,4% 

PKB na siły zbrojne43.

Daleko idące redukcje budżetów wojskowych, determinowane kryzysem 

finansowo-gospodarczym, jeszcze bardziej ograniczają zdolności prowadze-

nia samodzielnych działań UE w zakresie zapobiegania lub przeciwdziałania 

konfliktom i kryzysom w Europie lub na jej obrzeżach, które do tej pory były 

42 H. Łukaszewicz, Rozmowy o przyszłości Europy i Unii Europejskiej, „Rocznik Instytutu Europy 

Środkowo-Wschodniej” 2010, nr 8, z. 1, s. 13–24. Zob. także J. Knopek (red.), Unia Europej-
ska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2009.
43 Strategic Survey 2012, „The Annual Review of World Affairs”, International Institute of Stra-

tegic Studies, London 2012, s. 153–156; J. Gotkowska, Bundeswehra 3.0. Polityczny, wojskowy 
i społeczny wymiar reformy, siły zbrojne RFN, „Punkt Widzenia” (OSW) 2012, nr 28.
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niewielkie, co pokazały rewolucje arabskie, a zwłaszcza wydarzenia w Libii 

i w Syrii.

Co więcej, postępująca demilitaryzacja Europy będzie prowadziła do 

osłabienia NATO, a tym samym do erozji systemu euroatlantyckiego. Na 

przyszłość NATO i sojusz transatlantycki w dużym stopniu wpłynie też stra-

tegiczny zwrot Stanów Zjednoczonych w kierunku Azji i Pacyfiku, wyraźnie 

potwierdzony w nowych wytycznych strategicznych dla Departamentu Obro-

ny ze stycznia 2012 roku. Potwierdzeniem tego może być wycofanie z Eu-

ropy dwóch z czterech amerykańskich brygad wojskowych oraz rezygnacja 

przez Stany Zjednoczone z projektu budowy systemu obrony antyrakietowej 

w Europie44.

Analiza dotychczasowych relacji Stanów Zjednoczonych i Europy, w tym 

zwłaszcza współpracy między UE i NATO, wskazuje, że w najbliższych la-

tach możemy mieć do czynienia z dwoma scenariuszami, które będą miały 

daleko idące konsekwencje dla systemu euroatlantyckiego, a tym samym dla 

Zachodu i jego miejsca w nowym, wielobiegunowym ładzie międzynarodo-

wym. Scenariusz optymistyczny zakłada, że wraz z końcem obecnego kryzysu 

finansowego i gospodarczego wszystkie te podmioty utrzymają znaczącą rolę 

na świecie i będą zacieśniały wzajemne relacje polityczne, wojskowe i gospo-

darcze. Dzięki temu w wielobiegunowym świecie obszar euroatlantycki po-

zostanie bastionem dobrobytu i bezpieczeństwa. Taki sojusz państw, oparty 

na doświadczeniach przeszłości45 i skierowany ku przyszłości oraz działający 

na zasadzie porozumienia obu stron, będzie stanowił realną przeciwwagę dla 

dynamicznie rozwijających się państw Azji, ale nieposiadających aż tak silnych 

fundamentów historycznych.

Natomiast drugi scenariusz – pesymistyczny, który zakłada postępującą 

erozję i zmierzch partnerstwa transatlantyckiego – może być dla Zachodu, 

zwłaszcza dla Europy niekorzystny. Może bowiem dojść do daleko idącej se-

paracji celów oraz polityki obu transatlantyckich partnerów. Stany Zjednoczo-

ne, ograniczając swoją aktywność międzynarodową i związane z nią budżety 

(wydatki), odwrócą się od Europy i skoncentrują na Azji, która wyprzedzi 

całkowicie pod względem konkurencyjności rynki europejskie. Pociągnie 

to za sobą marginalizację NATO, co ujemnie odbije się na bezpieczeństwie 

Europy i osłabi jej pozycję w wielobiegunowym świecie46.

44 NATO, The Secretary General Annual Report 2012, Brussels 2012, s. 10–13.
45 T. Judt, Po wojnie. Historia Europy od roku 1945, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008; 

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 2012.
46 F. Heisbourg, W. Ischinger, G. Robertson, K. Shake, T. Valasek, All Alone? What US Retrench-

ment Means for Europe and NATO, Centre for European Reform, London 2012; W. Łuczak, Praw-
dy i mity atlantyckiej tarczy, „Raport. Wojsko. Technika. Obronność” 2013, nr 1, s. 4–8; R. Kuźniar 

(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.



51System transatlantycki w multipolarnym ładzie międzynarodowym...

Oczywiście w praktyce może też nie sprawdzić się żaden z przytoczonych 

scenariuszy, wystąpią natomiast rozwiązania pośrednie, o charakterze pragma-

tycznym. Na przykład zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone roz-

luźnią wzajemne więzy polityczne i wojskowe, ale będą czerpały zyski z nadal 

dobrze rozwijającej się współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej. 

Inna możliwa opcja to okresowe pogłębianie współpracy ekonomicznej i po-

litycznej, a także wojskowej, determinowane pojawiającymi się zagrożeniami 

zewnętrznymi, takimi jak kryzys w ChRL lub ich rozpad, co pociągnie desta-

bilizację w Azji i może zagrozić bezpieczeństwu międzynarodowemu. Inna 

przyczyna to zagrożenia asymetryczne, takie jak terroryzm międzynarodowy 

czy proliferacja broni masowego rażenia lub konflikty regionalne, na przykład 

wojna między Iranem i Izraelem albo między Rosją a Turcją.

Trudno dziś jednoznacznie wskazać, która z tych opcji weźmie górę 

w praktyce. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wszystko będzie zależało od 

tego, czy Unia Europejska i Stany Zjednoczone szybko wyjdą z kryzysu i na-

dal będą ważnymi aktorami na scenie międzynarodowej. Uważam, że tak się 

stanie, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska wyjdą z kryzysu wzmocnione 

i będą odgrywały ważną rolę w nowym, wielobiegunowym ładzie międzynaro-

dowym, dla systemu euroatlantyckiego nie ma bowiem lepszej alternatywy.

W najnowszej książce Zbigniew Brzeziński, zastanawiając się między inny-

mi nad geopolitycznymi skutkami ewentualnej utraty przez Stany Zjednoczo-

ne przodującej roli w świecie i nad tym, kto stałby się geopolityczną ofiarą tego 

rodzaju osłabienia oraz jakie byłyby jego konsekwencje dla wyzwań stojących 

przed światem XXI wieku, pisze: „(…) rola Stanów Zjednoczonych na naszym 

globie będzie przez wiele nadchodzących lat zasadnicza. Zmiany w rozkładzie 

sił na świecie oraz narastające globalne konflikty sprawiają, że tym bardziej 

istotne jest, aby Stany Zjednoczone nie wycofały się na pozycje ignoranckiej 

mentalności państwa garnizonowego ani nie pławiły się w zadufanym w sobie 

kulturowym hedonizmie. W przypadku takiego postępowania geopolityczne 

perspektywy zmieniającego się świata, w którym środek ciężkości przesuwa 

się z Zachodu na Wschód, zaczną wyglądać coraz groźniej. Świat potrzebuje 

Stanów Zjednoczonych, które byłyby żywotne ekonomicznie, dysponowały 

atrakcyjnymi rozwiązaniami socjalnymi, odpowiedzialnie zarządzały swoją po-

tęgą, dysponowały jasną i przemyślaną strategią oraz cieszyły się szacunkiem 

na arenie międzynarodowej, a także z pełną świadomością uwarunkowań hi-

storycznych angażowały się w globalne kontakty z nowym Wschodem”47.

W zasadzie zgadzając się z tymi tezami, dodałbym jeszcze, że świat potrze-

buje także Unii Europejskiej i NATO, czyli sprawnego systemu euroatlanty-

ckiego. Należy więc zrobić wszystko, aby podmioty te nie zniknęły z areny 

międzynarodowej.

47 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja..., s. 6–7.
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1.4. Zakończenie

Unia Europejska, podobnie jak NATO, dryfuje już od wielu lat i koncen-

truje się na walce z kryzysem finansowym i gospodarczym. Jeśli zaś chce 

odgrywać istotną rolę w świecie i umocnić pozycję Europy w nowym ładzie 

międzynarodowym, musi wreszcie przekształcić się z unii gospodarczo-walu-

towej w silną federację państw narodowych, która obejmie unie: walutową, 

fiskalną, bankową, społeczno-polityczną i wojskową. NATO zaś musi w koń-

cu się zdecydować, czy chce być organizacją wojskową, czy tylko polityczną, 

regionalną lub o zasięgu światowym, a także określić swoją rolę oraz zadania 

w nowym ładzie międzynarodowym. 

Europa potrzebuje dziś nowego modelu integracji, a Unia Europejska no-

wych reform, nowych elit i przywódców politycznych, ale także potrzebuje 

NATO i zacieśnienia współpracy w ramach systemu euroatlantyckiego. Tyl-

ko bowiem silna wspólnota transatlantycka, oparta na silnym NATO i pręż-

nej UE, może stanowić gwarancję dla bezpieczeństwa Zachodu i jego silnej 

pozycji w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Dzięki temu Europa 

nie będzie ani półperyferiami, ani też peryferiami w wielobiegunowym ładzie 

międzynarodowym.
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Unilateralizm czy multilateralizm:
porównanie strategii

Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej

wobec zagrożeń i wyzwań
bezpieczeństwa międzynarodowego

Andrzej Podraza

2.1. Wprowadzenie

Celem autora opracowania jest analiza i porównanie strategii Stanów Zjed-

noczonych i Unii Europejskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeń-

stwa międzynarodowego w kontekście rozwoju stosunków transatlantyckich 

w XXI wieku, szczególnie po zamachach terrorystycznych w Stanach Zjed-

noczonych, które miały miejsce 11 września 2001 roku. Analiza tych relacji 

jest niezwykle istotna z punktu widzenia kształtowania się nowego pozim-

nowojennego porządku międzynarodowego. Nie ulega wątpliwości, że zim-

na wojna w dużej mierze została wygrana dzięki ustanowieniu silnych relacji 

transatlantyckich, których najlepszym wyrazem instytucjonalnym było NATO, 

ale również pewną rolę odgrywały stosunki między Stanami Zjednoczonymi 

a Wspólnotą Europejską. Sojusz Północnoatlantycki w tamtym okresie nie był 

jedynie organizacją zbiorowej obrony. Państwa członkowskie na ogół podziela-

ły wspólne wartości o charakterze politycznym, przede wszystkim przywiąza-

nie do demokracji i rządów prawa, ale również stawiały przed sobą cele mające 

służyć rozwojowi daleko posuniętej współpracy gospodarczej.
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Wraz z końcem zimnej wojny pojawiło się wiele pytań na temat istoty sto-

sunków transatlantyckich. Przede wszystkim dotyczyły one roli NATO w no-

wej globalnej architekturze bezpieczeństwa, ale również zmiany priorytetów 

w polityce zagranicznej poszczególnych państw Zachodu. Z uwagi na trans-

formację stosunków międzynarodowych, co było związane przede wszystkim 

z zanikiem bezpośredniego zagrożenia militarnego ze strony Związku Ra-

dzieckiego w okresie zimnej wojny, państwa zaczęły bardziej interesować się 

kwestiami gospodarczymi niż militarnymi. Coraz częściej można było zauwa-

żyć zróżnicowanie priorytetów strategicznych Amerykanów i Europejczyków. 

Doprowadziło to do rozluźnienia więzi transatlantyckich, których stan jeszcze 

się pogorszył za prezydentury George’a W. Busha. Bardzo często wyrażano 

opinie, że Bush wywarł negatywny wpływ na stosunki transatlantyckie i przy-

wództwo Stanów Zjednoczonych w świecie. W związku z tym z prezydentu-

rą Baracka Obamy, zwłaszcza na początku pierwszej kadencji, Amerykanie, 

ale przede wszystkim Europejczycy, wiązali nadzieje na powrót stosunków 

transatlantyckich do normalności poprzez położenie nacisku na współpracę 

i słuchanie sojuszników europejskich. Wydaje się jednak, że stawianie w kon-

trze polityki Busha i Obamy nie do końca jest uzasadnione, gdyż mimo róż-

nic pomiędzy nimi zauważalne są elementy ciągłości w polityce zagranicznej 

i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony postawa i działania 

państw europejskich, z uwzględnieniem Unii Europejskiej, nie zawsze moż-

na zaklasyfikować jako konsekwentne, przede wszystkim w kontekście two-

rzenia rzeczywiście Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Mimo 

kolejnych reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej nie stała się ona 

rzeczywistym aktorem na arenie międzynarodowej i polityka europejska nadal 

powinna być przede wszystkim analizowana przez pryzmat polityk najważ-

niejszych państw europejskich.

W niniejszym opracowaniu twierdzi się, że zmieniające się amerykańskie 

i europejskie koncepcje polityki zagranicznej, przy uwzględnieniu stanowi-

ska poszczególnych państw, rozwijają się i zmieniają w ramach ciągłości relacji 

transatlantyckich. Co więcej, uważa się, że kontrowersje pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a państwami europejskimi nie są charakterystyczne jedynie 

dla okresu pozimnowojennego. Miały one miejsce również w czasie zimnej 

wojny, ale zarówno wtedy, jak i obecnie nie prowadzą do zerwania więzów 

transatlantyckich, mogą jedynie skutkować ich osłabieniem. Przyjmując per-

spektywę, w której zmiany układu postaw poszczególnych państw w ramach 

relacji transatlantyckich nie mają charakteru gwałtowanego, ale są funkcją 

ewolucji priorytetów strategicznych, można zadać wiele podstawowych pytań 

dotyczących rozwoju stosunków między Ameryką a Europą w XXI wieku:

• W jaki sposób teoretycznie i przy wykorzystaniu jakich modeli można 

wyjaśnić stosunki transatlantyckie? 
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• Czy koniec zimnej wojny i wydarzenia z 11 września 2001 roku dopro-

wadziły do istotnej transformacji relacji transatlantyckich, przede wszystkim 

do ich osłabienia?

• Czy NATO w XXI wieku pozostanie głównym instytucjonalnym kana-

łem komunikacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami europejski-

mi oraz narzędziem przeciwdziałania zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeń-

stwa?

• Czy relacje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską zarówno 

w sferze gospodarczej, jak i politycznej mogą się stać instytucjonalną alterna-

tywą dla NATO?

• Czy stosunki transatlantyckie są i będą fundamentem kreowania nowego 

porządku międzynarodowego, czy też zarówno USA, jak i Unia Europejska, 

w tym państwa członkowskie, w sposób istotny i trwały przewartościują swoje 

strategie polityki zagranicznej?

2.2. Stosunki transatlantyckie w perspektywie teoretycznej

Analiza relacji transatlantyckich w XXI wieku może być rozwijana przede 

wszystkim przy wykorzystaniu trzech podstawowych podejść teoretycznych: 

• realizmu (zwłaszcza neorealizmu), 

• liberalizmu (zwłaszcza neoliberalnego instytucjonalizmu),

• konstruktywizmu społecznego. 

Można też posłużyć się koncepcją wspólnoty bezpieczeństwa, która zosta-

ła rozwinięta w latach 50. przez wybitnego politologa Karla Deutscha, a w la-

tach 90. została przetworzona przez konstruktywizm społeczny, który w okre-

sie pozimnowojennym stał się jedną z bardziej wpływowych teorii stosunków 

międzynarodowych1. Wszystkie powyższe podejścia teoretyczne oferują inne 

spojrzenie na stosunki transatlantyckie. Realizm to pesymistyczne postrze-

ganie relacji między Ameryką a Europą; określa się je mianem słabnących, 

podkreślając jednocześnie rolę suwerennych państw w zapewnieniu własnego 

bezpieczeństwa w anarchicznym świecie. Z tego punktu widzenia w stosun-

kach amerykańsko-europejskich nie ma właściwie miejsca dla takiej instytu-

cji jak NATO, ze względu na zanik bezpośredniego zagrożenia, lub jego rola 

jest znacznie ograniczona. Według podejścia liberalnego stosunki transatlan-

tyckie są rozwijane przede wszystkim przez takie instytucje jak NATO, które 

zostały przystosowane do rzeczywistości pozimnowojennej i starają się spro-

1 K. Deutsch, Political Community and the North Atlantic Area, Princeton University Press, Prin-

ceton 1957. Koncepcja wspólnoty bezpieczeństwa została zredefiniowana po zakończeniu 

zimnej wojny w ramach konstruktywizmu społecznego. E. Adler, M. Barnett (red.), Security 
Communities, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
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stać nowym zagrożeniom i wyzwaniom. Brak bezpośrednich zagrożeń nie pro-

wadzi do dezaktualizacji współpracy transatlantyckiej, gdyż koszty marginali-

zowania rozwiązań instytucjonalnych byłyby zbyt wysokie. Konstruktywizm 

społeczny bada interakcje między państwami oraz wpływ systemu transatlan-

tyckiego na zachowania państw oraz zdolność państw do odtwarzania systemu. 

Odnosi się do problemu agent–struktura, jednego z najważniejszych w stosun-

kach międzynarodowych i naukach społecznych w ogóle2.

Biorąc pod uwagę zróżnicowania teoretyczne, podstawowym założeniem 

w prowadzeniu badań nad współczesnymi stosunkami transatlantyckimi po-

winna być otwartość, gdyż nie należy jednoznacznie faworyzować żadnej 

z teorii. Powinny być one traktowane jako wzajemnie uzupełaniające się per-

spektywy, które w odmienny sposób przyczyniają się do wyjaśnienia istoty 

stosunków transatlantyckich. Dzięki zastosowaniu różnych teoretycznych 

punktów widzenia można analizować i podkreślić znaczenie różnych elemen-

tów w kształtowaniu stosunków transatlantyckich: siła i interesy narodowe (re-

alizm), instytucje (neoliberalny instytucjonalizm), wartości i tożsamość (kon-

struktywizm społeczny).

Analizując stosunki między Stanami Zjednoczonymi a państwami euro-

pejskimi i biorąc pod uwagę powyższe podejścia teoretyczne, należałoby się 

zastanowić nad ich charakterem w XXI wieku. Zasadniczo oceniając inten-

sywność kontaktów, można zadać pytanie, czy stosunki te da się opisywać 

w kategoriach zwykłych relacji, czy też partnerstwa transatlantyckiego lub 

nawet wyłaniającej lub rozwijającej się wspólnoty transatlantyckiej. Przyjęcie 

któregoś modelu jako adekwatnego do uchwycenia istoty współczesnych rela-

cji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami europejskimi może prowa-

dzić do odmiennych analiz.

W pierwszym układzie, relacji transatlantyckich, stosunki te mają charakter 

czysto pragmatyczny, a strony dążą do rozwiązywania interesujących je prob-

lemów zarówno we wzajemnych relacjach, jak i w polityce globalnej. Pragma-

tyzm relacji polega w dużej mierze na kształtowaniu ich poprzez kierowanie 

się kategorią interesów narodowych, a w zdecydowanie mniejszym stopniu 

bierze się pod uwagę głębsze fundamenty wzajemnych kontaktów. W takim 

ujęciu stosunki te mogą podlegać częstej transformacji, zwłaszcza w sytuacji 

zmiany ekip sprawujących władzę w poszczególnych państwach. Postrzeganie 

współpracy transatlantyckiej w kategoriach zwykłych relacji, „zwykłego bi-

znesu”, jest przede wszystkim bliskie podejściu realistycznemu, gdyż w takim 

ujęciu główny ciężar ich rozwoju jest rozłożony na poszczególne państwa i ar-

tykułowane oraz realizowane przez nie interesy. W takiej perspektywie insty-

2 Konstruktywizm społeczny w dużej mierze bazuje na teorii strukturacji Anthony’ego Gid-

densa, który próbował przezwyciężyć antynomię pomiędzy agentem a strukturą. A. Giddens, 

The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, Polity Press, Cambridge 1984.
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tucjonalne formy współpracy, na przykład NATO, są traktowane jako użytecz-

ne mechanizmy osiągania celów przez państwa, a nie jako samoistne podmioty 

polityki międzynarodowej.

Partnerstwo transatlantyckie Partnerstwo jest bardziej pogłębioną formą 

kształtowania wzajemnych stosunków, gdyż jest oparte na identyfikacji i re-

alizacji wspólnych interesów sytuujących się w różnych obszarach. Interesy te 

mają przede wszystkim charakter gospodarczy i polityczny. Związane są z po-

dobnym postrzeganiem wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodo-

wego, ale również ze zbliżonym sposobem kształtowania globalnego porząd-

ku bezpieczeństwa, co skutkuje większą trwałością relacji transatlantyckich. 

W tym podejściu bardzo dużą rolę odgrywają takie instytucje jak NATO, 

które nadal jest użyteczne, bo przystosowuje się do nowej rzeczywistości mię-

dzynarodowej poprzez redefinicję celów i metod działania. Istotne są również 

rozwijające się relacje pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, 

przede wszystkim gospodarcze, co ma znaczenie w kontekście negocjacji nad 

utworzeniem transatlantyckiej strefy wolnego handlu (Transatlantic Free Tra-

de Area, TAFTA), której ustanowienie miałoby wpływ na pogłębienie gospo-

darczych podstaw partnerstwa transatlantyckiego.

Ustanowienie wspólnoty transatlantyckiej jest o wiele trudniejszym zada-

niem, gdyż wymaga stworzenia podstaw wspólnej tożsamości oraz przynaj-

mniej selektywnego podzielania podstawowych wartości. Może to dotyczyć 

szczegółowych wartości demokratycznych, na przykład stosunku do kary 

śmierci czy kwestii dostępu do broni, ale w grę mogą wchodzić wartości go-

spodarcze, jak chociażby relacja pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną 

środowiska. Analizując obecne stosunki pomiędzy Ameryką a Europą w kate-

goriach wspólnoty, trzeba przede wszystkim odwołać się do koncepcji Karla 

Deutscha, ale również do konstruktywizmu społecznego, głównie w wydaniu 

Emmanuela Adlera i Michaela Barnetta. Przyjmując podstawowe rozróżnie-

nie Deutscha, należy dojść do wniosku, że relacji transatlantyckich nie da się 

raczej opisać w kategoriach zjednoczonej wspólnoty bezpieczeństwa (amal-
gamated security community), gdyż trudno mówić o stworzeniu organizmu po-

litycznego, który obejmowałby Stany Zjednoczone i państwa europejskie. 

Stosunki te można analizować przy użyciu koncepcji pluralistycznej wspólno-

ty bezpieczeństwa (pluralistic security community), a tę z kolei da się zdefinio-

wać jako „transnarodowy region składający się z suwerennych państw, któ-

rych obywatele podtrzymują niezawodne oczekiwania pokojowych zmian”3. 

Adler i Barnett uważają, że wspólnoty pluralistyczne można kategoryzować, 

biorąc pod uwagę takie wyznaczniki jak: głębokość zaufania, natura i stopień 

instytucjonalizacji systemu zarządzania oraz zakorzenienie w formalnej anar-

3 E. Adler, M. Barnett, A Framework for the Study of Security Communities, w: E. Adler, M. Bar-

nett (red.), Security Communities, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 30. 
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chii lub dążenie do jej transformacji. Nie ulega wątpliwości, że wyznaczni-

ki te mogą być brane pod uwagę przy analizie wspólnoty transatlantyckiej. 

Należy jednak pamiętać o różnych układach instytucjonalnych, w ramach 

których rozwijają się relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami 

europejskimi. Przede wszystkim chodzi o NATO w wymiarze militarno-poli-

tycznym, stosunki polityczno-gospodarcze pomiędzy Stanami Zjednoczony-

mi a Unią Europejską. Należy również uwzględnić relacje ad hoc w ramach 

koalicji chętnych, które nie tworząc trwałego układu instytucjonalnego, mogą 

de facto mieć większe znaczenie dla tworzenia wspólnej tożsamości niż twory 

instytucjonalne.

Testem, dzięki któremu można odpowiedzieć na pytanie, jak określić 

współpracę transatlantycką – czy jako normalne relacje, partnerstwo czy wspól-

notę transatlantycką – jest stopień instytucjonalizacji tych stosunków, a także 

strategie Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej i państw członkow-

skich w kontekście przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom 

bezpieczeństwa. Podstawowym problemem jest ewentualna zbieżność bądź 

chociaż podobieństwo pomiędzy strategiami Ameryki i Europy oraz wzajem-

ne znaczenie partnerów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. W okresie 

pozimnowojennym, a zwłaszcza po zamachach terrorystycznych z 11 września 

2001 roku podstawowe kontrowersje dotyczyły wypracowania odpowiedniej 

koncepcji działań wielostronnych (multilateralnych) bądź przyjęcia przez Sta-

ny Zjednoczone polityki unilateralnej.

2.3. Rola instytucji w stosunkach transatlantyckich

Mimo wysokiego poziomu instytucjonalizacji stosunkom transatlantyckim 

brakuje ważnych instytucjonalnych kanałów komunikacji i rozwiązy-

wania problemów, które mogą być używane w czasach kryzysu. Współpraca 

między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest niejednokrotnie mar-

ginalizowana i podporządkowywana „wysokiej polityce” (high politics), która 

dominuje w relacjach politycznych. Bardzo często postulowano reformę przy-

jętej w 1995 roku Nowej Agendy Transatlantyckiej, która tworzy podstawowe 

ramy dla stosunków Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Stosunki 

UE i USA w związku z tym nie mogą być traktowane jako instytucjonalny za-

miennik dla NATO, który stracił na znaczeniu w wyniku końca zimnej woj-

ny, a zwłaszcza po atakach z 11 września 2001 roku4. Podczas swojej ostatniej 

podróży zagranicznej na stanowisku sekretarza obrony USA Robert M. Gates 

oświadczył, że NATO stało się dwuwarstwowym sojuszem składającym się 

4 R.E. Rupp, NATO after 9/11. An Alliance in Continuing Decline, Palgrave Macmillan, New York 

– Basingstoke 2006.
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z tych, którzy płacą, i tych, którzy czerpią korzyści z członkostwa5. Prowoku-

je to do postawienia pytania o znaczenie instytucji w stosunkach transatlan-

tyckich6, ponieważ w kwestiach bardzo kontrowersyjnych, takich jak wojna 

w Iraku, kontakty są rozwijane raczej w ramach dwustronnych stosunków Sta-

nów Zjednoczonych z głównymi mocarstwami europejskimi niż wielostron-

nych mechanizmów. Można nawet uznać, że Stany Zjednoczone są bardziej 

zainteresowane rozwojem modelu „piasty i szprych” (hub and spokes), to jest 

wspieraniem dwustronnych sojuszy z poszczególnymi państwami, a nie ini-

cjowaniem rozwiązań instytucjonalnych. Najlepszym przykładem może być 

„koalicja chętnych” zastosowana między innymi przez prezydenta George’a 

W. Busha w odniesieniu do wojny w Iraku. Ta sama metoda została wykorzy-

stana w trakcie operacji powietrznej w Libii w 2011 roku.

Od zakończenia zimnej wojny NATO podlegało istotnym przeobrażeniom. 

Zasadniczo przeniesiono punkt ciężkości z aktywności bazującej na art. 5 

(NATO jako organizacja zbiorowej obrony) na działania poza obszarem Soju-

szu (NATO jako organizacja zbiorowego bezpieczeństwa). W związku z tym 

Sojusz stracił w dużej mierze uzasadnienie swojego istnienia z okresu zimnej 

wojny, ale zyskał nowe funkcje, absolutnie wykluczone do 1989 roku. Roz-

ważając kwestię spadku znaczenia w zakresie tradycyjnych funkcji, ale też 

jednoczesnego ożywienia NATO w odniesieniu do nowych zadań, można 

stwierdzić, że fundamentalną rolą Sojuszu Północnoatlantyckiego w okresie 

pozimnowojennym jest stabilizacja poprzez rozszerzenie składu członkow-

skiego i realizowanie operacji pokojowych poza obszarem NATO. Wciąż jed-

nak polityczne uzasadnienie istnienia Sojuszu jest przedmiotem debaty, a jego 

funkcje nie zostały precyzyjnie określone. W związku z tym można postawić 

pytanie dotyczące roli NATO w XXI wieku: czy ma być to globalny sojusz 

ekspedycyjny, jak chciałyby tego Stany Zjednoczone, czy ma stanowić podsta-

wę rozwoju regionalnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i narzędzie 

do rozwijania stosunków z Rosją, jak proponują przede wszystkim Francja 

i Niemcy, lub czy ma pozostać organizacją zbiorowej obrony, jak chcą nowe 

państwa członkowskie?7 Można też oczywiście zapytać, czy NATO będzie sta-

nowiło podstawowe ramy rozwoju relacji transatlantyckich, czy też pojawią się 

nowe rozwiązania instytucjonalne, na przykład w układzie UE–USA. A być 

może kontakty pomiędzy Amerykanami i Europejczykami będą się kształto-

wać przede wszystkim bilateralnie. Jakie są amerykańskie i europejskie po-

5 The Security and Defense Agenda (Future of NATO). As Delivered by Secretary of Defense Robert 
M. Gates, Brussels, Belgium, Friday, June 10, 2011, http://www.defense.gov/speeches/speech.

aspx?speechid=1581.
6 J. Peterson, R. Steffenson, Transatlantic Institutions: Can Partnership Be Engineered?, „The 

British Journal of Politics and International Relations” 2009, t. 11, nr 1, s. 25–45.
7 A.A. Michta, NATO’s Last Chance, „American Interest”, maj–czerwiec 2011, t. 6, nr 5, 

s. 56–60.
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glądy na temat wspólnych obowiązków w NATO? To bardzo ważne pytanie, 

zwłaszcza że dotyczy takich misji jak w Afganistanie i w Libii, gdzie ograni-

czony udział europejskich sojuszników budził amerykańską krytykę. Z drugiej 

jednak strony rola NATO podczas inwazji na Irak w 2003 roku, ale i w ramach 

działań w Afganistanie była marginalizowana przez USA, co prowadzi do pyta-

nia, czy wzmacnia to kryzys egzystencjalny NATO.

2.4.  Unia Europejska słabym partnerem 
 dla Stanów Zjednoczonych?

Jeśli NATO jest w kryzysie, należy zapytać, czy UE może się stać wiarygod-

nym partnerem dla USA w sprawach bezpieczeństwa i obrony, czy współ-

praca może sytuować się jedynie w zakresie kwestii gospodarczych i handlo-

wych. Czy poprzez tworzenie i rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 

i Obrony Unia Europejska może się stać silnym i wiarygodnym europejskim 

filarem w NATO? To niezwykle dyskusyjny problem, gdyż zdolności wojsko-

we Unii są raczej ograniczone, a państwa europejskie są bardziej zaintereso-

wane bezpieczeństwem niż obroną. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko 

w dokumentach unijnych, przede wszystkim w Europejskiej Strategii Bezpie-

czeństwa z 2003 roku, ale również w strategiach bezpieczeństwa narodowego 

i obrony poszczególnych państw członkowskich. Szerokie pojęcie bezpieczeń-

stwa stosowane w tych dokumentach obejmuje tradycyjny wymiar obrony, 

ale nacisk jest położony także na bezpieczeństwo wewnętrzne, ze względu 

na charakter współczesnych zagrożeń i wyzwań.

Dosyć powszechnie uważa się, że Europejczycy na ogół nie są przygoto-

wani do odgrywania roli silnego i wiarygodnego partnera USA. Istnieje wiele 

czynników ograniczających aktywność Unii Europejskiej na arenie międzyna-

rodowej. Stałym problemem jest kwestia „aktorstwa” (actorness) Unii na arenie 

międzynarodowej. Zagadnienie to jest analizowane od dziesięcioleci, ale do tej 

pory nie zostało uregulowane poprzez decyzje polityczne, nawet po przyjęciu 

traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. Po trakta-

cie lizbońskim Unia jest lepiej przygotowana i zorganizowana, ale generalnie 

nie jest silniejszym graczem na arenie światowej. Nadal brakuje jej politycz-

nej woli mówienia jednym głosem w przypadku ważnych kryzysów między-

narodowych. Stany Zjednoczone postrzegają Europę jako partnera formal-

nie zjednoczonego, ale słabego. Pytanie zadane przez sekretarza stanu USA 

Henry’ego Kissingera na początku lat 70. – „Do kogo mam zadzwonić, jeże-

li chcę zadzwonić do Europy?” – jest aktualne. Ponadto największe państwa 

członkowskie Unii, zwłaszcza Francja i Wielka Brytania jako stali członkowie 

Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale także Niemcy, są bardziej skłonne do pro-
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wadzenia własnej polityki zagranicznej niż do koordynowania stanowisk w ra-

mach Unii Europejskiej, chyba że służy to realizacji interesów narodowych. 

Podsumowując, można dojść do oczywistego wniosku, wyrażonego między in-

nymi przez Johna Petersona, że Unia Europejska cierpi z powodu kilku prze-

wlekłych problemów, to jest rozbicia, niespójności oraz słabego przywództwa8. 

Co więcej, w jej ramach mają miejsce wszelkie rodzaje rywalizacji: pomiędzy 

rządami państw członkowskich, pomiędzy instytucjami UE i ostatecznie mię-

dzy nimi a krajowymi ministerstwami spraw zagranicznych. 

2.5. Polityka zagraniczna USA w poszukiwaniu celu

Po zakończeniu zimnej wojny Stany Zjednoczone, podobnie jak inne kra-

je zachodnie, miały problemy ze sformułowaniem jasnej wizji swojej roli 

w polityce globalnej. Nie przyjęto żadnej wielkiej strategii, jakkolwiek Sta-

ny Zjednoczone stały się jedynym supermocarstwem. Paradoksalnie jednak 

wpływ Amerykanów na stosunki międzynarodowe zmniejszył się, zwłaszcza 

w sferze gospodarczej, z uwagi na wyłonienie się wschodzących potęg, takich 

jak Chiny, Indie i Brazylia, co zmieniło globalny krajobraz gospodarczy, ale tak-

że w pewnym stopniu polityczny. Możliwość względnego spadku znaczenia 

Stanów Zjednoczonych przewidział i zauważył Paul Kennedy już w roku 1988, 

czyli w ostatnich latach zimnej wojny9. Taka prognoza polityczna nie była jed-

nak nowa, gdyż już w 1976 roku Richard Rosecrance określał Amerykę jako 

mocarstwo zmierzające do uzyskania statusu zwykłego państwa10.

Po zakończeniu zimnej wojny te prognozy sprawdziły się tylko w pewnym 

stopniu. Względny spadek znaczenia związany był z procesem powstawania 

bardziej współzależnego świata i rozproszenia potęgi w polityce międzynaro-

dowej, co ograniczyło rolę Ameryki w kształtowaniu nowego porządku świato-

wego. Z drugiej jednak strony Stany Zjednoczone stały się jedynym supermo-

carstwem, będąc najpotężniejszym państwem na świecie i zyskując przewagę 

nad innymi w wymiarach politycznym, wojskowym, gospodarczym, technolo-

gicznym i kulturowym, mimo pojawienia się nowych ośrodków politycznych 

bądź gospodarczych, takich jak Unia Europejska, Chiny, Indie i Japonia. 

Z tego powodu to właśnie Stany Zjednoczone są przede wszystkim odpowie-

8 J. Peterson, The EU as a Global Actor, w: E. Bomberg, J. Peterson, A. Stubb (red.), The Euro-
pean Union: How Does It Work?, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 202. 

9 P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 
1500 to 2000, Vintage Books, London 1989, s. 665–692, wydanie polskie: Mocarstwa świata. 
Narodziny, rozkwit, upadek, przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Książka 

i Wiedza, Warszawa 1995.
10 R. Rosecrance (red.), America as an Ordinary Country: U.S. Foreign Policy and the Future, Cor-

nell University Press, Ithaca – London 1976.
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dzialne za ustanowienie i utrzymywanie nowego porządku międzynarodo-

wego. Obowiązek ten wynika jednak również z poczucia zwycięstwa w kon-

flikcie Wschód–Zachód i z wiary w wyjątkowość narodu amerykańskiego. 

Nieokreśloność istoty nowego porządku międzynarodowego po zimnej wojnie 

negatywnie wpłynęła na zidentyfikowanie zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa 

międzynarodowego przez Amerykanów, jakkolwiek zjawisko to miało cha-

rakter powszechny. W sposób niezwykle wymowny zostało to podkreślone 

w 1992 roku przez generała Colina Powella, ówczesnego szefa amerykańskie-

go Kolegium Szefów Połączonych Sztabów, który mówił o nieznanym zagro-

żeniu. Według nowej amerykańskiej strategii wojskowej na początku lat 90. 

XX wieku Stany Zjednoczone przesunęły swoją uwagę od ewentualnej glo-

balnej wojny na rzecz konfliktów regionalnych. Możliwości wybuchu mię-

dzynarodowego konfliktu na dużą skalę na ogół nie bierze się pod uwagę, 

ale nie jest w pełni wyeliminowana. Ameryka bardziej niepokoi się zagroże-

niami wynikającymi z wewnętrznej sytuacji państw, takimi jak niestabilność, 

która może rozlewać się do państw sąsiednich.

„Gospodarka, głupcze” to słowa Billa Clintona wypowiedziane w pierw-

szej kampanii prezydenckiej, w której zwyciężył w rywalizacji z urzędującym 

prezydentem George’em Bushem, mimo sukcesów tego ostatniego w polityce 

zagranicznej (zwłaszcza pod koniec zimnej wojny i podczas wojny w Zatoce 

Perskiej/Arabskiej przeciwko Irakowi). Clinton przesunął uwagę Amerykanów 

od polityki zagranicznej, która dominowała podczas kampanii prezydenckich 

w okresie zimnej wojny, w kierunku kwestii związanych z rozwojem gospo-

darczym i zatrudnieniem. Podczas jego prezydentury (1993–2001) ze względu 

na ożywienie gospodarcze Stany Zjednoczone nadal cieszyły się pozycją głów-

nej światowej potęgi gospodarczej, jak i twardej potęgi (hard power) rozważa-

nej w kategoriach wojskowych, ponieważ gospodarka jest zawsze fundamen-

tem siły politycznej i wojskowej11. 

Clinton i jego sekretarz stanu Madeleine Albright opowiadali się za aser-

tywnym multilateralizmem w polityce międzynarodowej w celu zarządzania 

zagrożeniami i wyzwaniami bezpieczeństwa poprzez połączenie wysiłków 

wojsk amerykańskich z siłami ONZ. Ale krytyka operacji pokojowej ONZ 

w Somalii i fiasko Unii Europejskiej w Bośni doprowadziły administrację 

Clintona do przyjęcia idei niezastąpionego narodu (indispensable nation), któ-

ry przyczynia się do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju 

i bezpieczeństwa. To właśnie Stany Zjednoczone stały się w ramach NATO 

liderem przeprowadzenia ataków lotniczych i zakończenia wojny w Bośni. 

Posunięcie to wynikało z amerykańskiego pragmatyzmu: widząc braki wie-

11 M. Cox, From the Cold War to the World Economic Crisis, w: J. Baylis, S. Smith, P. Owens (red.), 

The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford University 

Press, Oxford 2010, s. 171.



63Unilateralizm czy multilateralizm: porównanie strategii...

lostronnego podejścia, USA przyjęły bardziej jednostronną koncepcję użycia 

siły. Ponadto było to zgodne z doktryną Clintona, zgodnie z którą Stany Zjed-

noczone powinny przeciwdziałać zagrożeniom nawet odległym pod względem 

terytorialnym12. 

2.6. Odmienne strategie: unilateralizm kontra multilateralizm

Podstawowym problemem w stosunkach transatlantyckich, zwłaszcza 

w okresie prezydentury George’a W. Busha, jest ogólne postrzeganie sto-

sunków międzynarodowych. Po atakach z 11 września 2001 roku prezydent 

Bush ogłosił wojnę z terroryzmem, a we wrześniu 2002 roku przyjęto Strategię 

Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych wytyczającą tzw. doktry-

nę Busha13. W dokumencie tym opowiedziano się jednoznacznie za koncepcją 

działań prewencyjnych i zasadniczo za jednostronną ochroną amerykańskich 

interesów. Nawet w Stanach Zjednoczonych polityka prezydenta wywołała 

kontrowersje. Zbigniew Brzeziński uznał przywództwo George’a W. Busha 

za katastrofalne14. Joseph Nye ostrzegał, że   nadmierny unilateralizm i arogan-

cja mogą zniszczyć miękką potęgę (soft power) Stanów Zjednoczonych15. Nie-

którzy analitycy twierdzili jednak, że doktryna Busha nie była niczym nowym 

i mogła być umieszczona w głównym nurcie amerykańskiej polityki zagranicz-

nej. W taki sposób do oceny polityki Busha podchodzi chociażby Fraser Ca-

meron, który nazywa postawę Amerykanów utylitarnym multilateralizmem16. 

Zgodnie z tą koncepcją Stany Zjednoczone, będąc kluczowym graczem mię-

dzynarodowym, nie są przygotowane do zawierania kompromisów z innymi 

graczami globalnymi, jeżeli w grę wchodzą ważne interesy narodowe. Co wię-

12 Prezydent Bill Clinton ogłosił swoją doktrynę w San Francisco 26 lutego 1999 r.: „It’s easy, 

for example, to say that we really have no interests in who lives in this or that valley in Bosnia, 

or who owns a strip of brushland in the Horn of Africa, or some piece of parched earth by the 

Jordan River. But the true measure of our interests lies not in how small or distant these plac-

es are, or in whether we have trouble pronouncing their names. The question we must ask is, 

what are the consequences to our security of letting conflicts fester and spread. We cannot, 

indeed, we should not, do everything or be everywhere. But where are values and our inter-

ests are at stake, and where we can make a difference, we must be prepared to do so. And 

we must remember that the real challenge of foreign policy is to deal with problems before 

they harm our national interests”, http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/clintfps.htm.
13 R.S. Conley (red.), Transforming the American Polity. The Presidency of George W. Bush and the 

War on Terrorism, Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. 2005.
14 Z. Brzezinski, Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower, Basic Books, 

New York 2007.
15 J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York 2004.
16 F. Cameron, Utilitarian Multilateralism: The Implications of 11 September2001 for US Foreign 

Policy, „Politics” 2002, t. 22, nr 2, s. 68–69.
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cej, realizując własne cele polityki zagranicznej, Amerykanie albo działają 

na własną rękę, albo tworzą koalicję chętnych, zostawiając na marginesie in-

stytucje wielostronne. Takie podejście może być także nazywane nowym rea-

lizmem albo multilateralizmem à la carte.
W odpowiedzi na doktrynę Busha Unia Europejska przyjęła swoją pierw-

szą strategię bezpieczeństwa w grudniu 2003 roku, promując koncepcję efek-

tywnego multilateralizmu opartą na instytucjach międzynarodowych i prawie. 

Uzasadnieniem wielostronnego podejścia jest przekonanie, że „(…) żadne 

państwo nie może samo rozwiązywać dzisiejszych złożonych problemów”17. 

Istnieje wiele wyjaśnień różnicy pomiędzy strategiami amerykańską i europej-

ską. Robert Kagan przypisuje ją różnicy potencjałów, co wyraża się w psycho-

logii potęgi i słabości18. Dla Zakiego Laïdi preferowanie przez Europę kon-

cepcji światowego zarządzania (inna nazwa wielobiegunowości) ma korzenie 

w europejskiej ideologii politycznej19.

Prezydent Barack Obama dokonał zmian w polityce zagranicznej USA. 

Różnice między George’em W. Bushem a Barackiem Obamą są jednak nieco 

mylące, jeśli staramy się przedstawiać je w kategoriach dwóch wiodących teo-

rii stosunków międzynarodowych, to jest realizmu i idealizmu oraz koncepcji 

unilateralizmu i multilateralizmu. Z jednej strony Bush prowadził jednostron-

ną politykę zagraniczną mającą na celu zabezpieczenie interesów amerykań-

skich, ale z drugiej starał się promować wartości demokratyczne i wolny rynek. 

Można więc uznać, że jego stanowisko w sprawie globalnego bezpieczeństwa 

było mieszanką tradycyjnego idealizmu amerykańskiego (pokój przez demo-

krację) i Realpolitik (jednostronne użycie siły militarnej). Stanowisko to, zwane 

nowym unilateralizmem, było przede wszystkim krytykowane z uwagi na zbyt 

duże uzależnienie od siły militarnej, zamiast korzystania z innych instrumen-

tów, takich jak wysiłki dyplomatyczne. Innymi słowy unilateralizm zmniejsza 

amerykańską soft power, co może skutkować pomniejszeniem hard power20. 

Prezydent Barack Obama przyjął odmienną strategię. Zamiast demokracji 

ważniejsze stały się interesy bezpieczeństwa, siła postrzegana jest jako instru-

ment ostateczny i multilateralizm jest traktowany jako warunek konieczny 

rozwoju amerykańskiej dyplomacji21.

17 Rada Europejska, Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie, 
Bruksela, 12 grudnia 2003, s. 1.

18 R. Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order, Vintage Books, 

New York 2004.
19 Z. Laïdi,The Normative Empire. The Unintended Consequences of European Power, „Garnet Policy 

Brief” 2008, nr 6.
20 J.S. Nye, Soft Power..., s. 95–102.
21 H.R. Nau, Obama’s Foreign Policy. The Swing Away from Bush: How Far to Go?, „Policy 

Review” 2010, nr 160, http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/5287.
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2.7. Amerykański i europejski multilateralizm, ale z kim?

Mimo dwuznacznej postawy społeczeństwa amerykańskiego wobec kon-

cepcji multilateralizmu prezydent Obama podkreśla zaangażowanie 

Stanów Zjednoczonych na świecie poprzez dzielenie obowiązków sprostania 

globalnym wyzwaniom w dziedzinie gospodarki i bezpieczeństwa. Trudno 

jednak nazwać obecne stosunki transatlantyckie, zwłaszcza jeśli chodzi o sto-

sunki UE–USA, partnerstwem strategicznym. Problemem jest to, czy w ame-

rykańskiej koncepcji multilateralizmu zostało wystarczająco dużo miejsca dla 

europejskich sojuszników, czy też jest ona raczej skierowana do nowych ros-

nących potęg, takich jak Chiny i Indie, w celu dostosowania ich do funkcjono-

wania w systemie globalnym. Obama przesuwa amerykańską politykę zagra-

niczną w kierunku Azji, a w listopadzie 2011 roku ówczesna sekretarz stanu 

Hillary Clinton oświadczyła, że przyszłość polityki będzie określana w Azji 

i z tego powodu XXI wiek stanie się „wiekiem Ameryki w regionie Oceanu 

Spokojnego” (America’s Pacific century)22.

Możliwość rozwoju wielostronnej polityki zagranicznej jest ograniczona 

w Stanach Zjednoczonych w różny sposób. Ograniczenia te nie mają jedynie 

charakteru ideologicznego, nie wynikają tylko z konkretnych koncepcji poli-

tyki zagranicznej wcielanych w życie przez kolejne administracje, ale są zwią-

zane z procesem formułowania polityki zagranicznej, jakkolwiek ich źródeł 

należy szukać również w środowisku międzynarodowym. Jednym z głów-

nych ograniczeń wewnętrznych jest stosunek opinii publicznej do rozwiązań 

wielostronnych23. Mimo ogólnego poparcia dla ONZ głównym punktem od-

niesienia dla podejmowania decyzji w dziedzinie polityki zagranicznej dla 

Amerykanów jest ich własne państwo i jego interesy. Liczne grupy interesu 

są ponadto przeciwne wielostronnym rozwiązaniom, które postrzega się jako 

negatywnie wpływające na rynek pracy oraz sytuację gospodarczą w Stanach 

Zjednoczonych. Utrudnieniem dla udziału USA w rozwiązaniach multilateral-

nych jest pewien rodzaj podejrzliwości zauważalny w Senacie.

Z drugiej strony europejska koncepcja multilateralizmu zaproponowana 

w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (ESS) jest dość niejasna24. Nowy 

porządek międzynarodowy powinien się opierać na efektywnym multilatera-

lizmie, czyli na rozwoju silniejszej społeczności międzynarodowej, instytucji 

międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Unia Europejska podkreśla 

rolę i znaczenie stosunków transatlantyckich jako jednego z podstawowych 

22 H. Clinton, America’s Pacific Century, „Foreign Policy”, listopad 2011, http://www.foreignpo-

licy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century. 
23 J.D. Tepperman, Some Hard Truths about Multilateralism, „The World Policy Journal” 2004, 

t. 21, nr 2, s. 28–31.
24 Rada Europejska, Europejska Strategia Bezpieczeństwa..., s. 9–10.
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elementów systemu międzynarodowego. NATO jest traktowane jako ważny 

wyraz tych relacji, a UE ma na celu skuteczne i zrównoważone partnerstwo 

ze Stanami Zjednoczonymi. Stosunki z rosnącymi potęgami nie są jednak jas-

no określone, poza tym, że nazywane są partnerstwem strategicznym. Jednym 

z poważnych braków ESS jest brak koncepcji efektywnego multilateralizmu 

w odniesieniu do Azji i wschodzących potęg gospodarczych mimo chęci roz-

woju strategicznego partnerstwa z Japonią, Chinami, Kanadą i Indiami25. Ist-

nieje też problem z postrzeganiem Unii Europejskiej, która nie jest na ogół 

uznawana przez takie państwa jak Chiny czy Indie za gracza globalnego26. 

Ponadto Unia Europejska nie odgrywa wiodącej roli w obecnych wielostron-

nych mechanizmach, z wyjątkiem Światowej Organizacji Handlu27. Oczywi-

ście, można argumentować, że UE powinna otrzymać stałe miejsce w Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ zamiast lub obok Francji i Wielkiej Brytanii, co dopro-

wadziłoby do znacznego wzmocnienia jej pozycji międzynarodowej. Podjęcie 

takiej decyzji obecnie jednak jest raczej niemożliwe. Innym ograniczeniem 

Unii Europejskiej jest brak własnych sił militarnych, a unia polityczna znajdu-

je się jeszcze w początkowej fazie budowy. Interesy poszczególnych państw 

członkowskich w polityce zagranicznej są ponadto w wielu przypadkach roz-

bieżne, co utrudnia wypracowanie porozumienia i wspólne działanie w ramach 

Rady Bezpieczeństwa.

Główną międzynarodową przeszkodą w realizacji wielostronnej polityki 

zagranicznej jest dysproporcja sił pomiędzy USA i ich sojusznikami28. Często 

podkreśla się, że różnice w potencjałach Stanów Zjednoczonych i Europy pro-

wadzą do fragmentacji Zachodu według kryterium siły29. Ma to wpływ na róż-

ne postrzeganie stosunków międzynarodowych. Słynny argument Roberta 

Kagana sprowadza się do stwierdzenia, że to właśnie z tego powodu w głów-

nych kwestiach strategicznych i międzynarodowych Amerykanie są z Marsa, 

a Europejczycy z Wenus30. Według Kagana w rozwiązywaniu problemów mię-

dzynarodowych Europa jest bardziej przywiązana do prawa międzynarodowe-

go, do tzw. wiecznego pokoju w modelu Immanuela Kanta (teoria liberalna), 

podczas gdy Ameryka przede wszystkim korzysta z siły w świecie anarchicz-

nym według Thomasa Hobbesa (teoria realistyczna). Różnica w podejściu 

25 U. Wissenbach, The EU’s Effective Multilateralism – But with Whom? Functional Multilateralism 
and the Rise of China, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin 2007, s. 1.

26 G. Grevi, A. de Vasconcelos (red.), Partnerships for Effective Multilateralism. EU Relations with 
Brazil, China, India and Russia, EU Institute for Security Studies, Paris 2008.

27 U. Wissenbach, The EU’s Effective Multilateralism..., s. 1.
28 J.D. Tepperman, Some Hard Truths..., s. 28–31.
29 D.H. Dunn, Assessing the Debate, Assessing the Damage: Transatlantic Relations after Bush, „The 

British Journal of Politics & International Relations” 2009, t. 11, nr 1, s. 11.
30 R. Kagan, Power and Weakness. Why the United States and Europe See the World Differently, „Po-

licy Review” 2002, nr 113, http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/7107. 
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do rozwiązywania problemów międzynarodowych, widoczna, jakkolwiek nie-

istotna w okresie zimnej wojny, pogłębiła się od czasu ataków terrorystycz-

nych z 11 września 2001 roku. Przyjmując podejście całkowicie jednostronne, 

Stany Zjednoczone wykorzystują instrumenty wojskowe w celu przeciwdziała-

nia zagrożeniom bezpieczeństwa. Europa preferuje rozwiązania wielostronne, 

wykraczając poza wąskie wojskowe podejście do problemów bezpieczeństwa 

międzynarodowego. Kładzie nacisk na stosowanie instrumentów dyplomatycz-

nych, politycznych i ekonomicznych, aby przeciwdziałać zagrożeniom i wy-

zwaniom bezpieczeństwa. 

Po wyborze Baracka Obamy na prezydenta wiele państw europejskich 

wyrażało nadzieję, że nowa administracja amerykańska przezwycięży kryzys 

w stosunkach transatlantyckich związany z jednostronnym podejściem prezy-

denta George’a W. Busha. Sądzono, że nowy prezydent wybierze podejście 

wielostronne, co doprowadzi do pogłębienia współpracy z partnerami europej-

skimi. Obama rzeczywiście przyjął podejście wielostronne, ale wyraża się ono 

przede wszystkim w wymiarze globalnym, a nie transatlantyckim, z powodu 

wyraźnego przesunięcia punktu ciężkości amerykańskiej polityki zagranicznej 

w kierunku Azji oraz przyjęcia podejścia globalnego.

2.8. Zakończenie

Nowy porządek międzynarodowy, który wyłonił się po zakończeniu zimnej 

wojny i został zmodyfikowany po atakach z 11 września 2001 roku, stano-

wi z jednej strony kontekst, w którym rozwijają się stosunki transatlantyckie, 

ale z drugiej strony jest on regulowany i kształtowany przez Stany Zjednoczo-

ne i państwa europejskie. Mimo zróżnicowania teoretycznego w spojrzeniu 

na współczesne stosunki międzynarodowe można określić pewne podstawowe 

elementy nowego porządku międzynarodowego, takie jak zmieniający się cha-

rakter zagrożeń i wyzwań (pojawienie się nietradycyjnych zagrożeń i wyzwań 

oraz ich globalizacja), rozwój globalnej gospodarki, który skutkuje między in-

nymi światowymi kryzysami finansowymi, rosnące znaczenie międzynarodo-

wych instytucji przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych funkcji przez 

państwa narodowe, redefinicja władzy państwowej i wzrost znaczenia tożsa-

mości państwowej. Nowy porządek świata nadal się tworzy, a jego ostateczny 

kształt nie został określony. Można natomiast wskazać wiele sprzecznych ten-

dencji. Dwubiegunowy podział z okresu zimnej wojny został zastąpiony przez 

system wielostronny, jakkolwiek z jednym tylko dominującym ośrodkiem, je-

dynym współczesnym supermocarstwem, którym są Stany Zjednoczone. Tuż 

po zakończeniu zimnej wojny pojawiła się szansa na stworzenie rzeczywistego 

systemu multilateralnego, w którym wiodącą rolę mogłaby odegrać współpraca 
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transatlantycka, a przede wszystkim NATO i inne formy współpracy instytu-

cjonalnej między USA a UE. Mogło to się przyczynić do stworzenia systemu 

globalnego zarządzania, w którym rozwiązywano by problemy międzynaro-

dowe, w tym przeciwdziałano by zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa. 

Niestety współpraca transatlantycka przeżywa w XXI wieku kryzys. Wynika 

to przede wszystkim z braku ustanowienia rzeczywistej Wspólnej Polityki Za-

granicznej i Bezpieczeństwa przez Unię Europejską, gdyż interesy poszcze-

gólnych państw członkowskich wciąż dominują. Z drugiej strony prezydent 

USA George W. Bush przyjął jednostronny model w polityce zagranicznej, 

a prezydent Barack Obama zwrócił amerykańskie interesy w kierunku Azji, 

licząc przede wszystkim na korzyści gospodarcze. Współpraca transatlantycka, 

która między innymi odniosła zwycięstwo w zimnej wojnie, teraz przeżywa 

spore problemy wewnętrzne. Niemniej jednak z punktu widzenia badawcze-

go, w zależności od obszaru współpracy, można we współpracy transatlantyc-

kiej zauważyć elementy zarówno zwykłych relacji, partnerstwa, jak i niekiedy 

nawet wspólnoty transatlantyckiej. Nie przesądza to jednak o pierwszoplano-

wym znaczeniu stosunków transatlantyckich dla rozwiązywania problemów 

globalnych, gdyż o tym będzie decydowała przede wszystkim praktyka poli-

tyczna. 
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stosunków transatlantyckich*

Agnieszka K. Cianciara

3.1. Wprowadzenie

Stosunki transatlantyckie determinowane są czynnikami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi. Wśród czynników wewnętrznych szczególną rolę odgry-

wają w moim przekonaniu procesy integracyjne i dezintegracyjne zachodzące 

w Unii Europejskiej. Mają one fundamentalne znaczenie z punktu widzenia 

funkcjonowania Unii i jej państw członkowskich na arenie międzynarodowej. 

Co więcej, redefinicja europejskiego projektu integracyjnego i związana z nią 

zdolność UE do współkształtowania ładu globalnego w dużym stopniu deter-

minuje pozycję Zachodu w wielobiegunowym świecie. 

Kryzys nie tylko podważył gospodarczą pozycję UE, ale również osłabił 

jej pozycję geostrategiczną. Jednocześnie pozycja nowych mocarstw, w mniej-

szym stopniu dotkniętych przez kryzys i korzystających na osłabieniu UE 

i USA, została wzmocniona. O ile jednak Stany Zjednoczone wydają się ak-

tywnie zarządzać zmianą w globalnym układzie sił, to Unia Europejska, po-

grążając się w introspekcji, dotychczas biernie owym zmianom się przyglądała. 

Z drugiej strony przejawem wspólnego transatlantyckiego aktywizmu, mają-

* Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz-

nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
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cego na celu odzyskanie dominującej pozycji w sferze globalnego zarządzania 

gospodarczego, jest zapowiedź rozpoczęcia negocjacji dotyczących pogłębionej 

strefy wolnego handlu między USA i UE1. Pełne wykorzystanie tego poten-

cjału nie tylko doprowadziłoby do ożywienia wzrostu gospodarczego i stworze-

nia nowych miejsc pracy, ale także pozwoliłoby Zachodowi na podtrzymanie 

hegemonii w światowym handlu. Negocjacje jednak nie będą łatwe i praw-

dopodobnie potrwają długo2 ze względu na występowanie wielu poważnych 

kontrowersji, na przykład w kontekście dostępu do zamówień publicznych, 

barier pozataryfowych, takich jak subsydia w rolnictwie, różnic w systemach 

regulacyjnych, w tym kwestii ochrony danych osobowych czy bezpieczeństwa 

w transporcie lotniczym3. 

Pierwszą dekadę XXI wieku państwa UE poświęciły usprawnianiu insty-

tucji europejskich, co w założeniu miało umożliwić prowadzenie aktywnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym. 

Wejście w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 roku nie przyczyni-

ło się jednak do przejścia od dyskusji na temat rozwiązań instytucjonalnych 

do wypracowania strategicznej wizji działania w zmieniającym się ładzie mię-

dzynarodowym. Od 2010 roku Unia jest pochłonięta kolejnymi etapami wdra-

żania postanowień traktatowych i tworzeniem zrębów europejskiej służby 

zagranicznej, czyli Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Ale 

znów przedmiotem dyskusji były nie tyle cele strategiczne, jakie ESDZ ma 

realizować, ile podział stanowisk i adekwatny udział poszczególnych państw 

członkowskich i instytucji (Komisji, Rady) w jej szeregach. W 2010 roku Unia 

podjęła również wysiłki na rzecz walki z kryzysem oraz wzmocnienia unii go-

spodarczo-walutowej. Głównym przedmiotem zainteresowania stała się zatem 

już nie tylko reforma traktatów, ale i redefinicja całokształtu projektu integra-

cyjnego. 

Przedłużający się w Europie kryzys gospodarczy i polityczny podważa za-

ufanie Stanów Zjednoczonych do integracji europejskiej, jej instytucji i ogra-

nicza wewnętrzne poparcie w USA dla inicjatyw transatlantyckich4. Wskazuje 

się często, że jeśli Unia chce utrzymać pozycję aktora globalnego i bliskiego 

1 Zob. EU–US Summit: Fact Sheet on High-Level Working Group on Growth and Jobs, MEMO/11/843, 

Washington, 28 listopada 2011; Commission Staff Working Document, Executive Summary of 
the Impact Assessment on the Future of the EU–US Trade Relations, SWD(2013)69 final, Strasburg, 

12 marca 2012; European Parliament, EU Trade and Investment Negotiations with US, EP Re-

solution of 23 May 2013 on EU trade and investment negotiations with the United States of 

America (2013/2558(RSP)), P7_TA-PROV(2013)0227. 
2 D.E. Mix, The United States and Europe: Current Issues, CRS Report for Congress, Congressio-

nal Research Service, RS22163, 20 marca 2013, s. 5. 
3 P. Pawlak, Obama’s Second Term: What Is at Stake for Europeans?, „BEPA Monthly Brief”, 

listopad 2012, nr 60, s. 4–5. 
4 D. Hamilton, US–EU Relations Turing Obama’s Second Term, „BEPA Monthly Brief”, listopad 

2012, nr 60, s. 2. 
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partnera USA, powinna wzmocnić swoją gospodarkę i konkurencyjność, po-

głębić wspólne inicjatywy w dziedzinie obronności oraz, przede wszystkim, 

mówić jednym głosem w polityce zagranicznej. W kontekście kryzysu strefy 

euro zwraca się również uwagę na negatywne konsekwencje dla gospodar-

ki Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o amerykański eksport i inwestycje 

w Europie5. Stosunkowo niewiele mówi się natomiast o politycznych i syste-

mowych konsekwencjach kryzysu dla przyszłości Unii Europejskiej i jej zna-

czenia w świecie. Kryzys w strefie euro jest bowiem katalizatorem procesów, 

które mogą prowadzić do całkowitej redefinicji integracji europejskiej w kie-

runku federalizacji, jak i różnych form dezintegracji Unii. Z kolei w zależno-

ści od kierunku ewolucji procesów integracyjnych Europa będzie w kolejnych 

latach współautorem globalnego ładu, biernym obserwatorem jego konstrukcji 

bądź główną ofiarą zmian. 

W jaki sposób różnicowanie integracji europejskiej na skutek kryzysu 

wpływa na spójność stanowiska Unii i jej efektywność w stosunkach zewnętrz-

nych? Na ile Europa jest w stanie sprostać wyzywaniu jedności w polityce 

zagranicznej w dobie rosnących napięć i podziałów wśród państw członkow-

skich? W jakim kierunku zmierza europejska integracja? Jakie są możliwe 

scenariusze i jak przekładają się one na pozycję Europy w wielobiegunowym 

świecie oraz na zakres współdziałania z USA na arenie międzynarodowej?

3.2. Zróżnicowana integracja

Zarówno idea, jak i praktyka zróżnicowanej lub elastycznej integracji (diffe-
rentiated/flexible integration) nie są w Unii Europejskiej nowym zjawiskiem. 

Z reguły uznaje się, że umożliwiają one postęp na drodze integracji, w sytuacji 

gdy jest on blokowany przez część państw członkowskich ze względu na brak 

woli politycznej, dyktowany względami polityki wewnętrznej, bądź też nie-

możliwą do pokonania różnorodność interesów wśród państw członkowskich6. 

Z jednej strony elementy zróżnicowania znalazły się już w traktatach rzym-

skich z 1957 roku, z drugiej jednak zjawisko to stało się szczególnie widocz-

ne od początku lat 90. XX wieku w związku ze wzrostem różnorodności UE 

w wyniku kolejnych rozszerzeń oraz coraz częstszym przenoszeniem kompe-

tencji na poziom unijny przy jednoczesnym ograniczaniu prawa weta państw 

członkowskich w Radzie Unii Europejskiej7. 

5 D.E. Mix, The United States and..., s. 3. 
6 K. Holzinger, F. Schimmelfennig, Differentiated Integration in the European Union: Many Con-

cepts, Sparse Theory, Few Data, „Journal of European Public Policy”, marzec 2012, t. 19, nr 2, 

s. 293. 
7 Zob. R. Adler-Nissen, Opting-out of an Ever Closer Union: The Integration Doxa and the Manage-

ment of Sovereignty, „West European Politics”, wrzesień 2011, t. 34, nr 5, s. 1092. 
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Zróżnicowanie procesu integracji może przybierać różne formy: w zależno-

ści od tego, czy mówimy o zróżnicowaniu stałym czy czasowym, przewidzia-

nym traktatami o UE czy tworzonym poza formułą traktatową, dotyczącym 

wyłącznie krajów członkowskich lub też integrującym kraje niebędące człon-

kami UE. W efekcie można wyróżnić zróżnicowanie na trzech poziomach: 

• prawa wtórnego (przewidziana traktatowo możliwość wynegocjowania 

derogacji czy okresów przejściowych dla poszczególnych państw członkow-

skich lub sektorów gospodarki),

• prawa pierwotnego (mające status wyjątków derogacje na rzecz poszcze-

gólnych państw członkowskich, zwykle ujęte w formie protokołów i będące 

efektem międzyrządowych negocjacji),

• modelu integracji dotyczącego większej liczby państw i o szerokim za-

kresie sektorowym lub międzysektorowym8. 

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym tekście jest ów trzeci, syste-

mowy poziom zróżnicowania.

Do podstawowych wariacji w ramach tak pojętej zróżnicowanej integracji 

zalicza się między innymi następujące koncepcje: 

• Europa wielu prędkości, 

• twarde jądro i koncentryczne kręgi, 

• Europa à la carte9. 

Integracja w ramach Europy wielu prędkości dotyczy wyłącznie państw 

członkowskich i odbywa się w ramach traktatów. Chodzi tutaj głównie o zróż-

nicowanie czasowe: niektóre państwa decydują się na ściślejszą integrację 

w określonych dziedzinach wcześniej, inne – później. Idea europejskiego ją-

dra i okalających je kręgów zakłada ścisłą unię polityczną pomiędzy częścią 

krajów członkowskich tworzących rodzaj federacyjnej awangardy, podczas gdy 

pozostałe kraje członkowskie oraz niektóre kraje trzecie (sąsiedzkie) tworzą 

kolejne kręgi, preferując luźniejsze formy integracji lub udział tylko w niektó-

rych politykach. Warto pamiętać, że decyzje dotyczące unii politycznej podej-

mowane są tylko przez państwa należące do twardego jądra. Wreszcie Europa 

à la carte to formuła sektorowej współpracy, gdzie poszczególne państwa ko-

operują ze sobą w różnych konfiguracjach członkowskich i wyłącznie za po-

mocą procedur międzyrządowych. 

Tendencja do różnicowania stopniowo wzrastała wraz z postępem proce-

sów integracyjnych. Poszerzanie Unii (widening) wzmacniało bowiem róż-

norodność, pogłębianie (deepening) zaś stopniowo wzmacniało sprzeciw wo-

bec dalszego transferu kompetencji na poziom europejski. W latach 50. i 60. 

XX wieku projekt integracyjny był ograniczony terytorialnie i funkcjonalnie, 

8 M. Avbelj, Differentiated Integration – Farewell to EU-27?, „German Law Journal” 2013, t. 14, 

nr 1, s. 193–195. 
9 K. Holzinger, F. Schimmelfennig, Differentiated Integration..., s. 294. 
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a jednocześnie Wspólnota Europejska charakteryzowała się dość wysokim 

poziomem spójności. Procesy różnicowania znacząco przyśpieszyły na począt-

ku lat 90. wraz z wejściem w życie porozumienia z Schengen oraz Traktatu 

z Maastricht. Funkcjonalna oraz terytorialna ekspansja UE radykalnie zwięk-

szyła różnorodność polityk, aktorów i interesów10, co doprowadziło do powie-

lenia derogacji, wyłączeń, zastrzeżeń i okresów przejściowych, zarówno na po-

ziomie prawa wtórnego, jak i pierwotnego.

Skoro różne formy elastycznej integracji nie są Unii Europejskiej obce, 

powstaje pytanie o specyfikę i szczególne znaczenie aktualnie zachodzących 

procesów. Dlaczego różnicowanie wokół strefy euro ma charakter szczególny 

i jest jakościowo odmienne od tendencji do różnicowania w przeszłości? Unia 

Europejska konfrontuje się z bezprecedensowym w swej historii kryzysem. 

Kryzys finansowy przekształcił się w kryzys gospodarczy, a także w kryzys po-

lityczny i symboliczny – legitymizacji władzy. Wspólna waluta stanowiła bo-

wiem dotąd symbol unijnej siły i jedności oraz fundament nie tylko gospodar-

czego, ale i społecznego wymiaru integracji11. Kryzys, dotyczący samej istoty 

konstrukcji UE, obnażył niemożność utrzymywania unii gospodarczej i waluto-

wej w jej szczątkowej formie oraz unaocznił konieczność wzmocnienia koordy-

nacji polityk gospodarczych państw członkowskich oraz zacieśnienia integracji 

w kierunku unii bankowej i fiskalnej, a co za tym idzie – unii politycznej. 

Kryzys wymusza redukcję funkcjonującego dotychczas wertykalnego zróż-

nicowania między poszczególnymi wymiarami polityki makroekonomicznej: 

monetarnej, bankowej, fiskalnej i budżetowej. Jak, na gruncie teorii integra-

cji europejskiej, wyjaśnić znaczące wzmocnienie integracji w sferze fiskalnej 

z jednej strony oraz rosnące zróżnicowanie horyzontalne pomiędzy poszcze-

gólnymi państwami członkowskimi z drugiej? 

Z punktu widzenia podejścia międzyrządowego koszty wyjścia ze strefy 

euro Grecji, Hiszpanii czy Włoch byłyby tak wysokie dla wszystkich zaanga-

żowanych aktorów, że pogłębienie integracji jest racjonalną strategią minima-

lizacji strat i maksymalizacji zysków w średnim i długim okresie. Pogłębienie 

integracji jest logiczną konsekwencją rosnącej współzależności oraz prob-

lemów z egzekwowaniem międzyrządowych ustaleń w ramach paktu stabil-

ności i wzrostu. Z drugiej jednak strony preferencje państw członkowskich 

w kwestii kształtu unii fiskalnej znacząco się różnią. Kraje Północy propagują 

dyscyplinę fiskalną, drastyczne oszczędności budżetowe i ścisły ponadnarodo-

wy nadzór nad budżetami narodowymi. Z kolei kraje Południa widzą ratunek 

w ekspansjonistycznej polityce prowzrostowej oraz we wprowadzeniu unii 

transferowej na poziomie europejskim (chociażby w formie euroobligacji)12.

10 D. Leuffen, B. Rittberger, F. Schimmelfennig, Differentiated Integration: Explaining Variation 
in the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills Basingstoke 2013, s. 26–27. 

11 M. Avbelj, Differentiated Integration..., s. 202–203. 
12 Zob. D. Leuffen, B. Rittberger, F. Schimmelfennig, Differentiated Integration..., s. 165. 
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W optyce funkcjonalistycznej kryzys strefy euro ma charakter endogenny 

(nawet jeśli impuls przyszedł z zewnątrz) i wynika z połowicznej integracji 

makroekonomicznej. Pogłębienie integracji fiskalnej stanowi klasyczny przy-

padek mechanizmu spill-over. W tym kontekście warto zauważyć, że niejako 

w opozycji do stanowiska realistycznego preferencje największego państwa 

członkowskiego, czyli Niemiec, odegrały istotną rolę nie tyle w kwestii pod-

jęcia decyzji o dalszej integracji, ile w kwestii sposobów jej przeprowadzenia. 

Przy tym Niemcy kilkakrotnie w czasie kryzysu musiały ustąpić pod presją 

rozwoju wydarzeń w krajach Południa i odstąpić od pierwotnych zamiarów 

niefinansowania pomocy dla zadłużonych członków strefy euro13. 

Warto pamiętać, że różnicowanie integracji oparte na strefie euro zostało 

traktatowo wzmocnione poprzez wprowadzenie w traktacie lizbońskim posta-

nowień dotyczących instytucjonalizacji Eurogrupy. Swoistą nową jakość wpro-

wadza jednak Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej 
i walutowej z marca 2012 roku, zwany paktem fiskalnym. Pakt ten doprowa-

dził do podziału państw UE na trzy grupy: ściśle integrującą się strefę euro 

(UE17), państwa, które są stronami paktu, ale nie są członkami strefy euro 

(Szwecja, Dania, Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa i Łotwa), oraz pań-

stwa, które nie są jego stroną (Wielka Brytania i Republika Czeska). 

Traktat tworzy instytucję nieformalnego szczytu przywódców państw stre-

fy euro, który odbywa się w razie potrzeby, ale co najmniej dwa razy w roku. 

Strony traktatu, których walutą nie jest euro, mogą uczestniczyć tylko w nie-

których debatach podczas posiedzeń szczytu, ale muszą być na posiedzenie 

zapraszane co najmniej raz w roku (art. 12.3). Przewodniczącego szczytu, 

na kadencję tożsamą z kadencją przewodniczącego Rady Europejskiej, wybie-

rają wyłącznie szefowie państw i rządów, których walutą jest euro. Za przy-

gotowanie szczytu odpowiedzialny jest jego przewodniczący oraz Eurogrupa, 

co w praktyce eliminuje z fazy przygotowawczej przedstawicieli państw, które 

nie należą do strefy euro. Przewodniczący szczytu informuje o przygotowa-

niach i wynikach posiedzeń zarówno państwa sygnatariuszy paktu, których 

walutą nie jest euro, jak i państwa członkowskie UE, które paktu nie podpi-

sały14. Trudno przy tym precyzyjnie określić konsekwencje utrwalenia tych 

podziałów, wskazuje się jednak między innymi na groźbę rozwarstwienia 

wspólnego rynku, marginalizację ponadnarodowych instytucji czy utworzenie 

odrębnego budżetu dla strefy euro15. 

W Unii wzrasta różnorodność, ale też na skutek kryzysu w strefie euro rośnie 

presja na dalsze przenoszenie kompetencji na poziom unijny, dlatego nieunik-

13 Tamże, s. 173. 
14 Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, Bruksela, 2 marca 

2012, http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf  [dostęp 6 czerw-

ca 2013]. 
15 K. Barysch, A Multi-tiered Europe? The Political Consequences of the Euro Crisis, Report from the 

Allianz – CER Forum, Centre for European Reform, Brussels 2012. 
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nione wydaje się pogłębienie zróżnicowania. Zróżnicowana integracja jest w tej 

sytuacji jedyną strategią redukowania napięcia między poszerzaniem i pogłę-

bianiem. Rośnie funkcjonalna presja na dalsze pogłębianie integracji ale też 

rośnie jej upolitycznienie, europejska integracja zaś przestaje być już wyłącz-

nie procesem biurokratycznym. Każdy nowy krok na drodze integracji niesie 

więc znaczące koszty polityczne dla poszczególnych państw członkowskich, 

co w konsekwencji oznacza nasilenie trendu dalszego różnicowania integracji16. 

Tendencje populistyczne narastają zarówno w krajach Północy (sprzeciw 

wobec „unii transferowej” w Niemczech, Niderlandach czy Finlandii), zmu-

szonych do pomocy finansowej krajom zadłużonego Południa, jak i na Połud-

niu (Grecja, Hiszpania czy Włochy) zmuszanym przez Północ do drakońskich 

w odczuciu społecznym oszczędności. Tendencje te uzupełniają brytyjskie 

dążenia do rozluźnienia więzów integracyjnych. Warto pamiętać, że premier 

Wielkiej Brytanii David Cameron obiecał eurosceptycznemu elektorato-

wi uzależnienie swej zgody na jakiekolwiek zmiany traktatowe na poziomie 

UE od renegocjacji warunków brytyjskiego członkostwa oraz przeprowadze-

nie referendum na temat dalszego członkostwa w Unii w 2017 roku. W lipcu 

2012 roku brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało „prze-

gląd unijnych kompetencji”, co odebrano jako zapowiedź wycofania się Wiel-

kiej Brytanii z części wspólnych polityk, takich jak usługi finansowe, sprawy 

społeczne, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne17. Z kolei w przemówieniu 

ze stycznia 2013 roku premier Cameron wzywał do zaakceptowania zróżnico-

wania i większej elastyczności w europejskim projekcie integracyjnym, gdzie 

zaangażowanie poszczególnych państw wykraczające poza respektowanie re-

guł wspólnego rynku ma być wyrazem ich gotowości i woli współpracy w ra-

mach poszczególnych polityk, a nie przymusu ze strony centrum. Pogłębieniu 

integracji rozumianemu jako pogłębienie centralizacji Cameron przeciwstawił 

wizję „unii elastycznej” (flexible union)18. 

Kryzys strefy euro bezlitośnie obnażył wszystkie paradoksy i słabości euro-

pejskiego projektu integracyjnego. Jednocześnie podziały między państwami 

członkowskimi są coraz głębsze19, dotychczasowe zaś metody akomodacji róż-

nic okazują się nieskuteczne i niewystarczające, a w konsekwencji niechyb-

16 D. Leuffen, B. Rittberger, F. Schimmelfennig, Differentiated Integration..., s. 267–268. 
17 Zob. T. Valasek, What Central Europe Thinks of Britain and Why, Centre for European Re-

form, 16 lipca 2012, http://centreforeuropeanreform.blogspot.com [29 maja 2013]; C. Grant, 

Germany’s Plans for Treaty Change and What They Mean for Britain, Centre for European Re-

form, 28 marca 2013, http://www.cer.org.uk [dostęp 29 maja 2013]. 
18 David Cameron’s EU Speech – Full Text, „The Guardian”, 23 stycznia 2013, http://www.guar-

dian.co.uk/politics/2013/jan/23/david-cameron-eu-speech-referendum [dostęp 29 maja 2013]. 
19 Więcej na temat rosnących podziałów między państwami członkowskimi oraz granic wspól-

notowości i solidarności w Unii Europejskiej: A.K. Cianciara, Wielobiegunowa Europa w wie-
lobiegunowym świecie: szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego?, Instytut Studiów Poli-

tycznych PAN, Warszawa 2012, s. 15–28. 
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nie muszą prowadzić do znaczącej redefinicji kształtu europejskiego projek-

tu integracyjnego. Przy tym w państwach europejskich nie widać tendencji 

do konfrontacji, ale raczej do europejskiej współpracy na nowych warunkach, 

lepiej odpowiadających redefiniowanym interesom. 

3.3. Scenariusze ewolucji europejskiego projektu integracyjnego

Jaki kształt przybierze Unia Europejska pod wpływem opisanych tendencji 

i procesów w ciągu najbliższych kilku bądź kilkunastu lat? Poniżej rozpatry-

wane są trzy modelowe scenariusze: 

• europejska federacja,

• twarde jądro i koncentryczne kręgi,

• integracja à la carte. 
Wskazują one na pewne trendy i czynniki zmian, które to elementy mogą 

być pomocne w identyfikowaniu kierunków zmiany oraz w planowaniu strate-

gicznych reform projektu integracyjnego. 

Scenariusz federacyjny zakłada, że wysiłki podejmowane na rzecz przeciw-

działania skutkom kryzysu zadłużenia doprowadzą stopniowo do zawarcia unii 

bankowej, fiskalnej oraz faktycznej unii gospodarczej pomiędzy krajami strefy 

euro. Taka konstrukcja doprowadzi następnie do stworzenia unii politycznej. 

Procesy stabilizacji i federalizacji strefy euro wpłyną mobilizująco na państwa 

członkowskie, które jeszcze do niej nie należą, by zintensyfikowały starania 

na rzecz spełnienia kryteriów akcesji. Jednocześnie część państw, w tym zwłasz-

cza Wielka Brytania, przeciwna pogłębianiu integracji w kierunku federalizacji, 

najprawdopodobniej wystąpi z Unii Europejskiej bądź zrezygnuje z udziału 

w większości polityk. Wystąpienie z UE nie musi oznaczać izolacji, ale na przy-

kład przynależność do strefy wolnego handlu oraz niektórych elementów wspól-

nego rynku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku członkostwa Norwegii 

w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Utworzenie federacji oznacza zatem 

wykluczenie z niej niektórych członków dotychczasowej Unii. Tak znaczą-

ce pogłębienie procesu integracyjnego wyklucza również kontynuację procesu 

rozszerzenia, który prowadziłby do dalszego wzrostu zróżnicowania członków. 

W okresie przejściowym będziemy mieli do czynienia z modelem Europy dwóch 

prędkości, gdzie kraje strefy euro tworzące federację będą daleko bardziej za-

awansowane w procesie integracji niż kraje dopiero do federacji aspirujące. 

Scenariusz europejskiego twardego jądra (core Europe) i otaczających je 

koncentrycznych kręgów (concentric circles) zakłada znaczące pogłębienie in-

tegracji w ramach strefy euro, podczas gdy pozostałe państwa członkowskie 

Unii charakteryzować się będą zróżnicowanymi wzorami zaangażowania w po-

szczególne polityki unijne, w zależności od własnych preferencji i zdolności. 

W ramach tego scenariusza dopuszcza się także rozpad strefy euro, czego 
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efektem byłoby osłabienie europejskiego jądra i dalszy wzrost zróżnicowania 

w ramach okalających je kręgów, do których mogłaby należeć nawet więk-

szość państw członkowskich UE. Wówczas ściślejsza integracja postępować 

będzie w ramach niewielkiej, ale spójnej grupy państw skupionych wokół 

Niemiec i Francji. Owo twarde jądro mogłoby obejmować nie tylko ścisłą in-

tegrację gospodarczą i fiskalną, ale także jednolitą politykę wewnętrzną i mi-

gracyjną. Pozostałe kraje członkowskie dotychczasowej Unii uczestniczyłyby 

w poszczególnych politykach w zależności od swoich preferencji, tworząc ko-

lejne kręgi zaangażowania w proces integracji. Przystąpienie do owych krę-

gów, w tym do twardego jądra, zależałoby od woli politycznej danego pań-

stwa oraz od spełnienia określonych kryteriów. Taka konstrukcja stanowiłaby 

szansę na integrację i zbliżenie ze strukturami europejskimi krajów kandydu-

jących i sąsiedzkich. Zapewniałaby udział w części wspólnych polityk, wraz 

z adekwatnym udziałem w procesie decyzyjnym, co pozwoliłoby na pokona-

nie impasu w polityce rozszerzenia i w polityce sąsiedztwa. Z jednej strony 

zatem scenariusz ten zakłada powstanie bardzo skomplikowanej geometrii po-

litycznej, z drugiej jednak umożliwia realizację elastycznych form regionalnej 

integracji na peryferiach. Należy jednak liczyć się z tym, że będzie on pro-

wadzić do wzrostu napięcia między centrum (jądrem) i peryferiami (kręgami), 

co w konsekwencji może wzmocnić konkurencyjność względem kooperacyj-

ności w relacjach między państwami europejskimi. 

Wreszcie trzeci scenariusz przewiduje najluźniejszą formułę integracji: à la 
carte. Powoduje ona marginalizację traktatowo określonych instytucji ponad-

narodowych i współpracę grup państw w wybranych obszarach na zasadzie 

koordynacji międzyrządowej. W efekcie zakłada się faktyczną dezintegrację 

dotychczasowych struktur i instytucji unijnych oraz wyłonienie się bloków 

państw podejmujących ścisłą współpracę na przykład w dziedzinie polityki 

gospodarczej bądź zagranicznej czy obronnej. W czystej postaci scenariusz ten 

wydaje się jednak stosunkowo mało prawdopodobny. Należy raczej domnie-

mywać, że projekt wspólnotowej integracji ograniczy się do reguł wspólnego 

rynku (tzw. integracja negatywna mająca na celu eliminację barier regulacyj-

nych), w pozostałych dziedzinach zaś (polityka monetarna, budżetowa, spo-

łeczna, obronna, klimatyczna i ochrony środowiska) poszczególne państwa 

będą współpracować w małych grupach, koalicjach chętnych powoływanych 

ad hoc, w zależności od woli politycznej oraz swoich możliwości i zasobów. 

3.4. Uwarunkowania pozycji Unii Europejskiej
 w zmieniającym się ładzie globalnym

Zanim podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób każdy 

z powyższych scenariuszy przekłada się na stosunki i współpracę trans-
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atlantycką, należy się zastanowić, jakie szanse i wyzwania dla pozycji UE 

w świecie niesie każdy z nich. Pamiętajmy również, że ład międzynarodowy 

podlega radykalnym zmianom na skutek osłabienia pozycji Stanów Zjedno-

czonych i Unii Europejskiej w efekcie kryzysu gospodarczego oraz rosnącej 

roli nowych mocarstw globalnych i regionalnych. Nie sposób zatem rozpatry-

wać ewolucji roli Unii Europejskiej w świecie bez odwołania do najważniej-

szych trendów wyznaczających zmiany w globalnej równowadze sił. Do tren-

dów tych zaliczam: 

• interakcję współpracy (dyktowanej współzależnością) i konfrontacji 

(dyktowanej konkurencją) w wielobiegunowym świecie; 

• wyłanianie się G2 (USA i Chiny) jako głównych rozgrywających na are-

nie globalnej oraz oscylowanie polityki Stanów Zjednoczonych „między Pacy-

fikiem i Atlantykiem”; 

• regionalizację, gdzie centrum globalnego rozkładu sił odsuwa się od Za-

chodu (USA i Europy), a najsilniejsi aktorzy współtworzą formy integracji re-

gionalnej, które następnie kształtują ład na poziomie globalnym20. 

Fundamentalnym wyzwaniem zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla 

Stanów Zjednoczonych jest przyszłość zachodniego multilateralizmu. W tym 

kontekście pojawia się kluczowe pytanie, na ile możliwa jest adaptacja zdomi-

nowanych przez USA i UE instytucji międzynarodowych do aspiracji nowych 

mocarstw, a na ile realna jest alternatywa, gdzie rosnąca asertywność Chin, In-

dii, Brazylii itd. doprowadzi do erozji systemu. Zgodnie z podejściem instytu-

cjonalnym prawdopodobna jest pod pewnymi warunkami socjalizacja nowych 

graczy, jednak podejście realistyczne wskazuje, że wielobiegunowość prowa-

dzi do erozji multilateralizmu, instytucje międzynarodowe bowiem potrzebują 

hegemona, której to roli Stany Zjednoczone nie są już w stanie odgrywać21. 

Jak wskazują badacze, integracja nowych mocarstw do zachodniego syste-

mu instytucji multilateralnych zależy w dużej mierze od samych Europejczy-

ków oraz od kształtu, jaki przybierze proces integracji, szczególnie w ramach 

strefy euro22. Dobrym przykładem jest tutaj dyskusja nad reformą Międzyna-

rodowego Funduszu Walutowego (MFW), w którego Radzie Wykonawczej 

państwa UE dysponują miażdżącą przewagą głosów nad innymi aktorami. 

W świetle konsekwencji kryzysu gospodarczego nie dziwi dążenie mocarstw 

wschodzących do reformy instytucji multilateralnych w taki sposób, by człon-

20 Zob. M. Landesmann, The Economic Crisis and Its Effects on the EU’s Global Role, Hellenic 

Foundation for European and Foreign Policy, 9th European Seminar: Global Europe in 

a Changing World: How to Avoid Irrelevance, Poros, 21–24 czerwca 2012, s. 2–3. 
21 R. Youngs, Europe’s Decline and Fall: The Struggle against Global Irrelevance, Profile Books Ltd, 

London 2010, s. 6–14 . 
22 J. Wouters, S. Van Kerckhoven, The International Monetary Fund, w: K.E. Jorgensen, 

K.V. Laatikainen (red.), Routledge Handbook on the European Union and International Institu-
tions: Performance, Policy, Power, Routledge, London – New York 2013, s. 229.
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kostwo w nich odzwierciedlało zmieniający się globalny układ sił. Pierwszy 

krok został zrobiony w 2010 roku, kiedy, przy aprobacie i poparciu USA, do-

konano transferu około 5% głosów europejskich do państw i regionów naj-

bardziej niedoreprezentowanych. Na przykład w okresie poprzedzającym 

reformę tylko kraje Beneluksu dysponowały w MFW silniejszym głosem niż 

Chiny, natomiast po jej wprowadzeniu państwa UE w dalszym ciągu dyspo-

nują ośmiokrotnie większą liczbą głosów niż Chiny, choć PKB Chin stanowił 

w 2011 roku 40% unijnego PKB. Co więcej, państwa europejskie dysponują 

obecnie niemal dwa razy większą liczbą głosów niż USA, mimo że PKB Unii 

Europejskiej w 2011 roku był o zaledwie 14% większy niż PKB Stanów Zjed-

noczonych. 

Pragmatyczna strategia rządu amerykańskiego, mająca na celu utrzymanie 

nowych potęg w ramach zaprojektowanych przez USA międzynarodowych 

instytucji, realizowana jest kosztem osłabienia nieprzystającej już do rzeczy-

wistości pozycji państw europejskich. USA i państwa UE nie są zjednoczone 

w obronie dotychczasowej pozycji Zachodu. O ile wspólnie bronią swoich in-

teresów na forum Światowej Organizacji Handlu, opierając się reformie reżi-

mu handlowego w sektorze rolnictwa, o tyle na forum MFW USA wywierają 

presję na Europejczyków, by zgodzili się na reformy przeprowadzane ich kosz-

tem23. Tymczasem im bardziej narasta zróżnicowanie w Europie, tym mniej-

sze są szanse na poparcie przez państwa UE reform w instytucjach globalnych. 

Tym większa też frustracja USA, utrzymanie bowiem atlantyckich wpływów 

zależy od umiejętności zachęcenia innych graczy do wspierania liberalne-

go ładu w ramach formuły kooperatywnej wielobiegunowości i zniechęcenia 

ich do tworzenia alternatywnych instytucji regionalnych i globalnych, co pro-

wadziłoby do wzmocnienia wielobiegunowości konfrontacyjnej. 

Wskazuje się, że decydujące znaczenie dla wyznaczenia nowej równowagi 

sił będzie miała relacja między multilateralizmem, wielobiegunowością a in-

teresami nowych mocarstw. O ile amerykański unilateralizm ustąpił miejsca 

strategii angażowania nowych mocarstw w istniejący system, to głoszony przez 

Unię multilateralizm przekształcił się w obronę formalnie mocarstwowej po-

zycji wobec spadku realnego znaczenia24. Tymczasem coraz częściej pojawiają 

się głosy, że utworzenie jednolitej unijnej reprezentacji w MFW, Banku Świa-

towym i innych instytucjach skompensowałoby utratę głosów oraz ich prze-

niesienie na rzecz nowych graczy. Jak podkreśla między innymi Nicole Gne-

sotto, globalizacja konfrontuje Europejczyków nie tyle z ryzykiem zmierzchu, 

ile z prawie matematyczną marginalizacją, to bowiem właśnie państwa Unii 

23 J.G. Ikenberry, T. Wright, Rising Powers and Global Institutions, Washington 2008, s. 21–28, 

http://tcf.org [dostęp 4 czerwca 2013]. 
24 R. Kissack, The European Union and Multilateralism, w: K.E. Jorgensen, K.V. Laatikainen  

Routledge Handbook..., s. 410. 
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pokrywają koszty instytucjonalnych reform, które mają zrobić miejsce nowym 

potęgom – Chinom, Indiom czy Brazylii25. 

Większość analityków wskazuje na przesunięcie punktu ciężkości amery-

kańskiej polityki z Atlantyku na Pacyfik. Miałoby być ono dyktowane w dużej 

mierze frustracją Stanów Zjednoczonych związaną z europejską recesją gospo-

darczą, cięciami w wydatkach na obronę, niemożnością poradzenia sobie z kry-

zysem w strefie euro oraz utratą miękkiej siły i atrakcyjności modelu unijnego 

dla innych graczy26. Zbigniew Brzeziński jednak widzi podstawowy cel poli-

tyki amerykańskiej w stabilności euroazjatyckiej, która powinna być realizo-

wana zarówno poprzez kształtowanie szerszego i bardziej żywotnego Zacho-

du, jak i wspomaganie zrównoważenia rywalizacji rodzącej się na Wschodzie27. 

Główne wyzwanie dla globalnej stabilizacji geopolitycznej i najbardziej bez-

pośrednie zagrożenie międzynarodowe dla pozycji USA związane jest z kon-

tynentem euroazjatyckim, zwłaszcza z regionem Bliskiego Wschodu, Kaukazu 

i Azji Środkowej. Między amerykańskim zaangażowaniem w Azji i w Europie 

nie ma zatem sprzeczności ani elementu konkurencji: USA muszą wypraco-

wać politykę dostosowaną do wyzwań po obu stronach Eurazji.

Temu celowi podporządkowane były działania dyplomacji amerykańskiej 

w latach 2012–2013. Jakkolwiek wizja Europy jako politycznego i militarne-

go gracza wagi ciężkiej staje się na skutek jej wewnętrznego kryzysu coraz 

bardziej iluzoryczna, to jednak Unia pozostaje globalną potęgą handlową, i to 

właśnie w tej dziedzinie należy upatrywać potencjału dla wzmocnienia jednoś-

ci Zachodu poprzez ustanowienie pogłębionej strefy wolnego handlu w od-

niesieniu do towarów, usług i inwestycji. Z drugiej strony nieformalny szczyt 

przywódców USA i Chin, który odbył się na początku czerwca 2013 roku 

w Kalifornii, wskazuje na zacieśnianie dialogu amerykańsko-chińskiego na te-

mat podstawowych wyzwań dotyczących kwestii bezpieczeństwa regionalnego 

w Azji (Półwysep Koreański, konflikt chińsko-japoński na Morzu Południowo-

chińskim itd.) oraz pogłębienia współpracy gospodarczej, szczególnie w dzie-

dzinie handlu i inwestycji28. 

25 N. Gnesotto, Przyszłość Europy strategicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, War-

szawa 2012, s. 170–171. 
26 Zob. Vaïsse J., Renisson S. (et al.), European Foreign Policy Scoreboard 2013, European Coun-

cil on Foreign Relations, London 2013, s. 59–60.
27 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2013, s. 181. 
28  Zob. D.H. Paal, US–China Summit: Time to Make History, Carnegie Endowment for Interna-

tional Peace, 4 czerwca 2013, http://carnegieendowment.org [dostęp 6 czerwca 2013]; I. Sto-

ne Fish, Realpolitik and Spinning the US–China Summit, „The New York Times”, 12 czerwca 

2013, http://www.nytimes.com [dostęp 13 czerwca 2013]; D. Roberts, T. Branigan, Obama 
Heads for US–China summit with High Hopes for Progress, „The Guardian”, 6 czerwca 2013, 

http://www.guardian.co.uk [dostęp 13 czerwca 2013]. 
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Pozycję Unii Europejskiej w ewoluującym rozkładzie sił determinuje rów-

nież jej aktywność polityczna i militarna. W tym kontekście analitycy podkre-

ślają zwykle konieczność stworzenia bardziej zwartego związku politycznego, 

ze wspólną polityką zagraniczną i zdolnością do wspólnej obrony. Jednocześ-

nie wskazuje się, że Europa pozostanie projektem niedokończonym, jeśli 

nie przyjmie Turcji i nie otworzy się politycznie ani gospodarczo na Rosję. 

Tylko poszerzony „Zachód” może bowiem zakotwiczyć stabilność ewoluu-

jącej Eurazji29. W tym kontekście wysuwane są liczne propozycje dotyczące 

zarówno poziomu euroatlantyckiego, jak i kontynentalnego. W pierwszym 

przypadku mamy do czynienia z wizją Euroatlantyckiej Wspólnoty Bezpie-

czeństwa, do utworzenia której kluczem zdaje się pokonanie nieufności na 

linii USA–Rosja oraz stworzenie między innymi wspólnego systemu obrony 

rakietowej30. Propozycją w skali kontynentu europejskiego jest zainicjowanie 

nieformalnego trialogu Unia Europejska–Turcja–Rosja na temat bezpieczeń-

stwa, który w perspektywie doprowadziłby do stworzenia europejskiego pla-

nu działań na rzecz bezpieczeństwa (głównie w celu redukcji tendencji de-

stabilizacyjnych w obrębie europejskich peryferii), a w dłuższej perspektywie 

– do podpisania nowego europejskiego traktatu o bezpieczeństwie31. 

W świetle rozważań zawartych w niniejszym tekście jednoczesne pogłębie-

nie i poszerzenie Unii Europejskiej nie wydaje się jednak możliwe bez zna-

czącego zróżnicowania procesu integracji, zarówno w wymiarze horyzontalnym 

(państwa członkowskie), jak i wertykalnym (obszary polityki). Różnicowanie 

integracji nie musi jednak oznaczać niezdolności państw europejskich do po-

dejmowania odpowiedzialności w dziedzinie „twardego bezpieczeństwa” oraz 

do odgrywania roli realnego partnera Stanów Zjednoczonych. Polityczna ak-

ceptacja obiektywnie istniejących podziałów w łonie Unii oraz zwrot ku for-

mom wzmocnionej współpracy w dziedzinie europejskiej polityki bezpieczeń-

stwa i obrony (permanentnej ustrukturyzowanej współpracy zgodnie z literą 

traktatu lizbońskiego) może stanowić szansę na stworzenie europejskiego fila-

ru NATO. Jest to szczególnie istotne, w sytuacji gdy Stany Zjednoczone syg-

nalizują wolę przyjęcia roli „zwykłego” członka Sojuszu, nie zaś domyślne-

go lidera, i wspierają tylko poszczególne operacje (kazus Libii), nie biorąc 

za nie pełni politycznej odpowiedzialności32. 

29 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja..., s. 182. 
30 Zob. W. Ischinger, I. Ivanov, S. Nunn (red.), Towards a Euro-Atlantic Security Community, 

Final Report of the Euro-Atlantic Security Initiative, Carnegie Endowment for International 

Peace, Washington 2012, s. 7–8. 
31 I. Krastev, M. Leonard, The Spectre of Multi-polar Europe, European Council on Foreign Re-

lations, październik 2010, s. 63–66, http://www.ecfr.eu [dostęp 30 maja 2013]. 
32 T. Valasek, Introduction, w: T. Valasek (red.), All Alone? What US Retrenchment Means for Eu-

rope and NATO, Centre for European Reform, marzec 2012, www.cer.org.uk, s. 1–3 [dostęp 

12 czerwca 2013]. 
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Kiedy w związku z podziałami i różnicami interesów oraz sposobów ich 

realizacji federalizacja europejskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa 

i obronnej, a dzięki temu stworzenie unijnego filaru NATO wydaje się 

mało prawdopodobne, alternatywą jest akceptacja rzeczywistości w formule 

NATO à la carte, jak miało to już miejsce w Libii, gdzie w praktyce 8 z 28 

sojuszników uczestniczyło w operacji wojskowej33. Bardziej jednak pożądaną 

i efektywną formułą europejskiego filaru bezpieczeństwa byłaby wzmocniona 

współpraca kilku lub kilkunastu państw europejskich zdecydowanych przejąć 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu i jego sąsiedztwa. NATO 

ewoluowałoby wówczas w kierunku regionalnej organizacji bezpieczeństwa, 

gdzie UE mogłaby liczyć na wsparcie (i tylko wsparcie!) USA w prowadzeniu 

operacji mających zapewnić bezpieczeństwo w Europie i w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie34. 

3.5. Scenariusze ewolucji stosunków transatlantyckich

Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych najbardziej pożądanym partne-

rem byłaby Unia głębiej zintegrowana, cechująca się znacząco większą 

aktywnością o charakterze politycznym i militarnym oraz zdeterminowana 

do rozszerzenia swych granic i wpływów w kierunku wschodnim i południo-

wo-wschodnim. Dotychczasowa analiza procesów różnicowania integracji 

wskazuje jednak wyraźnie, że dalsze rozszerzenie powoduje rozbicie wię-

zów między poszczególnymi państwami. Unia stałaby się bytem jeszcze bar-

dziej skomplikowanym i zróżnicowanym, mającym coraz większe problemy 

z występowaniem na arenie międzynarodowej jako jednolity aktor. Z drugiej 

strony różne formy elastycznej integracji w ramach wzmocnionej współpracy 

czy tzw. koalicji chętnych mogą uczynić Europę bardziej dynamicznym part-

nerem Stanów Zjednoczonych w ich działaniach na rzecz zapewnienia global-

nej stabilności. 

Zgodnie z pierwszym scenariuszem ukształtowanie się Europy federalnej, 

odbudowa konkurencyjności europejskiej gospodarki i wiarygodności euro 

przyczyni się do umocnienia więzi transatlantyckiej oraz wzmocni pozycję 

euroatlantyckich partnerów na arenie globalnej. Wypracowanie przez Unię 

jednolitej reprezentacji w międzynarodowych instytucjach ułatwi ich reformę 

oraz integrację wschodzących mocarstw w ramach liberalnego ładu globalne-

go, a tym samym podtrzymanie przywództwa Zachodu. Zreformowana Europa 

33 Zob. K. Schake, US Retrenchement is Right and Overdue, w: T. Valasek (red.), All Alone..., 
s. 22–24.

34 F. Heisbourg, The Defense of Europe: Towards a New Transatlantic Division of Responsibilities, 
w: T. Valasek (red.),  All Alone..., s. 27. 
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stanie się dla USA silniejszym i ważniejszym partnerem. Rola Wielkiej Bryta-

nii, pozostającej poza federacją, bliższa będzie w euroatlantyckiej wspólnocie 

pozycji Kanady. Niewątpliwie jednak wystąpienie Brytyjczyków z Unii zna-

cząco uszczupli jej potencjał w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Ponad-

to wykluczenie dalszego rozszerzenia UE na Wschód i obumieranie polityki 

sąsiedztwa oznaczałoby utratę przez Stany Zjednoczone potencjalnie ważnego 

partnera w regionie Kaukazu i Azji Centralnej. 

Przewidywany w drugim scenariuszu rozpad strefy euro poważnie osła-

biłby pozycję gospodarczą Europy, co uczyniłoby z niej dla Stanów Zjedno-

czonych partnera o niewielkim znaczeniu w globalnej grze interesów. Logika 

heterogenizacji Europy wobec utworzenia twardego jądra i okalających je krę-

gów o zróżnicowanym stopniu uczestnictwa w różnych wymiarach integracji 

znacznie skomplikuje współpracę z Europejczykami w instytucjach między-

narodowych. W konsekwencji zostaną oni pozbawieni wpływu na większość 

kluczowych decyzji, które podejmowane będą raczej w logice zmiennych so-

juszy zawieranych ad hoc przez USA i nowe mocarstwa. Jednocześnie formuła 

selektywnego zaangażowania i różnicowania wpływów między centrum i pery-

feriami umożliwi Unii utrzymanie wpływów regionalnych oraz otworzy nowe 

możliwości współpracy transatlantyckiej pomiędzy Unią Europejską, Turcją, 

Rosją i Stanami Zjednoczonymi. 

Fragmentacja Unii w formule integracji à la carte oznacza obstawanie 

państw europejskich przy aktualnie posiadanej pozycji w instytucjach mię-

dzynarodowych. W konsekwencji nieadekwatność wpływu mocarstw wscho-

dzących skłania je do tworzenia instytucji alternatywnych lub rozwiązań ad 
hoc, co znów prowadzi do wzrostu konkurencyjności w ramach ładu wielobie-

gunowego. Upowszechnienie współpracy w ramach „koalicji chętnych” kilku 

państw europejskich nie musi jednak wpływać negatywnie na gotowość Eu-

ropejczyków do aktywności w interesującej USA sferze „twardego” bezpie-

czeństwa. Efektem może być zawiązanie się w Europie koalicji państw, które 

wspólnie podejmują wysiłek militarny i przejmują odpowiedzialność za kwe-

stie strategiczne na kontynencie, stając się w dłuższej perspektywie pełno-

prawnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony zmienne 

konfiguracje partnerów współpracujących ze sobą w poszczególnych dziedzi-

nach otwierają przed pozostałymi mocarstwami nowe możliwości rozgrywania 

odmiennych interesów na kontynencie europejskim i wykorzystywania współ-

pracy z poszczególnymi państwami europejskimi lub grupami tych państw 

do osiągania partykularnych korzyści. Oznacza to najpewniej wzmocnienie 

pozycji Rosji i Chin wobec państw unijnych35. 

35 Zob. A.K. Cianciara, Wielobiegunowa Europa..., s. 70–71.
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3.6. Zakończenie

Wielu autorów postulujących odnowę partnerstwa euroatlantyckiego 

wskazuje, że tylko polityczna konsolidacja Unii Europejskiej adekwat-

nie wzmocni sojusz Zachodu i pozwoli na utrzymanie przywództwa USA i UE 

w świecie36. Im bardziej zintegrowana Unia, tym większa szansa na wywieranie 

przez Europejczyków realnego wpływu na politykę globalną i faktyczne part-

nerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Przeprowadzona w niniejszym tekście 

analiza ewolucji integracji UE dobitnie wskazuje jednak, że unia polityczna 

jest tylko jednym z możliwych scenariuszy i, jak się wydaje, ma stosunkowo 

niewielkie szanse na realizację. Ponadto federalizacja Unii, jakkolwiek funk-

cjonalna względem reformy instytucji międzynarodowych, prowadzi do wy-

kluczenia części państw członkowskich, szczególnie Wielkiej Brytanii, oraz 

uniemożliwia dalsze rozszerzenie, jak również aktywność w sferze polityki są-

siedztwa. Kontynuowanie rozszerzenia w przypadku zawiązania unii politycz-

nej nie jest już bowiem możliwe. Niewątpliwie obie tendencje nie są zgodne 

z interesami Stanów Zjednoczonych. 

Z kolei scenariusze dezintegracyjne osłabiają pozycję UE w instytucjach 

międzynarodowych oraz utrudniają ich reformę, a w konsekwencji integrację 

nowych mocarstw do istniejącego systemu multilateralnego, co jest znów prio-

rytetem USA. Umożliwiają również mocarstwom stosowanie wobec państw 

europejskich strategii „dziel i rządź” w szerszym nawet niż dotychczas zakre-

sie. Warto zaznaczyć, że same Stany Zjednoczone instrumentalizują i wzmac-

niają podziały między państwami członkowskimi w celu realizacji partykular-

nych interesów i nie zawsze zależy im na wypracowaniu przez UE wspólnego 

stanowiska. Na przykład reforma MFW kosztem Europejczyków pozwala USA 

na utrzymanie dominującej pozycji. Z drugiej strony omówione wyżej formy 

zróżnicowanej integracji pozwalają na elastyczne zaangażowanie wschodnich 

i południowo-wschodnich peryferii UE, co znów zgodne jest z preferencjami 

amerykańskimi. Również potencjał współpracy części państw europejskich 

w sferze militarnej w ramach formuły współpracy à la carte pokazuje, że zróż-

nicowana integracja nie jest procesem wyłącznie negatywnym i dysfunkcjo-

nalnym z punktu widzenia utrzymania dominującej pozycji w wielobieguno-

wym świecie przez partnerów euroatlantyckich. 

36 Zob. G. Grevi, The Interpolar World: A New Scenario, „Occasional Paper” 2009, nr 79, s. 37–

–38, http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/the-interpolar-world-a-new-scena-

rio [dostęp 4 czerwca 2013]; H. Mayer, The Long Legacy of Dorian Gray: Why the European 
Union Needs to Redefine Its Role in Global Affairs, „Journal of European Integration” 2008, t. 30, 

nr 1, s. 16; B. Simms, Towards a Mighty Union: How to Create a Democratic European Superpower, 

„International Affairs” 2012, t. 88, nr 1, s. 60. 
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Hard power kontra soft power:
amerykańska a europejska wizja

polityki zagranicznej.
Czy porozumienie jest możliwe?

Beata Piskorska

Amerykanie są z Marsa, a Europejczycy z Wenus.
Robert Kagan

4.1. Wprowadzenie

Od początku lat 90. XX wieku na arenie międzynarodowej możemy ob-

serwować zmiany strukturalne w systemie międzynarodowym, mają-

ce głęboki wpływ na redefinicję relacji pomiędzy głównymi graczami – Sta-

nami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Stosunki między tymi potęgami 

zawsze budziły szczególne zainteresowanie. Wynika to z ich potencjału go-

spodarczego i politycznego, jak i z charakteru stosunków łączących z jednej 

strony elementy ścisłej współpracy, a z drugiej daleko posuniętej rywalizacji. 

Na współczesne przekształcenia w relacjach transatlantyckich wpłynęły nowe 

uwarunkowania międzynarodowe powstałe po zakończeniu zimnej wojny, ta-

kie jak spadek zagrożenia ze strony ZSRR i w konsekwencji wzrost bezpie-

czeństwa na kontynencie europejskim, a jednocześnie umacnianie się pozycji 

Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony jednak można 

zauważyć, że współczesny świat stał się bardziej interaktywny, współzależny 

i niestabilny, a ogólne problemy ludzkości zaczęły wypierać tradycyjne zagro-

żenia międzynarodowe, przed którymi stanęły obecne mocarstwa, zmuszone 

do przeorientowania się na globalną współpracę. Wymusiło to potrzebę okre-

ślenia nowej formuły partnerstwa transatlantyckiego.
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Wraz z tymi przeobrażeniami kontynuowana jest długotrwająca debata na 

temat wyznaczników potęgi państw, transformacji instytucji i instrumentów 

używanych do regulowania stosunków międzynarodowych. W tę dyskusję 

wpisuje się również charakter stosunków transatlantyckich i ich wspólnej lub 

rozłącznej wizji postrzegania nowego ładu światowego opartego na zmienia-

jących się koncepcjach polityki zagranicznej, w którym nieustannie przeciw-

stawia się potęgę militarną potędze cywilnej czy normatywnej, pogłębienie 

poszerzeniu, a tożsamość narodową tożsamości europejskiej czy też świato-

wej. Zjawiska te wymuszają pogodzenie dwóch wymiarów potęgi: cywilnej 

i wojskowej, a wręcz skuteczne ich połączenie. Ze względu na nową jakość 

środowiska międzynarodowego zmieniają się podstawy, na których oparty 

jest związek transatlantycki. Można się pokusić o stwierdzenie, że spowodo-

wało to widoczne pogorszenie wzajemnych stosunków i ograniczenie współ-

pracy zwłaszcza w sferze politycznej i bezpieczeństwa pomiędzy kluczowymi 

aktorami systemu międzynarodowego. Dodatkowo wydarzenia z 11 września 

2001 roku zaburzyły trwałość więzów transatlantyckich, opartych na wspólnej 

aksjologii, ideologii i polityce. Systematycznie dochodziło więc do narastania 

napięć i pojawienia się wielu konfliktów pomiędzy partnerami i strategicz-

nymi sojusznikami po obu stronach Atlantyku. Aktywizacja przeciwników 

polityczno-wojskowej dominacji USA w NATO z równoczesnym popar-

ciem autonomicznego, europejskiego potencjału wojskowego poskutkowała 

narastającym kryzysem, który miał wpływ również na stosunki między pań-

stwami europejskimi. Priorytetem strategicznym jest zatem gruntowna rede-

finicja warunków nowego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno 

z uwagi na czynniki subiektywne, związane ze zmianami priorytetów między-

narodowych przez Stany Zjednoczone i ich partnerów w Europie, jak i obiek-

tywne, wynikające z rosnących wpływów takich państw jak Chiny, Indie 

czy Brazylia. 

Odpowiednio do tych okoliczności Stany Zjednoczone i Unia Europej-

ska, jako dwie największe potęgi, w celu efektywnego kształtowania nowego 

ładu światowego w obszarze euroatlantyckim powinny podjąć próbę ukształ-

towania solidniejszego fundamentu umożliwiającego konstruktywną współ-

pracę na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem ich aspiracji, potencja-

łów i zróżnicowanych priorytetów strategicznych w ich polityce zagranicznej. 

Obie strony podkreślają strategiczne znaczenie wzajemnych relacji, jak też 

współpracy w kontekście wielostronnym, gdyż globalne wyzwania wymagają 

połączenia sił. W celu weryfikacji hipotezy postawionej w pracy należy odpo-

wiedzieć na wiele pytań dotyczących możliwości porozumienia pomiędzy Sta-

nami Zjednoczonymi a Unią Europejską w postrzeganiu ładu światowego: 

• Jakie są podstawy i uwarunkowania amerykańskiej, a jakie europejskiej 

wizji ładu światowego? Europejska a amerykańska koncepcja polityki zagra-

nicznej? 
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• Czy potencjał polityczny, gospodarczy i militarny partnerów transatlan-

tyckich wystarczy, by w skoordynowany sposób rozstrzygać kwestie między-

narodowego ładu globalnego? 

• Celem autorki tekstu jest również próba określenia potencjału Unii 

Europejskiej do realizowania skutecznej polityki zagranicznej. 

• Co jest fundamentem więzi transatlantyckich? Czy wspólnota interesów 

w sferze gospodarczej wystarczy do tego, aby utrzymać znaczenie relacji trans-

atlantyckich jako liczącego się motoru polityki międzynarodowej? 

4.2. Hard power kontra soft power jako przejaw dyfuzji siły 
w nowym ładzie międzynarodowym 

Od wielu lat większość debat na temat stosunków pomiędzy Unią Europej-

ską i Stanami Zjednoczonymi a kształtem porządku światowego prowa-

dzona jest w kontekście ich dychotomii. Unia Europejska, jak skonkludował 

prowokacyjnie w słynnym zdaniu Robert Kagan, wydaje się z Wenus, a Stany 

Zjednoczone z Marsa, Unia jest multilateralna, a Stany Zjednoczone unila-

teralne, Unia jest państwem handlowym (trading state), a Stany Zjednoczone 

państwem wojskowym (warrior state), równocześnie zatem Unia jest mocar-

stwem cywilnym (civilian power), a jej partner mocarstwem militarnym (mar-
tial power)1. Oznacza to, że mimo wypracowanego strategicznego partnerstwa2, 

łączącego Stany Zjednoczone i Unię Europejską, zachodnich przekonań i war-

tości, według Roberta Kagana nie istnieje wspólny pogląd na świat, wyostrza-

ją się różnice kultur politycznych i strategii zwłaszcza odnośnie do pokoju 

i bezpieczeństwa. Te wyznaczniki, a przede wszystkim odmienny stosunek 

do pojęcia i użycia siły mają zasadniczy wpływ na postrzeganie przez nich ładu 

światowego. 

1 M. Smith, The European Union, the United States and Global Public Goods: Competing Models or 
Two Sides of the Same Coin?, w: R.G. Whitman (red.), Normative Power Europe. Empirical and 
Theoretical Perspectives, Palgrave Macmillan, London 2011, s. 127.

2 Partnerstwo strategiczne – termin określający pewien szczególny rodzaj relacji UE z jej klu-

czowymi partnerami zewnętrznymi – mimo powszechnego użycia oraz znaczenia, z jakim 

powinno się wiązać, pozostaje jednym z najbardziej niedookreślonych instrumentów polityki 

zagranicznej UE. Europejska Strategia Bezpieczeństwa (ESB) precyzująca, że realizacja unij-

nych celów powinna się dokonywać dzięki wielostronnej współpracy na forach organizacji 

międzynarodowych oraz poprzez partnerstwa z kluczowymi podmiotami, wskazuje na trzy 

rodzaje relacji, które powinny mieć dla UE priorytetowe znaczenie. Stosunki transatlanty-

ckie określa jako mające dla Unii „kapitalne” znaczenie, definiuje jako kluczowy czynnik 

europejskiego bezpieczeństwa i dobrobytu. Zob. D. Liszczyk, Partnerstwo strategiczne jako 
instrument realizacji polityki zagranicznej Unii Europejskiej, „Biuletyn” (PISM), 22 października 

2010, nr 127 (735), s. 1.
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W nowych uwarunkowaniach międzynarodowych siła militarna (hard power) 

– postrzegana jako najistotniejszy element potęgi państwa w okresie zimnej 

wojny – współcześnie uległa przewartościowaniu. Kategoria siły uległa redefi-

nicji z tradycyjnego jej pojmowania w wymiarze militarnym (zwanym również 

westfalskim) i państwowo-centrycznym na bardziej miękkie jej postrzeganie3. 

W późnowestfalskim systemie coraz większe znaczenie zyskują niewojskowe 

instrumenty zapewniania bezpieczeństwa, takie jak polityczne, społeczne, 

ekonomiczne i kulturalne, choć w dalszym ciągu potencjał militarny stanowi 

istotny czynnik siły państwa4. Na strukturę nowego ładu składają się również 

wspólne wartości polityczne i uzgodnione normy zachowań zawarte w przyję-

tej podczas szczytu KBWE Paryskiej Karcie Nowej Europy. Szczególnego zna-

czenia dla stabilizacji środowiska międzynarodowego nabiera ochrona praw 

człowieka, w której wskazano na takie wartości jak: demokracja, gospodarka 

rynkowa, praworządność, odpowiedzialność ekologiczna5. W konsekwencji 

nieadekwatne okazało się dotychczasowe podejście do nauki o stosunkach 

międzynarodowych, bazujące na paradygmacie realistycznym i państwowo-

-centrycznym ujmowania świata6. Realiści preferowali zwłaszcza wymiar siły 

w znaczeniu hard power7, neorealiści i konstruktywiści zaś dostrzegali „wielo-

aktorowość” stosunków międzynarodowych. 

Ewolucja siły została dostrzeżona i zidentyfikowana głównie po zamachach 

z 11 września 2001 roku i stała się niezwykle istotnym elementem wyłaniają-

cego się porządku międzynarodowego. W obecnym stuleciu zachodzą dwoja-

kie zmiany układu sił: znane już z przeszłości przemieszczanie się siły z pań-

stwa dominującego do innego (zmiany hegemonii, czyli rozkładu zasobów sił)8 

oraz jej dyfuzja, odbywająca się poza kontrolą państw9. Charakterystyczną ce-

3 P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny. Rozkwit. Upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty 
zbrojne w latach 1500–2000, Książka i Wiedza, Warszawa 1995, s. 7.

4 R. Kuźniar, Porządek międzynarodowy wczesnej globalizacji, w: E. Haliżak (red.), Stosunki mię-
dzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, War-

szawa 2006, s. 510–511.
5 M. Pietraś, Pozimnowojenny ład międzynarodowy, w: M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Międzynaro-

dowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, 

s. 299–304.
6 J.S. Nye, Power in a Global Information Age. From Realism to Globalisation, Routledge, New 

York, 2004, s. 11–13.
7 R. Cooper, Hard Power, Soft Power and the Goals of Diplomacy, w: D. Held, M. Koenig-

-Archibugi (red.), American Power in the 21st Century, Polity Press, New York 2004, s. 167–

–180.
8 T.V. Paul, J.J. Wirtz, M. Fortmann (red.), Balance of Power. Theory and Practice in the 21st. 

Century, Stanford University Press, Stanford 2004, s. 2–4.
9 Według Słownika Języka Polskiego, dyfuzja kulturowa to przenikanie elementów jednej kul-

tury do innej, w fizyce – samorzutne przenikanie cząsteczek jednej substancji do drugiej, 

prowadzące do wyrównywania się stężeń. Zob. B. Piskorska, Soft power jako efekt ewolucji rozu-
mienia siły we współczesnym ładzie międzynarodowym, w: R. Czulda, R. Łoś  (red.), NATO wobec 
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chą nowego ładu międzynarodowego jest zauważalny relatywny spadek zna-

czenia państw narodowych oraz parametrów ich potęgi (power), która została 

istotnie przewartościowana. W westfalskim ładzie międzynarodowym potęga 

państwa, a tym samym podstawowy instrument realizacji jego polityki zagra-

nicznej, opierała się przede wszystkim na hard power rozumianej jako twarda 

siła lub siła przemocy, czyli na sile militarnej i groźbie jej użycia oraz na przy-

musie i sankcjach ekonomicznych. Wraz ze zmianą parametrów ładu między-

narodowego oraz pojawieniem się nowych jakościowo zjawisk siła militarna 

przestała mieć decydujące znaczenie i straciła efektywność. Wśród nowych in-

strumentów umożliwiających państwom oddziaływanie na system międzyna-

rodowy, a tym samym określanie ich pozycji w tym systemie, znalazła się soft 
power, tzw. miękka siła, czyli siła łagodności, przekonywania poprzez odwoły-

wanie się do multilateralizmu i prawa międzynarodowego, współpracy gospo-

darczej, atrakcyjności kulturowej oraz wspólnych wartości w celu kształtowa-

nia preferencji pozostałych uczestników ładu światowego10. Według Josepha 

S. Nye’a „soft power jest to zdolność do uzyskiwana tego, czego się chce, raczej 

dzięki atrakcyjności niż przymusowi, kulturze, ideałom politycznym i konkret-

nej polityce danego kraju”11. Nie oznacza ona, jak sądzi wielu podejmujących 

krytykę rozważań Nye’a, słabości i niemocy państwa, a raczej jest formą siły, 

której umiejętność wykorzystania w ramach narodowej strategii jest koniecz-

na w ramach współczesnej struktury polityki międzynarodowej. Dzisiejsza 

struktura wymaga zastosowania wielowymiarowych rozwiązań, i o ile na naj-

wyższym jej poziomie, strategicznym znajduje się jedyne supermocarstwo – 

Stany Zjednoczone, o tyle już na poziomie ekonomicznym są one już jednym 

z wielu równorzędnych graczy. Podobnie na kolejnym wyróżnionym poziomie 

– transnarodowym, pojawiają się nowi uczestnicy pozapaństwowi i nowe prob-

lemy, takie jak terroryzm, zmiany klimatyczne, będące procesami żywiołowy-

mi. Żadne zatem mocarstwo, w tym Stany Zjednoczone, nie będzie skutecz-

ne, jeśli ograniczy się tylko do stosowania twardych instrumentów siły: armii 

i gospodarki, bez zastosowania środków soft power, które mogą się okazać przy-

datniejsze w zwalczaniu nowych zagrożeń12. 

Mimo, że Stany Zjednoczone przeznaczają proporcjonalnie więcej środ-

ków na hard power, to dysponują obecnie największymi na świecie ilościowy-

mi zasobami soft power, wynikającej gównie z ich zamożności gospodarczej, 

wyzwań współczesnego świata, Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi – Katedra 

Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Wydział Studiów Międzynarodowych i Poli-

tycznych Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa – Łódź 2013. 
10 Zob. J.S. Nye, Soft Power. The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York 2004; 

wydanie polskie: Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademic-

kie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
11 J.S. Nye, Soft power..., s. 11. 
12 Tamże.
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co wpływa na ich reputację i atrakcyjność. Jednakże jak sugeruje Zbigniew 

Brzeziński w książce Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi zmniej-

sza się globalna atrakcyjność Stanów Zjednoczonych, zmuszonych do zdefinio-

wania na nowo swojej roli na świecie13. Niewątpliwie XX wiek należał do tego 

jedynego globalnego supermocarstwa, które wraz z zakończeniem zimnej 

wojny umocniło swoją pozycję w towarzystwie dynamicznie wzrastającej pod 

względem ekonomicznym Unii Europejskiej. Mimo rozproszenia sił na świe-

cie, powodujących potencjalną destabilizację globalnej hierarchii, Stany Zjed-

noczone, biorąc pod uwagę miernik tradycyjnej potęgi – aspekt militarny, 

technologiczny, ekonomiczny i finansowy – wciąż nie mają sobie równych. 

Unia Europejska mogłaby walczyć o pozycję numer dwa w tej hierarchii, pod 

warunkiem stworzenia bardziej zwartego związku politycznego, prowadzą-

cego wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa i zdolnego do wspólnej 

obrony14.

W związku z narastającą dyskusją na temat efektywności miękkiej siły 

w prowadzeniu polityki zagranicznej do analizy stosunków międzynarodo-

wych włączono też nowe pojęcie rozważnej siły (smart power), polegającej 

na kombinacji środków miękkich i twardych15.

Tabela 1

Trzy rodzaje potęgi według Josepha S. Nye’a

Rodzaj potęgi
Forma zachowań

politycznych

 Główne instrumenty

oddziaływania
Formy polityki 

Twarda siła 

(hard power) 

Przymus, odstraszanie, 

ochrona 

Groźba, zastraszanie 

i przemoc fizyczna

Działania prewencyjne, 

wojna, 

sojusze

Siła ekonomiczna 

(economic power)

Perswazja i przymus Zapłaty, sankcje 

ekonomiczne

Pomoc humanitarna,

łapówki,

sankcje

Miękka siła 

(soft power)

Przyciąganie 

i przekonywanie

Wartości, 

kultura,

polityka 

instytucje

Dyplomacja publiczna,

dyplomacja bilateralna 

i multilateralna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Joseph S. Nye, Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce 
światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 31. 

13 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2013, s. 32.
14 Tamże, s. 32–33. 
15 J.S. Nye, Przyszłość siły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 59–60.
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Tabela 2

Typy siły i formy dyfuzji (Types of power and forms of diffusion)

Typ siły
Mechanizm 

dyfuzji

Typ dyfuzji 

UE
Środki i kanały dyfuzji

Siła militarna

(military power)

Przymus Materialna,

aktywna

Środki militarne, przymusowość

zagrożenia (negatywna warunkowość)

Siła cywilna

(civilian power)

Nagroda Materialna,

aktywna

Handel i porozumienia o współpracy, 

pomoc finansowa i techniczna 

(pozytywna warunkowość)

Siła normatywna

(normative power)

Rywalizacja

Socjalizacja

Naśladowanie 

Materialna,

pasywna

Ideowa

aktywna

Ideowa

pasywna

Szeroki, dobrze zintegrowany rynek 

krajowy

Porozumienia o współpracy, dialog 

polityczny, wsparcie techniczne

Pomyślna integracja, 

dyskurs/narracja, symboliczna 

reprezentacja

Źródło: T. Lenz, EU Normative Power and Regionalism: Ideational Diffusion and Its Limits, „Coope-

ration and Conflict” 2013, t. 48, nr 2, s. 213.

4.3. Podstawy i uwarunkowania amerykańskiej
i europejskiej wizji ładu światowego

Stosownie do tych klasyfikacji według Roberta Kagana Europa wychodzi 

poza logikę siły, wyznaje odrębne reguły i prawo międzynarodowe opar-

te na negocjacjach, dyplomacji i współpracy – jest zwolennikiem działań wie-

lostronnych (opierając się na teorii liberalnej wiecznego pokoju Immanuela 

Kanta). Stany Zjednoczone zaś odrzucają te reguły, widząc prawdziwe bezpie-

czeństwo i obronę, a tym samym zapewnienie porządku międzynarodowego 

za pomocą jednostronnych działań (unilateralizmu) poprzez posiadanie i uży-

cie siły wojskowej, odwołując się do anarchicznego świata Thomasa Hobbesa 

(teoria realistyczna)16. Różnicą pomiędzy UE a USA jest określenie właściwej 

pozycji dwóch aktorów w środowisku międzynarodowym: kiedy państwa eu-

ropejskie były wielkimi potęgami w XVIII i XIX wieku, były wówczas gotowe 

użyć przemocy, by osiągnąć zamierzone cele. Gdy Europejczycy i Amerykanie 

opierali swoją politykę na handlu, używali instrumentów ekonomicznych. Po-

dobnie Stany Zjednoczone, kiedy były słabym mocarstwem, działały na pod-

16 R. Kagan, Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order, Vintage, New 

York 2004, s. 2.
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stawie strategii „słabego”, teraz jednak będąc silne, stosują strategię siły17. Wo-

bec tego Unia Europejska nie zmieniła znacząco postrzegania siły, ale przyjęła 

inną perspektywę z powodu zmiany okoliczności, w których się znalazła.

Ale elementów tego rozłamu jest znacznie więcej. Do spraw, w których 

przeważają kontrowersje, należy odmienna „kultura strategiczna”: przede 

wszystkim są to kwestie związane z ustaleniem narodowych priorytetów, okre-

śleniem zagrożeń i wyzwań, kształtowaniem polityki zagranicznej i obronnej, 

co przekłada się na formułowanie ogólnych koncepcji ładu światowego i bez-

pieczeństwa międzynarodowego18. Kwestie te wysuwają się na pierwszy plan 

we wzajemnych stosunkach, co widać przy dokonywaniu analizy porównawczej 

polityk zagranicznych i bezpieczeństwa obu stron czy szerzej – podstawowych 

dziedzin aktywności międzynarodowej UE i USA. Występujące tu różnice do-

tyczą nie tylko stylu działania, ale samej jego istoty oraz podstawowych zasad 

rządzących owymi dziedzinami. Należy zwrócić również uwagę na rozbież-

ności w relacjach transatlantyckich dotyczące zasad polityki prewencji, którą 

Unia Europejska konsekwentnie rozumie w kategoriach dyplomatycznych, 

Stany Zjednoczone zaś w kategoriach przewagi militarnej19. Dlatego w nowym 

ładzie międzynarodowym można dostrzec model jednobiegunowy realizowa-

ny w stosunkach międzynarodowych przez Stany Zjednoczone, często zdolne 

do narzucania swojej woli innym państwom – sojusznikom, które chcą dzia-

łać samodzielnie, widząc tylko wojskowe rozwiązanie problemów światowych 

poprzez realizację hard power20. Unia Europejska opiera się na rozwiązaniach 

politycznych, będąc poprzez wewnętrzne podziały niezdolna do przeciwdzia-

łania twardym problemom z dziedziny bezpieczeństwa. Pociąga to za sobą ist-

nienie struktury rozkładu sił, określanej przez hegemoniczną, tzw. kompletną 

potęgę Stanów Zjednoczonych. Siła militarna tego państwa jest bezkonkuren-

cyjna, podobnie jak potencjał gospodarczy i naukowo-techniczny21. 

Kryterium siły jako podstawowy wyznacznik rozłamu pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a Unią Europejską przejawia się zatem w widocznej dyspro-

porcji potencjałów na niekorzyść Europy, co jest zasadniczą przeszkodą w zbli-

żeniu i współpracy. Jego naturalną konsekwencją jest również pogłębiająca się 

przepaść ideologiczna. Europa po doświadczeniach dwóch wojen światowych 

17 J. McCormick, The European Union. A Different Kind of Beast, w: D. Murray, D. Brown (red.), 

Multipolarity in the 21st Century. A New World Order, Routledge, New York 2012, s. 111–112.
18 A. Toje, America, the EU and Strategic Culture. Renegotiating the Transatlantic Bargain, 

Routledge, New York 2008, s. 15–20.
19 R. Potocki, Potęga a nieład światowy. Dylematy „miękkiej siły” w relacjach transatlantyckich, 

w: G. Rdzanek (red.), Euroatlantycka obronność na rozdrożu, Arboretum, Wrocław 2004, s. 80.
20 J. Snyder, Power and Progress. International Politics in Transition, Routledge, New York 2012, 

s. 213; F. Halliday, International Relations in a Post-hegemonic Age, „International Affairs” 2009, 

t. 1, s. 37–51; R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 293.
21 B. Piskorska, Soft power jako efekt...
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rozwinęła zbiór ideałów, wartości i zasad dotyczących moralności i użycia siły, 

czego nie można dostrzec u Amerykanów. 

Meritum europejskiej filozofii można zilustrować licznymi problemami 

prezentowanymi przez użycie siły militarnej, wiele z nich jest nieznacznie po-

dobnych do amerykańskich:

• kontrola i użycie siły militarnej – siła militarna nie jest gwarancją sukce-

su, co można potwierdzić licznymi przykładami z historii upadku militarnych 

potęg na rzecz mniejszych i mniej uzbrojonych przeciwników (współczesnym 

przykładem mogą być wojny w Wietnamie, Iraku czy w Afganistanie);

• konieczność szerszego politycznego wsparcia międzynarodowego/legity-

macji użycia siły militarnej (przykładem są doświadczenia Stanów Zjednoczo-

nych w Wietnamie przy wsparciu większości głównych sojuszników, ale przy 

sprzeciwie opinii publicznej zarówno w kraju, jak i za granicą);

• wykorzystanie siły militarnej może spowodować strach pośród poten-

cjalnych protagonistów, co zachęci ich do odpowiedzi w formie agresji i do 

większych inwestycji w zdolności militarne (przykładem mogą być Korea Pół-

nocna czy Iran, tłumaczące budowę programów nuklearnych i systemów ra-

kietowych obawą przed amerykańskim militaryzmem);

• wydatki militarne zmieniają strukturę wydatków w innych dziedzinach, 

to jest w inwestowaniu w edukację, ochronę zdrowia, programy socjalne i za-

rządzanie środowiskiem (w przypadku USA wysokie wydatki militarne dopro-

wadziły do największego w historii długu publicznego sięgającego ponad 

10 bln dolarów na początku 2009 roku)22.

W warunkach niepewności i napięć międzynarodowych Unia Europejska 

ze względu na brak większych i zjednoczonych sił militarnych może być na-

zywana „superpotęgą” nikomu niezagrażającą. Analizując rolę Unii Europej-

skiej w środowisku międzynarodowym, należy zauważyć, że najczęściej okre-

śla się ją jako potęgę normatywną/cywilną/cywilizującą – inaczej soft power 

– co podkreśla dodatkowo istotę wartości i przemyślaną naturę europejskiej 

polityki zagranicznej. Unia Europejska ma soft power w znaczeniu ekonomicz-

nym, politycznym i kulturowym. Za tym określeniem przemawia kilka argu-

mentów: po pierwsze, soft power Unii Europejskiej jest widoczna zwłaszcza 

poprzez efekty rozprzestrzeniania się jej granic w kierunku byłych państw 

poradzieckich, które w 2004 roku przystąpiły do Unii. Warunkiem była ak-

ceptacja i wypełnienie warunków członkostwa, to jest demokracja, wolny ry-

nek i chęć przyjęcia całości unijnego prawodawstwa. Unia wykorzystuje swoją 

siłę, by wywrzeć wpływ zwłaszcza na państwa Europy Wschodniej, Bałkanów 

Zachodnich i w mniejszym stopniu na państwa basenu Morza Śródziemnego 

i Bliskiego Wschodu23. Soft power UE jest również odzwierciedlona w prowa-

22 J. McCormick, The European Union..., s. 112–113.
23 D. Mahncke, A. Ambos, Ch. Reynolds (red.), European Foreign Policy. From Rhetoric to Reali-

ty?, Peter Lang, Brusselles – New York 2004, s. 203. 
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dzeniu misji utrzymania pokoju częściej niż wprowadzania pokoju. Unia Eu-

ropejska zapewnia ponad 40% budżetu na operacje utrzymania pokoju pod 

auspicjami ONZ24 oraz stale rozwija swoje zdolności utrzymania pokoju w ta-

kich miejscach jak Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Była Jugosłowiańska Re-

publika Macedonii (FYROM), Czad i Demokratyczna Republika Konga 

(DRC). Trzecim przykładam soft power Unii Europejskiej jest odgrywanie 

przez nią dominującej roli we wspieraniu polityki rozwojowej: w 2008 roku 

pomoc ze strony Unii stanowiła ponad dwie trzecie całości wsparcia ze stro-

ny państw członkowskich OECD25. W innych obszarach zaś soft power Unii 

jest ograniczona, zwłaszcza w tych, w które Stany Zjednoczone są mocno 

zaangażowane.

Dostrzega się również wyraźną różnicę w zdolnościach militarnych (capa-
bility expectations gap) pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a UE, rozumianą 

jako zespół oczekiwań ze strony tego mocarstwa i zdolnościa, a raczej ich bra-

ku ze strony Unii zwłaszcza w kwestiach militarnych26. Zauważa się również, 

że ze względu na deficyt możliwości militarnych istnieją realne trudności 

w zdefiniowaniu Unii Europejskiej jako globalnej potęgi militarnej. Unia 

Europejska nie stała się do tej pory supermocarstwem na miarę Stanów Zjed-

noczonych, mimo że wyłoniła się jako przodująca potęga gospodarcza, zdol-

na do konkurowania z nimi na tym polu. Koniec zimnej wojny i zmiana para-

metrów ładu międzynarodowego doprowadziły do dyfuzji (rozproszenia) siły, 

a nie do wyeliminowania znaczenia siły militarnej w definiowaniu potęgi stra-

tegicznej i geopolitycznej w wielobiegunowym świecie. Wskutek tego nadal 

Stany Zjednoczone i ich siła militarna (a tym bardziej największe na świecie 

inwestycje w nowoczesne technologie wojskowe i zdolności do prowadzenia 

działań wojennych), a nie Unia Europejska są zdolne do bycia strażnikiem 

bezpieczeństwa kontynentu europejskiego. Trzeba zauważyć, że USA znacz-

nie przewyższają Europę, jeśli chodzi o łączną siłę i wpływy na arenie między-

narodowej. 

Chociaż w literaturze przeważa pogląd o spadku znaczenia Stanów Zjed-

noczonych, Ameryka wciąż pozostaje, jak było wspomniane, największą na-

rodową gospodarką i siłą militarną na świecie, a cechy te są wystarczające, 

by przekonać o sile wpływu Stanów Zjednoczonych. Jakkolwiek nie można 

zapominać o licznych problemach strukturalnych, z którymi mierzą się Stany 

Zjednoczone, łącznie z krytyką kultury zarządzania ekonomicznego (co uwy-

datniło się zwłaszcza w dobie kryzysu ekonomicznego), ogromnym deficytem 

państwowym i nierównowagą handlową, rasizmem i ubóstwem czy z istotnymi 

24 UN Peacekeeping data, www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp.
25 Dane z OECD, www.oecd.org/dac.
26 D.S. Yost, The US–European Capabilities Gap and Prospects for ESDP, w: J. Howorth, J.T.S. 

Keeler (red.), Defending Europe: The EU, NATO and Quest for European Autonomy, Palgrave 

Macmillan, London 2003, s. 81–106.
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różnicami socjalnymi. O ile pod względem ekonomicznym Unia Europejska 

jest czołowym graczem w skali światowej – liczba jej ludności (około 0,5 mln) 

i wielkość handlu zagranicznego są znacząco wyższe niż w przypadku Stanów 

Zjednoczonych – to jeden z neokonserwatywnych przedstawicieli USA Irving 

Kristol odrzucił jakąkolwiek możliwość konkurowania UE z potęgą Stanów 

Zjednoczonych, argumentując, że Unia nie ma żadnych ambicji poza ochro-

ną swoich państw27. Jak twierdzi Zbigniew Brzeziński, państwa europejskie, 

przekazując Stanom Zjednoczonym odpowiedzialność za utrzymanie bez-

pieczeństwa na świecie, powodują, że UE jako taka nie stanowi niezależnej 

potęgi w skali globalnej, mimo że Wielka Brytania, Francja i Niemcy wciąż 

cieszą się wysokim statusem na forum międzynarodowym. Ze względu jed-

nak na trwający kryzys gospodarczy – niski wskaźnik wzrostu, dług publiczny 

i brak wspólnej „europejskiej” ambicji stania się liczącą siłą, Unia Europejska 

ma małe szanse na zastąpienie niegdyś tak atrakcyjnych Stanów Zjednoczo-

nych czy na odgrywanie ich globalnej roli28.

Tabela 3

Źródła potęgi wielkich potęg po 11 września 2001 roku

Typ potęgi Źródła potegi Stany Zjednoczone Unia Europejska 

Twarda siła

(hard power)
Surowce  +2a +1

Siła militarna +2 +1

Siła ekonomiczna +2 +2

Innowacje technologiczne +2 +1

Miękka siła

(soft power)
Spoistość społeczna +2 0

Atrakcyjność kulturowa +2 +2

Instytucje międzynarodowe +2 +2

a Wielkość szacunkowa potencjału: +2 – bardzo duża, +1 – duża, 0 – średnia, –1 – bardzo mała.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.S. Nye, Bound to Lead. The Changing Nature of Ameri-
can Power, Basic Books, New York 1991, s. 174.

Dokonując zestawienia z jedną z najbardziej prowokujących interpretacji 

polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, szczególnie wyrażonej w książ-

ce Michaela Mandelbauma The Case for Goliath, w której Stany Zjednoczone 

przedstawione są jako światowy rząd (world’s government) działający za pomocą 

środków przymusu, mówi się o strategicznej dychotomii. 

27 J. McCormick, The European Union, s. 119. 
28 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja..., s. 53. 
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Polityka i strategia Stanów Zjednoczonych w środowisku międzynarodowym 

opiera się na sile, głównie militarnej, której używa się bez wahania, jeśli wyma-

ga tego ich interes narodowy oraz wizja ładu i bezpieczeństwa międzynarodo-

wego29. Wynika to głównie z ich niezaprzeczalnego i bezkonkurencyjnego po-

tencjału militarnego, przejawiającego się między innymi w poziomie wydatków 

na obronę. Zgodnie z ostatnim raportem Sztokholmskiego Instytutu Badań nad 

Pokojem Międzynarodowym (SIPRI) z 2013 roku Stany Zjednoczone przezna-

czyły najwięcej środków na obronę ze wszystkich państw świata. W 2012 roku 

wydatki te osiągnęły wartość 685,3 mld dolarów – wciąż jest to o 69% więcej 

niż w 2001 roku, na który datuje się  początek wojny z terroryzmem w Afgani-

stanie, i w 2003 roku, kiedy wybuchła wojna w Iraku. Warto jednak zauważyć, 

że budżet obronny Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od końca zimnej 

wojny zmniejszył się o 5,6% w 2012 roku, w stosunku do 2011 roku – o 1%30. 

Należy podkreślić, że całkowita wartość wydatków wojskowych w 2012 roku 

wyniosła 1753 bln dolarów, co stanowi odpowiednik 2,5% globalnego PKB31.

Dla porównania potencjał/wydatki obronne Unii Europejskiej – łącznie 

27 państw członkowskich – wynosiły w okresie kryzysu w 2008 roku 289 mld 

dolarów, a w 2011 roku 281 mld dolarów, co stanowi jedną trzecią amerykań-

skiego budżetu wojskowego32. Budżet wojskowy jedynie w trzech państwach 

członkowskich wynosi więcej niż 2% PKB (Wielka Brytania, Grecja i Bułga-

ria), choć nie łączy się to z ich zaangażowaniem w obronę europejską. Udział 

Francji i Wielkiej Brytanii w wydatkach wojskowych to około 40%, udział 

w wydatkach na inwestycje w badania i rozwój tych dwóch państw wynosi 

85% (8,6 mld euro). Dla porównania Stany Zjednoczone wydały 54 mld euro 

w 2009 roku. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Europejczycy inwestują 

406 euro w obronę, USA – ponad 1500 euro. Budżet Wspólnej Polityki Za-

granicznej i Bezpieczeństwa wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat, od 2002 roku 

– 46 mln euro, 2009 – 243 mln. W 2013 roku proponowano przeznaczyć kwo-

tę 396,3 mln euro, czyli o 33,4 mln euro więcej niż w budżecie na 2012 rok 

29 R. Kagan, Of Paradise and Power..., s. 2. 
30 Tamże. 
31 S. Perlo-Freeman, E. Sköns, C. Solmirano, H. Wilandh, Trends in World Military Expenditure, 

2012, „SIPRI Fact Sheet”, kwiecień 2013, s. 1. 
32 E. Sköns SIPRI Yearbook 2013. Armaments, Disarmament and International Security, US mili-

tary expenditure, http://www.sipri.org/yearbook/2013/03 [dostęp 25 czerwca 2013]. Według 

raportu SIPRI z 2012 r. największe cięcia w budżecie obronnym pomiędzy 2008 a 2012 r. od-

notowano w Wielkiej Brytanii, która zmniejszyła je o 5,2% (w 2012 r. wynosiły 60,8 mld dol., 

są na pozycji 4. wśród państw o największych wydatkach na obronę), Francji o 3,8% (58,9 mld 

dol., na miejscu 6.). Podczas gdy w Niemczech aktualnie zauważono wzrost wydatków tego 

sektora o 2,6% (45,8 mld dol., na miejscu 9.) w ramach globalnego budżetu obronnego wy-

noszącego 1753 mld dol. Warto odnotować, że w latach 2011–2012 ogólny poziom wydatków 

obronnych w państwach Europy Zachodniej i Środkowej spadł o 1,6%. Wartość całkowita 

wydatków w regionie była o 6,9% niższa niż na początku kryzysu w 2008 r., podczas gdy z 26 

państw europejskich, będących członkami NATO w 2012 r. niższa o 7,5%. 
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(+ 9,2%) oraz 10 mln euro poniżej poziomu programowania finansowego33. 

Mimo że Europejczycy wydają więcej na swój personel wojskowy, to inwestu-

ją cztery razy mniej w infrastrukturę i badania, co oznacza, że nie są w stanie 

prowadzić operacji wojskowych na taką skalę jak ich transatlantycki partner. 

Wykres 1

Światowe wydatki wojskowe w latach 2003–2012
        

             
                  

Źródło: SIPRI Yearbook 2013. Armaments, Disarmament and International Security, US military 

expenditure, http://www.sipri.org/yearbook/2013/03.

Wykres 2

Wydatki wojskowe Stanów Zjednoczonych w latach 1950–2017

Źródło: SIPRI Yearbook 2013. Armaments, Disarmament and International Security, US military 

expenditure, http://www.sipri.org/yearbook/2013/03.

33 Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, 15 czerwca 2012, http://eur-

lex.europa.eu/budget/data/DB2013/PL/SEC00.pdf.
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Tabela 4

Udział w wydatkach wojskowych 15 państw o największych wydatkach 

w 2012 roku

Państwo 
Udział procentowy

w wydatkach obronnych 

Wartość wydatków

(w mld dolarów)

Stany Zjednoczone 39 682

Chiny 9,5 166

Rosja 5,2 90,7

Wielka Brytania 3,5 60,8

Japonia 3,4 59,3

Francja 3,4 58,9

Arabia Saudyjska 3,2 56,7

Indie 2,6 46,1

Niemcy 2,6 45,8

Włochy 1,9 34,0

Brazylia 1,9 33,1

Korea Południowa 1,8 31,7

Australia 1,5 26,2

Kanada 1,3 22,5

Turcja 1,0 18,2
    

Źródło: opracowanie własne na podstawie Trends in World Military Expenditure, 2012.

Zdolności wojskowe Unii Europejskiej nie dorównują Stanom Zjednoczo-

nym. Oprócz widocznego deficytu wydatków na budżet obronny poszczegól-

nych państw członkowskich uwagę zwraca przede wszystkim mała efektyw-

ność Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 

która ogranicza międzynarodowe znaczenie polityczne UE. Unia postrzegana 

jest w przeważającej mierze jedynie jako tzw. soft power, a nie jako potęga mi-

litarna, co dodatkowo obniża jej rangę w oczach partnerów strategicznych, to 

jest Stanów Zjednoczonych. Podobnie rzecz się ma ze zdolnościami wojsko-

wymi liczonymi w ilościach sił zbrojnych. Od 2003 roku istnieją Siły Szybkie-

go Reagowania, utworzone zgodnie z przyjętym przez UE w 1999 roku pod-

czas spotkania w Helsinkach i powtórzonym w 2010 roku w raporcie Komisji 

Rozwój cywilnych i wojskowych zdolności UE po 2010 roku34, tzw. Europejskim 

Celem Operacyjnym (Headline Goals), zobowiązującym państwa członkow-

skie UE, począwszy od 2003 roku, do gotowości wystawienia w ciągu 60 dni 

i utrzymania przez co najmniej rok sił wojskowych liczących 50–60 tys. żołnie-

34  EU Civilian and Military Capability Development beyond 2010, Council of the EU 17127/10, 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st17/st17127.en10.pdf.
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rzy, zdolnych do podjęcia misji. W ich ramach funkcjonują od 2004 roku grupy 

bojowe (15) Unii Europejskiej mające zapobiegać rozwojowi sytuacji kryzyso-

wych, liczą od 1,5 tys. do 2,5 tys. żołnierzy35. Ponadto od 1999 roku funkcjo-

nuje Eurocorpus, oprócz tego stworzono Europejskie Siły Morskie, Europej-

skie Dowództwo Transportu Powietrznego i Europejską Żandarmerię (liczącą 

od 900 do 2,3 tys. osób) oraz Europejską Współpracę Zbrojeniową. Potencjał 

obronny 27 państw członkowskich UE (bez Chorwacji, która wstąpiła do Unii 

w lipcu 2013 roku) szacowany jest na 1,9 mln żołnierzy, z czego 50% budżetu 

przypada na Francję i Wielką Brytanię, co przewyższa dwukrotnie potencjał 

Stanów Zjednoczonych (wkład Polski to około 2,5 tys. żołnierzy).

4.4. Europejska a amerykańska koncepcja polityki zagranicznej: 
multilateralizm a unilateralizm 

Jednym z podstawowych wyzwań dla wspólnoty transatlantyckiej okazało się 

pojawienie się na scenie międzynarodowej nowych aktorów – Chin, Indii 

i Rosji. Wielu obserwatorów międzynarodowych sugeruje, że wzrost znaczenia 

tych potęg dramatycznie zmieniło strategiczne środowisko zarówno USA, jak 

i UE i wyznaczyło początek nowej geopolitycznej rywalizacji, za którą idzie 

kres ery Stanów Zjednoczonych. Tego zdania byli między innymi Fareed Za-

karia, Parag Khanna, Charles Kupchan, Robert Kagan i Azar Gat, traktujący 

Unię Europejską jako główną przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych36. Po-

nadto w XXI wieku nastąpił koniec unipolarnego okresu w definiowaniu sto-

sunków międzynarodowych, zastąpiony został multipolarnym (multipolarity) 

czy też „nonporalnym” (nonpolarity), a potęga została rozproszona raczej niż 

skoncentrowana w jednym państwie; wpływy uzyskali niepaństwowi aktorzy, 

w tym Unia Europejska o potencjale porównywalnym do USA37. 

Podstawowym punktem rozbieżności interesów i celów pomiędzy part-

nerami atlantyckimi jest podejście do zasięgu geograficznego ich realizacji. 

Podczas gdy Stany Zjednoczone dążą do realizacji szeroko pojętych interesów 

o zasięgu globalnym, Europa skupia się na celach regionalnych na kontynen-

cie oraz w Europie i Azji. Ponadto zasadniczą rozbieżnością pomiędzy dwoma 

partnerami jest zastosowanie środków działania w sprawach międzynarodo-

wych w drugiej połowie stulecia – Europejczycy opanowali doskonale sztukę 

35 Grupy bojowe są małymi jednostkami sił szybkiego reagowania, samowystarczalnymi, zdol-

nymi do przeprowadzania operacji różnego rodzaju. EU BATTLEGROUPS, http://www.

consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/91624.pdf.
36 S. Fröhlich, The New Geopolitics of Transatlantic Relations. Coordinated Responses to Common 

Dangers, Johns Hopkins University Press, Washington 2012, s. 93–94.
37 D. Murray, D. Brown (red.), Multipolarity in the 21st..., s. 1–13.
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negocjacji, budowania porozumienia i kompromisu, podczas gdy Amerykanie 

coraz mocniej zaczęli polegać na sile militarnej – instrumentach wojskowych, 

by przezwyciężyć stanowisko odmienne wobec ich poglądów i rozwiązywania 

tych rozbieżności. Jak podkreślał Robert Kagan, obaj partnerzy mają zatem 

zupełnie różny arsenał narzędzi w polityce zagranicznej38. Europejskie zaufa-

nie do dyplomacji jest jednak funkcją jej militarnej słabości i wykorzystywania 

tego, co mają aktualnie do dyspozycji. Preferencje Amerykanów w kwestii siły 

militarnej wynikają z ich długo niezmienionej pozycji militarnej – osiągania 

dzięki temu szybkich rezultatów, bez groźby odwetu. Ponadto wciąż od-

mienne ścieżki podziału pomiędzy dyplomacją a siłą wojskową zakorzenione 

są również w różnicach kulturowych i ideologicznych w Europie i Ameryce, 

które wzrastały w wyniku innych doświadczeń i stosunku do wojny w XX wie-

ku. Dla Europejczyków wojna była tragedią, zarówno dla przegranych i wygra-

nych, Amerykanom przynosiła znaczące zwycięstwo (z wyjątkiem Wietnamu) 

i była potwierdzeniem walki o zasady wolności i demokracji. 

Najbardziej charakterystycznym ostatnim przykładem, który doprowadził 

do rozbieżności stanowisk obu stron co do metod rozwiązywania konfliktów, 

był kryzys iracki w 2003 roku. Spowodował on najpoważniejsze napięcia w re-

lacjach transatlantyckich. Wojna z Irakiem stanowiła dwie ważne lekcje dla 

Europejczyków. Z jednej strony ukazała, że czasami unilateralna interwencja 

wobec reżimu militarnego jest konieczna, jeśli jest się w stanie go zmienić, 

nawet ponosząc duże koszty. Z drugiej strony Stany Zjednoczone są zdolne 

podjąć samodzielną akcję wojskową, jeśli to konieczne. Amerykanów zaś lek-

cja iracka nauczyła, że „wygranie pokoju jest o wiele trudniejsze niż wygranie 

wojny”. Jak pokazały doświadczenia, interwencja wojskowa jest kosztowna 

na dłuższą metę i mniej skuteczna w opanowaniu chaosu, jeśli nie towarzyszą 

jej miękkie instrumenty, to jest pomoc ekonomiczna i handlowa, zarządzanie 

transformacją, odbudowa państwa i utrzymanie pokoju za pomocą międzyna-

rodowego monitorowania i wielostronnej legitymacji. W odniesieniu do tych 

kluczowych elementów miękkiej polityki Europejczycy są zdecydowanie le-

piej przygotowani39.

Podobne jednak jest podejście do określenia statusu wielkich mocarstw 

(great powers) w systemie światowym, opartym na zdolnościach zarówno mili-

tarnych, jak i ekonomicznych do odgrywania kluczowej roli w sprawach mię-

dzynarodowych. Stanowią one ogromne zagrożenie dla statusu superpotęgi 

Stanów Zjednoczonych zarówno w krótkim, jak i średnim okresie. Narodowa 

Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z 17 września 2002 roku 

i z 16 marca 2006 roku odnosi się do wielkich mocarstw, to jest do USA, jak 

również do UE, Chin, Indii i Rosji jako centrów globalnej potęgi. Europejska 

38 T.L. Ilgen, The Atlantic Alliance and the Integration of Europe, w: T.L. Ilgen (red.), Hard Power, 
Soft Power and the Future of Transatlantic Relations, Ashgate Publishing, London 2006, s. 9.

39 S. Fröhlich, The New Geopolitics..., s. 2. 
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Strategia Bezpieczeństwa z 2003 roku identyfikuje Stany Zjednoczone jako 

kluczowego partnera w Europie, tym samym podkreśla wzrost relacji z China-

mi, Rosją i Indiami40.

Podstawę ładu światowego Unia Europejska wyraziła w przyjętej przez 

Radę Europejską w dniach 12–13 grudnia 2003 roku Europejskiej Strate-

gii Bezpieczeństwa (ESB)41. W 2008 roku został opublikowany raport z wy-

konania ESB, stanowiący niejako jej rewizję i zwrot UE w kierunku ogólnej 

strategii w stosunku do wielkich potęg światowych. Jest ona potwierdzeniem 

niezależnego podejścia UE do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak 

również strategicznych ambicji na arenie międzynarodowej42. Według Svena 

Biscopa ESB ma duże znaczenie, ponieważ stanowi sumę politycznych pro-

jektów, zamierzeń i ambicji Unii Europejskiej43. Unia przedstawiona została 

tam jako aktor odpowiedzialny za bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo 

zintegrowane (połączenia siły cywilnej i wojskowej)44. W założeniach strategii 

odrzucono zagrożenia czysto wojskowe w związku z relatywizacją siły militar-

nej, a zwrócono uwagę na zagrożenia nowego typu: terroryzm, nieproliferację 

broni, konflikty regionalne i nowe wyzwania globalne, takie jak ocieplenie kli-

matu, przestępczość zorganizowana czy pauperyzacja ludności. Argumentów 

na nowe postrzeganie problemów bezpieczeństwa dostarczyły doświadczenia 

kryzysów w Iraku, Iranie, Libanie, Afganistanie i w Kosowie. 

Odmienne od Stanów Zjednoczonych są też reakcja na zagrożenia, poli-

tyczne rozwiązywanie konfliktów regionalnych, pomoc rozwojowa, wsparcie 

dla sił demokratycznych również instrumentami przymusu militarnego, jako 

jeden z wielu instrumentów, nie zaś jedyny i najważniejszy. Stany Zjednoczo-

ne wciąż są uznawane za kluczowe w integracji europejskiej i w budowie bez-

pieczeństwa europejskiego, zwłaszcza za pośrednictwem NATO. Po zakoń-

czeniu zimnej wojny Stany Zjednoczone zachowały pozycję dominującą jako 

podmiot wojskowy. Żadne państwo jednak nie może samo rozwiązywać dzi-

siejszych złożonych problemów45. W strategii z 2003 roku świat został przed-

40 G.P. Herd, P. Dunay, International Security, Great Powers and World Order, w: G.P. Herd (red.), 

Great Powers and Strategic Stability in the 21st Century. Competing Visions of World Order, Ro-

utledge, London – New York 2010, s. 3. 
41 A Secure Europe in a Better World, adopted by the European Council, 12 grudnia 2013, http://

www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.
42 A. Toje, The EU Security Strategy Revised: Europe Hedging Its Bets, „European Foreign Affairs 

Review” 2010, nr 15, s. 171–190.
43 S. Biscop, Odd Couple or Dynamic Duo? The EU and Strategy in Times of Crisis, „European 

Foreign Affairs Review” 2009, nr 14/3, s. 367–384.
44 W rewizji ESB z 2008 r. Unia porzuca swe wielkomocarstwowe ambicje jako strategiczne-

go aktora globalnego – nie zostało użyte również samo pojęcie aktor. Podobnie jak ESB 

z 2003 r. zrewidowana ESB nie odnosi się do możliwości użycia siły militarnej i ekonomicz-

nej. Jedynym bezpośrednim odniesieniem jest użycie sił zbrojnych w prewencji konfliktów.
45 A Secure Europe..., s. 2. 
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stawiony jako droga do globalnego społeczeństwa opartego na wspólnych 

ideałach i wartościach regulowanych przez supranarodowe instytucje: świat, 

w którym soft power i internacjonalne skłonności mają większe znaczenie niż 

interesy i źródła potęgi. W konsekwencji ESB z 2003 roku była charakteryzo-

wana jako silna afirmacja liberalnego internacjonalizmu. Europejczycy, choć 

uznawali strategiczne przywództwo Stanów Zjednoczonych, prezentowali od-

mienne środki działania w polityce zagranicznej, to jest dialog i pomoc eko-

nomiczną, które były stawiane ponad przemoc i użycie siły46. W 2008 roku 

wraz z rewizją ESB47 zwrócono szczególną uwagę na podstawową zasadę w po-

lityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej – kolektywne zarządzanie na pozio-

mie światowym, tzw. skuteczny multilateralizm (effective multilateralizm) jako 

podstawę międzynarodowego bezpieczeństwa, czyli oparcie się w ramach 

kształtowania porządku międzynarodowego na zespole reguł i instytucji ko-

lektywnych, działaniach prewencyjnych, tworzeniu społeczności między-

narodowej, odpowiedzialności Rady Bezpieczeństwa ONZ i przestrzeganiu 

prawa międzynarodowego48. Termin efektywny multilateralizm został wpro-

wadzony przez Javiera Solanę do oficjalnego dyskursu w polityce zagranicznej 

w 2003 roku i stał się synonimem Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 

po wojnie w Iraku w 2003 roku, później ogłoszeniu niepodległości Koso-

wa po misję stabilizacyjną w Afganistanie i konflikt w Osetii Południowej 

w 2008 roku49. Metodą realizacji efektywnego multilateralizmu ma być przede 

wszystkim partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z in-

nymi państwami poprzez ustanowienie systemu zarządzania wielostronnego50. 

Ramy dla lepszej koordynacji instytucjonalnej i bardziej strategicznego syste-

mu podejmowania decyzji miały zapewnić postanowienia przyjętego w grud-

niu 2009 roku Traktatu z Lizbony51. W związku z tym według Roberta Kagana 

prawdziwe napięcie istnieje nie pomiędzy unilateralizmem a multilateraliz-

46 A. Toje, The 2003 European Union Security Strategy – A Critical Appraisal, „European Foreign 

Affairs Review” 2005, nr 10/1, s. 117–133.
47 Report on the Implementation of the European Security Strategy – Providing Security in Changing 

World, European Council, S407/08, Brussels, 11 grudnia 2008. Europejska Strategia Bez-

pieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie, Rada Unii Europejskiej, Luksemburg 

2009, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568PLC.pdf 

[dostęp 20 maja 2013]. 
48 Sam Javier Solana, były wysoki przedstawiciel ds. WPZiB, był przeciwny rewizji ESB w oba-

wie przed niesprzyjającym temu procesowi klimatem.
49 J.A. Koops, The European Union as an Integrative Power? Assessing the EU’s „Effective Multilate-

ralism” Towards NATO and the United Nations, Brussels 2011, s. 53–54.
50 Report on the Implementation...
51 Postanowienia przyjętego 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony wprowadzały pewne innowa-

cje dotyczące architektury instytucjonalnej UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpie-

czeństwa, m.in. nową formułę prezydencji składającej się odtąd ze stałego przewodniczącego 

Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuya, wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych 

i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton.
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mem, ale między efektywnym multilateralizmem a pragmatycznym multila-

teralizmem52. Stanowi to szczególne wyzwanie dla samej Unii Europejskiej, 

która z jednej strony chce być traktowana jako aktor w dziedzinie bezpieczeń-

stwa, a z drugiej wierzy w koncepcję potęgi normatywnej, która jest „idealną 

i najczystszą formą” jej postrzegania53. 

Koncepcja światowego porządku wyznawana przez Unię to zatem koncep-

cja multilateralizmu opartego na soft power, wspieranego przez militarne zaan-

gażowanie USA w ramach NATO54. Wydarzenia na arenie międzynarodowej 

w 2008 roku, skonfrontowały tę wizję z rzeczywistością: odrzucenie w maju 

przez Irlandię traktatu lizbońskiego, atak Rosji na Gruzję w sierpniu i począ-

tek światowego kryzysu w sferze gospodarczej we wrześniu ukazały ograni-

czenia we wpływie UE na sprawy światowe55. Europa bardzo szybko traci cen-

tralną pozycję w stosunkach międzynarodowych: nowe globalne centra władzy 

(Rosja, Turcja) otwarcie kwestionują unijną wizję multilateralizmu, a zainte-

resowanie USA Europą gwałtownie spada na rzecz Azji56.

Rozbieżność na polu wyznawanych wartości po obu stronach Atlantyku 

nie pozostawia wątpliwości w dzisiejszych czasach. Cechą charakterystycz-

ną polityki zagranicznej USA stawał się w coraz większym stopniu unilatera-

lizm, określany również jako „nowy unilateralizm”57, nie tylko przejawiający 

się polityczną praktyką wyrażoną w ogłoszonej przez prezydenta George’a 

W. Busha doktrynie wojny z terroryzmem po atakach 11 września 2001 roku, 

ale znajdujący również odzwierciedlenie w oficjalnie formułowanych koncep-

cjach strategicznych. Przykładem takiego jednostronnego, zdeterminowanego 

dążeniem do ochrony amerykańskich interesów i bezpieczeństwa podejścia, 

była ogłoszona jesienią 2002 roku tzw. doktryna Busha (Strategia Bezpieczeń-

stwa Narodowego Stanów Zjednoczonych). Zgodnie z nią Stany Zjednoczone 

przyznały sobie prawo do samodzielnej (a więc nawet niezgodnej ze stanowi-

skiem ONZ czy sojuszników) oceny rozwoju sytuacji na świecie i podejmowa-

nia wszelkich przedsięwzięć uznanych przez siebie za zasadne, łącznie z uży-

ciem siły wojskowej wobec państw określanych jako tzw. kraje przestępcze. 

Najlepszym tego przykładem stało się jednostronne podjęcie w 2003 roku in-

terwencji zbrojnej w Iraku i zastąpienie polityki soft power przez hard power. 

52 R. Kagan, Coalition of the Unwilling, „Washington Post”, 17 października 2001 [dostęp 

20 sierpnia 2013].
53 I. Manner, The Concept of Normative Power in World Politics, DIIS Brief, maj 2009, s. 2.
54 A.K. Cianciara, Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie dla sy-

stemu euroatlantyckiego?, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, http://isppan.

waw.pl/subpage/europeistyka//publikacje/files/working_paper_1.pdf.
55 A. Toje, The EU Security Strategy..., s 178. 
56 Tamże. 
57 J.S. Nye, Soft Power and European-American Affairs, w: T.L. Ilgen (red.), Hard Power, Soft 

Power..., s. 25–27. 
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Unilaterlane odrzucenie roli instytucji międzynarodowych i multilateralimu 

znacznie osłabiło postrzeganie i reputację Stanów Zjednoczonych. Jak pod-

kreślał Joseph S. Nye, „Amerykańska soft power została zaprzepaszczona przez 

nadmierne zainteresowanie administracji Busha – zwłaszcza w okresie 2001–

–2005 – użyciem sił militarnych i represyjną dyplomacją”58. Soft power Stanów 

Zjednoczonych w Europie zmniejszyła się drastycznie w 2003 roku59. W nowej 

wersji Narodowej Strategii Bezpieczeństwa z 2006 roku Stany Zjednoczone 

potwierdziły unilateralizm jako nową doktrynę umacniającą ich samodzielne 

działania i przytłaczającą potęgę. I chociaż Narodowa Strategia Bezpieczeń-

stwa z 2006 roku kładła większy nacisk na współpracę międzynarodową, Stany 

Zjednoczone wciąż „pozostawały w świecie z 11 września 2001 roku”, pogrą-

żone w wydarzeniach w Afganistanie, Iranie i Iraku60. Unia Europejska w tym 

czasie natomiast „żyła w świecie z listopada 1989 roku” zaabsorbowana dłu-

go próbami przezwyciężenia rozłamu spowodowanego wetem Francji i Danii 

w sprawie traktatu konstytucyjnego, integracją nowych członków i potrzebami 

nowych wschodnich i południowych sąsiadów. Okres ten, aż do objęcia stano-

wiska prezydenta przez Baracka Obamę, można nazwać „wzajemnym wycofy-

waniem się”. 

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa z 2010 roku była dokładnym odwzoro-

waniem nowego pragmatyzmu w polityce USA. Z jednej strony zrywała z po-

dejściem administracji Busha do samodzielnych działań na arenie międzynaro-

dowej i skupiała się na walce z terroryzmem i innych globalnych problemach 

poprzez większe oparcie się na sojusznikach USA (multilateralizm), jak też na 

podkreśleniu większej roli perswazji i dyplomacji niż wykorzystania zasobów 

militarnych. Z drugiej strony idealizm Obamy został przemieszany w konfron-

tacji Stanów Zjednoczonych z rzeczywistymi zagrożeniami. Stało się zatem jas-

ne, że w nowej strategii Stany Zjednoczone zamierzają utrzymać dotychczaso-

wy kurs światowej potęgi militarnej, niemającej sobie równych, co świadczyło 

o elementach kontynuacji ery George’a W. Busha. Kontynuacja była widoczna 

również w większych wysiłkach administracji Baracka Obamy na rzecz stwo-

rzenia większej zachęty dla państw w sprawie porzucenia nuklearnych ambicji 

poprzez zrzeczenie się badań nad bronią nuklearną i jej produkcji. 

58 R. Singh, The United States. The Eagle Untamed, w: D. Murray, D. Brown (red.), Multipolarity in 
the 21st..., s. 32. 

59 Bezpośrednio po wojnie w Iraku, sondaże pokazywały spadek poparcia dla Stanów Zjed-

noczonych (bardziej dla polityki administracji Busha niż samych USA) przeciętnie o 30 pkt 

w największych państwach europejskich. Ponadto nie był to pierwszy przypadek spadku 

atrakcyjności Stanów Zjednoczonych w innych państwach. Wyróżnić można co najmniej 

cztery takie okresy: 1956 r. – kryzys sueski, koniec lat 50. i początek 60. – zakaz użycia bomb, 

koniec lat 60. i początek 70. – podczas wojny w Wietnamie i początek lat 80. – rozmieszczanie 

broni średniego zasięgu.
60 S. Fröhlich, The New Geopolitics..., s. 4–5. 
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Joseph Nye, próbując zakwalifikować prezydenta Obamę do jednego 

z obozów charakteryzujących prezydentów USA61, stwierdził, że urzędują-

cy gospodarz Białego Domu często wypowiada się jak lider transformacyjny, 

ale prowadzi działania jak transakcyjny pragmatyk. W praktyce jego pragma-

tyzm przypomina bardziej działania takich liderów jak Eisenhower i Bush62. 

W ostatnim czasie zmieniły się również priorytety Stanów Zjednoczonych 

w polityce zagranicznej, ale też faktyczne zdolności do wpływania na politykę 

światową63. Przestała obowiązywać doktryna o utrzymaniu zdolności do prowa-

dzenia dwóch równoległych wojen w różnych zakątkach globu. Dla USA Eu-

ropa jest zjednoczona, wolna, a jej bezpieczeństwu nic nie grozi. Europa ma 

z kolei coraz większe trudności w pełnieniu funkcji partnera Stanów Zjedno-

czonych w światowej polityce bezpieczeństwa. Kryzys ekonomiczny sprawił, 

że sytuacja w tej sferze przyjęła niekorzystny obrót, gdyż państwa UE zaczęły 

postrzegać politykę bezpieczeństwa jako obszar, gdzie nie istnieją palące prob-

lemy do rozwiązania, dlatego łatwo można dokonać sporych cięć finansowych64.

4.5. Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone w sto-

sunkach międzynarodowych należą do najważniejszych aktorów, którzy 

oddziałują na procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. Doty-

61 Według J.S. Nye’a amerykańskich prezydentów można przyporządkować do dwóch równo-

ległych obozów: z jednej strony reformatorzy (transformational leaders), tacy jak Woodrow 

Wilson, Ronald Reagan i George W. Bush, którzy wprowadzali wizję szerzenia demokracji 

i wolności, oraz ugodowi pragmatycy (transactional pragmatists), tacy jak Dwight D. Eisenho-

wer i George W. Bush, którzy mieli skromniejsze cele, ale według Nye’a udowadniali więk-

szą efektywność. („There is little evidence to support the general assumptions of leadership 

theory and public discourse that transformational foreign policy leaders are better in either 

ethics or effectiveness”). Zob. J. Cassidy, Obama and Egypt: The Limits of Pragmatism, „The 

New Yorker”, 19 sierpnia 2013.
62 Podczas kampanii 2008 roku, Obama mówił o przekształceniu międzynarodowej architektu-

ry, obronie wartości demokratycznych i zwalczaniu na świecie takich zagadnień jak: zmiany 

klimatu i broń nuklearna. Odbierając nagrodę Nobla w 2009 roku, mówił o przekierowywa-

niu historii w kierunku sprawiedliwości. Jednakże jak pisze Nye, doświadczenie pokazu-

je, że działania Obamy czasami nie sa zgodne z jego wizjonerskimi oświadczeniami. Oba-

ma odmówił zerwania relacji z egipskimi generałami, którzy obecnie kontrolują państwo, 

a w szczególności jego decyzja o niezawieszaniu amerykańskiej pomocy wojskowej jest kry-

tykowana po obu stronach sceny politycznej.
63 Według Paula Kennedy’ego było to wynikiem zbyt dużego „strategicznego rozciągnięcia” 

przy równocześnie pogarszającej się sytuacji. Zob. B. Nowak, Polityka bezpieczeństwa: więcej 
Europy, ale mniej zaangażowania, w: P. Buras (red.), Polska–Niemcy: partnerstwo dla Europy? 
Interesy, opinie elit, perspektywy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2013, 

s. 67–82
64 Tamże. 
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czy to praktycznie wszystkich dziedzin życia społecznego, poczynając od sfery 

gospodarki przez politykę zagraniczną, bezpieczeństwo, sprawy społeczne aż 

po kulturę. Przeobrażenia wynikające z pojawienia się nowego ładu między-

narodowego i nowych potęg doprowadziły do sytuacji, że obie strony zderzyły 

się z tymi samymi problemami i wyzwaniami. Unia Europejska i Stany Zjed-

noczone powinny zatem współpracować i czerpać korzyści w sferze militarnej 

i bezpieczeństwa czy w innych kwestiach o znaczeniu globalnym. 

Ponadto obie strony, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, zdały sobie sprawę, 

że tradycyjne problemy bezpieczeństwa są obecnie silnie powiązane z innymi 

problemami, które nie mogą być rozwiązywane za pośrednictwem wyłącznie 

hard power/siły militarnej, ale wymagają wspólnego i wielostronnego podej-

ścia. Dotyczy to zwłaszcza stawienia czoła nowym wyzwaniom i zagrożeniom, 

takim jak upadające państwa, zmiany klimatyczne, destrukcja broni masowe-

go rażenia (WMD), które nie mogą być rozwiązane tylko przez jedno państwo. 

Bez względu na to, jak bardzo obie strony się różnią w postrzeganiu zagrożeń, 

nie możemy zmienić faktu, że o wiele ważniejsza jest współpraca w silnie 

zróżnicowanym współczesnym świecie.

Należy także zauważyć, że mimo zasadniczej dychotomii relacje między 

Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi opierają się na solidnych funda-

mentach wspólnych, podstawowych przekonaniach, jakie cechują demokra-

tyczne społeczeństwa. O ile w kwestiach polityki zagranicznej różnice są bar-

dziej widoczne, w sferze gospodarczej, społecznej i ekologicznej jest więcej 

punktów wspólnych, intensywny dialog jest zatem konieczny nie tylko w dłu-

gofalowym interesie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ale i reszty 

świata.

Amerykański prymat zasobów hard power w połączeniu z rosnącą siłą Unii 

Europejskiej w zdolnościach soft power może przyczynić się do uzyskania 

przez obu partnerów transatlantyckich miana światowego dobrego lub złego 

policjanta (good cop / bad cop) w dziedzinach, w których atlantyckie interesy 

są wspólne. Jak podkreśla Joseph Nye, największe korzyści można będzie 

osiągnąć, jeśli Stany Zjednoczone będą konsekwentnie rozwijać i rozszerzać 

swój potencjał zasobów soft power, podczas gdy Europa poczyni wysiłki w kie-

runku budowy zdolności hard power. 
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Od czego zależy asymetria
relacji transatlantyckich?

Przykład regulacji globalnych i europejskich
rynków fi nansowych

Tomasz Grzegorz Grosse

5.1. Wprowadzenie

Celem autora tekstu jest ocena transatlantyckich relacji gospodarczych 

w odniesieniu do regulacji rynków finansowych. Podstawową cechą tych 

relacji jest asymetria władzy między stroną europejską a Stanami Zjednoczo-

nymi Ameryki. Jest ona wywołana głównie przez różnorodne słabości euro-

pejskiej polityki zewnętrznej w omawianej dziedzinie. Uznaje się, że podsta-

wowym problemem są tutaj różnice interesów między głównymi państwami 

członkowskimi i wykorzystywanie instrumentów europejskich przede wszyst-

kim do realizacji celów narodowych (i wzmocnienia narodowych sektorów 

finansowych). Towarzyszy temu niezdolność wypracowania wspólnej dla 

wszystkich aktorów europejskich – a jednocześnie adekwatnej do zmieniają-

cej się sytuacji międzynarodowej – strategii w polityce zewnętrznej. Brakuje 

także odpowiedniej strategii geoekonomicznej, która podporządkowywała-

by instrumenty gospodarcze UE szerszym celom geopolitycznym1. Trudno 

również uznać, aby Europa była potęgą geopolityczną porównywalną z USA, 

1 T.G. Grosse (red.), Geoeconomic Relations between the EU and China: The Case of the Galileo Sa-
tellite System, w: P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Reconfiguration of the Global 
Scene and the Megaspaces of the XXI Century, Regional Development Forum, t. 7, Ministry of 

Regional Development, Warsaw 2012, s. 220–231.  
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a jej słabości w polityce zagranicznej2 dodatkowo wpływają na asymetrię wza-

jemnych relacji. W tej sytuacji ambicje przywódców europejskich do odgrywa-

nia znaczącej roli w skali globalnej w zakresie regulacji rynków finansowych 

trudno zaspokoić. Słabe jest także oddziaływanie idei europejskich w środo-

wisku międzynarodowym, gdyż nie towarzyszą temu ani konsekwentne dzia-

łanie w obronie tych idei, ani odpowiedni potencjał geopolityczny Europy. 

W niniejszym tekście zajmę się oceną relacji transatlantyckich przede 

wszystkim w odniesieniu do teorii realistycznej w stosunkach międzynaro-

dowych. Uwypukla ona znaczenie ambicji geopolitycznych głównych państw 

członkowskich UE3. Aktywna rola Europy na świecie miała prowadzić zarów-

no do wzmocnienia potencjału poszczególnych państw, jak również samej 

Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej4. Szczególne znaczenie miała 

rywalizacja ekonomiczna i spory polityczne z USA5. Na płaszczyźnie strate-

gicznej były one związane z jednej strony z próbami zwiększenia autonomii 

aktorów europejskich w relacjach transatlantyckich (lub z chęcią wprowa-

dzenia bardziej partnerskich relacji we wzajemnych stosunkach), a z drugiej 

z chęcią równoważenia przewag amerykańskich w polityce światowej i na glo-

balnych rynkach finansowych. 

W ujęciu szkoły realistycznej relacje transatlantyckie w odniesieniu do ryn-

ków finansowych cechuje asymetria potencjałów między Ameryką a Euro-

pą. Przekłada się ona na większą władzę USA, zarówno w skali globalnej, 

jak również znaczący wpływ na regulacje wewnątrzeuropejskie. Geopolityka 

jest obecna w kształtowaniu sojuszy wobec kwestii regulacji rynków finan-

sowych. Jest to podkreślane zwłaszcza w odniesieniu do współpracy amery-

kańsko-brytyjskiej, ale również wpływu Waszyngtonu na stanowisko Berlina 

(szczególnie w okresie poprzedzającym zjednoczenie Niemiec)6. 

Realistyczną interpretację zewnętrznej polityki gospodarczej UE moż-

na również dostrzec, analizując wewnętrzne uwarunkowania największych 

państw członkowskich. Jednym z głównych celów ich polityki zagranicznej 

jest wzmocnienie krajowego sektora finansowego i ułatwienie jego ekspan-

sji zewnętrznej. Tego typu podejście określam jako syndrom narodowego 

sektora finansowego. Oprócz korzyści bezpośrednich dla krajowej finansjery 

miało to niekiedy ważny aspekt geoekonomiczny. Było bowiem utożsamiane 

2 Szerzej zob. T.G. Grosse, Systemowe uwarunkowania słabości polityki zagranicznej Unii Europej-
skiej, „Studia Europejskie” 2010, nr 1 (53), s. 33–66. 

3 Zob. R. Abdelal, Capital Rules. The Construction of Global Finance, Harvard University Press, 

Cambridge – London 2009, s. 30–31. 
4 W. Jacoby, S. Meunier, Europe and the Management of Globalization, „Journal of European 

Public Policy” 2010, t. 17, nr 3, s. 299–317. 
5 E. Posner, N. Véron, The EU and Financial Regulation: Power without Purpose?, „Journal of 

European Public Policy” 2010, t. 17, nr 3, s. 400–415. 
6 P.J. Katzenstein, A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Cornell Univer-

sity Press, Ithaca – London 2005. 
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z korzyściami dla całej narodowej gospodarki. Niejednokrotnie miało prowa-

dzić do wzmocnienia potencjału geopolitycznego danego państwa na scenie 

europejskiej i światowej7. Syndrom narodowego sektora finansowego przy-

czyniał się do rywalizacji wewnętrznej w Europie i do rozbieżności stanowisk 

między największymi państwami broniącymi interesów własnych sektorów 

finansowych. Innym skutkiem był brak klarownego przywództwa w polityce 

zewnętrznej UE i konsekwentnie realizowanej linii politycznej. Rezultatem 

są trudności przyjęcia wspólnej strategii geoekonomicznej w Europie, a nie-

kiedy nawet spójnego stanowiska w stosunku do regulacji rynków finanso-

wych. W ujęciu realistycznym można to interpretować jako przykłady rozbicia 

strukturalnego wewnątrz Europy, a więc osłabienia jej potencjału i zdolności 

oddziaływania w stosunkach międzynarodowych.

Uzupełnieniem rozważań odnoszących się do realizmu jest podejście 

konstruktywistyczne. Kładzie ono nacisk na znaczenie idei neoliberalnych 

w procesach funkcjonowania i konstruowania regulacji globalnych rynków 

finansowych8. Wyjaśnia tym samym nieskuteczność Europy w tym aspekcie. 

Jest to związane z nadmiernie dogmatycznym podejściem polityków euro-

pejskich do idei liberalnych, które jednocześnie stanowią podstawę do roz-

woju integracji europejskiej9. Ponadto opierając się na ideach liberalnych, 

Europejczykom trudniej jest podjąć skuteczne negocjacje z USA, zwłaszcza 

w zakresie ochrony rynku wewnętrznego. Politycy są niejako zmuszeni do gry 

na zasadach amerykańskich, a więc zgodnie z preferowanymi w Stanach Zjed-

noczonych normami neoliberalnymi. Osłabia to pozycję negocjacyjną Brukseli 

wobec Waszyngtonu.

5.2. Otwarcie rynku wewnętrznego w Europie

Przykładem demonstrującym słabość Europy w stosunkach zewnętrz-

nych są kolejne regulacje wspólnego rynku w zakresie usług finansowych 

przyjmowane w UE. Wprawdzie dotyczą one kwestii wewnątrzeuropejskich, 

ale istotnym aspektem kształtowania tych rozwiązań były negocjacje z najważ-

7 G. Morgan, Supporting the City: Economic Patriotism in Financial Markets, „Journal of European 

Public Policy” 2012, t. 19, nr 3, s. 373–387. 
8 N. Jabko, Playing the Market. A Political Strategy for Uniting Europe, 1985–2005, Cornell Uni-

versity Press, Ithaca – London 2006, s. 7–8. 
9 Szerzej T.G. Grosse, Strategiczny konstruktywizm: Realistyczno-konstruktywistyczne wyjaśnienie li-

beralizacji rynków finansowych w Europie, w: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Teorie w studiach 
europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersy-

tetu Szczecińskiego – Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin – War-

szawa 2012, s. 145–166. Zob. D. Mügge, From Pragmatism to Dogmatism: European Union 
Governance, Policy Paradigms and Financial Meltdown, „New Political Economy” 2011, t. 16, 

nr 2, s. 185–206. 
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niejszymi partnerami zewnętrznymi, zwłaszcza z USA. Tym bardziej że waż-

nym motywem dla integracji rynków finansowych w Europie były cele geo-

ekonomiczne. Dotyczyły one próby wzmocnienia europejskich instytucji 

finansowych, najpierw opartej na ekspansji na wspólnym rynku, a następnie 

na rynkach zewnętrznych. Miało to nie tylko rozwinąć sektory finansowe 

największych państw członkowskich, ale również budować siłę gospodarczą 

i polityczną Europy w relacjach międzynarodowych10. Przełomowe znaczenie 

dla tych kalkulacji miała zwłaszcza liberalizacja rynku europejskiego (w 1989 

roku) i towarzysząca temu kwestia otwarcia tego rynku na kapitał zewnętrzny. 

Warto w tym miejscu odnieść się do koncepcji integracji regionalnej jako 

przeszkody (stumbling block) dla liberalizacji w skali globalnej11. Pogłębienie 

integracji służy w myśl tej koncepcji celom protekcjonistycznym, które prowa-

dzą do wzmocnienia wewnętrznej siły ekonomicznej (na przykład w europej-

skim sektorze finansowym) oraz poprawiają zdolności negocjacyjne z otocze-

niem zewnętrznym (to jest z państwami reprezentującymi inwestorów spoza 

Europy). Za takim rozwiązaniem opowiadali się Francuzi12. Uznawali bowiem, 

że ich stosunkowo słaby sektor finansowy nie zdoła sprostać konkurencji z in-

stytucjami zewnętrznymi. Ponadto obawiali się, że otwarty rynek europejski 

może prowadzić do wykupu francuskich banków na przykład przez amerykań-

skich rywali. Ostatecznie jednak zwyciężyła odmienna koncepcja, w ramach 

której liberalizację przepływów kapitałowych na wspólnym rynku powiązano 

z otwarciem dostępu do Europy dla zewnętrznych instytucji finansowych. 

Różne były przyczyny takiego obrotu sprawy. Eksperci wiążą je ze wszyst-

kimi trzema nurtami teoretycznymi omówionymi na wstępie. Wśród przyczyn 

konstruktywistycznych wymieniają dominującą rolę idei neoliberalnych, któ-

re stały się pułapką retoryczną13 dla polityków europejskich w negocjacjach 

z Amerykanami. Trudno było im się wycofać z rozlicznych deklaracji doty-

czących liberalizacji przepływu kapitału w Europie, a jednocześnie bronić 

dostępu do wspólnego rynku z uwagi na uwarunkowania protekcjonistyczne. 

Tym bardziej że państwa europejskie potrzebowały dostępu do zewnętrzne-

go kapitału, aby łatwiej finansować swój dług publiczny. Innym czynnikiem 

natury ideologicznej były coraz większe wpływy lobby finansowego na stano-

wisko władz publicznych. Krzewione przez to lobby idee ekonomiczne zachę-

cały do stosowania rozwiązań wolnorynkowych, jako obiektywnie korzystnych 

(to jest naukowo uzasadnionych) dla wszystkich stron – zarówno dla USA, jak 

i dla państw europejskich. 

10 L. Quaglia, Completing the Single Market in Financial Services: The Politics of Competing Advocacy 
Coalition, „Journal of European Public Policy” 2010, t. 17, nr 7, s. 1007–1023. 

11 J.N. Bhagwati, The World Trading System at Risk, Princeton University Press, Princeton 1991. 
12 J. Story, I. Walter, Political Economy of Financial Integration in Europe. The Battle of the System, 

The MIT Press, Cambridge 1997, s. 286. 
13 A. Dür, Fortress Europe or Open Door Europe? The External Impact of the EU’s Single Market in 

Financial Services, „Journal of European Public Policy” 2011, t. 18, nr 5, s. 619–635. 
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Nieco inna jest interpretacja instytucjonalna. Według niej to podobieństwo 

instytucji kapitalistycznych funkcjonujących w Wielkiej Brytanii do tych ame-

rykańskich wpływało na stanowisko całej Wspólnoty14. Decydująca była jednak 

stopniowa liberalizacja instytucji niemieckich. Dotyczy to szczególnie sukce-

sywnych zmian niemieckiego sektora finansowego i polityki największych 

banków tego kraju naśladujących wzory amerykańskie. W przełomowym mo-

mencie wspólne poparcie niemiecko-brytyjskie dla rozwiązań liberalnych za-

decydowało o otwartości rynku europejskiego na zewnątrz. 

Jak się wydaje, najistotniejsze były jednak motywy nawiązujące do inter-

pretacji szkoły realistycznej. Władze amerykańskie wykorzystywały zarówno 

wpływy geopolityczne na Starym Kontynencie, jak i siłę własnego sektora fi-

nansowego w celu przekonania Europejczyków. Istotne były czynniki zwią-

zane z rozgrywką geopolityczną po zakończeniu ładu zimnowojennego, ale 

także uwarunkowania geoekonomiczne. Wśród tych pierwszych najważniejsze 

znaczenie miały aspiracje niemieckie dotyczące zjednoczenia obu części kraju 

(RFN i NRD). Dyskusja o liberalizacji przepływów kapitałowych w Europie 

odbywała się tuż przed zjednoczeniem Niemiec, co prawdopodobnie nie po-

zostawało bez wzajemnego związku. Niektórzy badacze15 zwracają bowiem 

uwagę na kluczowe znaczenie, jakie dla ostatecznej decyzji strony europej-

skiej miały naciski Waszyngtonu na Berlin. 

Ustępstwa niemieckie były też związane z groźbą zamknięcia rynku ame-

rykańskiego dla instytucji europejskich w przypadku ochrony wspólnego ryn-

ku przed kapitałem zewnętrznym16. Niemcy w tym czasie mieli już podpisaną 

umowę bilateralną z USA o wzajemności dostępu do swoich rynków finanso-

wych. Byli także silnie zaangażowani na rynku amerykańskim. Dlatego groźba 

USA mogła szczególnie boleśnie dotknąć niemieckich inwestorów. Wspom-

niane rachuby można interpretować na płaszczyźnie geoekonomicznej. Otóż 

podstawą powojennej geopolityki niemieckiej było dążenie do wzmacniania 

potencjału ekonomicznego jako źródła potęgi w stosunkach międzynarodo-

wych17. Dlatego wsparcie rządu – także jego polityki zagranicznej – dla eks-

pansji niemieckiego sektora finansowego miało przynosić nie tylko korzyści 

gospodarcze, ale również polityczne. Miało to szczególne znaczenie dla wza-

jemnych relacji z USA, największym rynkiem finansowym w skali globalnej.  

Podobne interpretacje teoretyczne mogą być formułowane w stosunku 

do innych przypadków regulacji rynków finansowych w Europie. Na przy-

kład pracom nad unijną dyrektywą o konglomeratach finansowych (przyjętą 

14 Zob. L. Quaglia, Completing..., s. 1010. 
15 J. Story, I. Walter, Political Economy..., s. 285, 1288. 
16 A. Dür, Fortress Europe..., s. 625–626. 
17 Zob. K. Müller, Nationalist Undercurrents in German Economic Liberalism, w: E. Helleiner, 

A. Pickel (red.), Economic Nationalism in a Globalizing World, Cornell University Press, Ithaca 

– London 2005, s. 141–163. 
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w 2002 roku) towarzyszyły intensywne negocjacje bilateralne między instytu-

cjami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Zgodne z podejściem 

instytucjonalnym było dążenie strony unijnej do uzyskania wpływu na regu-

lacje amerykańskie poprzez transfer instytucjonalny rozwiązań europejskich 

do USA (w założeniu korzystnych dla inwestorów pochodzących z UE). 

Wspomniany transfer miał zostać wymuszony poprzez wzmocnienie regulacji 

na wspólnym rynku, przede wszystkim dzięki ustanowieniu unijnej dyrekty-

wy stawiającej warunki inwestorom zewnętrznym. 

Wspomniane plany nie zostały jednak w pełni zrealizowane. Wprawdzie 

pod wpływem zabiegów UE władze amerykańskie wprowadziły własne roz-

wiązania w zakresie regulacji konglomeratów finansowych. Były one jednak 

dalekie od oczekiwań europejskich. Bazowały na samoregulacji rynków finan-

sowych i wewnętrznym nadzorze prowadzonym w ramach konglomeratów. 

Ułatwiały w ten sposób możliwości lewarowania kapitału i prowadziły do obni-

żenia wymogów kapitałowych w ramach całej grupy finansowej18. W ten spo-

sób dzięki regulacjom amerykańskim inwestorzy pochodzący z tego państwa 

mogli uzyskać przewagę konkurencyjną nad podobnymi instytucjami europej-

skimi19. Unia Europejska była jednak zmuszona do zaakceptowania rozwiązań 

amerykańskich, zgodnie z przyjętą w swojej dyrektywie zasadą wzajemności. 

Co więcej, rozwiązania przyjęte w tej dyrektywie musiały zostać dostosowane 

do warunków konkurencji z USA. Zostały oparte na liberalnych rozwiązaniach 

brytyjskich, które były także akceptowane przez stronę amerykańską. Było 

to, jak się wydaje, bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia liberalnych roz-

wiązań w regulacjach USA. W rezultacie to instytucje amerykańskie wpłynęły 

na kierunek rozwiązań europejskich, a nie na odwrót.  

Wyjaśnienia zaskakującego finału inicjatywy europejskiej można tylko 

w ograniczonym stopniu szukać na gruncie teorii instytucjonalnej. Instytucje 

wprowadzone przez Amerykanów wymusiły liberalny kierunek zmian w regu-

lacjach unijnych. Stało się tak dlatego, że strona europejska nie chciała, aby 

firmy amerykańskie uzyskały przewagę konkurencyjną nad instytucjami eu-

ropejskimi. Musiała więc podążać w kierunku liberalnym wyznaczanym przez 

regulatora amerykańskiego (SEC20). W literaturze tego typu mechanizm 

jest określany mianem „wyścigu na dno” (race to the bottom)21. Gdy jednak sta-

ramy się odkryć głębsze motywacje decydentów europejskich, widoczne staje 

się, że do interpretacji instytucjonalnej należy dołączyć dodatkowe wyjaśnie-

nie. Nawiązuje ono do interesów geoekonomicznych największych państw 

18 D. Mügge, The European Presence in Global Financial Governance: A Principal–Agent Perspective, 
„Journal of European Public Policy” 2011, t. 18, nr 3, s. 383–402. 

19 Zob. A. Dür, Fortress Europe..., s. 627–629. 
20 US Securities and Exchange Commission – amerykańska komisja papierów wartościowych 

i giełd. Została powołana w roku 1934. 
21 E. Helleiner, States and the Reemergence of Global Finance. From Bretton Woods to the 1990s, 

Cornell University Press, Ithaca – London 1994, s. 12.  
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członkowskich. Kierowały się one dobrem narodowych sektorów finansowych 

w rywalizacji z inwestorami amerykańskimi. Ustępstwa europejskie wynikały 

również z siły gospodarczej i geopolitycznej USA, której strona unijna nie mo-

gła lekceważyć. Finalne znaczenie miała więc nie tyle rozgrywka instytucjo-

nalna lub logika liberalnych przepisów USA wymuszająca race to the bottom 
po stronie europejskiej. Decydowała raczej przewaga politycznego i ekono-

micznego potencjału USA, które wymuszały dogodne dla siebie rozstrzygnię-

cia w przepisach europejskich. 

Podobnym przykładem słabości strony europejskiej wobec USA była dy-

rektywa dotycząca menedżerów alternatywnych funduszy inwestycyjnych 

(przyjęta w 2010 roku). Celem podjęcia prac w tym zakresie była chęć ogra-

niczenia działalności tych funduszy (zwłaszcza hedgingowych) na wspólnym 

rynku, co było wywołane dewastującymi skutkami kryzysu finansowego 

(2008–2010). Chodziło także o ograniczenie dostępu do rynku unijnego dla 

inwestorów zewnętrznych. Władze UE miały nadzieję, że w przyszłości roz-

wiązania europejskie staną się podstawą wprowadzania podobnych instytucji 

w skali globalnej (na przykład na forum G20). Takie podejście było w pełni 

zgodne z koncepcjami instytucjonalnymi. Wzmocnienie instytucji unijnych 

i wykorzystanie efektu dostępu do rynku wewnętrznego miało pozwolić na 

zewnętrzny transfer instytucjonalny regulacji europejskich.

Ambicji europejskich nie udało się jednak zrealizować. Przyczyniła się 

do tego silna presja Waszyngtonu oraz równie intensywne zabiegi Londynu22. 

W rezultacie przyjęte w Europie rozwiązania były bliskie wcześniej funkcjo-

nującym liberalnym regulacjom brytyjskim. Faktycznie ułatwiły one (zamiast 

utrudniać) ekspansję inwestorów anglosaskich na wspólnym rynku. Decydu-

jące znaczenie miały naciski wywierane przez koalicję państw popierających 

rozwiązania liberalne pod kierunkiem brytyjskim i silnie wspierane przez 

dyplomatów USA. Był to sojusz państw mających podobne rozwiązania ka-

pitalistyczne, co jest zgodne z koncepcją instytucjonalną. Łączyła je również 

wspólnota ideowa (przywiązanie do doktryny neoliberalnej w ekonomii). In-

terpretacja konstruktywistyczna nie wyjaśnia jednak sukcesu państw anglosa-

skich. Pod wpływem kryzysu nastąpiło bowiem załamanie legitymizacji spo-

łecznej dla zasad liberalnych23. To nie one więc wspierały kierunek decyzji 

podejmowanych w Europie.  

22 Zob. L. Quaglia, The ‘Old’ and ‘New’ Political Economy of Hedge Fund Regulation In the Euro-
pean Union, „West European Politics” 2011, t. 34, nr 4, s. 665–682; J. Buckley, D. Howarth, 

Internal Market: Regulating the So-Called ‘Vultures of Capitalism’, „Journal of Common Market 

Studies, Annual Review” 2011, t. 49, nr 1, s. 123–143. 
23 Zob. E. Helleiner, S. Pagliari, The End of Self-regulation? Hedge Funds and Derivatives in Global 

Financial Governance, w: E. Helleiner, S. Pagliari, H. Zimmermann (red.), Global Finance in 
Crisis. The Politics of International Regulatory Change, Routledge, London – New York 2010, 

s. 74–90.
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Zwycięska koalicja państw anglosaskich miała zbliżone, a częściowo na-

wet wspólne interesy gospodarcze i geopolityczne. Wystarczy przypomnieć, 

że większość inwestorów amerykańskich uzyskała tzw. paszport unijny, po-

zwalający na ekspansję na wspólnym rynku dzięki rejestracji działalności 

w Wielkiej Brytanii. Nawiązuje to do interpretacji geoekonomicznej. Rozwo-

jowi współpracy gospodarczej obu krajów niewątpliwie służą bliskie relacje 

geopolityczne. Najważniejsze z punktu widzenia teoretycznego jest jednak to, 

że najskuteczniejszymi aktorami okazały się państwa mające największe zna-

czenie w finansach międzynarodowych i silny potencjał własnych funduszy 

alternatywnych. Dlatego to nie konstruktywizm ani nawet instytucjonalizm, 

ale podejście realistyczne wydaje się najlepiej tłumaczyć ostateczne wyniki 

prac nad regulacją UE.

5.3. Wpływ na instytucje międzynarodowe i wybrane regulacje

Podejście europejskie cechuje nacisk na prowadzenie rozmów wielostron-

nych i budowanie porozumień na forum organizacji międzynarodowych. 

Przykładem są działania w ramach grupy G20, Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego (IMF24) i w Radzie Stabilności Finansowej (FSB25). Takie podej-

ście jest zgodne z koncepcją zarządzania globalizacją (managed globalisation). 

Współgra również z ideą budowania nowego, wielobiegunowego ładu między-

narodowego. Wspomniana koncepcja odnosi się do geopolitycznych zmian, 

jakie zachodzą po upadku ładu zimnowojennego. Próba tworzenia bardziej 

wielostronnych instytucji międzynarodowych służy zrównoważeniu domina-

cji USA w porządku pozimnowojennym. W ten sposób politycy niektórych 

państw europejskich dążą do zwiększenia własnej roli w relacjach transatlan-

tyckich. Starają się również zbudować podstawy dla europejskiego przywódz-

twa w instytucjach międzynarodowych, w tym między innymi w odniesieniu 

do regulacji rynków finansowych. Oprócz tego Europa prowadzi dialog bi-

lateralny, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, i stara się 

wzmocnić instytucje służące takim negocjacjom.

Wyrazem dążenia do wzmocnienia instytucji europejskich w polityce za-

granicznej były reformy podjęte w ramach traktatu lizbońskiego26. Nadają one 

osobowość prawną UE i umożliwiają bezpośredni udział w organizacjach mię-

dzynarodowych (na przykład art. 220 TFUE). Wprowadzają instytucję Wyso-

kiego Przedstawiciela do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, któ-

24 International Monetary Fund – powołany w roku 1944 na konferencji w Bretton Woods. 
25 Financial Stability Board – rada powstała w roku 2009 jako sukcesor Forum Stabilności Fi-

nansowej (Financial Stability Forum). 
26 Zob. R.A. Wessel, The Legal Framework for the Participation of the European Union in Internatio-

nal Institutions, „Journal of European Integration” 2011, t. 33, nr 6, s. 621–635. 
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rego zadaniem jest między innymi przedstawianie na zewnątrz stanowiska UE 

i koordynacja działań państw członkowskich w tym obszarze (art. 27 TEU). 

Warto jednak dodać, że kompetencje wysokiego przedstawiciela zostały ogra-

niczone i nie mogą w żaden sposób wpływać na suwerenną politykę zagranicz-

ną poszczególnych państw (deklaracja nr 13 dołączona do TFUE). 

Kompetencje instytucji wspólnotowych w zewnętrznej polityce gospo-

darczej są bardzo zróżnicowane. Najsilniejsze są tam, gdzie UE ma najwięcej 

uprawnień, a więc w polityce handlowej, rolnej, w rybołówstwie i polityce 

konkurencji27. Wyrazem tego jest poważna rola Komisji Europejskiej w Orga-

nizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO28) oraz w Światowej Organi-

zacji Handlu (WTO29). W tej ostatniej Komisja (z ramienia Wspólnoty) była 

członkiem założycielem i ma prawo głosu w imieniu całej UE (choć istnieje 

także mechanizm głosowania przez państwa członkowskie). Pozycję Komisji 

wzmacnia procedura rozwiązywania sporów w ramach WTO (gdzie reprezen-

tuje interesy państw członkowskich), jak również wewnątrzunijne mechani-

zmy uzgadniania stanowiska w sprawach zewnętrznej polityki handlowej. 

Znacznie mniejsze są kompetencje instytucji europejskich w obszarze re-

gulacji rynków finansowych. Rzutuje to na zewnętrzną politykę prowadzoną 

w tym obszarze. Ani Komisja Europejska, ani inne instytucje UE nie mają 

wiodącej pozycji w reprezentowaniu całej Wspólnoty. Główną rolę nadal od-

grywają państwa członkowskie. Nie ma jednak wspólnej reprezentacji państw 

członkowskich, na przykład w organizacjach międzynarodowych, ani procedu-

ry wcześniejszego uzgadniania ich wspólnego stanowiska w tych instytucjach30. 

Zasadniczym problemem jest więc brak wspólnej reprezentacji UE oraz spój-

nego stanowiska negocjacyjnego strony europejskiej. W niektórych organi-

zacjach obok państw członkowskich uczestniczą przedstawiciele UE (tak 

jest w G20 i FSB), w niektórych jedynie na zasadach obserwatora (IMF, G8). 

Silne rozbieżności między państwami europejskimi na forum wymienio-

nych organizacji, choć są powiązane z uwarunkowaniami instytucjonalnymi, 

to jednak przede wszystkim wynikają z syndromu narodowego sektora finanso-

wego. Należy więc je wiązać z chęcią obrony przez władze państwowe narodo-

wych interesów geoekonomicznych. W okresie kryzysu finansowego wspom-

niana tendencja jeszcze się pogłębiła. Rządy, ratując z funduszy publicznych 

krajowe instytucje bankowe, stały się jeszcze bardziej odpowiedzialne za do-

bro tego sektora, od którego uzależniony był także stan realnej gospodarki 

27 F. Hoffmeister, Outsider or Frontrunner? Recent Developments under International and European 
Union in International Organizations and Treaty Bodies, „Common Market Law Review” 2007, 

nr 44, s. 41–68.
28 Food and Agricultural Organization of the United Nations – Organizacja Narodów Zjedno-

czonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa powołana w roku 1945.  
29 World Trade Organization – rozpoczęła funkcjonowanie w styczniu 1995 r.
30 D. Mügge, The European Presence..., s. 383–384; R.A. Wessel, The Legal Froumework..., s. 624. 
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i przyszłość wielu miejsc pracy. Jednocześnie kryzys strefy euro odwrócił uwa-

gę polityków europejskich od regulacji globalnych rynków finansowych. Ob-

niżył także znacząco prestiż Europy w relacjach zewnętrznych, a tym samym 

osłabił jej relatywny potencjał polityczny (czyli ujmowany w relacji do innych 

aktorów) w organizacjach międzynarodowych. 

W okresie kryzysu finansowego zyskała na znaczeniu nowa formuła G20 

– grupa największych gospodarek świata31. Podstawową przyczyną wzrostu 

znaczenia G20 był kryzys finansowy gnębiący centrum finansów międzyna-

rodowych, a więc USA i Europę Zachodnią. Dotychczasowi liderzy porządku 

międzynarodowego oczekiwali, że mocarstwa wschodzące wspomogą finanso-

wo pogrążony w kryzysie Zachód. W zamian za tę pomoc oferowano im więk-

szy zakres władzy w instytucjach międzynarodowych (w tym samym czasie 

podjęto prace nad reformą Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Rady 

Stabilności Finansowej). Jest to więc przykład słabnięcia geopolitycznego Za-

chodu, który został zmuszony do dzielenia się władzą z nowymi potęgami. 

Ameryka dążyła przy tym do takiej reformy wspomnianych instytucji, aby 

w jak największym stopniu utrzymać status quo, a więc własne przywództwo. 

Dlatego odrzuciła propozycję francuską, aby ograniczyć nową instytucję do 

14 państw (G14)32. Francuzi zabiegali o podwyższenie roli Europy, w tym 

między innymi proponowali, aby w spotkaniach grupy uczestniczył przedsta-

wiciel strefy euro. Chcieli także zrównoważyć pozycję USA w tej organizacji. 

Tymczasem dyplomacja USA nalegała na wprowadzenie do grupy własnych 

sojuszników geopolitycznych, między innymi Australii, Korei Południowej, 

Turcji i Arabii Saudyjskiej. Chodziło o to, aby wspomniane kraje równoważyły 

między innymi rolę Chin w tej organizacji, a jednocześnie wspierały przy-

wództwo USA. 

Reforma G20 osłabiła relatywne wpływy USA, ale jeszcze bardziej rolę mię-

dzynarodową Europy. Unia Europejska wprawdzie wprowadziła do omawia-

nej organizacji nowe kraje (na zasadach nieformalnych Hiszpanię i Holandię) 

oraz sformalizowała obecność przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady 

Europejskiej i prezesa Europejskiego Banku Centralnego. W sumie jednak 

reprezentacja Starego Kontynentu – w stosunku do formuły G8 – wyraźnie 

straciła znaczenie. Podobny kierunek reform (wzorowany na G20) wytyczony 

został w Radzie Stabilności Finansowej (FSB)33. Pozycję Europy dodatkowo 

31 Oficjalnymi członkami G20 są: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, 

Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Republika 

Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki, Turcja, Unia Europejska, Wielka 

Brytania i Włochy. 
32 Zob. A.F. Cooper, The G20 as an Improvised Crisis Committee and/or a Contested ‘Steering Com-

mittee’ for the World, „International Affairs” 2010, t. 86, nr 3, s. 741–757. 
33 Szerzej E. Helleiner, S. Pagliari, The End of an Era in International Financial Regulation? A Po-

stcrisis Research Agenda, „International Organization”, zima 2011, t. 65, s. 169–200. 
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osłabia brak jednolitej reprezentacji oraz wspólnego stanowiska w ramach tych 

organizacji. Należy dodać, że przedstawiciele innych państw dopominali się 

ograniczenia wielkości reprezentacji europejskiej w G20. Uznawali bowiem, 

że jej pozycja polityczna jest nadmierna w stosunku do realnego potencjału 

gospodarczego34. Zmiany wprowadzane w przyszłości w omawianej organizacji 

będą zapewne odbywały się kosztem Europy. 

Pod wpływem kryzysu przedstawiciele niektórych państw europejskich po-

dejmowali na forum G20 próby ograniczenia rynków finansowych. Opowiadali 

się między innymi za bardziej restrykcyjną regulacją funduszy alternatywnych 

(głównie hedgingowych) oraz za zmniejszeniem procyklicznego oddziaływania 

omawianych rynków (między innymi poprzez wprowadzenie w skali global-

nej podatku od transakcji finansowych). Natomiast byli niechętni ogranicza-

niu instytucji finansowych „zbyt wielkich, aby upaść”35. Jak pokazał kryzys, 

stanowią one jedno z największych zagrożeń dla stabilności systemu finan-

sowego. Stanowisko europejskie w tej sprawie wynikało z syndromu narodo-

wych sektorów finansowych i dążenia do wzmacniania krajowych czempio-

nów w rywalizacji na światowych rynkach. Dlatego podział tych instytucji – na 

przykład na część inwestycyjną i klasyczną część bankową – mógłby zagrozić 

ich globalnej ekspansji inwestycyjnej. 

Propozycje w zakresie ograniczenia funduszy hedgingowych zostały zablo-

kowane przez USA i Wielką Brytanię36. Zgodzono się jedynie na zwiększe-

nie informacji gromadzonych przez władze regulacyjne przy rejestracji tych 

funduszy. Nawiązywało to do postulatu zwiększenia ich transparentności, 

ale nie miało większego znaczenia dla wzmocnienia nad nimi kontroli ze stro-

ny władz publicznych. Przykład ten pokazuje relatywną słabość przedstawi-

cieli Europy na forum G20. Wynika to nie tyle z problemów instytucjonalnych 

(brak wspólnej reprezentacji i stanowiska), ile przede wszystkim ze słabnące-

go potencjału geopolitycznego i gospodarczego Starego Kontynentu37.

Innym przykładem potwierdzającym realistyczną interpretację zmiany roli 

geopolitycznej Europy jest reforma Międzynarodowego Funduszu Walutowe-

go z 2009 roku. Była ona bezpośrednim następstwem uzgodnień poczynionych 

na forum G20. Dotyczyła systemu kwotowego, który odpowiada za dostęp po-

szczególnych państw do środków IMF, udział w finansowaniu tej instytucji 

(wielkość kapitału członkowskiego) oraz w systemie głosowania i podziale sta-

nowisk. Reforma wzmocniła wpływy wschodzących potęg (takich jak Chiny, 

34 Zob. A. Elson, Governing Global Finance. The Evolution of Reform of the International Financial 
Architecture, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke 2011, s. 181–186. 

35 Zob. A. Persaud, The Locus of Financial Regulation: Home versus Host, „International Affairs” 

2010, t. 86, nr 3, s. 637–646. 
36 L. Quaglia, The ‘Old’..., s. 671–672. 
37 Zob. M. Moschella, Searching for a Fix for International Financial Markets: The European Union 

and Domestic Politico-Economic Changes, „Journal of Contemporary European Studies” 2011, 

t. 19, nr 1, s. 97–112. 
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Indie, Brazylia, ale również Rosja). Była niekorzystna dla państw eurolandu, 

z wyjątkiem Francji, której przedstawiciele uczestniczyli w znacznym stopniu 

w jej negocjowaniu. Należy jednak dodać, że system kwotowy IMF w dalszym 

ciągu uprzywilejowuje państwa europejskie. Dlatego wiele krajów domaga się 

ograniczenia wpływów Europy w tej organizacji. Na marginesie warto zauwa-

żyć, że wprowadzenie jednolitej reprezentacji UE (lub eurolandu) stałoby się 

zapewne okazją do ograniczenia zakresu władzy Europy w IMF. Wstępne kal-

kulacje pokazują, że zmieniłoby to sposób liczenia kwot państw UE i prowa-

dziłoby do osłabienia ich roli w Funduszu38. Szczególnie niekorzystne byłoby 

wyjęcie z obliczania systemu kwot wewnątrzunijnej wymiany handlowej, cze-

go między innymi domagają się inne kraje.

Co ciekawe, reforma IMF z roku 2009 była korzystna dla USA i Wielkiej 

Brytanii. Dowodzi to tendencji do podtrzymywania wpływów głównego mocar-

stwa światowego i jego sojuszników w dotychczasowych organizacjach między-

narodowych (swoją pozycję nieznacznie poprawiła również Polska). Wprawdzie 

USA (i szerzej Zachód) są zmuszone do dzielenia się wpływami z nowymi potę-

gami, ale reformy przebiegają w taki sposób, aby utrzymać wiodącą rolę Ame-

ryki. Nieprzypadkowo też Ameryka przestała bronić wpływów europejskich. 

Jest to związane z ambiwalentną postawą Europy wobec sojuszu transatlantyc-

kiego i jej próbami równoważenia wpływów USA na forum międzynarodowym. 

W rezultacie to nie czynniki instytucjonalne decydują o relatywnym 

zmniejszaniu władzy Europy w Międzynarodowym Funduszu Waluto-

wym. Reforma instytucji w kierunku wspólnej reprezentacji UE lub strefy 

euro byłaby raczej pretekstem do kolejnego osłabienia, a nie do wzmocnie-

nia wpływów europejskich. Słabnięcie pozycji Starego Kontynentu wynika 

z uwarunkowań strukturalnych, to jest ogólnych przeobrażeń systemu mię-

dzynarodowego. Dotyczy to zmniejszania geopolitycznej i ekonomicznej roli 

Zachodu, czyli USA oraz państw europejskich, a także rosnącego znaczenia 

wschodzących potęg, zwłaszcza Chin. Jest również rezultatem błędnej strategii 

przywódców europejskich w relacjach transatlantyckich. Zamiast wzmacniać 

sojusz z USA, niektóre państwa członkowskie zmierzają w stronę równoważe-

nia wpływów amerykańskich w  ramach wielobiegunowego ładu światowego.   

Tak jak wcześniej wspomniałem, Europejczycy przykładali dużą wagę 

do wzmocnienia własnych instytucji, uznając, że będzie to budowało ich pozy-

cję w relacjach zewnętrznych. Ponieważ bardzo istotne znaczenie dla regulacji 

rynków finansowych mają relacje ze Stanami Zjednoczonymi, nalegali na usta-

nowienie trwałych instytucji bilateralnych między odpowiednimi władzami 

USA i UE. Miało to zarazem osłabiać relacje USA z poszczególnymi państwa-

mi i wzmacniać przywództwo instytucji wspólnotowych w dialogu transatlan-

38 A. Bénassy-Quéré, S. Béreau, Rebalancing IMF Quotas, „The World Economy” 2011, s. 223–

–247. 
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tyckim. W 2002 roku powstał sformalizowany dialog regulacyjny między obo-

ma stronami w sprawach usług finansowych39. Został później przemianowany 

na Transatlantycką Radę Gospodarczą40. Pozwoliło to Komisji Europejskiej 

na bezpośrednie negocjowanie w imieniu Wspólnoty wielu zagadnień praw-

nych z Ministerstwem Skarbu USA i władzami regulacyjnymi (przede wszyst-

kim SEC). Wprowadzono zasadę wzajemnego rozpoznania (mutual recognition) 

w obustronnych relacjach41. Skłoniono stronę amerykańską do poprawy wcześ-

niejszych lub wprowadzenia nowych przepisów finansowych. Były to pewne 

osiągnięcia instytucjonalne. Dlatego Amerykanie odmawiają dalszego wzmac-

niania dialogu transatlantyckiego, próbując raczej podejmować korzystniejsze 

dla nich relacje dwustronne z poszczególnymi państwami członkowskimi42. 

Jest to pośredni dowód na słuszność podejścia europejskiego. Niemniej wspom-

niane reformy nie zmieniły zasadniczo asymetrycznych relacji między strona-

mi. Rezultaty negocjacji prowadzonych w nowych instytucjach dialogu trans-

atlantyckiego były najczęściej korzystniejsze dla USA niż dla Europejczyków. 

Dobrą ilustracją omawianych zjawisk są uzgodnienia dotyczące międzyna-

rodowych standardów księgowych. Przynajmniej do roku 2002 podstawowe 

znaczenie w skali światowej miał amerykański standard (US GAAP43), który 

został wprowadzony przez organizację amerykańskich księgowych (FASB44) 

pod nadzorem władz USA (SEC). Decydenci europejscy dążyli do zrównowa-

żenia wpływów amerykańskich w omawianym zakresie. Zaproponowali wpro-

wadzenie unijnego standardu księgowego (IFRS45) w odniesieniu do wszyst-

kich spółek notowanych na giełdach w UE (poczynając od roku 2005). 

Zabiegali również o jego upowszechnienie w skali globalnej. Opierając się 

na dialogu transatlantyckim, Komisja Europejska doprowadziła do wzajemne-

go rozpoznania obu standardów między USA a UE (w 2007 roku). 

Niemniej ambicje Europejczyków i ich sukcesy w promowaniu standardu 

europejskiego przyćmiewa to, że został on wypracowany przez branżową orga-

nizację z siedzibą w Londynie, która jest między innymi współtworzona przez 

ekspertów blisko związanych z amerykańskimi korporacjom audytowymi 

(IASB46). Standard został oparty na zasadzie samoregulacji przez środowisko 

39 EU–US Regulatory Dialogue on Financial Services, zob. E. Posner, Making Rules for Global Fi-
nance: Transatlantic Regulatory Cooperation at the Turn of the Millennium, „International Organi-

zation” 2009, nr 63 (4), s. 665–699 [669]. 
40 Transatlantic Economic Council – rada powstała w roku 2007. 
41 E. Posner, The EU..., s. 116. 
42 D. Mügge, The European Presence..., s. 394. 
43 US Generally-Accepted Accounting Principles. 
44 US Financial Accounting Standard Board. 
45 International Financial Reporting Standards – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej. 
46 International Accounting Standards Board – Rada Międzynarodowych Standardów Rachun-

kowości, powstała w roku 2001. 
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finansowe i opiera się na anglosaskich normach księgowych. Jest także zbli-

żony do standardu amerykańskiego, co zostało dodatkowo wzmocnione przez 

proces konwergencji obu standardów, ustalony pomiędzy oboma organizacja-

mi środowiskowymi (w roku 2007)47. To ukazuje dość symboliczny wymiar 

równoważenia standardu USA przez tzw. standard europejski i iluzoryczne 

zwycięstwo UE w dialogu transatlantyckim. 

Komisja Europejska (intensywnie wspierana przez dyplomatów francu-

skich) podjęła wprawdzie próbę zwiększenia wpływu politycznego na IASB. 

W 2009 roku utworzono przy tej organizacji radę monitorującą (Monitoring 

Board), w której przedstawiciele UE mają tyle samo miejsc, ile władze USA. 

Faktycznie jednak utrzymana została dominacja anglosaska w tym gremium, 

gdyż na szesnaście osób przynajmniej osiem wywodzi się z państw o liberal-

nym nastawieniu do rynków finansowych48. Próbę zrównoważenia wpływów 

USA w zakresie międzynarodowych standardów księgowych trudno uznać 

za udaną. Nie wzmocniono również władzy instytucji europejskich nad rynka-

mi finansowymi. Omawiane zmiany standardów księgowych wzmocniły raczej 

liberalne normy wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich oraz zasadę sa-

moregulacji międzynarodowej finansjery49.  

5.4. Zakończenie

W niniejszym tekście starałem się przyjrzeć relacjom transatlantyckim na 

przykładzie regulacji globalnych i europejskich rynków finansowych. 

Można tutaj odnaleźć wszystkie największe bolączki polityki zagranicznej UE: 

słabość instytucji, brak długofalowej i wspólnej strategii działania, sprzeczność 

interesów między największymi państwami członkowskimi. Nic więc dziwne-

go, że kolejne próby UE wzmocnienia regulacji rynków finansowych w skali 

światowej okazały się mało skuteczne. Wspomniane słabości bezpośrednio od-

powiadają za asymetryczność wzajemnych relacji na korzyść USA. 

Kluczowe znaczenie dla zrozumienia procesów zachodzących w tym obszarze 

ma podejście realistyczne. Inne teorie (na przykład instytucjonalizm i konstruk-

tywizm) jedynie dodatkowo wyjaśniają przyczyny słabości polityki europejskiej. 

Ale to teoria realistyczna ukazuje głębsze przyczyny zachodzących zjawisk. 

Stany Zjednoczone Ameryki mają w dalszym ciągu największe znaczenie dla 

funkcjonowania rynków finansowych na świecie. Ich pozycję wobec Europy 

47 Szerzej P. Leblond, EU, US and International Accounting Standards: A Delicate Balancing Act in 
Governing Global Finance, „Journal of European Public Policy” 2011, t. 18, nr 3, s. 443–461; 

E. Posner, Making Rules..., s. 689; D. Mügge, The European Presence..., s. 396.
48 Pochodzą oni głównie z USA i Wielkiej Brytanii. Oprócz tego w tej liczbie znajdują się jeden 

Australijczyk i Hindus. Zob. P. Leblond, EU, US and..., s. 455.
49 A. Dür, Fortress Europe..., s. 629–630. 
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cechuje silna asymetria potencjałów – finansowego i geopolitycznego. I to ona 

powoduje, że wyniki negocjacji transatlantyckich w kontrowersyjnych sprawach 

są najczęściej korzystne dla Waszyngtonu, a mniej dla Brukseli lub innych stolic 

europejskich. Różnice potencjałów geoekonomicznych oraz wzajemne relacje 

strukturalne między USA i Europą są więc podstawowym wytłumaczeniem sła-

bych efektów zewnętrznej polityki Unii wobec regulacji rynków finansowych. 

Świadczy to dobitnie o trafności realistycznej interpretacji omawianego tematu. 

Również idee liberalne, które torują drogę dla swobody rynków finanso-

wych w Europie i na świecie, są zakorzenione w uwarunkowaniach geoekono-

micznych. Tym samym rola idei w omawianych procesach ma większe odnie-

sienie do realizmu niż konstruktywizmu. Neoliberalizm stanowi ideologiczną 

bazę dla amerykańskiego ładu na światowych rynkach finansowych. Dotyczy 

to wiodącej roli zarówno inwestorów amerykańskich na globalnych rynkach, 

jak również dyplomacji USA w organizacjach międzynarodowych zajmujących 

się tymi rynkami. To wyjaśnia, dlaczego, mimo krytyki liberalnych zasad mar-
ket-making w dobie kryzysu, są one w dalszym ciągu podstawą dla organizacji 

omawianych rynków. Decyduje o tym siła polityczna USA i próba utrzymania 

wpływów amerykańskich na świecie – zarówno na płaszczyźnie inwestycyjnej, 

jak i politycznej. Za ideami podążają więc konkretne interesy, a liberalizm 

na rynkach finansowych sprzyja z reguły największym graczom. 

Przykład ten pokazuje, jak istotne znaczenie dla skuteczności osiągania 

celów w polityce zagranicznej ma wybór odpowiedniej platformy ideologicz-

nej. Idee stanowią „miękki” składnik potencjału geopolitycznego danego 

podmiotu na arenie światowej. Mogą być elementem strategicznej przewagi 

nad innymi aktorami. Tak się stało w przypadku korzystniejszej pozycji ne-

gocjacyjnej USA nad Europejczykami na gruncie idei liberalnych. Idee mogą 

się stać również czynnikiem osłabiającym potencjał w sferze materialnej, tak 

jak destabilizacja rynków finansowych obniżyła potencjał Europy Zachodniej 

(i w pewnym stopniu również USA). Potencjał w sferze ideologicznej ma więc 

duże znaczenie geopolityczne. Jak wykazała analiza przeprowadzona w niniej-

szym tekście, idee wpływają bezpośrednio na inne elementy potencjału stra-

tegicznego, wśród których wymienić trzeba między innymi jakość zarządzania 

w systemie politycznym oraz poziom rozwoju gospodarczego. 

Niektórzy specjaliści50 wypowiadają się o europejskiej polityce wobec ryn-

ków finansowych w kontekście „strategicznego konstruktywizmu”. Jest to 

koncepcja, która łączy realizm z konstruktywizmem. Idee liberalne i promu-

jące rozwój wspólnego rynku w Europie służą bowiem celom strategicznym. 

Przede wszystkim mają wspierać geopolityczny projekt integracji europej-

skiej, choć również przy okazji interesy poszczególnych państw członkow-

skich. Wspomniana koncepcja dość dobrze pokazuje, jak silne znaczenie 

50 N. Jabko, Playing the Market..., s. 8. 
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w Europie mają idee liberalne dla osiągania celów strategicznych, zarówno go-

spodarczych, jak i geopolitycznych. 

Zastosowanie koncepcji „strategicznego konstruktywizmu” w odniesieniu 

do polityki unijnej wobec rynków finansowych wskazuje na przerost ambicji 

polityków europejskich wobec rzeczywistego potencjału instytucjonalnego 

i materialnego UE. Błędny jest również wybór koncepcji ładu wielobieguno-

wego, mającej równoważyć pozycję USA w polityce światowej i ograniczać ją 

na światowych rynkach finansowych. Miała ona również budować wpływy go-

spodarcze i polityczne Europy w skali globalnej. 

Problemem kalkulacji geopolitycznych przywódców europejskich jest to, 

że osłabianie powiązań transatlantyckich lub próby ograniczania roli USA 

nie prowadzą do stworzenia silnego bieguna europejskiego w polityce między-

narodowej. Potencjał Europy jest nadal niewystarczający, a dodatkowo został 

poważnie nadwyrężony w okresie kryzysu strefy euro. Państwa członkowskie 

nie kwapią się do łożenia środków na politykę zagraniczną, co jest nieodzow-

nym warunkiem uzyskania wpływów w skali globalnej. Największą trudnością 

jest jednak słabość systemu politycznego w UE. Zjednoczona Europa nie ma 

jednolitego systemu decyzyjnego ani jasno określonej strategii geopolitycz-

nej oraz geoekonomicznej (to jest takiej, która do realizacji celów strategicz-

nych wykorzystuje instrumenty gospodarcze). Zamiast tego istnieją poważne 

sprzeczności między interesami głównych państw członkowskich i nieustan-

ne próby wykorzystywania instrumentów europejskich do osiągania partyku-

larnych interesów, w tym między innymi zwiększania korzyści poszczegól-

nych krajów lub narodowych sektorów gospodarczych. Niekiedy odbywa się 

to kosztem innych państw UE. Niemal zawsze prowadzi do rozbicia struktu-

ralnego w Europie, co osłabia jej potencjał w relacjach transatlantyckich. 

Analiza wybranych przykładów regulacji rynków finansowych prowadzi 

także do innych obserwacji natury ogólnej dotyczących relacji transatlantyc-

kich. Stany Zjednoczone Ameryki nie stosują taryfy ulgowej wobec swoich 

europejskich sojuszników. Są raczej zainteresowane maksymalizacją korzy-

ści własnych, co niekiedy odbywa się ze szkodą dla interesów europejskich. 

Widoczna jest też silna podskórna rywalizacja we wzajemnych relacjach, nie-

jednokrotnie owocująca uprzedzeniami, a nawet wrogością w tych kontaktach. 

Dotyczy to zresztą nie tylko sfery ekonomii, ale również polityki (i stosunków 

geopolitycznych). Może to utrudnić w przyszłości relacje transatlantyckie. Na-

tomiast różnica potencjałów gospodarczych i politycznych, w tym zwłaszcza 

słabość instytucjonalna i polityczna zewnętrznej polityki gospodarczej UE, 

może skutkować kontynuacją asymetrii we wzajemnych relacjach. Dotyczy 

to przede wszystkim planowanego porozumienia o strefie wolnego handlu 

między USA i UE. Sukcesy mogą odnosić pojedyncze państwa lub najbardziej 

konkurencyjne firmy europejskie, ale bilans wymiany transatlantyckiej będzie 

zapewne mniej korzystny dla całej Unii Europejskiej. 



ROZDZIAŁ 6

Problemy powrotu
Stanów Zjednoczonych

i Unii Europejskiej
do liberalizmu gospodarczego

Marian Guzek

6.1. Wprowadzenie

Głęboki i długotrwały kryzys światowy wymaga nie tylko standardowych 

analiz, ale również nietypowych poszukiwań jego źródeł i dróg wyjścia 

z niego. Mam nadzieję, że do takich poszukiwań może zachęcać postawiona 

w tym opracowaniu teza, iż kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone, 

uznawane przez wieki za wzorcowe centra liberalizmu w ogóle, a nie tylko go-

spodarczego, wyszły z tego systemu ze szkodą dla siebie i dla świata. Zacho-

dzi więc potrzeba, aby do niego wróciły, dokonując jednocześnie niezbędnych 

korekt tego systemu, nie tylko w celu usunięcia jego wad, ale by chronić świat 

przed następnymi kryzysami. Oczywiście należy wyjaśnić, dlaczego te przesu-

nięcia ustrojowe wystąpiły i dokąd doprowadziły najpierw USA, a potem Unię 

Europejską. Po takich wyjaśnieniach można dokładniej ocenić zastosowane 

strategie antykryzysowe oraz zapowiadane nowe przedsięwzięcia dotyczące 

rynków finansowych. 

W pierwszym okresie po II wojnie światowej Zachód zdołał ukształtować 

ustrój kapitalistyczny według reguł liberalizmu gospodarczego, umożliwiający 

w zasadzie rozwój bezkryzysowy. Był to liberalizm odpowiadający koncepcjom 

mainstreamu makroekonomii. Po 25 latach zarówno Stany Zjednoczone, jak 

i Europa Zachodnia zaczęły przesuwać się na osi doktryn ustrojowych w kie-

runku systemów sąsiadujących z liberalizmem, to jest z prawej strony – neoli-
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beralizmu oraz z lewej – etatyzmu połączonego z nadmierną opiekuńczością 

państwa. Ilustruje to poniższy fragment osi doktryn ustrojowych. 

6.2. Co poprzedziło odejście od liberalizmu mainstreamowego? 

Światowy kryzys, który wybuchł pod koniec 2007 roku, obnażył źródła kata-

strofalnych zagrożeń wywołanych tymi przesunięciami ustrojowymi. 

Przyczyny odejścia od liberalizmu gospodarczego narastały stopniowo, nie-

mal od początku okresu powojennego, i miały związek z podważaniem anty-

kryzysowej roli keynesizmu jako niezbędnego elementu polityki gospodar-

czej, a zwłaszcza pieniężnej.

Tabela 1

Główne przesunięcia ustrojowe

Twórcy

i liderzy

polityczni

Gunnar Myrdal

Wilhelm Röpke

François Mitterand

François Hollande

Lord John Acton

Adam Smith

John Maynard Keynes

Paul Samuelson

Friedrich Hayek

Milton Friedman

Ronald Reagan

Margaret Thatcher

Podstawy

doktrynalne

Egalitaryzm 

filozoficzny

Liberalizm Minarchizm 

+ monetaryzm

Typ

ustroju

Socjalizm rynkowy,

etatyzm

Liberalizm

gospodarczy

Neoliberalizm

Relacja

państwo/rynki

Przerost państwa

socjalnego, rynki 

zdeformowane

Państwo i rynki

komplementarne

lub synergiczne

Państwa minimum

słabego, rynki 

zdeformowane

Źródło: opracowanie własne. 

Całkowite odrzucenie polityki keynesowskiej nastąpiło jednak dopiero 

na początku lat 80. XX wieku. Natomiast fakt, że Europa Zachodnia prze-

sunęła się głównie w lewo, w stronę socjalizmu rynkowego, a USA głównie 

w prawo, w stronę neoliberalizmu, ma związek z mało znaną mocą spraw-

czą pieniądza światowego, działającego jeszcze w pierwszych latach po woj-

nie, opartego na dwóch walutach: funcie szterlingu i dolarze. Moc ta objawi-

ła się w pełni w trakcie konferencji w Bretton Woods, przed zakończeniem 

II wojny światowej (w 1944 roku). W owym czasie funt brytyjski znajdował się 

już w stadium degresji walutowej, czyli przyśpieszonych spadków światowego 

popytu na niego, a dolar na początku stadium progresji walutowej, czyli przy-

śpieszonego wzrostu światowego popytu na tę walutę. 

Rozwiązania systemowe z Bretton Woods jako całość były korzystne i ode-

grały ważną rolę w tworzeniu nowego porządku w systemie finansowym świa-
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ta zachodniego. Rezultaty tej konferencji okazały się jednak bardzo kłopotliwe 

dla Wielkiej Brytanii, w znacznym stopniu z powodu błędów reprezentujące-

go ją Johna Maynarda Keynesa, który dopuścił do nadmiernej aprecjacji fun-

ta. Wprawdzie udało mu się w pewnym stopniu zneutralizować skutki swoich 

błędów dzięki uzyskaniu od Stanów Zjednoczonych za zgodą Dextera White’a 

dodatkowych kredytów dla Wielkiej Brytanii. Nie uchroniło to jednak jej od re-

cesji i długotrwałych konsekwencji narzuconego Keynesowi przez White’a, mi-

nistra finansów USA (a jednocześnie szpiega Rosji)1, wadliwego kursu funta 

w warunkach narastających trudności z powodu zniszczeń wojennych tego kraju 

oraz dekolonizacji i trwałej tendencji do spadku zewnętrznego popytu na funta. 

Stany Zjednoczone rozwijały się pomyślnie w zasadzie przez pierwsze 

25 lat po II wojnie światowej. Bez trudu stawały się supermocarstwem go-

spodarczym i militarnym, dbając o równowagę wewnętrzną według zasad po-

lityki keynesowskiej, z rozbudowanymi w odpowiednim stopniu funkcjami 

regulacyjnymi państwa w gospodarce wolnorynkowej. Wprawdzie funkcje te 

są określane terminem interwencjonizmu, to jednak w owym czasie miały one 

w dużym stopniu trwały charakter komplementarny, czyli uzupełniający wobec 

rynków, a nawet z właściwościami synergicznego współdziałania państwa z ryn-

kami. Współdziałanie to przynosiło efekty nie tylko zapobiegające głębokim 

kryzysom, ale także zapewniające trwałe funkcjonowanie mechanizmów ryn-

kowych i zdolność samoregulacji każdego z nich, bez poważniejszych zakłóceń. 

Było to w dużej mierze zasługą Paula Samuelsona jako teoretyka opracowują-

cego wdrożeniowe koncepcje obu najważniejszych elementów teorii Keynesa, 

to jest niedopuszczania do powstawania luki popytowej w drodze oddziaływa-

nia na popyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz pobudzania wzrostu gospodarcze-

go w wyniku reakcji mnożnikowej. W polityce gospodarczej najważniejszą rolę 

odgrywały regulacyjne funkcje monetarne oraz związane z handlem zagranicz-

nym i zewnętrznymi przepływami kapitału, a także siły roboczej.

W tym okresie w Stanach można wyraźnie zauważyć pozytywny wpływ 

na społeczeństwo i politykę państwa elementarnych zasad liberalizmu filozoficz-

nego Lorda Johna Actona, to jest harmonijnego powiązania wolności jednostki 

z wolnością wspólnoty. Wolność jednostki traktował on jako obejmującą działa-

nia o charakterze powinności na rzecz wpólnot, a szczególnie rodzinnej, religij-

nej i narodowej. Wolność państwa natomiast rozumiał jako stwarzającą warunki 

do osiągania przez jednostkę jej celów indywidualnych, a społeczeństwu – ak-

ceptowane powszechnie formy działalności jako wspólnoty zorganizowanej2. 

Liberalizm gospodarczy był odzwierciedleniem tych zasad w wersji teorii 

Adama Smitha, uzupełnionej o teorię Keynesa oraz elementy koncepcji neo-

1 Zob. P. Zaremba, Zauroczeni Stalinem. Zaślepienie fikcją raju komunistycznego w USA pomagało 
sowieckiej Rosji w realizacji jej planów, „W Sieci” 2013, nr 16/17.

2 K. Łazarski, Power Tends to Corrupt. Lord Acton’s Study of Liberty, Northern Illinois University 

Press, DeKalb, Illinois 2012.
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klasycznych z zakresu teorii wzrostu gospodarczego. To w ramach tych ostat-

nich powstała koncepcja welfare state, czyli państwa dobrobytu, uwzględniają-

cego poprawę warunków materialnych niższych warstw społeczeństwa.

Istotnym rezultatem dobroczynnej mocy dolara jako pieniądza światowe-

go w jego wieloletnim stadium progresji było to, że bez szczególnych form 

świadczeń socjalnych państwa zwykli członkowie społeczeństwa mogli za-

spokajać swoje potrzeby materialne, nie oczekując jakichś dodatkowych form 

wspomagania ze strony państwa, a klasa średnia mogła bez trudu powiększać 

liczebność. Upowszechniało się więc przeświadczenie, że to sam rynek ame-

rykański, dlatego właśnie, że taki wolny i taki amerykański, stwarza wszyst-

kim obywatelom warunki dobrobytu, a obywatele tylko mu pomagają swoją 

nadzwyczajną przedsiębiorczością i wydajnością oraz oczywiście amerykańską 

konkurencyjnością. 

O tym, że ważne źródło tego wszystkiego ma jakiś związek z dolarem, 

Amerykanie dowiadywali się zwykle w formie znanego powiedzenia, że do-

póki w Ameryce rośnie jeszcze jakieś drzewo, z którego można zrobić papiero-

wego dolara, Amerykanie mogą być spokojni o swój los.

O tym, jak ułomne było i jest nadal to przeświadczenie, Amerykanie zaczę-

li się przekonywać dopiero w latach 60. Oczywiście, najpierw tylko ci, którzy 

dowiadywali się, że do tego okresu Stany kupowały złoto i zdołały wykupić 

ponad 80% jego światowych zasobów, natomiast po roku 1965 zaczęły złoto 

intensywnie sprzedawać. Mogli więc się domyślać, co to oznaczało. Mianowi-

cie, że Stany musiały zacząć skupować na świecie swoje dolary.

Społeczeństwo USA oraz cały świat dowiedział się o skutkach takich trans-

akcji 15 sierpnia 1971 roku, gdy prezydent Richard Nixon ogłosił decyzję 

o zniesieniu obowiązkowej wymienialności dolarów na złoto po cenie stałej 

35 dolarów za uncję. Była to operacja równoznaczna w skutkach z dewaluacją 

dolara oraz upadkiem reguł przyjętych w Bretton Woods. Dolar stał się typo-

wym pieniądzem fiducjarnym, czyli opartym na zaufaniu, a nie na pokryciu 

kruszcowym. Możemy tę datę uznać za końcowy moment stadium progresji 

walutowej dolara jako pieniądza światowego. W USA sprawy zaczęły się bar-

dzo zmieniać wraz z tendencjami inflacyjnymi i recesją (ich połączenie zostało 

nazwane stagflacją).

Wydarzenia brytyjskie, podobnie jak w innych krajach zachodnioeuropej-

skich, były z gruntu odmienne od amerykańskich. Dzięki planowi Marshalla 

i procesom integracyjnym udało się jednak względnie szybko przywrócić nor-

malne funkcjonowanie mechanizmów gospodarki rynkowej. Wielka Brytania 

miała skomplikowaną sytuację z powodu dekolonizacji, ale poważnym źród-

łem kłopotów polityczno-gospodarczych były też skutki wadliwej polityki kur-

sowej, związanej z pozycją funta w warunkach postępującego spadku popytu 

na tę walutę. W Europie masowo pozbywano się funtów, zamieniając je na do-

lary, czemu sprzyjał utrzymujący się nadwartościowy kurs przyjęty przez Key-
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nesa w Bretton Woods. Rząd brytyjski zdewaluował funta dopiero 19 września 

1949 roku, za to mocno, bo aż o 30,5%. Jego kurs spadł do 2,8 dolara. 

6.3. Trwałe dysfunkcje państw i rynków w neoliberalizmie

Z interesującego nas punktu widzenia najważniejszą dla całej Europy Za-

chodniej kwestią w omawianym okresie do początku lat 70. był coraz po-

wszechniejszy typ mentalności społeczeństw, stanowiący rezultat tzw. efektu 

demonstracji amerykańskiego stylu życia i aspiracji w zakresie stopy życiowej.

Sądzono, że skoro w USA realizowana jest zasada welfare state, powinna ona 

być podstawą polityki gospodarczej również w Europie. Ani społeczeństwa, 

ani politycy nie zdawali sobie jednak na ogół sprawy, że żadne państwo eu-

ropejskie w tych latach nie było w stanie dorównać kroku USA, gdyż efek-

ty progresji walutowej dolara zapewniały nieporównywalne warunki rozwoju, 

bez przejmowania przez instytucje państwowe dużych obciążeń finansowych 

związanych z podnoszeniem standardu życia społeczeństwa. W Wielkiej Bry-

tanii czołowym hasłem związków zawodowych była zasada „państwa dobro-

bytu”, która w praktyce zaczęła przybierać interpretację populistyczną – „do-

brobyt dla wszystkich”. Rozbudzenie przez ruch związkowy takich aspiracji, 

łączonych ze strajkami i presją na rządy zarówno Partii Pracy, jak i konserwa-

tystów, powodowało narastające wydatki państwa nadmiernie obciążające jego 

budżet. W innych krajach Europy Zachodniej występowała podobna presja 

na rządy. W rezultacie stopień opiekuńczości wszystkich rządów okazywał 

się nadmierny i na tym tle zaczęło nabierać zbyt dużego znaczenia zadłużanie 

się państw, co w USA w omawianym okresie jeszcze nie stanowiło problemu. 

18 listopada 1967 roku Wielka Brytania zmuszona była dokonać następnej de-

waluacji o 14%, po której kurs funta spadł do 2,4 dolara. Operacja ta, jak i inne 

przedsięwzięcia interwencyjne rządu nie przynosiły istotnej poprawy. Ogólnie 

biorąc, presja społeczeństw wynikająca z przesłanek egalitaryzmu, wywierana 

na rządy europejskie powodowała modyfikacje ustrojowe w kierunku etaty-

zmu. Nietrafne więc wydają się rozpowszechnione w USA poglądy, że pew-

ne cechy socjalizmu rynkowego stanowiły po prostu rezultat płytkich działań 

populistycznych ze strony polityków europejskich, pragnących uzyskać łatwe 

poparcie elektoratu w celu zdobycia i utrzymania władzy.

To, co przytrafiło się dolarowi w latach 70., zwiększyło antykeynesowskie 

reakcje niektórych środowisk akademickich, będących zwolennikami austriac-

kiej szkoły ekonomii, zwłaszcza na Uniwersytecie Chicagowskim. Friedrich 

Hayek i Milton Friedman, bedący minarchistami, to jest przedstawicielami 

pierwszego szczebla libertarianizmu, opublikowali prace, w których domaga-

li się rezygnacji państwa z interwencjonizmu i oparcia rozwoju gospodarcze-

go na zasadzie leseferyzmu, czyli swobody działania mechanizmu rynkowe-
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go3. Główną wadą tej doktryny był fałszywy dogmat o zdolności każdej gospodar-

ki rynkowej jako całości do samoregulacji i samorównoważenia się. Przez wiele 

lat zachwycała ona USA i znaczną część świata, nie mówiąc o Alanie Greenspa-

nie4 oraz o prezydencie Ronaldzie Reaganie i jego następcach republikańskich.

Tabela 2

Doktryny panujące w kryzysie

Twórcy i liderzy polityczni

Gunnar Myrdal

Wilhelm Röpke

François Mitterand

François Hollande

Friedrich Hayek

Milton Friedman

Ronald Reagan

Margaret Thatcher

Podstawy doktrynalne Egalitaryzm Minarchizm + monetaryzm

Typ ustroju
Socjalizm rynkowy 

etatyzm

Neoliberalizm

Relacja państwo/rynki

Przerost państwa socjalnego,

rynki zdeformowane

Państwa minimum 

(w USA państwo remedialne) 

rynki zdeformowane
 

Źródło: opracowanie własne.

Zanim jednak doktryna neoliberalna doprowadziła do katastrofalnego kry-

zysu finansowego i gospodarczego, pojawiały się korzystne zmiany w gospo-

darce USA, właśnie w pierwszych latach prezydentury Reagana. Ich główny-

mi źródłami były przedsięwzięcia powstrzymujące głębsze załamanie dolara 

w wyniku zwiększenia zakresu działalności Międzynarodowego Funduszu Wa-

lutowego, zaprojektowanego przez Keynesa na konferencji w Bretton Woods. 

Nakręcaniu koniunktury sprzyjało poważne zwiększanie wydatków państwa, 

co wynikało z teorii Keynesa, lecz przeszarżowanie takiego interwencjonizmu 

(zwłaszcza w związku z wojną w Wietnamie) musiało na długą metę prowadzić 

do deprecjacji dolara, w pewnych okresach umożliwiającej osiąganie seigniorage 
z tytułu dodatkowych emisji, pobudzanych zwiększonym popytem na dolary. 

Służyło to i dotychczas służy stabilizowaniu dolara jako pieniądza światowego 

nie w drodze utrzymywania jego wartości, lecz w drodze ogromnego zwięk-

szania jego ilości w obiegu światowym i czynienia go tańszym, co może zachę-

cać ludzi o niższych dochodach do nabywania dolarów. Niewątpliwie chroni 

to USA przed gwałtownym wkroczeniem w stadium degresji dolara. Stosowa-

ny przez Fed instrument deprecjacyjny, nazywany quantitative easing (QE), 

3 Zob. F. Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków 1998; M. i R. Friedman, 

Wolny wybór, Panta, Sosnowiec 1994.
4 Zob. np. A. Greenspan, Era zawirowań. Krok w nowy wiek, Muza SA, Warszawa 2008. Pisał on: 

„...żyjemy w nowym świecie – świecie globalnej, kapitalistycznej gospodarki, znacznie bar-

dziej elastycznej, odpornej, otwartej, samoregulującej się i podlegającej szybszym zmianom 

niż jeszcze dwadzieścia pięć lat wcześniej” (s. 18).
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to znaczy ilościowe luzowanie, pełni jeszcze jedną ważną funkcję regulacyjną, 

a mianowicie zwiększa opłacalność eksportu, a zmniejsza opłacalność importu, 

podobnie jak typowa dewaluacja pieniądza krajowego. Dla emitenta pieniądza 

światowego w okresie jego stabilizacji, oddzielającym stadium degresji od sta-

dium progresji walutowej, funkcja ta nabiera dodatkowego znaczenia neutra-

lizującego zagrożenie utraty równowagi w gospodarce wewnętrznej, a nawet 

pobudzającego koniunkturę dzięki zwiększonemu popytowi zagranicznemu.

Gdyby doszło do wyeliminowania dysfunkcji państwa w postaci niedosta-

tecznego nadzoru nad rynkami, być może taki rozwój sytuacji pozwoliłby Sta-

nom wrócić w pełni do liberalizmu mainstreamowego. Powstały już przesłanki 

tego w polityce prezydenta Baracka Obamy, na razie jednak z zachowaniem 

głównych przyczyn dysfunkcji rynków finansowych, to jest wielkich speku-

lacji giełdowych i walutowych, o właściwościach monopolowych, nadających 

giełdom charakter psudorynków. Jeżeli to bezpośrednie źródło kryzysu finan-

sowego, połączone z nadmiernymi emisjami pieniądza kredytowego, nie zo-

stanie wyeliminowane w skali ogólnoświatowej, procesy globalizacji sterowa-

ne przez korporacje transnarodowe będą wciągały USA, a wraz z nimi cały 

świat w radykalniejsze zmiany ustrojowe według ideologii libertariańskiej, to 

jest przez monarchizm do anarchokapitalizmu5 (zob. tabela 3 – współczesne 

doktryny ustrojowe). Na razie tolerowane jest przywracanie regulacji państwa 

i wprowadzanie mocniejszego nadzoru nad sektorem bankowym USA.

Prezydentowi Ronaldowi Reaganowi, dającemu szansę zmiany ustrojowej 

USA w kierunku neoliberalizmu, towarzyszła premier Wielkiej Brytanii Mar-

garet Thatcher. Miała ona jednak znacznie trudniejsze zadanie, bo działała 

w warunkach bardziej uciążliwych gospodarczo i społecznie, a także w sytuacji 

mniej sprawnie realizowanych przez państwo zasad liberalizmu gospodarczego 

w poprzednich latach (w znacznym stopniu usprawiedliwionej odwrotną do do-

lara pozycją funta w tym okresie). W zasadzie ustrój brytyjski miał już wtedy 

spory ładunek etatyzmu i nadmiernych obciążeń socjalnych. Nic więc dziwne-

go, że Thatcher przewyższała Reagana radykalizmem zaczerpniętym z minar-

chizmu. Wystarczy przypomnieć, że na jednym z posiedzeń Izby Gmin Tha-

tcher wykrzyknęła: „Oto, w co wierzymy!”, i rzuciła na pulpit egzemplarz 

dzieła Hayeka pt. Konstytucja wolności6. A dzieło to, jak i inne prace tego mi-

narchisty, zawierało pogląd, że funkcja koordynowania działań jednostek ludz-

kich w zbiorowości nie może być prawidłowo wykonywana przez ludzką insty-

tucję, lecz przez bezosobowy mechanizm (czyli rynek). Miała nawet odwagę 

wygłosić inne libertariańskie zawołanie, a mianowicie: „Nie istnieje taka rzecz 

jak społeczeństwo”. Nie wiadomo, czy Thatcher znała inne, bardzo popularne 

w szkole austriackiej twierdzenie Frédérica Bastiata, uznawanego przez nie-

5 Nazwy obu tych ustrojów zostały wprowadzone do literatury przez czołowych twórców liber-

tarianizmu.
6 F. Hayek, Konstytucja wolności, PWN, Warszawa 1960.
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których libertarian za geniusza, że „rząd jest wielką fikcją, za pośrednictwem 

której każdy usiłuje żyć na koszt wszystkich innych”. Chyba nawet gdyby je 

znała, nie mogłaby tą wiedzą zabłysnąć ze względu na sprawowaną funkcję 

szefa rządu. Natomiast od siebie Thatcher dodawała, że esencją jej koncep-

cji nie jest ani społeczeństwo, ani państwo, lecz jednostka i rodzina. Uznawała 

się za wyznawczynię liberalizmu klasycznego, co zwykle czynią neoliberałowie 

niebędący gorliwymi libertarianami. Przez tych ostatnich Adam Smith jest czę-

sto uważany za plagiatora, a nawet za kogoś jeszcze gorszego.

Oczywiście w owym czasie w Wielkiej Brytanii występowała konieczność 

niedopuszczania do radykalnych działań związków zawodowych, gdyż ich głów-

ny przywódca miał wszelkie zadatki na popularyzatora bolszewickiej ideologii 

i taktyki walki o ustrój sowiecki. W tej sprawie Żelazna Dama nie miała in-

nego wyjścia ponad to, jakie zastosowała, uzyskując zasłużoną aprobatę więk-

szości społeczeństwa. Po jeszcze innych osiągnięciach, głównie zapewniających 

wzmacnianie równowagi gospodarczej kraju, a w mniejszym stopniu dynamikę 

wzrostu, która była niewysoka, musiało jednak się pojawić załamanie jej pozycji 

politycznej, zresztą w ramach samej partii konserwatywnej. Negatywne skutki 

polityki Thatcher wprawdzie utrudniły przyszłym rządom brytytyjskim trwanie 

w ustroju neoliberalnym, lecz utrzymywał się on nadal, podczas gdy pozostałe 

państwa Unii Europejskiej, zwłaszcza te bogatsze, skłaniały się w stronę socja-

lizmu rynkowego (Francja)7 lub znacznego etatyzmu (Niemcy w czasie reali-

zowania zasad społecznej gospodarki rynkowej, którą jednak zarzuciły). Kraje 

postkomunistyczne od początku transformacji przyjmowały ideologię neolibe-

ralizmu jako mieszankę importowanych z Chicago za pośrednictwem Harvardu 

naiwnych koncepcji pseudoliberalnych, pobudzających rozwój tzw. dzikiego 

kapitalizmu, sprzyjającego powszechnie patologicznej prywatyzacji z udziałem 

obcych inwestorów oraz uwłaszczaniu komunistycznej nomenklatury. 

6.4. Potencjalne przekształcenia ustrojowe

Przekształcenia ustrojowe kapitalizmu w skali globalnej zależą głównie 

od Stanów Zjednoczonych. Partia Republikańska wydaje się wciąż moc-

no inspirowana ideologią libertariańską i chociaż nie łączyła jej formalna więź 

typu koalicyjnego z Partią Libertariańską (której przewodniczy Geoffrey Nea-

le), to jednak udostępniała organy rządowe, zwłaszcza od czasów Reagana, dla 

wysokich urzędników deklarujących poglądy minarchistyczne.

7 Należy zwrócić uwagę na fakt, że najradykalniejszy socjalizm rynkowy wprowadzano w Ar-

gentynie. Jego funkcjonowanie w dłuższym okresie okazało się niemożliwe, zwłaszcza po za-

szczepieniu mu, pod wpływem ideologii neoliberalnej, powiązanego z dolarem, sztywnego 

kursu peso, który uniemożliwił wykorzystanie polityki kursowej do pobudzania gasnącego 

eksportu, szczególnie w dziedzinach tradycyjnych. 
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Gdyby w przyszłości wpływ tych poglądów w kołach rządowych Stanów 

Zjednoczonych umacniał się, należałoby się liczyć z tendencją zmiany wzajem-

nych relacji dolara i euro jako walut światowych. Dotychczas relacje te moż-

na w skrócie określić jako „pokojowe współistnienie” z pewną dozą rywalizacji 

ograniczającej tempo zwiększania udziału euro w funkcjach pieniądza świato-

wego. Na podstawie sprzecznych sygnałów płynących z publikacji czołowych 

przedstawicieli ideologii libertariańskiej sytuacja mogłaby się całkowicie zmie-

nić. Z jednej bowiem strony występuje domaganie się radykalnego wyparcia 

dolara jako pieniądza światowego przez euro, czyli powtórzenia procesu histo-

rycznego z dolarem w roli zbliżonej do funta sterlinga (Jesús Huerta de Soto)8. 

Równolegle jednak z kół libertariańskich płyną żądania likwidacji nie tylko 

euro jako pieniądza światowego, lecz jako unii monetarnej (Roger Scruton)9. 

Postulat likwidacji całej Unii Europejskiej wraz ze strefą euro jest zawarty im-
plicite w koncepcji Gerarda Caseya10. Można sądzić, że powyższe różnice w po-

glądach wynikają jednak głównie z faktu, że o ile profesor Jesús Huerta de 

Soto wypowiada się z pozycji minarchisty, to dwaj pozostali profesorowie stoją 

na stanowisku, że w praktyce można od razu wkraczać w anarchokapitalizm. 

Prawdopodobnie, ich zdaniem, już w neoliberalizmie powstały wystarczają-

ce przekształcenia, inspirowane w nim przez minarchistyczne reguły „państwa 

minimum”, a w USA „państwa remedialnego”, aby można było w praktyce 

przekazywać wszystkie funkcje państw firmom, czyli wdrażać anarchokapita-

lizm, przeskakując przez hipotetyczne stadium czystego minarchizmu. Gdyby 

de Soto uznał taki sąd za realistyczny, zapewne zrezygnowałby ze swojej od-

rębności, tym bardziej że w jego koncepcji euro nie ma charakteru fiducjar-

nego, lecz ma formę kruszcową, a więc taką, jaka jest wyłącznie akceptowana 

w obu stadiach libertarianizmu. 

Ewentualne zwycięstwo republikanów w następnych latach prawdopodob-

nie jednak popchnęłoby zmiany ustrojowe USA najpierw w kierunku bardziej 

radykalnego niż w neoliberalizmie minarchizmu z osłabianiem Fedu i margina-

lizacją związków zawodowych oraz państwowych instytucji socjalnych. Związki 

i instytucje socjalne mogłyby być zastępowane przez organizacje pozarządowe 

oraz ewentualne przybudówki firm prywatnych o nazwach sugerujących peł-

nienie funkcji społecznych. W ramach takiej polityki dojrzewałyby warunki 

do realizowania wdrożeniowej wersji anarchokapitalizmu, polegającej głównie 

na przejmowaniu zarówno gospodarczych, jak i pozagospodarczych funkcji pań-

stwa przez firmy prywatne, a w praktyce prawdopodobnie zrzeszane w skali glo-

balnej korporacje finansowe i gospodarcze. Sama nazwa państwa mogłaby pozo-

stać w znaczeniu formalnym jako atrapa, po scedowaniu jego władzy na kapitał. 

8 Zob. np. J.H. de Soto, Kryzys może być dobry, „Rzeczpospolita”, 7–8 lipca 2012.
9 R. Scruton, Poradzimy sobie bez Brukseli, „Rzeczpospolita”, 24 listopada 2012.
10 G. Casey, Świat bez państwa, „Rzeczpospolita”, 13–14 października 2012.
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Powrotu Stanów Zjednoczonych do liberalizmu gospodarczego według za-

sad mainstreamu ekonomii, uzupełnionych – szczególnie w dziedzinach po-

zagospodarczych – o liberalizm filozoficzny Lorda Actona, można obecnie 

oczekiwać od Partii Demokratycznej, nawet gdyby przeciwnicy prezydenta 

Obamy zdołali pozbyć się go, na przykład w drodze impeachmentu. Byłoby 

jednak pożądane, aby partia ta zechciała kontynuować reformy prowadzące 

do usunięcia głównych źródeł kryzysu, a wśród nich monopolistycznych dzia-

łań na rynkach finansowych ze strony potentatów bankowych. W elektoracie 

tej partii dominują warstwy społeczne pragnące utrzymania związków zawo-

dowych jako przedstawicielstwa pracowników, a także przynajmniej dotych-

czasowych świadczeń socjalnych (łącznie ze zdrowotnymi, wprowadzonymi 

za prezydentury Obamy). Oczekiwania takie zapewne musiałyby znaleźć od-

zwiercielenie w partyjnym programie reform długofalowych.

W Europie Zachodniej ewentualny powrót do liberalizmu mainstreamowe-

go będzie prawdopodobnie niezależny od charakteru partii rządzących, gdyż 

na ogół żadna z nich nie przejawia większego zainteresowania ideologią liber-

tariańską. Ponadto nie umacnia tego zainteresowania wspomniane już wyraźne 

popularyzowanie przez grupę profesorów będących zwolennikami libertariani-

zmu negatywnych ocen Unii Europejskiej, a szczególnie strefy euro, z nawoły-

waniem do jej likwidacji. Gdyby więc przejście ustrojowe w UE następowało 

zamiast do liberalizmu mainstreamowego w kierunku czystego minarchizmu, 

to – jak można sądzić – odbywałoby się to na gruncie oficjalnym w sposób za-

woalowany, za pomocą rozwiązań prawnych stopniowo zmniejszających rolę 

różnych funkcji państw, a zwiększania zależności państw od rynków, zwłasz-

cza giełd papierów wartościowych, mimo utrzymywania się ich zdeformowa-

nego charakteru jako rynków finansowych.

6.5. Zakończenie

Prawdopodobnie w krajach postkomunistycznych społeczne rozwarstwienie 

będzie stanowiło czynnik opóźniający zmiany ustrojowe w kierunku libe-

ralizmu mainstreamowego. Należy tu przypomnieć, że mieści się on w środ-

kowej części osi doktryn ustrojowych jako ustrój potencjalny, zastąpiony dwo-

ma ustrojami sąsiednimi. Przejścia od nich na tej osi do krańcowych rozwiązań 

nie wydają się godne polecenia ani krajom postkomunistycznym, ani żadnym 

innym. Krańcowymi ustrojami są bowiem: komunizm oraz anarchokapitalizm.

W takich warunkach społeczeństwo, zamiast szukać sposobów pozbawie-

nia kapitalistów ich kapitału, a niekiedy również głów, powinno znaleźć spo-

sób na usunięcie – poważniejszych od samego okradania ludności – ustrojo-

wych źródeł kryzysu w celu reaktywacji wyłączającej się machiny wytwarzania 
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wszystkiego, co nadaje się do kupowania i sprzedawania. Przywrócenie pełnej 

mocy aparatowi wytwórczemu nie wymaga rujnowania ustroju liberalnego, je-

śli istniał on wcześniej, lub można do niego przejść w sposób pokojowy. Spo-

łeczeństwa powinny być ostrzegane przed stwarzaną przez hasła populistyczne 

pokusą siłowego wprowadzania ustrojów, w których panowałoby wszechmoc-

ne państwo lub rzekomo pozbawione państwa zatomizowane jednostki, ste-

rowne przez rynek i wszechwładny kapitał.

Idealne relacje między społeczeństwem a państwem i kapitalistami powin-

na określać ogólna zasada, że społeczeństwo szanuje kapitalistów, natomiast 

państwo stwarza waunki do tego, aby kapitaliści na ten szacunek zasługiwali 

oraz aby rynki – jako formy ich działalności – były poddane regulacji eliminu-

jącej deformacje ich mechanizmów.

Wydaje się, że uniknięcie katastroficznych scenariuszy, a nawet powrót do 

liberalizmu mainstreamowego przez USA i Unię Europejską są jednak moż-

liwe. Powinna temu sprzyjać umowa o wolnym handlu. Z punktu widzenia 

długookresowego najważniejszym aspektem tej umowy jest to, że umożliwia 

ona wkraczanie przez USA i państwa Unii Europejskiej w definicyjne stadium 

międzynarodowej integracji gospodarczej. Strefa wolnego handlu jest wpraw-

dzie traktowana jako najniższe stadium tego procesu, lecz może ono prowa-

dzić do wyższych jego form, sprzyjających funkcjonowaniu mainstreamowego 

ustroju liberalnego. 



ROZDZIAŁ 7

Perspektywy transatlantyckiej strefy
wolnego handlu*

Tomasz Paszewski

7.1. Wprowadzenie

Unia Europejska i Stany Zjednoczone są dziś bez wątpienia najbliżej w hi-

storii stworzenia łączącej je pogłębionej strefy wolnego handlu, będącej 

w założeniu wspólną, wielką ekonomiczną przestrzenią, na której obowią-

zywałyby w dużej mierze te same normy i standardy. Koncepcja utworzenia 

transatlantyckiej strefy wolnego handlu pojawiała się po zakończeniu zimnej 

wojny już kilkakrotnie, za każdym razem jednak inicjatywy jej powołania 

kończyły się fiaskiem, zwykle na bardzo wczesnym etapie. Najpoważniejszą 

próbą jej utworzenia był forsowany przez unijnego komisarza do spraw han-

dlu Samuela Brittana projekt powołania Nowego Transatlantyckiego Ryn-

ku (New Transatlantic Marketplace – NTM) z 1998 roku, zakładającego 

ściślejszą współpracę i integrację w czterech obszarach1. Okazało się jednak, 

że z jednej strony budził on obawy części państw członkowskich UE, z drugiej 

nie zadowalał partnerów amerykańskich, gdyż nie obejmował kilku ważnych 

z ich punktu widzenia zagadnień, w tym dostępu do rynku audiowizualnego 

i rolnego. 

* Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz-

nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
1 Te cztery obszary to: redukcja technicznych barier w handlu, uwolnienie handlu w usługach 

(poza usługami audiowizualnymi), stopniowa eliminacja ceł do 2010 r. oraz wypracowanie 

wspólnego stanowiska w sprawach wymagających wielostronnych porozumień, takich jak 

ochrona praw własności intelektualnej. 
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Główną jednak przyczyną niepowodzeń tej i innych inicjatyw był brak 

woli politycznej po obu brzegach Atlantyku. Żadna ze stron nie dostrzegała 

bowiem na tyle dużych korzyści ekonomicznych, aby uzasadniały one podję-

cie wielu trudnych politycznie decyzji, niezbędnych do realizacji tak ambitne-

go projektu, w tym poświęcenie części rozwiązań korzystnych dla rodzimych 

grup interesów. W istocie za inicjatywami powołania łączącej UE i USA stre-

fy wolnego handlu kryły się dotąd raczej dążenia do ogólnej poprawy relacji 

transatlantyckich niż spodziewane korzyści ekonomiczne. Niektóre źródła 

podkreślają fakt, że pojawiały się one zwykle po konfliktach zbrojnych, takich 

jak naloty na byłą Jugosławię w 1999 roku czy inwazja na Irak w 2003 roku, 

które były źródłem wielu wzajemnych pretensji i animozji2. 

UE i USA podpisały wprawdzie w minionych 20 latach wiele porozumień 

o zacieśnieniu współpracy gospodarczej, począwszy od Nowej Transatlanty-

ckiej Agendy z 1995 roku po Porozumienie ramowe na rzecz Transatlantyckiej 

Integracji Ekonomicznej z 2007 roku, jednak ich bilans jest skromny. Prowa-

dzone w ramach tych porozumień prace, przeważnie zresztą na niskim szczeb-

lu, nie mogły w poważniejszy sposób wpłynąć na zbliżenie się systemów 

gospodarczych obu partnerów atlantyckich. Na przeszkodzie stały odmien-

ne systemy regulacyjne, preferencje społeczne oraz opór wpływowych grup 

interesów. 

Przed omówieniem perspektyw obecnych działań na rzecz utworzenia stre-

fy wolnego handlu łączącej USA i UE – tym razem pod nazwą Transatlan-

tyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and In-

vestment Partnership – TTIP) – warto pokrótce zarysować skalę i znaczenie 

transatlantyckich więzów gospodarczych w kontekście zmian zachodzących 

w globalnej gospodarce. 

7.2. Unia Europejska i Stany Zjednoczone na tle reszty świata 

UE i USA stanowią dwie największe i najbogatsze potęgi gospodarcze 

świata, wytwarzające łącznie blisko połowę globalnego PKB według 

wartości nominalnych bądź prawie 40% PKB liczonego według parytetu siły 

nabywczej (PPP)3. W 2011 roku przypadało na nie 25% globalnego ekspor-

tu i 31% globalnego importu, ponad połowa bezpośrednich inwestycji zagra-

nicznych, dwie trzecie aktywów bankowych oraz prawie trzy czwarte usług 

2 F. Erixon, L. Brandt, Ideas for New Transatlantic Initiatives on Trade, German Marshall Fund 

of the US, European Centre for International Political Economy, Working Paper 2013, s. 2.
3 D.S. Hamilton, J.P. Quinlan, The Transatlantic Economy 2013: Annual Survey of Jobs, Trade 

and Investment between the United States and Europe, Center for Transatlantic Relations, John 

Hopkins University, Washington 2013.
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finansowych. Gospodarki UE i USA cechuje również niezwykły w skali świa-

ta stopień integracji, wyrażający się nie tylko poziomem wymiany handlowej, 

sięgającej w 2011 roku 702 mld euro, ale również przepływem kapitału i tech-

nologii, a nade wszystko wielkością wzajemnych inwestycji, których łączna 

wartość wynosi około 2,4 bln euro. Amerykańskie firmy ponad połowę swo-

ich bezpośrednich inwestycji zagranicznych lokują w UE. Tutaj ich filie od-

notowują największe zyski, zatrudniają najwięcej zagranicznych pracowników, 

a także prowadzą najwięcej projektów badawczo-rozwojowych. Z kolei inwe-

stycje firm europejskich stanowiły w 2011 roku ponad 70% wszystkich uloko-

wanych w Stanach Zjednoczonych4.

Z drugiej strony jednak szybki rozwój rynków wschodzących nie pozostaje 

bez wpływu na globalną pozycję obu partnerów, a także na geograficzną struk-

turę ich wymiany handlowej. Do 2018 roku trzy czwarte globalnego wzro-

stu gospodarczego przypadać będzie na kraje rozwijające się, głównie Chiny 

i Indie5. Według prognoz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD) łączny PKB tych azjatyckich gigantów około 2025 roku przewyższy 

PKB wszystkich wysoko rozwiniętych państw należących do grupy G76. Azja 

też w znacznym tempie staje się głównym centrum światowej konsumpcji, 

głównie za sprawą szybko rosnącej klasy średniej7. Według firmy McKinsey 

już w 2015 roku na samych chińskich konsumentów będzie przypadać ponad 

jedna trzecia globalnej sprzedaży markowych torebek, biżuterii, zegarków, 

butów i odzieży8. 

Rosnąca rola rynków wschodzących, w tym zwłaszcza azjatyckich, spra-

wia, że relatywne znaczenie transatlantyckiej wymiany handlowej maleje. Od 

2000 roku udział Stanów Zjednoczonych w unijnym eksporcie towarów spadł 

z 28,1% do 16,9% w 2011 roku. O ile do kryzysu w 2008 roku (co pokazuje 

wykres 2) amerykański eksport na rynek UE był wyższy niż do państw Azji 

(ASEAN plus Chiny, Japonia i Korea Południowa), o tyle od tego momentu 

przewaga rynku azjatyckiego nad europejskim staje się coraz większa. 

4 Tamże. Łączna wartość amerykańskich inwestycji w UE była w 2011 r. 14 razy większa niż 

w krajach grupy BRIC.
5 Ch. Giles, K. Allen, Southeastern Shift: The New Leaders of Global Growth, „Financial Times”, 

5 czerwca 2013, s. 7.
6 Looking to 2060: Long Term Global Growth Prospects, OECD, Paris, listopad 2012, s. 22.
7 Według prognoz liczba ludzi należących do klasy średniej, czyli mających na swoje dzienne 

utrzymanie od 10 do 100 dol. PPP wzrośnie do 2020 r. o ponad miliard, z czego na Azję 

przypadnie 85% nowych przedstawicieli tej klasy. H. Kharas, The Emerging Middle Class in 
Developing Countries, Working Paper, OECD, Paris, styczeń 2010, s. 27.

8 D. Barton, Y. Chen, A. Jin, Mapping China’s Middle Class, „McKinsey Quarterly”, czerwiec 

2013, s. 3.
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Wykres 1

Udział USA i państw BRIC w eksporcie UE w latach 2003–2012 (w %)
     

      

Źródło: Eurostat.

Wykres 2

Eksport USA w latach 2003–2012 (w miliardach dolarów)
     

              

Źródło: US Census Bureau.

Nie brakuje jednak głosów, że przedstawiane powszechnie statystyki nie 

oddają dobrze obrazu handlu międzynarodowego, gdyż obecnie wiele pro-

duktów powstaje w różnych krajach, a często w różnych regionach świata. 
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Zważywszy, że większość kluczowych, najbardziej zaawansowanych i naj-

droższych komponentów wytwarzana jest nadal w krajach wysoko rozwinię-

tych, dostępne dane mogą zaniżać ich rolę w gospodarce i handlu światowym. 

W tym kontekście najczęściej przywołuje się przykład Chin, które ekspor-

tują towary powstające w ogromnej mierze z importowanych komponen-

tów i w ich statystykach eksportowych pojawia się pełna wartość finalnych 

produktów, mimo że zawierają one często bardzo niewielki „wkład chiń-

ski”9. W celu mierzenia „faktycznej” roli poszczególnych państw w handlu 

i gospodarce światowej Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO) opracowały bazę statystyczną, po-

kazującą statystyki handlowe oparte na wartości dodanej10. Według opartych 

na niej obliczeniach w 2009 roku udział krajowej wartości dodanej w chińskim 

eksporcie wynosił 67%, znacznie poniżej średniej OECD (76%), i był wyraź-

nie niższy niż w 1995 roku, co wskazuje na rosnącą integrację ChRL z global-

nymi łańcuchami produkcji11. Z drugiej strony jednak udział wartości doda-

nej w chińskim eksporcie zwiększył się w latach 2005–2009. Przypuszczalnie 

świadczy to o pięciu się Chin w górę „łańcucha wartości” dzięki postępującej 

modernizacji. Jeśli pominąć dość szczególny przykład Chin, to nowe statysty-

ki nie zmieniły diametralnie obrazu geograficznej struktury globalnego han-

dlu ani udziału w nim poszczególnych aktorów12. Na przykład w 2008 roku 

eksport UE do USA mierzony wartością dodaną stanowił 23% całości unijnego 

eksportu, podczas gdy według tradycyjnych statystyk handlowych udział ten 

wynosił 21%13. 

Kwestia mierzenia wartości dodanej w międzynarodowej wymianie handlo-

wej wiąże się jednak z dużo ważniejszym z punktu widzenia planowanej umo-

wy UE–USA zjawiskiem, mianowicie z pojawieniem się globalnych łańcuchów 

wartości (global value chains – GVC), w ramach których powstaje dziś ogromna 

część produktów przemysłowych. Procesowi temu towarzyszy wzrost znacze-

nia różnorodnych usług, bez których globalne sieci dostaw nie mogłyby funk-

cjonować. O ile według tradycyjnych statystyk handlowych towary stanowią 

9 R. Koopman, Zhi Wang, Shang-Jin Wei, How Much of Chinese Export Is Really Made in China? 
Assessing Domestic Value Added when Processing Trade Is Pervasive, Working Paper, National 

Bureau for Economic Research, Cambridge, czerwiec 2008.
10 Tradycyjne statystyki handlowe mierzą eksport brutto, czyli wartość transakcji związanej 

z przekroczeniem granic, natomiast statystyki oparte na wartości dodanej dotyczą eksportu 

brutto, pomniejszone o importowane komponenty i surowce wykorzystane w danym produk-

cie. 
11 OECD/WTO Trade in Value Added Indicators: China, OECD, Paris, maj 2013.
12 Niestety, jak dotąd najnowsze dane w bazie OECD/WTO dotyczą roku 2009, a ponieważ 

był to rok głębokiej recesji w USA, UE, Rosji i innych krajach, często wykorzystuje się dane 

z 2008 r.
13 National Board of Trade, Global Value Chains and the Transatlantic Trade and Investment Part-

nership, Stockholm, maj 2013, s. 12–14.
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66% unijnego eksportu do USA, to w przypadku mierzenia eksportu według 

wartości dodanej proporcje są niemal dokładnie odwrotne – usługi stanowią 

aż 60% unijnego eksportu do Stanów Zjednoczonych14. Pojawienie się GVC 

spowodowało, że tradycyjne podejście do liberalizacji handlu, polegające na 

otwieraniu dostępu do własnego rynku na zasadzie wzajemności, w dużej 

mierze okazało się anachroniczne. Z punktu widzenia rozwoju gospodarcze-

go import stał się niemal tak samo ważny jak eksport15. Nie zniknęła jednak 

potrzeba prowadzenia polityki handlowej, choć w dużym stopniu zmieniły 

się jej cele, a istniejące wciąż bariery w handlu, ze względu na zwielokrot-

nioną liczbę przekroczeń granic w trakcie procesów produkcyjnych, stały się 

jeszcze bardziej uciążliwe i kosztowne. W tym kontekście rodzi się pytanie, 

w jaki sposób powstanie transatlantyckiej strefy wolnego handlu może wpły-

nąć na istniejące łańcuchy dostaw. Pytanie to stawiane jest już wobec partner-

stwa transpacyficznego, które pozostawia Chiny, odgrywające kluczową rolę 

w azjatyckich i w dużej mierze również w globalnych łańcuchach produkcyj-

nych, poza najważniejszym procesem ekonomicznej integracji w regionie Azji 

i Pacyfiku16.

7.3.  Motywy leżące u podstaw inicjatywy Transatlantyckiego
 Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji

Szerokie poparcie, jakim cieszy się dziś idea stworzenia transatlantyckiej 

strefy wolnego handlu, zarówno wśród polityków, jak i większości kół 

biznesu, wynika przede wszystkim z czterech motywów. 

Impuls gospodarczy. Często tak duże poparcie dla inicjatywy utworze-

nia Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji tłumaczone 

jest stanem europejskiej i amerykańskiej gospodarki – tlącą się recesją w UE 

oraz stosunkowo powolnym ożywieniem w USA. W obecnych warunkach po-

tencjalne korzyści, wynikające z głębszej integracji gospodarek transatlantyc-

kich, stały się nie do pogardzenia dla politycznych decydentów17. Tym bar-

14 Tamże.
15 A New Era for Transatlantic Trade Leadership. A Report from the Transatlantic Task Force on 

Trade and Investment, German Marshall Fund of the US – European Centre for International 

Political Economy, Washington – Brussels 2012, s. 12.
16 S. Gupta, Will the TPP Facilitate or Disrupt Supply Chains?, East Asia Forum, 6 stycznia 2013, 

http://www.eastasiaforum.org/2013/01/06/will-the-tpp-facilitate-or-disrupt-supply-chains/ 

[dostęp 3 czerwca 2013].
17 To różni planowane TTIP od innych umów o wolnym handlu, jakich wiele podpisały zarów-

no USA, jak i UE. Według szacunków, porozumienie UE z Koreą Południową może zwięk-

szyć PKB Unii o zaledwie 0,08%. Podobne porozumienie o wolnym handlu USA – Korea 

Południowa zwiększy PKB Stanów Zjednoczonych o śladowe 0,01%. 
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dziej że możliwości znalezienia innych znaczących – a jednocześnie realnych 

z politycznego i społecznego punktu widzenia – impulsów gospodarczych 

są bardzo ograniczone. Dotyczy to zwłaszcza Europy, co tłumaczy, dlaczego 

inicjatywa stworzenia strefy wolnego handlu wyszła właśnie ze Starego Kon-

tynentu. W rzeczywistości jednak porozumienie to, o ile zostanie przyjęte, 

wejdzie w życie raczej nie wcześniej niż w 2017 roku. Dlatego też nie należy 

go traktować jako sposobu przezwyciężenia dzisiejszych problemów, ale raczej 

jako szansę na przyśpieszenie długotrwałego wzrostu gospodarczego w UE 

i Stanach Zjednoczonych, czego obie gospodarki bardzo potrzebują, ze wzglę-

du między innymi na rosnące koszty obsługi długu i starzenie się społe-

czeństw. 

Nowy filar wspólnoty transatlantyckiej. Innym powodem jest próba 

zbudowania drugiego, obok NATO i sfery bezpieczeństwa, filaru współpra-

cy transatlantyckiej18. Nowy filar wydaje się potrzebny między innymi dlate-

go, że ten dotychczasowy staje się coraz bardziej niepewny. Jeszcze w 2010 

roku odchodzący sekretarz obrony Robert M. Gates wzywał Europejczyków 

do zwiększenia własnych zdolności obronnych. Dzisiaj, kiedy europejskie bu-

dżety obronne po głębokich cięciach z ostatnich lat są na rekordowo niskich 

poziomach i wciąż unosi się nad nimi groźba kolejnych redukcji, takie wezwa-

nia nie miałyby sensu. Stany Zjednoczone powoli przestają wierzyć, że Eu-

ropa będzie w przyszłości ich silnym partnerem militarnym. Z drugiej stro-

ny USA same straciły apetyt na prowadzenie interwencjonistycznej polityki, 

a swoje międzynarodowe zaangażowanie koncentrują głównie na regionie Azji 

i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie, gdzie ich strategiczna obecność nadal 

jest konieczna. To wszystko sprawia, że skala, intensywność i znaczenie tra-

dycyjnej współpracy transatlantyckiej w dziedzinie bezpieczeństwa mogą być 

w przyszłości mniejsze niż do tej pory. 

Jeśli wspólnota transatlantycka ma przetrwać, a w obliczu nowych wyzwań 

jest to z pewnością w interesie tworzących ją państw, to potrzebuje ona nowe-

go, dodatkowego spoiwa, którym może być właśnie gospodarka. Tym bardziej 

że USA i UE stoją dziś wobec wielu wyzwań – zarówno wewnętrznych, jak 

i zewnętrznych – z których istotna część ma charakter głównie ekonomiczny. 

Odejście więc od dotychczasowej koncentracji na tzw. zagrożeniach transna-

rodowych, które w ogromnej mierze zdominowały agendę współpracy trans-

atlantyckiej w okresie pozimnowojennym, jest dzisiaj bardzo pożądane. Do-

datkowo planowane utworzenie transatlantyckiej strefy wolnego handlu bę-

dzie formą strategicznej równowagi dla negocjowanego obecnie partnerstwa 

18 W jednym ze swoich ostatnich wystąpień odchodząca sekretarz stanu Hillary Clinton stwier-

dziła, że utworzenie strefy wolnego handlu jest nowym wielkim projektem transatlantyckiej 

wspólnoty. H. Clinton, U.S. and Europe – A Revitalized Global Partnership, Brookings Insti-

tution, Washington, 29 listopada 2012, http://www.brookings.edu/events/2012/11/29-transat-

lantic-clinton#ref-id=20121129_hillary [dostęp 4 czerwca 2013].
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transpacyficznego – potwierdzeniem ze strony USA gotowości do utrzymania 

ścisłych relacji z Europą. 

Ożywienie wielostronnej liberalizacji handlu. W opinii zarówno po-

litycznych decydentów, jak i komentatorów zainicjowanie negocjacji, a na-

stępnie podpisanie porozumienia o wolnym handlu przez dwie największe na 

świecie potęgi gospodarcze – USA i EU – nie tylko nie spowoduje załama-

nia wielostronnych wysiłków na rzecz liberalizacji międzynarodowego handlu, 

ale może wręcz stanowić dla nich poważny impuls19. Twierdzenia te znajdują 

pewne potwierdzenie w doświadczeniach historycznych. Utworzenie jednoli-

tego rynku w Europie oraz NAFTA po drugiej stronie Atlantyku bardzo przy-

śpieszyły prace w ramach Rundy Urugwajskiej w pierwszej połowie lat 90. 

XX wieku20.

W wyniku impasu negocjacji wielostronnych prowadzonych w ramach 

Rundy z Doha liberalizacja międzynarodowego handlu, jeśli nie liczyć jedno-

stronnego otwierania przez państwa własnych rynków, od lat postępuje prak-

tycznie już tylko na drodze porozumień bilateralnych i regionalnych. Domina-

cja tego typu układów spowodowała, że międzynarodowy system porozumień 

handlowych przypomina dziś, według znanego określenia profesora Jagdisha 

Bhagwatiego, miskę spaghetti, co w dobie globalnych łańcuchów produkcji 

stanowi poważne utrudnienie. Innym problemem, o którym szerzej w dalszej 

części tekstu, jest upolitycznienie relacji handlowych21. 

W obecnej jednak sytuacji, w której zawarcie globalnego porozumienia 

jest wciąż mało realne, mimo wszystko największą szansę na istotną redukcję 

barier w międzynarodowym handlu stwarza kontynuowanie trwającego od lat 

procesu zdecentralizowanej liberalizacji oraz jego pogłębienie i rozszerzenie 

na relacje między- i ponadregionalne. Planujący gospodarczy sojusz Unia Eu-

ropejska i Stany Zjednoczone mogą się stać liderami tego procesu, co dałoby 

im duże korzyści. Jak pokazują liczne doświadczenia historyczne, w tym roz-

wój wspólnot europejskich, kraje inicjujące procesy integracji lub pogłębionej 

współpracy mają ten przywilej, że ustalają między sobą reguły i normy, któ-

re państwa przystępujące później muszą po prostu przyjąć. Uzgodnione przez 

UE i USA standardy w zakresie handlu, bezpieczeństwa produktów, bezpie-

czeństwa pracy, norm sanitarnych, ochrony środowiska, ochrony praw włas-

ności intelektualnej, inwestycji i w innych dziedzinach mogłyby z czasem, 

ze względu na ich wciąż ogromny udział w globalnej gospodarce, stać się stan-

dardami światowymi. Trudno przy tym nie zgodzić się z unijnym komisarzem 

do spraw handlu Karlem de Guchtem, że przed negocjatorami UE i USA stoi 

19 Zob. m.in. K. de Gucht, The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Global Impacts, 
Institute for International and European Affairs, Dublin, 19 kwietnia 2013. 

20 A New Era..., s. 15.
21 Tamże.



143Perspektywy transatlantyckiej strefy wolnego handlu

pionierskie zadanie22. Obie strony będą bowiem skupiać się nie na tradycyj-

nej redukcji lub eliminacji ceł, ale na harmonizacji regulacji wewnętrznych 

i usuwaniu innych barier pozataryfowych. Jeśli im się powiedzie, partnerstwo 

UE–USA może stanowić wzór dla kolejnych tego typu porozumień. 

Geoekonomiczna rywalizacja z mocarstwami wschodzącymi. Prob-

lem standardów i zasad międzynarodowego handlu łączy się z kolejnym mo-

tywem utworzenia Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwe-

stycji. Otóż obie zachodnie potęgi coraz silniej odczuwają konkurencyjną 

presję ze strony rynków wschodzących. Dotyczy to zwłaszcza Chin, które, sto-

sując różnorodne praktyki merkantylistyczne, na szeroką skalę łamią zasady 

równej konkurencji, zarówno na rynku własnym, jak i na rynkach zagranicz-

nych23. Dlatego przedstawiciele UE i USA nie ukrywają, że jednym z głów-

nych celów planowanego partnerstwa jest promowanie tych zasad, które we-

dług nich powinny w globalnej gospodarce obowiązywać i które niewątpliwie 

odzwierciedlają ich interesy24. W ogłoszonym w lutym 2013 roku raporcie 

końcowym Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla do spraw Pracy i Wzrostu, 

który rekomendował przywódcom obu stron zawarcie kompleksowego po-

rozumienia gospodarczego, wyróżnione zostały trzy główne obszary negocja-

cyjne, a jeden w całości poświęcony był „wspólnym globalnym wyzwaniom 

i szansom” w handlu międzynarodowym. Poza poruszeniem takich kwestii jak 

ochrona środowiska czy praw pracowników skupiano się w nim na dokładnie 

tych problemach, które od lat stanowią przedmiot sporów zarówno w rela-

cjach chińsko-amerykańskich, jak i chińsko-unijnych25. Chiny muszą się liczyć 

z tym, że w wyniku planowanej umowy olbrzymi transatlantycki rynek może 

się stać w praktyce mniej otwarty na ich towary, o ile nie zrezygnują z wielu 

praktyk kwestionowanych przez Zachód. 

Podobną geoekonomiczną funkcję ma pełnić obecnie negocjowane part-

nerstwo transpacyficzne i tak też jest przez wielu postrzegane w Państwie 

Środka26. Odpowiedzią Pekinu jest zdecydowane poparcie dla konkuren-

cyjnej inicjatywy utworzenia Kompleksowego Regionalnego Ekonomicz-

nego Partnerstwa – bloku handlowego, który obejmowałby 10 państw grupy 

22 K. de Gucht, The Transatlantic Trade...
23 Jeden z raportów stwierdza, że „polityczni liderzy po obu stronach są głęboko zaniepokojeni 

ekonomicznymi problemami związanymi ze wzrostem Azji, ale rzadko dostrzegają związek 

pomiędzy tym, jak większa transatlantycka współpraca może przyczynić się po pewnym cza-

sie do zwiększonego dostępu do azjatyckich rynków. Patrz: A New Era..., s. 18.
24 Jeden z raportów stwierdza wręcz, że powstałe w wyniku porozumienia „ekonomiczne 

NATO” promowałoby wspólne interesy Unii Europejskiej i USA. C. Borden Gray, An Eco-
nomic NATO: A New Alliance for A New Global Order, Atlantic Council, Washington 2013, s. 5.

25 High Level Working Group on Jobs and Growth, Final Report, 11 lutego, 2013, http://trade.

ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf [dostęp 3 czerwca 2013].
26 Wen Jin Yaun, The Trans-Pacific Partnership and China’s Corresponding Strategies, Center for 

Strategic and International Studies, czerwiec 2012.
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ASEAN oraz Chiny, Japonię, Koreę Południową, Indie, Australię i Nową Ze-

landię, ale już nie Stany Zjednoczone27. W tej rozgrywce toczącej się głównie 

między Waszyngtonem a Pekinem większość państw regionu Azji i Pacyfiku 

nie chce osłabienia relacji z Chinami, gdyż stanowią one dla nich najważniej-

szy rynek eksportowy, z drugiej jednak strony obawia się ich politycznej he-

gemonii i szuka oparcia w USA.

7.4.  Bariery w handlu transatlantyckim i potencjalne korzyści 
 z ich ograniczenia

Ekonomiczne relacje łączące USA i UE należą z pewnością do jednych 

z najbardziej otwartych na świecie, a sieć powiązań między oboma gospo-

darkami, jak już wspomniano, jest niezwykle gęsta. Niemniej istnieje wciąż 

wiele barier handlowych sprawiających, że potencjał współpracy nie jest w peł-

ni wykorzystany. Można je podzielić na dwie zasadnicze kategorie: cła oraz 

bariery pozataryfowe (non-tariff barriers – NTB). Ta druga obejmuje praktycz-

nie wszystkie inne utrudnienia w handlu lub inwestycjach (poza kwotami iloś-

ciowymi), począwszy od tych związanych z procedurami granicznymi, poprzez 

wszelkie różnice wynikające z różnych norm i regulacji, aż po ograniczenia ad-

ministracyjne w dostępie do określonych rynków.

Wysokość ceł w handlu transatlantyckim jest generalnie niska: po stronie 

USA wynoszą one średnio 2,1%, po stronie UE zaś 2,8%, przy czym jedna 

czwarta towarów w ogóle nie jest objęta cłami. Z drugiej strony 25% katego-

rii towarów jest objętych cłami wynoszącymi przeszło 6,5% w przypadku UE 

i ponad 5,5% w USA28. Poza tym nawet niewielkie stawki mogą stanowić od-

czuwalny koszt dla przedsiębiorstw. Podkreśla się często, że około 40% trans-

atlantyckiego handlu obejmuje dostawy części lub komponentów w ramach 

zakładów należących do tej samej firmy (intra-firm trade), przez co płacone 

przez nie cła, działające jak swoisty podatek, zmniejszają konkurencyjność 

amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. 

Podobnie jest w przypadku dostaw komponentów w ramach jednej gałęzi 

przemysłu (intra-industry trade). Trzeba też brać pod uwagę fakt, że już sama 

konieczność przejścia przez procedury celne powoduje dodatkowe koszty od-

czuwane zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa29. 

27 J. Perez, Asian Nations Plan Trade Bloc that, Unlike US’s, Invites China, „New York Times”, 

20 listopada 2012.
28 G. Felbermayr, Dimensions and Effects of a Transatlantic Free Trade Agreement between the EU 

and US, IFO Institute, luty 2013, s. 4.
29 W ramach przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacji 38% badanych wskazało 

procedury celne jako przeszkodę w handlu, czyli niewiele mniej niż w przypadku różnic 

w regulacjach (46%) i ceł (45%).
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Główną jednak przeszkodę w handlu transatlantyckim stanowią bariery 

pozataryfowe, zwiększające, w zależności od sektora, koszty eksportu od 10% 

do do 70%30. Najważniejszą grupą w tej kategorii są utrudnienia wynikające 

z różnic regulacyjnych, dotyczących przede wszystkim norm i standardów 

technicznych, zdrowotnych, sanitarnych i ochrony środowiska. Szczególnie 

odczuwalne są one w takich sektorach jak lotniczy, samochodowy, chemiczny, 

kosmetyczny, farmaceutyczny, urządzeń elektrycznych czy rolno-spożywczy, 

a także w wielu rodzajach usług, w tym w usługach biznesowych. Gdyby USA 

i UE wzajemnie uznawały testy i standardy bezpieczeństwa w przemyśle mo-

toryzacyjnym, cena samochodu bądź ciężarówki mogłaby być niższa o 7%31. 

Część różnic w standardach niewątpliwie wynika z odmiennych uwarunko-

wań historycznych, społecznych i kulturowych bądź też jest uzasadniona waż-

nym dobrem publicznym. W zdecydowanej większości przypadków jednak 

cele regulacji, w postaci określonego poziomu ochrony czy bezpieczeństwa, 

są po obu stronach Atlantyku bardzo zbliżone32. Ich realizacja natomiast bar-

dzo się różni, a to ze względu na zasadniczo odmienne systemy regulacyjne 

oraz inne podejścia do regulacji, co z kolei jest pochodną dzielących obie stro-

ny istotnych różnic w systemach gospodarczych i prawnych33. 

Pozostałe dwie grupy barier we wzajemnych relacjach gospodarczych mają 

charakter typowo protekcjonistyczny. Są to utrudnienia lub ograniczenia w do-

stępie do niektórych rynków usług oraz brak dostępu do części rynku zamó-

wień publicznych, przy czym większość z nich występuje głównie po stronie 

amerykańskiej. Na przykład rynek transportu lotniczego i morskiego w USA 

jest w dużej mierze zamknięty dla podmiotów zagranicznych, rynek zamówień 

publicznych zaś jest otwarty jedynie w 32% (ponad próg wyznaczony porozu-

mieniem GPA), podczas gdy w UE 85% zamówień publicznych dostępnych 

jest dla firm amerykańskich.

Łączne koszty barier w transatlantyckim handlu i inwestycjach, w tym 

w postaci niewykorzystanych możliwości, są znaczne, podobnie jak skala ko-

30 Impact Assessment Report on the Future of EU–US Trade Relations [COM(2013) 13b final], Stras-

bourg, 12 marca 2013, s. 15.
31 D.S. Hamilton, J.P. Quinlan, The Transatlantic Economy..., s. 13.
32 J. Morrall III, Determining Compatible Regulatory Regimes between the US and the EU, U.S. Cham-

ber of Commerce – Adrancing Transatlantic Business, Washington 2013, s. 7, http://trans-

atlantic.sais-jhu.edu/partnerships/Cornerstone%20Project/cornerstone_project_morrall.pdf 

[dostęp 10 czerwca 2013].
33 W USA proces tworzenia standardów ma w dużej mierze charakter oddolny i jest zdecydo-

wanie bardziej zdecentralizowany niż w UE. W wielu wypadkach równolegle istnieje wiele 

standardów dotyczących danych produktów i przedsiębiorca ma możliwość wyboru jednego 

z nich. Duże różnice istnieją również w zakresie procedur kontroli zgodności produktów z ist-

niejącymi normami. W USA reguł konkurencji pilnują sądy, w UE instytucje administracyj-

ne. Zasadnicza różnica istnieje również w zakresie prawa patentowego – w USA obowiązuje 

zasada first-to-invent, w UE zaś first-to-file. 
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rzyści, które dałoby ich ograniczenie. Wiadomo jednak, że wiele z nich, choć-

by ze względów kulturowych czy politycznych, jest niemożliwych do usunię-

cia. Dlatego w przypadku umowy UE–USA o wolnym handlu w grę wchodzi 

jedynie eliminacja większej lub mniejszej części tych barier. Większość opub-

likowanych w ostatnich latach analiz dotyczących ekonomicznych skutków ta-

kiego porozumienia podaje więc wyniki w kilku wariantach, reprezentujących 

różny zakres redukcji barier handlowych. Oficjalne szacunki Komisji Europej-

skiej zostały zawarte w jej raporcie z marca 2013 roku, stanowiącym załącznik 

do rekomendacji Komisji dla Rady w kwestii rozpoczęcia negocjacji z USA 

w sprawie utworzenia TTIP. Raport ten powstał głównie na podstawie szero-

kich konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, a także na podstawie dwóch 

sporządzonych wcześniej na zlecenie Komisji analiz – holenderskiej firmy 

consultingowej Ecorys z 2009 roku oraz londyńskiego Centre for Economic 

Policy Research (CEPR), opublikowanym w marcu 2013 roku – z których po-

chodzą najważniejsze wyliczenia34. 

Komisja za najbardziej prawdopodobny wynik negocjacji z USA uznała 

podpisanie kompleksowego porozumienia redukującego nie tylko cła, ale też 

inne rodzaje barier, podając szacowane korzyści w dwóch wariantach – konser-

watywnym i ambitnym. W przypadku realizacji ambitniejszego układu z USA, 

zakładającego stuprocentową redukcję ceł, dwudziestopięcioprocentową re-

dukcję barier pozataryfowych na rynkach produktów, dwudziestopięciopro-

centową redukcję barier w dostępie do rynków usług oraz pięćdziesięciopro-

centową redukcję barier w dostępie do zamówień publicznych, w 2027 roku 

UE mogłaby liczyć na wzrost PKB o dodatkowe 0,48% PKB, USA zaś o 0,39% 

PKB. Jednocześnie unijny eksport do USA wzrósłby o 28%, amerykański 

do UE zaś o przeszło 36%35. Jeśli jednak wynik negocjacji transatlantyckich 

byłby zgodny z założeniami konserwatywnego wariantu, PKP UE wzrósłby je-

dynie 0,27%, a PKB USA o 0,21%. 

Oficjalne szacunki Komisji Europejskiej zostały przedstawione na tle wy-

ników innych badań w tabeli 1. Zaskakiwać może fakt, że według raportu 

Komisji Europejskiej oraz dwóch zleconych przez nią analiz (CEPR i Eco-

rys) korzyści odniesione przez UE byłyby wyraźnie większe niż w przypadku 

USA, natomiast według pozostałych dwóch badań, zyski z liberalizacji handlu 

transatlantyckiego były znacząco wyższe w przypadku USA36. Opracowania

34 J. Francois, Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment. An Economic Assessment, 
Centre for Economic Policy Research, London, marzec 2013; K.G. Berden i in., Non-tariff 
Measures in EU–US Trade and Investment. An Economic Analysis, Ecorys Netherlands BV, Rot-

terdam, grudzień 2009.
35 Impact Assessment...
36 Autorzy np. szwedzkiego opracowania uzasadniają to m.in. tym, że większa część eksportu 

USA trafia do UE niż odwrotnie. Z ich obliczeń wynika też, że w wypadku kompleksowego 

porozumienia UE–USA PKB reszty świata zmniejszyłby się o 0,15%
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Tabela 1

Porównanie korzyści z utworzenia Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz 

Handlu i Inwestycji według różnych badań

Raport/Analiza Podstawowe założenia

Ekonomiczne

skutki

dla UE i USA

Komisja 

Europejska 

(2013)

CEPR (2013)

Wariant konserwatywny

• 98% redukcji ceł

• 10% redukcji NTM

• 10% redukcji NTM w sektorze usług

• 25% redukcji barier dotyczących zamówień publicznych

Wariant ambitny

• 100% redukcji ceł

• 25% redukcji NTM

• 25% redukcji barier w sektorze usług

• 50% redukcji barier dotyczących zamówień publicznych

+ 0,27% PKB UE

+ 0,21% PKB USA

+ 0,48% PKB UE

+ 0,39% PKB USA

National 

Board 

of Trade 

Sweden 

(2012)a

Wariant I

• 100% redukcji ceł

Wariant II (ograniczony)

• 100% redukcji ceł

• 25% redukcji 

Wariant III (kompleksowy)

• 100% redukcji ceł

• 50% redukcji NTM

+ 0,02% PKB UE

+ 0,02% PKB USA

+ 0,12% PKB UE

+ 0,24% PKB USA

+ 0,22% PKB UE

+ 0,51% PKB USA

ECIPE (2010)b Wariant I

• 100% redukcji ceł

Wariant II

• 100% redukcji ceł

• Spadek kosztów handlowych o równowartość 3% 

 wartości handlu towarami, z wyjątkiem surowców

• Wzrost wydajności pracy w sektorze przemysłowym o 2%

Wariant III

• 100% redukcji ceł

• Spadek kosztów handlowych o równowartość 3% 

 wartości handlu towarami, z wyjątkiem surowców

• Wzrost wydajności pracy o 3,5% w sektorach o intensywnym

 handlu wewnątrzsektorowym oraz o 2% w pozostałych sektorach

+ 0,01% PKB UE

+ 0,15% PKB USA

+ 0,32% PKB UE

+ 0,99% PKB USA

+ 0,47% PKB UE

+ 1,33% PKB USA

Ecorys (2009) Wariant I 

• 25% redukcji NTM

Wariant II

• 50% redukcji NTM

+ 0,35% PKB UE

+ 0,14% PKB USA

+ 0,72% PKB UE

+ 0,28% PKB USA

a S. Kinnman, T. Hagberg, Potential Effects from an EU–US Free Trade Agreement – Sweden in Fo-
cus, National Board of Trade (Kommerskollegium), Stockholm, listopad 2012. W zakresie dotyczą-

cym pozataryfowych barier analiza ta również została oparta na wynikach badania Ecorys z 2009 r. 
b F. Erixon, M. Bauer, A Transatlantic Zero Agreement: Estimating the Gains From Transatlantic Free 

Trade in Goods, European Center for International Political Economy, „ECIPE Occasional Paper” 

2010, nr 4.
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różnią się też co do wpływu utworzenia TTIP na resztę państw świata. Część 

z nich wskazuje, że wpływ ten będzie dla nich korzystny, inne – że ponio-

są one pewne straty. Ale w jednej kluczowej kwestii wszystkie te analizy 

są zgodne, mianowicie wynika z nich, że tylko ambitne i kompleksowe poro-

zumienie o wolnym handlu przyniesie efekty odczuwalne dla gospodarki, firm 

i konsumentów.

7.5.  Zagrożenia dla zawarcia Transatlantyckiego Partnerstwa
 na rzecz Handlu i Inwestycji

Mimo pozytywnego klimatu i wysokiego stopnia poparcia istnieją co naj-

mniej cztery istotne zagrożenia dla sukcesu amerykańsko-unijnych ne-

gocjacji.

Różnice co do zakresu negocjacji. Jeszcze przed rozpoczęciem for-

malnych rozmów okazało się, że strony nie są zgodne co do ich zakresu. O ile 

USA chcą rozmawiać na wszystkie tematy bez żadnych wyjątków, to ze strony 

unijnych urzędników i polityków pojawiły się już deklaracje, że europejskie 

rozwiązania w zakresie polityki kulturalnej i części polityki rolnej nie powin-

ny podlegać negocjacjom37. Francji, wspieranej też przez wiele innych krajów, 

udało się tymczasowo wyłączyć z mandatu negocjacyjnego dla Komisji Euro-

pejskiej najważniejsze kwestie dotyczące europejskiej polityki audiowizual-

nej38. Stany Zjednoczone mogą jednak nie zaakceptować takiej postawy. Max 

Baucus, przewodniczący wpływowej senackiej Komisji Finansów, przestrze-

gał na łamach prasy, że amerykański Kongres nie poprze porozumienia, jeśli 

nie będzie obejmować ono eliminacji barier w handlu żywnością39. 

Niemożność redukcji barier pozataryfowych. Jednym z poważniej-

szych źródeł niepokoju jest dotychczasowa historia podejmowanych od prze-

szło dwóch dekad wysiłków na rzecz redukcji NTB. Co więcej, tworzenie 

wspólnych gremiów, w tym Transatlantyckiej Rady Ekonomicznej (Trans-

atlatic Economic Council – TEC) w 2007 roku, nie zapobiegło przyjmowaniu 

przez strony nowych, rozbieżnych regulacji. Jak stwierdzono w jednym z ra-

portów: „Podczas gdy urzędnicy negocjowali bezzębne porozumienia, faktycz-

ny poziom barier pozataryfowych między oboma stronami wzrósł, po części 

w wyniku polityk antykryzysowych”40. Sama Komisja Europejska przyznaje, 

37 T. Barker, G. Workman, The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Ambitious but 
Achievable. A Stakeholder Survey and Three Scenarios, Atlantic Council, Bertelsmann Founda-

tion, Washington 2013, s. 7.
38 Member States Endorse EU–US Trade and Investment Negotiations, Brussels, 14 czerwca 2013, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=918 [dostęp 17 czerwca 2013].
39 Max Baucus, Transatlantic Trade Deal Is a US Priority, „Financial Times”, 3 marca 2013.
40 F. Erixon, L. Brandt, Ideas for New..., s. 5.



149Perspektywy transatlantyckiej strefy wolnego handlu

że przykładów współpracy w zakresie regulacji, które przyniosłyby znaczące 

efekty, było jak dotąd niewiele41. Również podpisane przez UE i USA łącz-

nie trzy porozumienia o wzajemnym uznaniu (Mutual Recognition Agreement 
– MRA) nie przyniosły większych korzyści, między innymi ze względu nie-

wielki zakres przedmiotowy, niepełne wprowadzenie oraz wysokie koszty sto-

sowania tych umów. 

Rozbieżności wśród państw UE, problemy polityczne w USA. Z do-

stępnych analiz wynika, że planowany układ ze Stanami Zjednoczonymi może 

bardzo różnie wpłynąć na gospodarki poszczególnych krajów członkowskich 

UE42. Jest więc dość prawdopodobne, że po pewnym czasie okaże się, że 

część państw nie będzie zadowolona z wyników rozmów, co naturalnie osła-

bi szanse na akceptację tego porozumienia. To samo też dotyczy poszczegól-

nych grup interesów. O ile jedne sektory odniosą z liberalizacji handlu z USA 

znaczne korzyści, drugie prawdopodobnie poniosą pewne straty. Po drugiej 

stronie Atlantyku również można się spodziewać, że wielu kongresmenów bę-

dzie niezłomnie bronić interesów tych grup czy sektorów gospodarki, z który-

mi są związani. Bardzo wątpliwe jest też, czy Kongres zdecyduje się przyznać 

prezydentowi Obamie specjalne uprawnienia negocjacyjne (Trade Promotion 
Authority – TPA), co ułatwiłoby rokowania z UE. Na szczęście raczej małe 

jest ryzyko, że sprawa TTIP stanie się przedmiotem walki politycznej pomię-

dzy republikanami w Kongresie a Białym Domem.

Upływ czasu. Wydaje się, że im dłużej będą trwać negocjacje, tym więk-

sze będzie ryzyko porażki. Po pierwsze, choć Transatlantyckie Partnerstwo na 

rzecz Handlu i Inwestycji nie ma być receptą na bieżące problemy, zwłaszcza 

te w strefie euro, to jednak trudna sytuacja ekonomiczna wydaje się działać 

mobilizująco. Kiedy sytuacja w gospodarce się poprawi, determinacja do za-

warcia tego ambitnego i trudnego porozumienia może osłabnąć. Po drugie, po-

zycja obu gospodarek, w tym zwłaszcza UE, na globalnej scenie gospodarczej 

będzie w najbliższych latach systematycznie maleć, a tym samym zmniejszać 

się będzie również relatywna skala korzyści płynących z utworzenia trans-

atlantyckiej strefy wolnego handlu. 

7.6. Szanse sukcesu

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie Atlantic Council i Fundacji Ber-

telsmanna wśród znawców problematyki handlu transatlantyckiego zde-

41 Impact Assessment..., s. 13.
42 Zob. m.in. G. Felbermayr, Dimensions and Effects...; Bertelsmann Foundation, Transatlantic 

Trade and Investment Partnership: Who Benefits from a Free Trade Deal?, 16 czerwca 2013, http://

www.bfna.org/publication/transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-who-bene-

fits-from-a-free-trade-deal [dostęp 20 czerwca 2013].
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cydowana większość ankietowanych, bo aż 88%, była zdania, że strony dojdą 

do porozumienia43. Zarazem ponad połowa (55%) sądziła, że wynegocjowana 

umowa będzie umiarkowanie ambitna. Do najłatwiejszych problemów w ne-

gocjacjach będą zdaniem ankietowanych należeć: eliminacja lub znaczne ogra-

niczenie ceł, zniesienie restrykcji dotyczących eksportu surowców energetycz-

nych z USA do UE oraz wspólne stanowisko wobec państw trzecich w takich 

sprawach jak nielegalne dotacje czy kwestia praw własności intelektualnej. 

Dwie sprawy zostały uznane za szczególnie ważne, ale i jedne z najtrudniej-

szych: konwergencja procesów, w jakich regulacje są przyjmowane (systemów 

regulacyjnych), oraz konwergencja regulacji i standardów dotyczących dóbr 

przemysłowych. 

W sprawie przezwyciężenia barier związanych z różnymi standardami, sta-

nowiącej jeden z głównych obszarów negocjacyjnych, strony generalnie mogą 

podejmować trzy rodzaje działań: dążyć do harmonizacji samych standardów, 

wprowadzić wzajemne uznanie standardów każdej ze stron oraz podejmować 

współpracę w celu wypracowywania zbieżnych przyszłych regulacji. W prak-

tyce jednak harmonizacja przepisów technicznych czy fitosanitarnych okazy-

wała się trudna do przeprowadzenia, jest zaś mało prawdopodobne, aby Unia 

Europejska zgodziła się na szeroką skalę uznawać powstające często oddolnie 

amerykańskie standardy. Prowadziłoby to bowiem do swoistej „konkurencji 

regulacyjnej”, w której każde amerykańskie i europejskie przedsiębiorstwo 

mogłoby swobodnie wybierać, jakim standardom chce podlegać. W tej sytua-

cji strony mogą się zdecydować na harmonizację jedynie w kilku pilotażowych 

obszarach, w których korzyści wynikające z takiej zmiany byłyby szczególne 

silne. Amerykańska Izba Handlowa wskazała na trzy takie pilotażowe obszary 

– przemysł samochodowym, chemiczny i kosmetyczny – w których bariery po-

zataryfowe odpowiadają za większość kosztów ponoszonych z powodu NTB44. 

W świetle dotychczasowych doświadczeń trzeba uznać, że strony mają mi-

nimalne szanse na przełamanie wieloletnich różnic dotyczących takich spraw, 

jak GMO, wspomagana hormonalnie hodowla bydła, kwoty językowe czy 

ochrona danych. Problemy te jednak, choć głośne, w ograniczonym stopniu 

wpływają na handel transatlantycki. Na przykład towary rolne stanowią jedy-

nie 3,66% całości importu z USA oraz 5,7% unijnego eksportu do USA. Trze-

ba też pamiętać, że całe rolnictwo wytwarza zaledwie 1,2% PKB USA i 1,8% 

PKB Unii Europejskiej. Dlatego problemy te można by bez dużej szkody wy-

łączyć z zakresu porozumienia i pozostawić do dalszych negocjacji.

Jak wynika z powyższego, UE i USA mają szansę osiągnąć sukces negocja-

cyjny, jeśli zdecydują się skoncentrować przede wszystkim na tych obszarach, 

które z jednej strony nie są bardzo wrażliwe dla żadnej ze stron, z drugiej zaś 

43 T. Barker, G. Workman, The Transatlantic..., s. 3–4.
44 J. Morrall III, Determining Compatible..., s. 18–25.
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mogłyby przynieść znaczące korzyści. Tego typu porozumienie można by wy-

negocjować w miarę szybko, co jest istotne, gdyż czas może działać na jego 

niekorzyść. 

7.7. Zakończenie

Po raz pierwszy w historii stosunków transatlantyckich istnieje wyraźna 

wola polityczna, aby zdecydowanie ściślej powiązać ze sobą gospodar-

ki USA i UE. Powodem jest z jednej strony poszukiwanie nowych sposobów 

przyśpieszenia wzrostu gospodarczego, z drugiej potrzeba ochrony zachodnich 

interesów w obliczu konkurencyjnej presji mocarstw wschodzących. Wszyst-

kie dostępne szacunki wskazują, że w przypadku zawarcia stosunkowo am-

bitnej i kompleksowej umowy korzyści gospodarcze byłyby dosyć znaczne. 

Uwzględniając zarówno motywy i interesy przemawiające za utworzeniem 

TTIP, jak i rozbieżności oraz przewidywane problemy, najbardziej prawdopo-

dobny wydaje się scenariusz, zgodnie z którym stronom uda się wynegocjo-

wać porozumienie przed końcem 2014 roku, jednak będzie ono pomijać wiele 

trudnych obszarów.





ROZDZIAŁ 8

Polskie dylematy wyboru
między Stanami Zjednoczonymi 
a Unią Europejską w XXI wieku

Piotr Madajczyk

8.1. Wprowadzenie

Polska od lat 90. była konfrontowana z nieprzewidywanymi, po zakończe-

niu zimnej wojny i rozpadzie ZSRR, zmianami na arenie międzynarodo-

wej. Z jednej strony udało się jej, wraz z grupą innych państw, zrealizować cel 

zwiększenia swojego bezpieczeństwa przez integrację w strukturach NATO. 

W 1999 roku stała się członkiem tej organizacji. Z drugiej jednak strony była 

to już organizacja inna niż sojusz polityczno-wojskowy istniejący przed rozpa-

dem bloku wschodniego. NATO przesunęło się od sojuszu polityczno-woj-

skowego w stronę instytucji systemu bezpieczeństwa zbiorowego. Zwiększyło 

liczbę swoich członków, co oznaczało faktyczne osłabienie sojuszniczych zo-

bowiązań do udzielenia pomocy zaatakowanemu państwu. Zmieniły się za-

grożenia, których zdefiniowanie nie było już tak jednoznaczne jak wcześniej 

sowieckiego. Ponadto zainteresowanie Stanów Zjednoczonych przesunęło 

się z wcześniej podzielonej murem berlińskim Europy w inne regiony świata, 

uznawane za znacznie mniej stabilne1.

1 Zob. niemiecką ocenę „Die Nato wird dadurch zunehmend zu einer lockeren Analyseplatt-

form für eine breite Palette an sicherheitspolitischen Themen statt ein eindimensionales 

Militärbündnis zur operativen Gestaltung konkreter sicherheitspolitischer Szenarien. Das 

Management dieser »Sowohl-als-auch-Allianz« wird mithin schwierig”. M. Schmid, J. Var-

wick, Perspektiven für die deutsche Nato-Politik, 1 marca 2012, http://www.bpb.de/apuz/75790/

perspektiven-fuer-die-deutsche-nato-politik?p=all.
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8.2.  Polska w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa
 po 11 września 2001 roku

Doświadczenia sytuacji międzynarodowej po 11 września 2001 roku były 

dla polskiej polityki zagranicznej gorzkim doświadczeniem. 

W 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, ale kształt in-

tegracji tej organizacji jest niejasny. W zakresie polityki bezpieczeństwa 

i obrony dopiero od końca lat 90., wraz z ostateczną rezygnacją z koncepcji 

Unii Zachodnioeuropejskiej, można mówić o skuteczniejszym procesie in-

stytucjonalizacji tej polityki. Widoczna stała się także rosnąca zgoda państw 

Unii, że musi ona dysponować siłami zdolnymi do interwencji, jeżeli chce być 

w stanie długoterminowo zabezpieczyć swoje interesy. 

Szczególnie istotne było tutaj wystąpienie Tony’ego Blaira w 1998 roku. 

W 1999 roku proklamowano na szczycie Rady Europejskiej w Helsinkach 

Common European Security and Defence Policy (Wspólną Politykę Bezpieczeń-

stwa i Obrony), pomijając wkrótce przymiotnik common. Sformułowano Eu-

ropejski Cel Operacyjny (European Haedline Goal), aby do końca 2003 roku 

dysponować siłami zbrojnymi wielkości korpusu o liczebności 50–60 tys. 

żołnierzy, których czas rozmieszczenia wynosić będzie 60 dni i którzy będą 

mogli przez co najmniej rok prowadzić różnego rodzaju akcje antykryzysowe. 

Po roku 2001 przesunięto akcent na zwalczanie terroryzmu.

Polską próbą odnalezienia się w nowej sytuacji było jednoznaczne za-

angażowanie się po stronie amerykańskiej podczas interwencji w Iraku 

w 2003 roku. Polska zrobiła tak rok przed przystąpieniem do Unii Euro-

pejskiej, wbrew stanowisku Niemiec i Francji. Decyzja ta nie zablokowa-

ła procesu poszerzania Unii, ale wywołała falę niechętnych Polsce nastrojów 

w zachodniej części Europy. Niekiedy ich odbiciem był spokojny komentarz, 

wymieniający wszystkie rozbieżności i nieprzemilczający nieżyczliwej atmo-

sfery (widocznych w znanym określeniu Polski jako osła trojańskiego). W ar-

tykułach takich wypominano dobre stosunki Polski z USA i kupno tam samo-

lotów wojskowych, ale rozpatrywano jednak politykę polską w kategoriach 

pewnej koncepcji politycznej, próby zdobycia mocnej pozycji w Unii Europej-

skiej dzięki dobrym stosunkom z USA i wpływom w krajach środkowoeuro-

pejskich. Z drugiej strony pojawiały się zjadliwe teksty, i to nawet w poważ-

nych pismach, w których Polskę określono jako amerykańską Tochtergeellschaft, 
czyli „filię”. Zgodnie z tym wyjaśnienie polityki polskiej było banalnie pro-

ste: społeczeństwo polskie zbliża się do Europy, podczas gdy polscy politycy 

od niej się oddalają. Podporządkowali się oni USA, Polska bowiem potrzebuje 

amerykańskiej pomocy. Wynika to z faktu, że nie udały się polskie reformy 

i rozwiązanie problemów strukturalnych, rośnie bezrobocie, a korupcja w tym 

właśnie kraju spośród byłych państw postkomunistycznych jest największa. 
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Podporządkowanie się USA wynika z polskiej słabości. Ta druga tonacja le-

piej odpowiadała nastrojom w niemieckim społeczeństwie, ogromnie krytycz-

nym wobec Polski. W widoczny sposób większość niemieckiego społeczeń-

stwa i elit politycznych nie wykazywała zrozumienia dla polskich dylematów 

granicznego państwa Unii Europejskiej. Państwa o ograniczonym potencjale 

ekonomicznym i niewielkich możliwościach szybkiej modernizacji armii.

Istotniejsze od niechętnych komentarzy zachodnioeuropejskich odnośnie 

do polskiej polityki zagranicznej było nieosiągnięcie przez Polskę praktycznie 

żadnych korzyści. Polityka amerykańska określana była przez zbyt globalne 

interesy, aby polskie zaangażowanie w Iraku mogło coś w niej zmienić, zwięk-

szyć zaangażowanie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Polska była 

ponadto zbyt słabym i niedoświadczonym graczem na arenie międzynarodo-

wej, aby przełożyć swoje zaangażowanie na korzyści ekonomiczne. Wobec cią-

głego nadużywania przez Polaków wiz turystycznych do USA w celach zarob-

kowych trudno także było nawet o zniesienie obowiązku wizowego dla nich. 

Jedyną korzyścią, o jakiej można mówić, stało się zdobycie ważnego doświad-

czenia w procesie modernizacji armii i dostosowywania jej do zachodnich pro-

cedur.

Wkrótce politycy polscy musieli dostrzec, że wahnięcia w relacjach Nie-

miec i Francji ze Stanami Zjednoczonymi nie zmieniają realnego układu sił, 

wynikającego z potencjału ekonomicznego i politycznego państw. Polska ta-

kiego liczącego się potencjału nie miała i nie mogła zastąpić polityce amery-

kańskiej współpracy z dwoma wspomnianymi krajami. Stąd wynikały zmiany, 

które nastąpiły po wymianie po wyborach ekip rządzących w RFN i we Fran-

cji. W Niemczech w 2005 roku na czele rządu stanęła chadecka kanclerz 

Angela Merkel, we Francji wybory w 2007 roku wygrał prawicowy prezydent 

Nicolas Sarkozy. Działania służące załagodzeniu sprzeczności widać jednak 

było w Niemczech już wcześniej, bardzo wyraźnie po reelekcji prezydenta 

George’a Busha w 2004 roku, mimo że nastawienie do niego niemieckiej opi-

nii publicznej było jednoznacznie niechętne (wykres 1).

W niemieckiej polityce odchodzono od demonizowania prezydenta USA, 

wskazując, że odmienność amerykańskiej i europejskiej polityki nie powin-

na przeszkadzać w dostrzeganiu dominujących wspólnych interesów. Mat-

hias Müller pisał o tym w „Spieglu”2, minister spraw zagranicznych Joschka 

2 M. Müller von Blumencorn, Wieder Bush: Wie konnte das passieren, „Weil die meisten unters-

chätzten, wie eigen die Amerikaner eigentlich sind. Die jahrzehntelange gemeinsame Front 

im kalten Krieg, der Rock, Paul Auster oder Hollywood haben die Unterschiede zu den 

Europäern kaschiert – selbst für die Leitartikler der großen Ostküstenmedien. Amerika ist 

ein fremdes Land, mit eigenen Werten und daran ändert auch nicht, dass man sich mit den 

Menschen in New York, San Francisco oder Washington prima an der Bar ins Benehmen 

setzen kann”. „Spiegel Online”, 4 listopada 2004, http://www.spiegel.de/politik/ausland/

wieder-bush-wie-konnte-das-passieren-a-326359.html [dostęp 5 czerwca 2013].
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Fischer zapewniał o gotowości do konstruktywnej współpracy z każdym 

rządem w Waszyngtonie3, a minister spraw wewnętrznych Otto Schily de-

klarował gotowość takiej współpracy przy stabilizacji sytuacji w Iraku i na 

arenie międzynarodowej4. W dyskusjach odwoływano się do sondaży wskazu-

jących, że Europa zarówno chce współpracować z USA, jak i nie jest w stanie, 

ze względu na nastroje społeczne, rywalizować z nimi w zakresie zbrojeń.

Wykres 1

Poparcie w RFN dla kandydatów na prezydenta USA w 2004 roku (w %)
                                         

                         

Źródło: Präsidentschaftswahlen in den USA – Den Deutschen wäre Kerry auf jeden Fall lieber als Bush, 

„Allensbacher Berichte” 2004, nr 16.

„Kluczowym odkryciem ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Ger-

man Marshall Fund był wynik świadczący o tym, że Europejczycy chcieliby 

mniej polegać na Stanach Zjednoczonych (45%, w porównaniu z 64% w roku 

2002, oczekuje przywództwa USA). Oczekują natomiast, że Unia Europejska 

stanie się taką potęgą jak Stany Zjednoczone, by raczej z nimi współpracować 

niż współzawodniczyć. Nawet Polacy i Turcy wyrazili w badaniu GMF chęć 

zrównoważenia stosunków transatlantyckich. (Niestety wsparcie dla europej-

3 J. Fischer: Wir arbeiten mit jeder US-Regierung zusammen, „Kölner Stadt-Anzeiger”, 3 listopada 

2004. Dalej pisano: „Die internationale Politik stehe vor schwierigen Herausforderungen, 

die ohne eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa nicht zu bewältigen 

seien. Die USA seien der wichtigste Partner und Alliierte Berlins außerhalb Europas”.
4 „Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind eine wichtige Grundlage für unsere Poli-

tik und werden es bleiben, ganz egal wer die Wahl gewinnt”, Berlin reagiert zurückhaltend, 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 3 listopada 2004.

Kerry daleko przed Bushem

Ogólnie Dawna RFN Dawna NRD

Respondenci w wieku od 16 lat
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skiej potęgi zmalało do 36%, kiedy poinformowano respondentów o możliwo-

ści zwiększenia wydatków wojskowych). Ostatecznie za współpracą transatlan-

tycką opowiedziało się 85% Europejczyków, rywalizację wskazało 10%”5.

Najbardziej jednoznacznie tę zmianę w niemieckiej polityce, a zarazem 

niemieckie aspiracje na arenie międzynarodowej sformułowano w artykule za-

mieszczonym w „Die Welt”, zatytułowanym Niemcy, równorzędny partner...6. 

W pierwszych latach po zjednoczeniu aspiracje niemieckie nie były tak wi-

doczne, ale teraz polska dyplomacja musiała zauważyć, że kluczowymi part-

nerami dla USA w Europie pozostają niezmiennie Niemcy i Francuzi. To oni 

są najważniejszymi partnerami do rozmów, Polska znalazła się na drugim pla-

nie, a zbliżenie z nią w polityce amerykańskiej miało znaczenie czysto tak-

tyczne, za co zapłaciła czasowym pogorszeniem relacji z Niemcami i Francją. 

Roli Niemiec nie zmienia fakt, że rządząca do 2005 roku koalicja SPD i So-

jusz 90/Zieloni popełniła ogromne błędy w polityce zagranicznej, wynikające 

z błędnej oceny sytuacji i własnych możliwości. Została zmuszona do zmia-

ny swojej polityki wobec USA i Iraku przez proamerykańską zmianę w poli-

tyce francuskiej. Jej inicjatywa sformułowania na nowo definicji współpracy 

w NATO i jego reformy została zignorowana7. Uwzględniając znacznie więk-

sze doświadczenie dyplomacji RFN niż Polski, można uznać, że były to błędy 

znaczenie poważniejsze niż popełnione przez Warszawę.

8.3. Wnioski dla Polski

Jakie lekcje polska dyplomacja wyciągnęła z ówczesnych wydarzeń? Sytu-

acja NATO nie zmieniła się, a w kolejnych latach, wraz z kryzysem eko-

nomicznym, europejscy członkowie ograniczali wydatki na zbrojenia, USA 

zaś okazywały coraz mniejszą gotowość do jednostronnego ponoszenia więk-

szości kosztów. Z tej perspektywy starania w latach 2005–2007 o włączenie 

Polski do budowy tarczy antyrakietowej, a następnie podtrzymanie po 2007 

roku tego celu, ale na korzystniejszych dla Polski warunkach, były racjonalne. 

Do 2007 roku napięte relacje z Niemcami i Francją uniemożliwiły zrównowa-

żenie tych starań zaangażowaniem w europejską politykę bezpieczeństwa.

5 C. Stelzenmüller, US Elections: What Do Europeans Want?, „Zeit Online”, 28 października 

2004, http://www.zeit.de/2004/45/european2_us_wahl [dostęp 1 czerwca 2013].
6 „Deutschland, ein Partner auf Augenhöhe, das scheint das Ziel der Bundesregierung für die 

nächsten vier Jahre der Zusammenarbeit mit der neuen Regierung in Washington zu sein, 

egal, ob der Präsident Bush oder Kerry heißt”. K. Naumann, Partner auf Augenhöhe?, „Die 

Welt”, 2 listopada 2004. Pełny opis polityki niemieckiej do tego okresu zob. K. Miszczak, 

Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD–Sojusz 90/Zieloni w okresie 
1998–2005, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

7 Zob. K. Miszczak, Polityka..., s. 323, 334–339.
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Nowa koalicja z premierem Donaldem Tuskiem dostrzegła, że Polska musi 

współdziałać ze Stanami Zjednoczonymi, ale korzyści, jakie może stąd uzyskać, 

są ograniczone, a w roku 2003 dała się wykorzystać w rozgrywce USA z Francją 

i Niemcami. Oznacza to, że o wiele staranniej należy wyważać zaangażowanie 

we współpracę z USA i w europejskie projekty bezpieczeństwa. Lepsze wywa-

żenie tych proporcji stało się zasadniczym problemem polskiej polityki zagra-

nicznej, podobnie jak stwierdzenie, że czasem wyważyć je trudno, bo interesy 

sojuszników europejskich i amerykańskiego mogą być w pewnych kwestiach 

rozbieżne. Polska konfrontowana jest z rozbieżnościami między politykami za-

granicznymi dwóch jej głównych partnerów w systemie bezpieczeństwa: euro-

pejskim – Niemcami oraz transatlantyckim – Stanami Zjednoczonymi.

W ramach NATO Polska starała się aktywnie o utrzymanie równowagi mię-

dzy tradycyjnymi zobowiązaniami wynikającymi z art. 5, a nowymi działania-

mi – zewnętrznymi, oraz o uwzględnienie wrogich akcji poniżej progu wojny. 

Starania te nie cieszyły się powszechną akceptacją, a Niemcy były wobec nich 

wstrzemięźliwe8. Wydaje się, że istnieje rozbieżność między niemiecką defi-

nicją polityki bezpieczeństwa a nową strategią NATO, czego wynikiem będą 

napięcia i powściągliwa polityka niemiecka w kolejnych latach9. Wynika stąd 

większy nacisk na własne zwiększenie bezpieczeństwa: modernizację armii 

polskiej, unowocześnienie jej uzbrojenia i budowę własnej tarczy antyrakieto-

wej. Nie jest to jednak renacjonalizacja polityki polskiej.

Obok zaangażowania w NATO, współpracy z USA oraz działań na szczeblu 

państwa większy nacisk położono na wzmocnienie europejskiej polityki zagra-

nicznej oraz bezpieczeństwa i obrony. Lepszą podstawę tworzyły zmiany wpro-

wadzone przez traktat lizboński, zakres działań podejmowanych w ramach polity-

ki bezpieczeństwa i obrony został w nim poszerzony10. Do traktatu wprowadzono 

klauzulę o wzajemnej pomocy: „W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Człon-

kowskie stanie się ofiarą napaści zbrojnej na jego terytorium, pozostałe Państwa 

Członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wspar-

cia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków, zgodnie z artykułem 

51 Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma to wpływu na szczególny charakter 

polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich”11.

8 B. Nowak, Polityka bezpieczeństwa: więcej Europy, ale mniej zaangażowania, w: Piotr Buras (red.), 

Polska – Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy, Centrum Stosunków 

Międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 67–82, tu s. 71.
9 M. Schmidt, J. Varwick, Perspektiven...
10 Poszerzono je o wspólne działania rozbrojeniowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia 

oraz operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów.
11 Traktat o Unii Europejskiej, art. 42, par. 4, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:PL:PDF. Następnie stwierdzano: „Zobowiązania i współ-

praca w tej dziedzinie pozostają zgodne ze zobowiązaniami zaciągniętymi w ramach Orga-

nizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), która dla państw będących jej członkami 

pozostaje podstawą ich zbiorowej obrony i forum dla jej wykonywania”.
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W 2008 roku Polska poparła USA w staraniach o stworzenie perspektywy 

przystąpienia do NATO (mapa drogowa) Gruzji i Ukrainie. Niemcy te stara-

nia zablokowały12. W tym przypadku interesy polskie i amerykańskie nakła-

dały się, aczkolwiek z odmiennych powodów, natomiast polskie i niemieckie 

rozchodziły się.

Polska pod wrażeniem konfliktu rosyjsko-gruzińskiego w 2008 roku zde-

cydowała się na przyśpieszenie rokowań z USA w sprawie tarczy antyrakie-

towej. Polskie i niemieckie oceny tego projektu były odmienne, co wynikało 

także z innej perspektywy postrzegania Rosji. W Berlinie dominowało wów-

czas przekonanie, że możliwa będzie demokratyzacja Rosji poprzez reformy 

Dmitrija Miedwiediewa (prezydenta w latach 2008–2012) i poprzez intensy-

fikację jej kontaktów z Zachodem. Karierę robiło hasło „Partnerstwo dla mo-

dernizacji”. Polska w pewnym zakresie też zyskała dzięki tej atmosferze, gdyż 

Rosja wyraźnie dążyła do pewnej normalizacji kontaktów13. Umowa w sprawie 

budowy tarczy antyrakietowej miała jednak ograniczone znaczenie, gdyż wraz 

z dojściem do władzy prezydenta Baracka Obamy nastąpiła niekorzystna dla 

Polski reorientacja amerykańskiej polityki zagranicznej: osłabienie znaczenia 

w niej Europy, tzw. reset w stosunkach z Rosją oraz ograniczenie zaangażo-

wania w koncepcję tarczy antyrakietowej. Polsce udało się natomiast osiąg-

nąć sukces w postaci stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Redzikowie. 

Z militarnego punktu widzenia jest on pozbawiony znaczenia, ale w wypadku 

dużego konfliktu nie miałaby go także dziesięciokrotnie większa liczba żoł-

nierzy amerykańskich w Polsce. Dlatego Redzików jest sukcesem polskim 

na innej płaszczyźnie – w Polsce stacjonują amerykańskie jednostki wojsko-

we, a w przypadku konfliktu Stanom Zjednoczonym będzie trudniej – choćby 

ze względów prestiżowych – zachować się pasywnie.

Wobec braku widocznych sukcesów polityki polskiej w NATO i w rela-

cjach z USA, a także spowolnienia przez kryzys gospodarczy procesu moder-

nizacji armii polska dyplomacja zintensyfikowała działania w Unii Europej-

skiej na rzecz wzmocnienia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 

(WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Proble-

matyka WPBiO podnoszona była na szczytach Trójkąta Weimarskiego i doty-

czyła zarówno rozbudowy ram instytucjonalnych, jak i tworzenia europejskich 

sił stabilizacyjnych. Starano się pozyskać poparcie Francji. Ostatecznie polskie 

inicjatywy zostały zablokowane przez Londyn, a Berlin i Paryż nie zdecydo-

wały się na ich wyraźne poparcie.

Analogiczne starania podjęte zostały podczas polskiej prezydencji w 2011 

roku, aczkolwiek bez spektakularnych sukcesów. Niektórzy komentatorzy 

mówili nawet o regresie WPBiO w okresie polskiej prezydencji, spowodowa-

12 B. Nowak, Polityka... s. 67.
13 Tamże, s. 68, wymienia w tym kontekście udział rosyjskiego ministra spraw zagranicznych 

w spotkaniach Trójkąta Weimarskiego i Trójkąta Królewieckiego.
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nym między innymi przez polskie zdystansowanie się od interwencji w Li-

bii14. Ta destrukcyjna polityka motywowana była przede wszystkim wzglę-

dami wewnątrzpolitycznymi. Nasze władze uznały, że Polska nie ma tam ani 

bezpośrednich interesów, ani finansowych i wojskowych możliwości udziału, 

a przy tym nawet werbalnie nie poparły podjętych działań, kwestionując tym 

samym swoje zaangażowanie w tworzenie WPBiO.

Widoczne były granice określające realne możliwości działania w ramach 

WPZiB. Państwa europejskie nie były gotowe do ograniczenia suwerenności 

w tym zakresie ani do ponoszenia dodatkowych kosztów. Pokazały to wyraź-

nie wydarzenia w Afryce Północnej. Europa i europejska dyplomacja pozosta-

ły pasywne. Dyplomacja unijna nie była także widoczna w kryzysie syryjskim, 

poza wprowadzeniem sankcji15. Wcześniej Niemcy wstrzymały się od gło-

su podczas głosowania nad rezolucją o strefie zakazu lotów nad Libią, stając 

w jednym szeregu z Rosją i Chinami. Uhonorowanie kanclerz Angeli Merkel 

podczas wizyty w USA w czerwcu 2011 roku Medalem Wolności, najwyższym 

cywilnym odznaczeniem, było jednoznacznym gestem, chęcią naprawiania po-

wstałych wówczas szkód. Zapewne warto odwołać się tutaj do ocen, że szko-

dy te były wówczas następstwem nie tyle rozbieżnych polityk i odmiennych 

interesów, ile błędów polityki niemieckiej. Niekiedy, nie bez racji, mówiono 

w niemieckich komentarzach o „strategii politycznej, która nie jest żadną stra-

tegią”. Wskazywano na skłonność do unilateralnych działań Niemiec, zarówno 

gdy dotyczyło to Libii, jak i rezygnacji z elektrowni atomowych16. 

Rozbieżności w sprawie interwencji w Libii były wprawdzie swego rodza-

ju wypadkiem przy pracy, motywowanym względami wewnątrzpolitycznymi, 

a nie rozbieżnościami koncepcji politycznych. Nie powinno to jednak przesła-

niać kluczowego dla Polski problemu zmieniającego się układu sił i interesów 

między dwoma państwami, które mogą dla Polski być partnerem współgwa-

rantującym jej bezpieczeństwo. 

8.4. Niemiecka dyskusja o kierunkach polityki zagranicznej

W związku z wizytą sekretarza stanu USA Johna Kerry’ego w 2013 roku 

w Niemczech w mediach znowu pojawiły się rozważania nad amerykań-

ską polityką zagraniczną. Podkreślano, że Kerry wkrótce po swojej nominacji 

14 Takie sformułowanie B. Nowak, Ostatnia prezydencja dużych oczekiwań – refleksje po Prezydencji 
Polski w Radzie UE, „Raporty i Analizy” (CSM) 2012, nr 2, Warszawa.

15 M.A. Pitura, Eyes Wide Shut? The European Union Diplomacy’s Stance upon the Syrian Unrest 
2011–2012 in the Context of the Middle East Quartet, „Reports and Analyses” (CSM) 2012, nr 5, 

Warszawa.
16 Zob. J. Joffe, Allein, nicht einsam, „Zeit-Online”, 9 czerwca 2011, http://www.zeit.de/2011/24/01-

USA-Deutschland [dostęp 17 maja 2013].



161Polskie dylematy wyboru między Stanami Zjednoczonymi...

przylatuje do Europy, a jego poprzedniczka Hillary Clinton bywała głównie 

w Azji. Kerry chwalił przywódczą rolę kanclerz Merkel w Europie i w stosun-

kach transatlantyckich, podkreślał rangę i dynamikę stosunków niemiecko-

-amerykańskich17. Wyraźne były też oczekiwania amerykańskie co do roli, jaką 

zjednoczone Niemcy powinny odgrywać w Europie, a szczególnie w wycho-

dzeniu z kryzysu euro. Są to jednak stosunki oparte bardziej na kalkulacji niż 

na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Brakowało wizyty prezydenta Obamy 

w Niemczech18, zamiast tego oceniano, że ostatnim niemieckim politykiem 

cieszącym się autorytetem w USA był minister obrony Karl-Theodor zu Gut-

tenberg. Pytano, czy USA wobec konkurencji w Azji nie są zainteresowane 

Europą, czy też w rywalizacji tej Europy potrzebują.

Ponadto niejasny był sam kierunek niemieckiej polityki zagranicznej. Sta-

nowi to utrudnienie zarówno dla polityki amerykańskiej, jak i polskiej, chociaż 

dla obu państw ma odmienne znaczenie. Dla USA jest to problem roli Nie-

miec w Europie i ich gotowości do zdecydowanego występowania na arenie 

międzynarodowej. Problem dla Polski jest znacznie większy, gdyż w wywa-

żaniu proporcji między rozbudowywaniem powiązań z USA, zaangażowaniem 

w NATO oraz aktywnością w strukturach europejskich kluczowe znaczenie 

ma polityka Niemiec. 

Jak oceniać dokonujące się w niej zmiany? Czy jest renacjonalizacją nie-

mieckiej polityki stwierdzenie, że traumatyczne doświadczenia XX wieku 

i dwóch wojen światowych przestały być dla trzeciej powojennej generacji 

w Niemczech zasadniczym punktem odniesienia w dynamicznie zmieniają-

cym się świecie? Warto w tym miejscu przypomnieć dyskusję o strategii po-

17 „Der neue US-Außenminister John Kerry hat Deutschland für seine herausragende »Füh-

rungsrolle« in Europa und in den transatlantischen Beziehungen gelobt. »Wir danken Ihnen 

für eine exemplarische Führung«, sagte er zum Auftakt eines Treffens mit Bundeskanzle-

rin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in Berlin. Die Beziehung zu Deutschland nannte 

er »eine unserer stärksten und dynamischsten Allianzen in der Welt«”. Kerry lobt deutsche 
Führungsrolle in Europa. Neuer US-Außenminister in Berlin – Für Merkel haben transatlantische 
Beziehungen übergroße Bedeutung, 27 lutego 2013, http://www.nwzonline.de/politik/kerry-lobt-

deutsche-fuehrungsrolle-in-europa_a_2,0,2134149896.html. 
18 Złożył ją w czerwcu 2013 r. W niektórych komentarzach podkreślano wspólne interesy, 

mimo kontrowersji wokół PRISM. Zob. Barack Obama will weniger Atomwaffen werben, FAZ.

NET, 19 czerwca 2013, http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rede-am-brandenburger-

tor-barack-obama-will-fuer-weniger-atomwaffen-werben-12236190.html [dostęp 19 czerwca 

2013]. Bardziej sceptyczny komentarz brzmiał: „Gestern Abend ist Familie Obama in Berlin 

angekommen, heute trifft sich der US-Präsident mit Kanzlerin Merkel. Die versteht sich 

mit Barack Obama nur so gut wie nötig, die USA sind für Deutschland nicht mehr so wichtig 

wie früher. In Zukunft wird auch Europa für die USA noch einmal an Bedeutung verlieren 

– denn das junge Amerika hat seine ethnischen Wurzeln längst woanders”. Nüchterne Freun-
de, „Süddeutsche.de”, 19 czerwca 2013, http://www.sueddeutsche.de/politik/us-praesident-

obama-und-kanzlerin-merkel-nur-noch-nuechterne-freunde-1.1699971 [dostęp 19 czerwca 

2013].
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lityki zagranicznej RFN, która toczy się od paru lat w niemieckich mediach. 

Niekiedy wprawdzie traktowana jest ona jako dyskusja „profesorska”, oder-

wana od politycznych realiów, ale sądzę, że należy potraktować ją poważniej, 

jako odbicie rozbieżności w niemieckich elitach co do przyszłej roli Niemiec 

i ich polityki zagranicznej.

Eberhard Sandschneider polemizował jesienią 2012 roku z zarzutami braku 

orientacji niemieckiej polityki zagranicznej, aczkolwiek zgadzał się on, że po-

lityka ta jest obecnie trudniejsza i bardziej złożona, gdyż włącza znacznie wię-

cej aktorów (ministerstwa, koncerny, organizacje pozarządowe). Według niego 

nie zmieniły się zasadnicze jej koordynaty: multilateralizm, wkomponowa-

nie w politykę europejską, odwołanie do wartości transatlantyckich, sięganie 

do militarnych instrumentów jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W opraco-

wanych strategiach polityki zagranicznej wyraźne jest odwołanie do wolności 

i praw człowieka, państwa prawa, pokoju i bezpieczeństwa, dobrobytu i roz-

woju, rozwoju bilateralnych stosunków i multilateralizmu19.

Sandschneider zarzucał niemieckiej polityce zbyt silne nastawienie na 

kontynuację, skondensowane w znanym zdaniu Klausa Kinkela: „Kontynua-

cja, kontynuacja, kontynuacja”, oraz ciągłe przypominanie wartości. Uważał, 

że jest to (zu starke Orientierung an historischer Kontinuität und einem überfrachte-
ten Wertediskurs) zasadniczy błąd, uniemożliwiający efektywne odpowiadanie 

na współczesne wyzwania. Mówiąc o dokonującej się zmianie, nawiązywał 

do wywodów szwajcarskiego dziennikarza Erika Gujera z 2007 roku, że zjed-

noczone Niemcy stają się mocarstwem (Großmacht) i uczą się kształtować poli-

tykę poprzez swoją siłę. Niemieckie elity polityczne nie podjęły wówczas tego 

tematu. Dzisiaj sytuacja się zmienia, a minister spraw zagranicznych Radosław 

Sikorski stwierdził w 2011 roku, że mniej obawia się niemieckiej potęgi niż 

niemieckiej bezczynności. W innym, irańskim kontekście o aktywniejszą nie-

miecką politykę apelował przedstawiciel Izraela. Niemiecka polityka, niemie-

ckie elity polityczne ciągle mają jednak kłopot z dostrzeżeniem roli RFN jako 

państwa kształtującego arenę międzynarodową (Gestaltungsmacht). Tymczasem 

taką rolę musi odegrać, ponieważ Europa jako mocarstwo międzynarodowe 

zależna jest od swojej największej gospodarki. Sandschneider określił trzy 

obszary niemieckiej polityki zagranicznej, w których muszą nastąpić zmiany. 

Po pierwsze, rola w nich wartości, bardziej pragmatyczne do nich podejście. 

Po drugie, w stosunkach transatlantyckich ważne są wspólne wartości, ale wo-

bec odmiennych interesów i globalnych koncepcji nie gwarantują one wspól-

nego działania. Relacje transatlantyckie muszą być elastyczniejsze. Po trzecie, 

multilateralizm funkcjonuje jedynie w sytuacji zgodności co do kompromisu 

19 E. Sandschneider, Deutsche Außenpolitik: eine Gestaltungsmacht in der Kontinuitätsfalle – Essay, 

„Aus Politik und Zeitgeschichte” 2012, nr 10. Podaję za: http://www.bpb.de/apuz/75784/

deutsche-aussenpolitik-eine-gestaltungsmacht-in-der-kontinuitaetsfalle-essay?p=all.
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wszystkich uczestników. W innych sytuacjach musi być łączony z innymi na-

rzędziami wywierania wpływu (machtpolitische Kriterien)20.

Jörg Lau pisał polemicznie, nawiązując do wywodów o niemieckim stosun-

ku do tzw. trudnych partnerów, o zmieniającym się stosunku do wartości. „To, 

co przy tym właściwie się myśli, brzmi: łajdacy, których nie można ignorować, 

łobuzy, z którymi musimy współpracować. Zawsze gdy niemieccy politycy 

mówią o takich krajach jak Chiny, Rosja, Arabia-Saudyjska, Azerbejdżan albo 

Kazachstan, używają tej najbardziej wymijającej formuły”. RFN współpracu-

je z nimi gospodarczo, potrzebni są do rozwiązania przeróżnych konfliktów 

międzynarodowych. Lau konstatował pojawienie się w Niemczech tenden-

cji do marginalizowania wartości i upiększania dyktatorów. Wymieniał zaan-

gażowanie Hansa Dietricha Genschera na rzecz Kazachstanu i Azerbejdżanu 

czy Philippa Mißfeldera z CDU na rzecz Rosji Władimira Putina, podbudo-

wywane argumentacją, że zadaniem polityki zagranicznej jest polepszenie ram 

prawnych i klimatu dla inwestycji w tych państwach, a rząd RFN powinien za-

bezpieczać interesy gospodarki niemieckiej. Co jeszcze ważniejsze, Lau oce-

niał, że ten sposób postrzegania polityki dominuje w Niemieckim Towarzy-

stwie Polityki Zagranicznej (DGAP), a zgodnie z nim dyskusja o wartościach 

utrudnia szybkie i efektywne reagowanie na nowe wyzwania. Jest „niereali-

styczna”, nie uwzględnia tego, że brak demokracji może przynosić korzyści 

w rywalizacji o globalną dominację, co pokazuje – według Sandschneidera – 

przykład Chin. Przypominanie o wartościach i odwoływanie się do praw czło-

wieka jest w tej perspektywie słabością Zachodu w amoralnym świecie. Lau 

odrzucał argument, że niedemokratyczne reżimy gwarantują stabilność. Przy-

pominając niemieckie sukcesy eksportowe, podsumowywał, że w konflikcie 

wartości i interesów Niemcy mogłyby bez negatywnych następstw występo-

wać w świecie znaczenie bardziej zdecydowanie na rzecz swoich wartości21.

Polemizował z nim ponownie stojący na czele DGAP Eberhard Sand-

schneider: „Wiarygodna i efektywna polityka zagraniczna opiera się na tym, 

co możliwe, a nie na przekonaniu, że ma się rację. Wyważając wartości i in-

teresy, gwarantuje ona, że wartości nie zostaną narażone na szwank w wyni-

ku stosowania podwójnych standardów lub przez przemądrzałych polityków. 

20 Tamże. O odchodzeniu od łącznego traktowania europejskiej integracji i stosunków trans-

atlantyckich zob. też U. Guérot, Eine deutsche Versuchung: östliche Horizonte?, 1 marca 2012, 

http://www.bpb.de/apuz/75786/eine-deutsche-versuchung-oestliche-horizonte?p=all.
21 „Was eigentlich damit gemeint ist: Schurken, an denen wir nicht vorbeikommen; Halunken, 

mit denen wir kooperieren müssen. Wann immer deutsche Außenpolitiker von Ländern wie 

China, Russland, Saudi-Arabien, Aserbaidschan oder Kasachstan reden, benutzen sie diese 

verdruckste Formulierung.”; „Es gibt einen Zielkonflikt zwischen Werten und Interessen. 

Doch der Schluss liegt nahe, dass Deutschland ungestraft noch viel deutlicher in der Welt 

für seine Werte eintreten könnte”, J. Lau, Die deutsche Liebe zu den Diktatoren, „Zeit-Onli-

ne”, 23 marca 2013.
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Europa i Zachód muszą przy tym zaakceptować i przezwyciężyć gorzką praw-

dę. Minęły czasy, w których światowa polityka podążała za zasadami etyczny-

mi i wartościami Zachodu. Europejczyk może tego żałować, ale lekkomyślnoś-

cią i oderwaniem od życia byłoby zamykanie oczu na nowe realia XXI wieku. 

Dzielnie formułowane oskarżenia o zbyt małe przestrzeganie wartości nie za-

stąpią pragmatycznej polityki zagranicznej, ale doprowadzą do zaprzepaszcze-

nia szansy na konstruktywną debatę”22.

Sandschnedier występował na rzecz powściągliwości w polityce zagra-

nicznej. Argumentował, że sukcesem kończyło się mieszanie Niemiec w we-

wnętrzne sprawy innych państw za pomocą wspierania ruchów na rzecz de-

mokratyzacji. Wojskowe interwencje natomiast nie przybliżyły do demokracji 

ani Iraku, ani Libii, ani Afganistanu. Wynika stąd konieczność utrzymywania 

kontaktów także z dyktaturami, w sytuacji gdy nie jest możliwe wspieranie 

procesu demokratyzacji. Z tego względu wspieranie reżimu Hosniego Muba-

raka nie było błędem, gdyż stabilizował on region i nie istniała dla niego żadna 

alternatywa. „Gdy wartości i interesy są sprzeczne, może być konieczne, a na-

wet sensowne z punktu widzenia pragmatycznej polityki zagranicznej, przez 

pewien ograniczony czas wysunąć na pierwszy plan interesy”23.

Z polskiego punktu widzenia w dalszej dyskusji padały ogromnie ważne 

stwierdzenia. Niemcy mają dorosnąć do roli światowego mocarstwa, prowadzić 

efektywniejszą politykę międzynarodową, dostrzec, że multilateralizm ma gra-

nice, że partnerstwo transatlantyckie musi być bardziej elastyczne, a niekiedy 

interesy partnerów po obu stronach oceanu będą rozbieżne. Inni uczestnicy 

debaty formułowali dalej idące pytania, czy wielowiekową tradycją niemiec-

ką, zmarginalizowaną dopiero przez USA po 1945 roku, nie była orientacja 

polityki w kierunku wschodnim. Czy w tej perspektywie nie należy dostrze-

gać obecnego zbliżenia Berlina do Moskwy i Pekinu, zarzutów finlandyzacji 

Europy? Czy Niemcy nie są zainteresowane utrzymaniem integracji Euro-

py, aby samodzielnie prowadzić światową politykę? Czy nie są, tak samo jak 

22 „Aber glaubwürdige und effektive Außenpolitik gründet sich auf das Machbare und nicht 

auf Rechthaberei. In Abwägung aller Werte und Interessen gewährleistet sie, dass Werte 

nicht durch doppelte Standards oder Besserwisserei in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Eine bittere Erkenntnis müssen Europa und der Westen dabei akzeptieren und überwin-

den: Die Zeiten sind vorbei, in denen Weltpolitik den Moral- und Wertvorstellungen des 

Westens folgte. Als Europäer mag man das bedauern, aber die Augen vor den neuen Re-

alitäten des 21. Jahrhunderts zu verschließen ist leichtsinnig und weltfremd. Munter for-

mulierte Anschuldigungen wegen einer zu geringen Beachtung von Werten ersetzen keine 

pragmatische Außenpolitik, aber sie verspielen die Chance auf eine konstruktive Debat-

te”. E. Sandschneider, Debatte zur deutschen Aussenpolitik: Raus aus der Moralecke!, „Die Zeit”, 

28 lutego 2013. Cytat za: https://dgap.org/en/node/23452, 17 maja 2013.
23 „Wenn Werte und Interessen im Konflikt zueinander stehen, kann es für eine pragmatische 

Außenpolitik notwendig und durchaus auch sinnvoll sein, zeitlich begrenzt seine Interessen 

in den Vordergrund zu stellen”. Tamże.
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Chiny, zainteresowane głównie handlem, a nie polityką zagraniczną odwołu-

jącą się do pewnych wartości?24 Jaką rolę w niemieckiej polityce ma odgrywać 

Bundeswehra?25

8.5. Zakończenie

Trudno tu o oryginalne wnioski, bo opisywany rozwój sytuacji między-

narodowej odpowiada najbardziej klasycznym modelom, gdy po rozpa-

dzie układu równowagi państw kształtuje się on na nowo, a kolejne państwa 

rzucają wyzwanie dotychczasowemu hegemonowi. Stawiane w Niemczech 

pytania dotyczące przyszłej polityki zagranicznej i roli na arenie międzynaro-

dowej pokazują jednak, przed jakim trudnym zadaniem stoi polska polityka 

zagraniczna. Tymczasem polski potencjał ekonomiczny i polityczny jest cią-

gle niewielki, tradycja myślenia w kategoriach państwowych słaba, podobnie 

jak profesjonalizm aparatu władz i zrozumienie konieczności ponadpartyjnej 

kontynuacji polityki w kluczowych obszarach.

24 U. Guérot, Eine deutsche...
25 Zob. dokumentacja ostatniej dyskusji w „Das Parlament”, 21 maja 2013.
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Znaczenie wspólnoty transatlantyckiej
w polskiej polityce zagranicznej

w latach 2007–2013*

Agnieszka Orzelska-Stączek

9.1. Wprowadzenie

Po upadku systemu komunistycznego w Polsce wspólnota transatlan-

tycka była postrzegana przez polskie władze jako najlepsza gwarancja 

jej bezpieczeństwa. Przez kilkanaście lat do głównych celów polityki zagra-

nicznej należało uzyskanie członkostwa w NATO i UE oraz zacieśnienie relacji 

z USA. 

Wraz z akcesją do Unii w 2004 roku skończyła się faza porozumienia 

w sprawach polityki zagranicznej wśród najsilniejszych partii w Sejmie. W ko-

lejnych latach działania rządu na forum międzynarodowym były krytykowa-

ne przez opozycję z niespotykaną wcześniej ostrością1. Polityka zagraniczna 

* Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz-

nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
1 Np. „Zła polityka zagraniczna koalicji PiS, LPR, Samoobrona. Obecna polityka zagraniczna 

źle służy naszym narodowym interesom, nie wykorzystuje naszego potencjału, nie wykorzy-

stuje możliwości, jakie daje nam członkostwo w UE, operuje fałszywą wizją świata, jest pro-

wadzona niekompetentnie, nie spełnia uzasadnionych aspiracji Polaków, pogarsza pozycję 

i wizerunek naszego kraju w Europie i świecie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest z jednej 

strony kompromitujący nasz kraj skład koalicji rządzącej wraz z jej specyficzną, a niespotyka-

ną w Europie obyczajowością polityczną, a z drugiej, traktowanie polityki zagranicznej jako 

elementu w walce o utrzymanie lub umocnienie władzy”. By żyło się lepiej. Podstawy progra-
mowe PO RP [Platforma Obywatelska], Warszawa 2007.
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stała się przedmiotem rozgrywek politycznych, zwłaszcza w okresie kampa-

nii wyborczych. Jednak mimo intensywnych zmian na scenie wewnętrznej 

– warto zaznaczyć, że w latach 2004–2007 mieliśmy aż pięciu szefów polskiej 

dyplomacji2 – początkowo główne kierunki polityki zagranicznej były konty-

nuowane3. Kolejni ministrowie spraw zagranicznych zapewniali, że „wspólno-

ta transatlantycka pozostaje tym fundamentem, na którym budujemy nasze 

bezpieczeństwo”4. 

W latach 2007–2013 nastąpił spadek znaczenia współpracy transatlantyc-

kiej – w wymiarze bilateralnym i multilateralnym – w polskiej polityce za-

granicznej. Ukazują to między innymi doroczne informacje szefa dyplomacji 

wygłaszane na forum Sejmu. O ile Radosław Sikorski w swoim pierwszym 

exposé w 2008 roku mówił: „Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i Przymie-

rza Atlantyckiego, wiążącego Europę ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy więc 

wszyscy wszelkie powody do satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa”5, to pięć 

lat później w wystąpieniu tej samej rangi zaprezentował odmienne stanowi-

sko. Stwierdził: „Historia uczy, że Polska o bezpieczeństwo, także w wymia-

rze wojskowym, zadbać musi przede wszystkim sama”. Sikorski przy wielu 

okazjach mówił o słabościach wspólnoty transatlantyckiej – spadającym udzia-

le gospodarek państw członkowskich UE w światowym PKB, słabnącym po-

tencjale demograficznym, przy jednoczesnym odwrotnym trendzie obserwo-

wanym w mocarstwach pozaeuropejskich6. „Nasza wspólnota transatlantycka 

nie jest już pępkiem świata. Mimo że nadal bogacimy się i posiadamy realne 

zdolności obronne, inni bogacą i zbroją się szybciej”, zaznaczył w 2011 roku7. 

2 Stanowisko to zajmowali kolejno Włodzimierz Cimoszewicz (październik 2001 – styczeń 

2005), Adam Daniel Rotfeld (styczeń – październik 2005), Stefan Meller (październik 2005 

– maj 2006), Anna Fotyga (maj 2006 – listopad 2007) i Radosław Sikorski. 
3 Np. W. Cimoszewicz, obejmując stanowisko szefa dyplomacji, zapowiedział, że rząd będzie 

uwzględniać „potrzebę kontynuacji w odniesieniu do strategicznych priorytetów tej polityki 

w zakresie zagadnień euroatlantyckich oraz integracji z Unią Europejską”. W. Cimoszewicz, 

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski, 
14 marca 2002, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/79E78E11.

4 S. Meller, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej 
w 2006 r., 15 lutego 2006, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/08C3C8D3.

5 R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2008 r., 

www.msz.gov.pl/resource/8fc5ad37-d4b5-4938-bdd7-359993e000dc:JCR.
6 Np. „Tymczasem udział gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej w światowym 

PKB w ciągu ostatnich dwudziestu lat spadł o prawie jedną czwartą i będzie spadał nadal. 

Odwrotny trend dotyczy mocarstw pozaeuropejskich, które będą dynamicznie rosnąć. Jeśli 

w Chinach nie dojdzie do kryzysu zadłużenia, to rok 2016 może być pierwszym, w którym 

staną się one gospodarczo potężniejsze od całej Unii”. R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw 
Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r., www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/

wypowiedz.xsp?posiedzenie=36&dzien=1&wyp=2.
7 R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. polityki zagranicznej RP w 2011 r., 

www.msz.gov.pl/resource/83a89922-e505-4e87-9364-d9016903a895.
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Spadek znaczenia wspólnoty transatlantyckiej w polskiej polityce dosko-

nale widać na przykładzie relacji z USA. Przez wiele lat Stany Zjednoczone 

były wymieniane jako strategiczny partner Polski. „W dziedzinie bezpieczeń-

stwa należy zwrócić uwagę na strategiczne partnerstwo łączące nas ze Stana-

mi Zjednoczonymi. Partnerstwo to daleko wykracza poza wymiar pogłębio-

nego dialogu politycznego i współdziałania wojskowego”8, mówił Sikorski 

w 2008 roku. Ale od 2012 roku w swoich exposé wymieniał USA jedynie jako 

„najważniejszego partnera pozaeuropejskiego” Polski.

Głębokie różnice wystąpiły także w podejściu polskich władz do NATO. 

Sojusz przestał być postrzegany jako niezawodny gwarant, który zapewnia 

Polsce najwyższy standard bezpieczeństwa. Chociaż w programie Platformy 

Obywatelskiej z 2007 roku uznano, że obecność w NATO stanowi gwaran-

cję polskiego bezpieczeństwa, to kilka lat później NATO było przez ministra 

Sikorskiego określane tylko jako „najważniejszy zewnętrzny gwarant bezpie-

czeństwa”9. Nacisk został położony na konieczność zadbania przez Polskę 

o jej bezpieczeństwo własnymi siłami – „za nasze bezpieczeństwo odpowie-

dzialne jest przede wszystkim Wojsko Polskie, przy czym w sferze międzyna-

rodowej liczymy na Sojusz Północnoatlantycki”10.

Polityka zagraniczna była w dużym stopniu uwarunkowana przynależnością 

do UE, która znalazła się w kryzysie instytucjonalnym i finansowym. Z jednej 

strony rząd dążył do zacieśnienia relacji Polski z UE, podkreślając koniecz-

ność przyjęcia euro, rozwoju współpracy w wymiarze polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa itp. Z drugiej strony zauważalny był niepokój o przyszłość 

europejskiej integracji. Widoczny stał się podział na kręgi integracji, z centrum 

tworzonym przez kraje strefy euro. W ocenie przedstawicieli polskich władz 

nawet dalsze istnienie UE nie było uznawane za pewne11. Mimo problemów 

UE wciąż się rozszerzała i pogłębiała proces integracji. Do wejścia do stre-

fy euro, obejmującej 17 państw, przygotowywały się kolejne kraje – Łotwa 

i Litwa. Polska pozostawała wciąż poza strefą euro, ale dołączyła do paktu 

fiskalnego. 

8 R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP 
w 2008 roku, http://www.msz.gov.pl/resource/8fc5ad37-d4b5-4938-bdd7-359993e000dc:JCR.

9 R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej 
w 2013 r., http://www.msz.gov.pl/resource/43569e19-908b-4695-9520-19d34407af2a:JCR.

10 R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicz-
nej w 2012 r., www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/

expose2/expose_2012/?printMode=true.
11 „Unia Europejska jest nadal w kryzysie i jej przetrwanie nie jest gwarantowane”. R. Sikorski, 

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r.
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9.2.  Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania
 polskiej polityki zagranicznej

Zmiany w polskiej polityce zagranicznej, jakie nastąpiły w latach 2007–

–2013, były wynikiem wielu uwarunkowań, wzajemnie na siebie oddzia-

łujących. Głębokie przeobrażenia zachodziły na poziomie systemu międzyna-

rodowego – dominująca od zakończenia zimnej wojny pozycja Stanów Zjed-

noczonych słabła, umacniała się za to rola tzw. wschodzących mocarstw, w tym 

Rosji. Do grona krajów aspirujących do pozycji mocarstw należały Niemcy. 

Polityka zagraniczna USA została przeorientowana w kierunku niekorzystnym 

dla Polski. Obok zewnętrznych determinantów obiektywnych warto zwrócić 

uwagę na wewnętrzne determinanty subiektywne, definiowane jako „zmien-

ne zależne od systemu wyznaczników obiektywnych, ale odzwierciedlające 

stan percepcji ośrodka podejmowania decyzji politycznych”12. Ich podstawę 

stanowi percepcja środowiska międzynarodowego przez kręgi rządzące oraz 

społeczeństwo13. Na tej podstawie w demokratycznych krajach formułowana 

jest koncepcja polityki zagranicznej. 

Na przykładzie Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości 

można zaobserwować różnice percepcji i oceny zjawisk zachodzących na sce-

nie międzynarodowej; na podstawie tych samych determinantów zewnętrz-

nych przedstawiciele dwóch głównych sił politycznych dochodzili do odmien-

nych wniosków. Różnice te przekładały się na sposób formułowania celów 

polityki zagranicznej, a także na jej realizację. Miały szczególne znaczenie 

w latach 2007–2013, gdy kompetencje w zakresie polityki zagranicznej spo-

czywały w rękach osób związanych z przeciwstawnymi ugrupowaniami – pre-

zydenta z PiS i premiera z PO. 

Do takiej właśnie sytuacji doszło po przedterminowych wyborach 

w 2007 roku, w wyniku których PO utworzyła rząd (z Polskim Stronnictwem 

Ludowym). PiS po dwuletnich rządach utraciło władzę i stało się główną 

siłą opozycyjną w parlamencie. 16 listopada 2007 roku prezesem rady mini-

strów został Donald Tusk. W 2007 roku rozpoczął się zatem nowy etap, któ-

ry przyniósł pewną stabilizację (co do obsady najwyższych stanowisk w rzą-

dzie) na wewnętrznej scenie politycznej. Zarówno szef rządu Donald Tusk, 

jak i Radosław Sikorski, który objął funkcję szefa dyplomacji w listopadzie 

2007 roku, pełnią swoje stanowiska do dziś (2013). Stali się tym samym 

najdłużej urzędującymi premierem oraz ministrem spraw zagranicznych Pol-

12 Z.J. Pietraś, Polityka zagraniczna państwa, w: T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki między-
narodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 55.

13 R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2007, s. 25–27.
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ski po zimnej wojnie. Etap ten przyniósł równocześnie głębokie zmiany w po-

dejściu polskich władz do współpracy transatlantyckiej. 

9.3. Różnice programowe wobec współpracy transatlantyckiej 
w programach wyborczych Platformy Obywatelskiej,

Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego
z 2007 roku

9.3.1. Prawo i Sprawiedliwość

Duże różnice między podejściem Platformy Obywatelskiej i Prawa i Spra-

wiedliwości, a także Polskiego Stronnictwa Ludowego do współpracy trans-

atlantyckiej ukazywały programy wyborcze partii z 2007 roku. 

W programie PiS rozdział IV pt. Polityka zagraniczna został podzielony 

na trzy filary: bezpieczeństwo, solidarność i rozwój. Główny nacisk położono 

na bezpieczeństwo, postrzegane przez pryzmat członkostwa Polski w NATO 

i jej relacji z USA. PiS dążyło do wzmocnienia NATO, przy jednoczesnej 

budowie wspólnej europejskiej polityki obronnej. Stosunki z USA mia-

ły przynieść Polsce korzyści na wielu płaszczyznach: po pierwsze, umocnić 

jej bezpieczeństwo, po drugie, zablokować działania zmierzające do odbudo-

wy w Europie Środkowo-Wschodniej imperialnych stref wpływów, po trzecie, 

zapewnić dostęp do nowoczesnych technologii wojskowych i ułatwić profesjo-

nalizację polskich sił zbrojnych. Dużą wagę przywiązywano do zainstalowa-

nia w Polsce elementów systemu obrony przeciwrakietowej. Udział polskich 

żołnierzy w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i bojowych, w tym w Iraku 

i Afganistanie, uznawano za element wzmacniający międzynarodową pozycję 

i bezpieczeństwo naszego kraju. Stwierdzono, że „misje wojskowe są jednym 

z ważniejszych elementów wspierających naszą politykę zagraniczną i nasz 

głos na arenie międzynarodowej (…). Polska jest jednym z najważniejszych 

państw wspierających militarne działania stabilizacyjne na świecie”14. 

Drugim filarem polityki zagranicznej, pod hasłem „solidarność”, miała być 

Unia Europejska jako wspólnota działająca na podstawie czytelnych i spra-

wiedliwych zasad i wartości. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia 

przejrzystości wewnętrznych mechanizmów decyzyjnych oraz funkcjonowa-

nia instytucji unijnych. W programie PiS wyrażano obawy przed zdominowa-

14 Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków. Program Prawa i Sprawiedliwości, Materiał informacyjny PiS, 

Warszawa 2007, s. 48–57, w: I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 2007. Partie i ich 
programy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011, s. 125–171.
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niem UE przez państwa najsilniejsze, najludniejsze i najpotężniejsze ekono-

micznie, do których – w domyśle – należy zaliczyć Niemcy. Państwo to, choć 

jego nazwa się nie pojawia, nasuwa się na myśl jeszcze w kilku fragmentach 

– między innymi w części dotyczącej obaw przed działaniami „o charakterze 

rewizjonistycznym, fałszujące prawną i moralną odpowiedzialność za tragiczne 

konsekwencje II wojny światowej”15. W programie stwierdzono też, że „jeste-

śmy zwolennikami budowania szybkich i pewnych perspektyw członkostwa 

w strukturach euroatlantyckich, szczególnie dla Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, 

ale również innych partnerów w regionie – Azerbejdżanu, Armenii, a w przy-

szłości Białorusi”16. 

9.3.2. Platforma Obywatelska

Politykę realizowaną przez PO pomagają zrozumieć dwa dokumenty: Podsta-
wy programowe PO17 oraz oparty na nim program z października 2007 roku18, 

opatrzone wstępem późniejszego premiera i późniejszego prezydenta: Do-

nalda Tuska, przewodniczącego PO, oraz Bronisława Komorowskiego jako 

wiceprzewodniczącego PO i koordynatora praw programowych Konferencji 

Programowej PO. W obu tych dokumentach podejście do polityki zagranicz-

nej jest prezentowane przez pryzmat przynależności Polski do UE w rozdziale 

zatytułowanym Silna i bezpieczna Polska w UE. UE jest najważniejszym deter-

minantem polskiej aktywności międzynarodowej: „Punktem ciężkości polity-

ki zagranicznej Rzeczypospolitej powinna być Europa, a w szczególności Unia 

Europejska”19. 
W odniesieniu do współpracy transatlantyckiej akcentowano potrzebę 

przejęcia przez UE większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy 

i świata. PO popierała pogłębienie integracji w zakresie polityki zagranicz-

nej i bezpieczeństwa, ustanowienie funkcji wysokiego przedstawiciela UE 

do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także utworzenie Euro-

pejskiej Służby Działań Zewnętrznych (europejskiej dyplomacji). „Silna UE 

powinna pozostawać w strategicznych i partnerskich stosunkach ze Stanami 

Zjednoczonymi. To właśnie UE i Sojusz Północnoatlantycki ponoszą odpo-

15 „Potencjał zagrożenia rewizjonistycznego każe zastanowić się nad sensem prowadzenia wie-

loletniej polityki pojednania i dobrego sąsiedztwa. Powierzchowność działań i świadome po-

mijanie tematów kontrowersyjnych we współpracy bilateralnej doprowadziły do spiętrzenia 

problemów, z którymi ten i następne rządy będą konfrontowane. W ciągu dwóch lat rządów 

PiS udowadnia, że potrafi prowadzić twardą i nieustępliwą politykę przeciw rewizjonistom”. 

Tamże.
16 Tamże.
17 By żyło się lepiej. Podstawy programowe PO RP.
18 By żyło się lepiej. Wszystkim!
19 Tamże.
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wiedzialność za globalny pokój, bezpieczeństwo i stabilność porządku mię-

dzynarodowego”20. Postulowano także wzmocnienie Europejskiej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony, tak aby stała się drugim, równorzędnym – co należy 

podkreślić – wobec NATO filarem bezpieczeństwa Polski. Jest to punkt róż-

niący PiS i PO – w koncepcji PiS najważniejszą rolę miało odgrywać NATO, 

a wspólna europejska polityka obronna miała być jedynie uzupełnieniem 

architektury bezpieczeństwa. 

W programie PO z 2007 roku znalazł się zapis o strategicznym partner-

stwie z USA. Zaznaczono, że „równie ważnym zadaniem jak aktywne działa-

nie na rzecz wzmacniania polskiej pozycji w UE jest utrzymywanie możliwie 

bliskich i sojuszniczych związków ze Stanami Zjednoczonymi”. Warto o tym 

pamiętać przy lekturze programu wyborczego z 2011 roku (o czym mowa 

dalej). 

O ile w programie PiS z dużą ostrożnością podchodzono do Niemiec, 

to w koncepcji programowej PO stwierdzono, że „będziemy dążyć do tego, 

aby Niemcy były naszym kluczowym partnerem w sprawach europejskich i at-

lantyckich”21. (To zdanie znalazło się w podstawach programowych, ale nie zo-

stało zamieszczone w programie wyborczym PO). W świetle wypowiedzi sze-

fa dyplomacji cel ten szybko został osiągnięty – w swoim exposé w 2009 roku 

Sikorski mówił: „Niemcy są naszym kluczowym sojusznikiem i partnerem 

w UE i NATO”22. Równocześnie sprzeciwiał się ocenie, że polityka rządu po-

legała na zastąpieniu Niemcami roli USA w NATO23. 

W rozdziale Silna i bezpieczna Polska w UE jeden z podpunktów dotyczył 

Sojuszu Północnoatlantyckiego, który uznano za główny gwarant bezpieczeń-

stwa Polski. Do operacji natowskich podchodzono z pewną rezerwą, stwier-

dzając, że „zaangażowanie NATO w sprawy bezpieczeństwa globalnego musi 

być prowadzone roztropnie i selektywnie, aby nie narażać wiarygodności 

Sojuszu, nie dopuścić do osłabienia jego spoistości lub nadwyrężania jego 

zdolności do działania”. Podejście PO do udziału w zagranicznych operacjach 

wojskowych było złożone – po przejęciu władzy z jednej strony niezwłocz-

nie zakończono polską misję w Iraku, zgodnie z postulatami PSL i niektó-

rych ugrupowań lewicowych, ale z drugiej strony – wzmocniono obecność 

sił polskich w Afganistanie24, uzasadniając to argumentacją bliską progra-

mowi PiS.  

20 Tamże.
21 By żyło się lepiej..., s. 25. 
22 R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych dotycząca zadań polskiej polityki zagranicz-

nej w 2009 r., www.msz.gov.pl/resource/5cff76d3-1913-4f01-a3c8-480b56c4e9e9:JCR.
23 Debata na temat informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej 

w 2009 r., http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/6855F384.
24 B. Górka-Winter, Polska w operacji ISAF – mission (still) not accomplished, „Rocznik Polskiej 

Polityki Zagranicznej” 2010, s. 271.
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9.3.3. Polskie Stronnictwo Ludowe

W materiałach wyborczych PSL, które współtworzyło rząd od 2007 roku, 

polityce zagranicznej nie poświęcono wiele miejsca. Niemniej jednak war-

to podkreślić dwa elementy. Po pierwsze, bezpieczeństwo Polski miało być 

zapewnione dzięki przynależności do NATO, ONZ, UE i OBWE oraz dzię-

ki „polityce umacniania pokoju na świecie i solidarności na rzecz rozwoju 

wszystkich krajów i narodów”25. Oznacza to, że za fundament bezpieczeństwa 

Polski uznawano nie wspólnotę transatlantycką, lecz szerszą multilateralną 

platformę. Po drugie, zapowiedziano wycofanie Wojska Polskiego z Iraku i Af-

ganistanu, „gdyż to nie służy wzmacnianiu bezpieczeństwa w naszym kraju”26. 

Ponadto zapowiedziano: „Przywrócimy dobre relacje z najbliższymi sąsiadami 

Polski, w myśl zasady, że przyjaciół trzeba mieć blisko, a wrogów – jak najda-

lej”27. W praktyce PSL, jako partia tworząca koalicję rządową, koncentrowało 

się na sprawach wewnętrznych. Decydujący kierunek polityce zagranicznej 

nadawała PO. 

9.4.  Okres kohabitacji 2007–2010. Różnice w podejściu
 do współpracy transatlantyckiej między prezydentem
 Lechem Kaczyńskim a premierem i szefem dyplomacji

Wybory parlamentarne w 2007 roku wygrała PO, ale prezydentem pozo-

stawał Lech Kaczyński związany z PiS. Oznaczało to, że rozpoczął się 

okres tzw. kohabitacji w polskiej polityce. Sprawa była o tyle skomplikowana, 

że w polskim systemie polityka zagraniczna należała zarówno do kompeten-

cji prezydenta, jak i premiera oraz właściwego ministra. Organy te zobowią-

zane były do współdziałania. W myśl art. 133 konstytucji, „Prezydent Rze-

czypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady 

Ministrów i właściwym ministrem”. Prezydent i premier jednak w odmien-

ny sposób interpretowali zapisy konstytucji, co negatywnie przekładało się 

na spójność polskiej polityki zagranicznej. Różnice między przedstawicielami 

najwyższych władz państwowych dotyczyły zarówno spraw merytorycznych, 

jak i prawnych. 

W praktyce dotyczyło to między innymi kwestii reprezentacji Polski na 

forum Rady Europejskiej. Podczas gdy prezydent Kaczyński twierdził, że 

25 Razem tworzymy lepszą przyszłość. Narodowe priorytety PSL na lata 2007–2011 [Polskie Stron-

nictwo Ludowe], Warszawa 2007.
26 Tamże.
27 Tamże.
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jest osobą uprawnioną do reprezentowania Polski na posiedzeniu Rady Eu-

ropejskiej, premier to prawo kwestionował. Spór kompetencyjny na tym tle 

(art. 189 konstytucji) rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu 

z 20 maja 2009 roku, orzekając, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów w wykonywaniu swych konstytu-

cyjnych zadań oraz kompetencji kierują się zasadą współdziałania władz”. 

Trybunał orzekł, że prezydent może podjąć decyzję o swoim udziale w posie-

dzeniu Rady Europejskiej, ale wymaga to współdziałania z premierem i właś-

ciwym ministrem na zasadach określonych w art. 133 ust. 3 konstytucji. Pod-

kreślono, że „celem współdziałania jest zapewnienie jednolitości działań 

podejmowanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z Unią 

Europejską i jej instytucjami”. Osiągnięcie tego celu stanowiło poważne 

wyzwanie. 

W sprawach dotyczących współpracy transatlantyckiej różnice między 

prezydentem a rządem miały związek szczególnie z instalacją w Polsce ele-

mentów tarczy antyrakietowej, ratyfikacją traktatu lizbońskiego, polityką wo-

bec Niemiec, relacjami krajów środkowoeuropejskich z USA oraz zaangażo-

wania w zacieśnianie więzi krajów byłego ZSRR (zwłaszcza Ukrainy i Gruzji) 

z NATO. 

Spośród tych zagadnień można wybrać jeden przykład, dotyczący tarczy 

antyrakietowej, który najwyraźniej ukazywał zmiany zachodzące w polskiej 

polityce zagranicznej w kwestiach dotyczących relacji transatlantyckich, a zara-

zem ujawnił różnice między prezydentem Kaczyńskim a premierem Tuskiem. 

Niewątpliwie w tej sprawie na polską scenę polityczną miały wpływ podziały 

w całej wspólnocie transatlantyckiej. Część krajów natowskich – szczególnie 

Niemcy, Włochy i Francja – nie kryła krytyki wobec projektu tarczy anty-

rakietowej w wersji prezentowanej przez prezydenta George’a W. Busha. 

PiS akcentowało dwa główne cele, którym miało służyć zainstalowanie 

w Polsce elementów systemu obrony przeciwrakietowej: zwiększenie bez-

pieczeństwa Polski i zacieśnienie strategicznego partnerstwa USA. Natomiast 

podejście PO do koncepcji budowy tarczy było złożone – z jednej strony 

podkreślano jej zasadność, a z drugiej traktowano ją jako element przetar-

gowy we wzajemnych relacjach, oczekując przy tej okazji aktywniejszej roli 

USA w modernizacji polskich sił zbrojnych28. W programie wyborczym PO 

z 2007 roku zapisano, że „należy unikać różnicowania standardów bezpieczeń-

stwa wewnątrz Sojuszu. Dlatego między innymi projekt amerykańskiej tarczy 

28 „Przyjmując z dobrą wolą amerykańską argumentację w kwestii obrony przeciwrakietowej, 

oczekujemy równocześnie, że zgodnie z zapowiedzią prezydenta George’a Busha po spotka-

niu z premierem Donaldem Tuskiem 10 marca Stany Zjednoczone odegrają aktywniejszą 

rolę w modernizacji polskich sił zbrojnych”. R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicz-
nych na temat polityki zagranicznej RP w 2008 r., http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagranicz-

na/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2008/.
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antyrakietowej powinien być spójny z koncepcją NATO ustanowienia sojusz-

niczej obrony przeciw rakietom krótkiego i średniego zasięgu”29. 

W ocenie polityków PiS różnicowanie standardów bezpieczeństwa de fac-
to miało już miejsce ze względu na brak umieszczenia infrastruktury NATO 

w „nowych” krajach natowskich. Tarcza antyrakietowa miała to zmienić, sta-

jąc się ważnym elementem umocnienia bezpieczeństwa Polski w perspek-

tywie długookresowej. Dodatkowe gwarancje ze strony USA uzupełniałyby 

zapisy traktatu waszyngtońskiego, poza zobowiązaniami ze strony NATO bo-

wiem Polska mogłaby liczyć na pomoc bilateralną w razie zagrożenia. Umowa 

miała też wiązać się z zacieśnieniem współpracy w sferze wojskowej. 

Formalnie negocjacje rozpoczęły się w 2007 roku, za czasów rządów PiS. 

W nocie z 25 stycznia 2007 roku, przekazanej przez ambasadę w Warszawie, 

Stany Zjednoczone zaproponowały ulokowanie w Polsce 10 rakiet przechwy-

tujących systemu obrony przeciwrakietowej. Również władze Republiki 

Czeskiej otrzymały propozycję rozpoczęcia rozmów na temat rozmieszczenia 

w tym kraju stacji radiolokacyjnej. Po przejęciu władzy przez koalicję PO–

–PSL rokowania były kontynuowane, ale po kilkunastu miesiącach rozmowy 

w zasadzie utknęły w martwym punkcie. Niepokoiło to prezydenta Kaczyń-

skiego, uznającego zbyt sztywne stanowisko Polski za ryzykowne. W związku 

z tym w czerwcu 2008 roku wizytę w Waszyngtonie złożyła szefowa Kancelarii 

Prezydenta Anna Fotyga, która w poprzednim rządzie była ministrem spraw 

zagranicznych. Oficjalnie celem tej wizyty było omówienie stanu stosunków 

polsko-amerykańskich, lecz nie przez przypadek doszło do niej w szczytowej 

fazie negocjacji na temat umieszczenia elementów obrony przeciwrakietowej. 

Z jednej strony, opinia publiczna miała sygnały o zaniepokojeniu się prezy-

denta Kaczyńskiego stanem negocjacji z USA na temat tarczy, z drugiej strony 

minister Sikorski nie krył krytycznego stosunku do misji swojej poprzednicz-

ki. Wywołało to pytania na temat spójności polskiej polityki zagranicznej w re-

lacjach z USA. 

Siódma runda miała miejsce 30 czerwca i 1 lipca. Zakończyła się uzgod-

nieniem ad referendum tekstu projektu umowy, ale – jak tłumaczył minister 

Sikorski – po analizie tekstu rząd doszedł do wniosku, że zapisy projektu 

nie spełniają głównego warunku postawionego przed przystąpieniem do nego-

cjacji, mianowicie nie wzmacniają wystarczająco bezpieczeństwa Polski30. Ta-

kie też stanowisko wyraził w oświadczeniu prasowym premier Donald Tusk 

4 lipca 2008 roku31 (w dniu święta niepodległości USA). Ze strony polskiej 

29 By żyło się lepiej..., s. 83.
30 Minister spraw zagranicznych R. Sikorski, Informacja rządu na temat umieszczenia w Redzikowie 

elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, 7 listopada 2008, http://orka2.sejm.

gov.pl/Debata6.nsf/main/5000004B.
31 D. Tusk, Oświadczenie w sprawie tarczy antyrakietowej, 4 lipca 2008, www.premier.gov.pl/wy-

darzenia/aktualnosci/negocjacje-w-sprawie-tarczy-antyrakietowej-trwaja.html.
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oczekiwano zobowiązania USA do docelowo stałego stacjonowania baterii ra-

kiet Patriot na terytorium Polski, a także wsparcia przez USA procesu moder-

nizacji polskich sił zbrojnych. 

Ostatnia runda negocjacji miała miejsce w zmienionej sytuacji geopoli-

tycznej, kilka dni do rozpoczęciu wojny Rosji z Gruzją 8 sierpnia 2008 roku. 

Był to ważny czynnik przypominający krajom Europy Środkowo-Wschodniej, 

że tradycyjne zagrożenia wciąż pozostają aktualne. W tych okolicznościach 

13–14 sierpnia w Warszawie zakończono rokowania i 20 sierpnia między rzą-

dem RP a rządem USA została podpisana umowa dotycząca rozmieszczenia 

na terytorium Polski antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących. 

W tym samym dniu przyjęto też deklarację o współpracy strategicznej po-

między oboma krajami. Pakiet umów obejmował także umowę o statusie sił 

zbrojnych czasowo przebywających na terytorium Polski, tzw. SOFA Supple-

mental, i umowę ramową o współpracy naukowo-technicznej, przemysłowej 

i gospodarczej w dziedzinie obrony przeciwrakietowej.

W tym samym czasie trwały przygotowania do wycofania sił polskich z Ira-

ku, co było zgodne z obietnicą PO i PSL z kampanii wyborczej. 4 październi-

ka 2008 roku w Diwanii, w siedzibie Dowództwa i Sztabu Międzynarodowej 

Dywizji Centralno-Południowej, odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia 

działalności Polskiego Kontyngentu Wojskowego i przekazania Irakijczykom 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo, które mieli odtąd zapewniać pod nad-

zorem armii amerykańskiej. Polacy jednak w dalszym ciągu służyli w misji 

ISAF w Afganistanie, a nawet od 2009 roku zwiększyli swoje zaangażowanie 

w tym kraju. Miało to służyć umocnieniu relacji polsko-amerykańskich oraz 

miejsca Polski w NATO. 

Gdy w wyborach parlamentarnych w 2007 roku zwyciężała PO, prezyden-

tem USA pozostawał George W. Bush, który kilkanaście miesięcy później 

zakończył swoją drugą kadencję. W wyborach prezydenckich z 8 listopada 

2008 roku zwycięstwo odniósł Barack Obama, który 20 stycznia 2009 roku 

został zaprzysiężony na 44. prezydenta USA. Minister Sikorski stwierdził 

wówczas: „Z satysfakcją witamy otwarcie nowego rozdziału w amerykańskiej 

strategii zagranicznej. Liczymy na szybkie odnowienie pozycji Stanów Zjed-

noczonych jako mądrego, demokratycznego lidera, potrzebnego Europie”32. 

Nadzieje na poprawę relacji polsko-amerykańskich szybko zostały rozwiane. 

17 września 2009 roku – notabene w dniu 70. rocznicy ataku ZSRR na Pol-

skę – prezydent Barack Obama poinformował władze Polski i Czech o wyco-

faniu się z dotychczasowych porozumień dotyczących budowy tarczy. Wkrótce 

potem przedstawił nową koncepcję współpracy, która budziła wiele wątpli-

wości. Rozwiały się nadzieje Polski na umocnienie swojego statusu w syste-

32 R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej 
w 2012 r.
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mie transatlantyckim dzięki specjalnym relacjom z USA. Zakończyły się dys-

kusje o tym, czy Polska zdoła dzięki relacjom z USA umocnić swoją pozycję 

względem Rosji i Niemiec, a zarazem stać się głównym graczem w środowisku 

bezpieczeństwa europejskiego. Temat tarczy antyrakietowej w zmienionym 

kształcie powracał w kolejnych latach, budząc wiele pytań na temat relacji 

Polski z USA. 

Wspólnota transatlantycka zaczęła się przeobrażać w kierunku, który bu-

dził zaniepokojenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Niepokój wywoływała 

zwłaszcza reorientacja polityki zagranicznej Obamy. W „Liście otwartym do 

administracji Obamy od krajów Europy Środkowej i Wschodniej”33 z 15 lip-

ca 2009 roku politycy z dziesięciu krajów EŚW (bez Słowenii) stwierdzili, 

że NATO wydaje się słabsze, niż gdy je poszerzano, a jego gwarancje budzą 

wątpliwości. Zwrócili też uwagę na politykę wobec Rosji – czy zbyt wąskie 

pojmowanie interesów Zachodu nie będzie prowadzić do błędnych ustępstw 

wobec tego kraju. List ten nie spotkał się z żadną oficjalną reakcją prezyden-

ta Baracka Obamy. Również przedstawiciele polskiego rządu milczeli w tej 

sprawie. Prezydent Lech Kaczyński natomiast publicznie podzielał wyrażone 

w tym liście obawy z powodu kierunku zmian w polityce USA34. 

Również na forum UE widoczne były różnice między przedstawicielami 

najwyższych polskich władz. Jedna ze spornych kwestii dotyczyła ratyfikacji 

traktatu lizbońskiego, który został podpisany 13 grudnia 2007 roku i wpro-

wadzał wiele zmian w funkcjonowaniu UE. Początkowo spodziewano się, 

że proces ratyfikacyjny zostanie zakończony, tak aby traktat ten wszedł w życie 

1 stycznia 2009 roku. Odrzucenie traktatu w referendum w Irlandii w czerwcu 

2008 roku pokrzyżowało te plany. W Polsce proces ratyfikacji traktatu odbył 

się w trybie art. 90 konstytucji i wymagał zarówno zgody Sejmu (zgoda zo-

stała wyrażona w ustawie z 1 kwietnia 2008 roku), Senatu (2 kwietnia), jak 

i prezydenta. O ile przedstawiciele rządu opowiadali się za szybką ratyfikacją 

tego traktatu, bez względu na wynik drugiego referendum w Irlandii, to pre-

zydent Kaczyński uznawał, że należy poczekać. Ostatecznie podpisał doku-

menty ratyfikacyjne tydzień po ogłoszeniu wyników ponownego referendum 

33 List podpisało m.in. siedmiu byłych prezydentów: Polski Aleksander Kwaśniewski i Lech 

Wałęsa, Czech Vaclav Havel, Litwy Valdas Adamkus, Rumunii Emil Constantinescu, Słowa-

cji Mirko Kováč i Łotwy Vaira Vīķe-Freiberga. Tekst dokumentu: Letter to the US President 

Don’t forger Europe!, http://eurodialogue.org/Letter-to-the-US-President-Don-t-forget-

Europe.
34 „Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podzielam obawy wyrażone w liście grupy wy-

bitnych polityków naszego regionu Europy do prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka 

Obamy i pragnę wesprzeć swym głosem apel, aby Ameryka nie zapominała w swej polityce 

o sprawdzonych sojusznikach z Europy Środkowej i Wschodniej, bo może to grozić zaprze-

paszczeniem osiągnięć ostatnich 20 lat”, http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktu-

alnosci/rok-2009/art,9,694,prezydent-popiera-apel-politykow-do-baracka-obamy.html.
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w Irlandii, 10 października 2009 roku. Kilka tygodni później dokumenty raty-

fikacyjne podpisał prezydent Czech Václav Klaus, otwierając drogę do wejścia 

w życie traktatu lizbońskiego. 

9.5. Lata 2010–2013

Katastrofa lotnicza z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginął prezydent Lech 

Kaczyński z małżonką, a także 94 inne osoby, zmieniła polską scenę po-

lityczną. W dniu śmierci prezydenta na mocy konstytucji obowiązki tymcza-

sowej głowy państwa przejął marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Ozna-

czało to koniec okresu kohabitacji w polskiej polityce. Odtąd osoba pełniąca 

funkcję głowy państwa, jak i rząd wywodzili się z tej samej partii politycz-

nej – PO. Kończyło to etap sporów prawnych i kompetencyjnych na temat 

uprawnień najwyższych przedstawicieli władz w sferze polityki zagranicznej. 

Układ ten mógł zostać zmieniony w wyniku wyborów prezydenckich latem 

2010 roku lub parlamentarnych w 2011 roku. 

W wyborach prezydenckich wzięło udział dziesięciu kandydatów, ale do 

drugiej tury przeszło dwóch. W materiałach wyborczych Bronisława Komo-

rowskiego nie było mowy o USA ani NATO35. Większą wagę do współpracy 

transatlantyckiej przywiązywał Jarosław Kaczyński, który w programie wybor-

czym pisał, że „część problemów bezpieczeństwa ma wymiar międzynarodowy 

– globalny lub regionalny. Musimy zabiegać o ich rozwiązywanie jako członek 

NATO i Unii Europejskiej, w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczony-

mi i innymi mocarstwami, a także z naszymi najbliższymi sąsiadami”36. Zwy-

cięstwo Bronisława Komorowskiego i zaprzysiężenie go 6 sierpnia 2010 roku 

na prezydenta rozpoczęło pięcioletnią kadencję nowej głowy państwa. 

W kampanii przed wyborami parlamentarnymi wielokrotnie poruszano te-

mat współpracy transatlantyckiej. Jednym z zarzutów PiS pod adresem rzą-

du PO–PSL było doprowadzenie do osłabienia transatlantyckiego wymiaru 

polskiej polityki, rozumianego jako relacje z USA. W przypadku zwycięstwa 

w wyborach PiS zapowiadało podjęcie działań zmierzających do odnowy rela-

cji z USA i przewartościowanie relacji z RFN, uznając, że Polska w stosunkach 

35 W programie wyborczym stwierdził: „Chciałbym, aby polityka polska była polityką przyjaz-

nych kontaktów z innymi krajami, aby Unia Europejska nie była areną polskich roszczeń, 

lecz żeby Polska pełniła kluczową rolę w budowie systemu wolnego rynku i wolnego prze-

pływu ludzi połączonego z solidarnością i poczuciem odpowiedzialności za wspólny rozwój”. 

Materiały były publikowane na stronie https://www.bronislawkomorowski.pl. Są dostępne 

w: I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie 2010. Programy kandydatów, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 65–76.
36 J. Kaczyński, Polska jest najważniejsza. Program mojej prezydentury, w: I. Słodkowska, M. Doł-

bakowska (red.), Wybory prezydenckie 2010. Programy kandydatów, Instytut Studiów Politycz-

nych PAN, Warszawa 2012, s. 50–59.
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z zachodnim sąsiadem ma „statut klientystyczny”37. PiS postulowało, by UE 

pozostała związkiem suwerennych państw, i stanowczo przeciwstawiało się 

tendencji federalistycznej. Pozostało jednak w opozycji, dlatego jego postula-

ty nie przekładały się na działalność polskich władz. 

Decydujący głos w tej sprawie miała PO, która niezmiennie kładła duży 

nacisk na członkostwo w UE i kwestie ekonomiczne w polityce zagranicz-

nej. W jej programie z 2011 roku stwierdzono, że polityka zagraniczna „musi 

wywodzić się z interesów wewnętrznych oraz być w pełni zakorzeniona 

w gospodarczych interesach państwa”38. W tym samym dokumencie zapisano, 

że „większość naszej aktywności na polu polityki zagranicznej jest realizowana 

za pośrednictwem Unii Europejskiej. Skutecznie realizować naszą rację stanu 

można tylko poprzez umiejętne wpisanie naszego interesu w szerszy interes 

europejski”. Do głównych celów zaliczono budowanie silnej pozycji Polski 

w ramach UE i NATO. Zapowiedziano zakończenie polskiej misji w Afgani-

stanie i wspieranie rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. 

Niemcy zostały określone mianem „naszego najważniejszego sąsiada i najważ-

niejszego aktora życia Unii Europejskiej”. W świetle programu wyborczego 

PO w relacjach z USA rząd starał się prowadzić politykę opartą na zasadzie 

wzajemności. Akcentowano, że stosunki te powinny się opierać nie tylko 

na kwestiach bezpieczeństwa, ale i na większej obecności inwestycyjnej oraz 

technologicznej Amerykanów w Polsce. W kontekście poszukiwania złóż gazu 

łupkowego postulat ten nabrał nowego znaczenia. 

W programie wyborczym PSL sprawom z zakresu polityki zagranicznej 

jak zwykle nie poświęcono wiele miejsca. W kwestii bezpieczeństwa gospo-

darczego podkreślono konieczność „rozwijania kontaktów handlowych z Unią 

Europejską, Wschodem i największymi potęgami ekonomicznymi świata”. 

W zakresie bezpieczeństwa państwa za główne zadanie PSL uznało „konkre-

tyzację i stałą aktualizację planów strategicznych NATO. Obszar Polski powi-

nien stać się ważną częścią infrastruktury wojskowej i naszych amerykańskich 

sojuszników”39.

Drugi rząd PO i PSL, zaprzysiężony w listopadzie 2011 roku, w sprawach 

polityki zagranicznej miał ułatwioną sytuację w porównaniu z poprzednim ga-

binetem z 2007 roku. „Wspólnie z panem prezydentem rząd widzi jednakowo 

kierunki wzmacniania naszego bezpieczeństwa narodowego”, mówił premier 

Tusk40. Kolejne wybory, które mogłyby ten układ zmienić, zaplanowane były 

dopiero na 2015 rok. 

37 Polska nowoczesna. Polska solidarna. Polska bezpieczna, w: I. Słodkowska, M. Dołbakowska 

(red.), Wybory 2011. Partie i ich programy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 

2013, s. 220. 
38 Następny krok. Razem, w: tamże.
39 Człowiek jest najważniejszy, w: tamże, s. 366–376.
40 D. Tusk, Realizacja exposé, www.premier.gov.pl/realizacja-expose.html.
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W latach 2010–2013 do najważniejszych wydarzeń w sferze współpracy 

transatlantyckiej z polskiej perspektywy należało przyjęcie nowej koncepcji 

strategicznej NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 roku. Był to krok zgod-

ny z oczekiwaniami polskich władz. Potwierdzono, że najważniejszym celem 

NATO jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim jego członkom z wy-

korzystaniem środków politycznych i wojskowych. Nie zamykało to jednak 

dyskusji na temat przyszłej roli NATO. Kluczowe było pytanie, czy organi-

zacja ta ma zachować charakter sojuszu obronnego, czy też przekształcać się 

w system zbiorowego bezpieczeństwa. Innymi słowy – czy sojusz powinien się 

skupić na wypełnianiu podstawowej funkcji, jaką jest zagwarantowanie bez-

pośredniego bezpieczeństwa swoich członków, czy też koncentrować uwagę 

na przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom poza obszarem traktatowym. 

Już kilka miesięcy po przyjęciu nowej koncepcji strategicznej ujawniły 

się głębokie różnice wśród członków NATO. W marcu 2011 roku w głosowa-

niu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ USA, Francja i Wielka Brytania poparły 

przyjęcie rezolucji nr 1973 w sprawie Libii, podczas gdy Niemcy – niestały 

członek Rady Bezpieczeństwa – wstrzymały się od głosu, podobnie jak Rosja, 

Chiny, Indie i Brazylia. Wkrótce potem NATO formalnie objęło przywództwo 

nad operacją Unified Protector w Libii. Osiem krajów Sojuszu brało udział 

w prowadzeniu akcji bojowych (USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Da-

nia, Norwegia, Belgia, Włochy), część ograniczyło swoje zaangażowanie do ak-

tywności pomocniczej (na przykład Hiszpania, Turcja, Holandia), a niektóre 

– w tym Polska – wyraziły jedynie poparcie polityczne. Tym samym Polska 

po raz pierwszy od 1989 roku wyraźnie zdystansowała się od polityki USA 

w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Nie zaangażowała się w operację 

wojskową prowadzoną przez NATO, wbrew oczekiwaniom Amerykanów. De-

cyzję tę uzasadniała brakiem bezpośredniego zagrożenia Polski lub NATO, 

a także przeznaczaniem sporych środków na Afganistan. Równocześnie dekla-

rowała gotowość włączenia się w pomoc humanitarną po zakończeniu działań 

zbrojnych. Takie stanowisko wywołało krytykę strony amerykańskiej – sekre-

tarz obrony USA Robert M. Gates wskazał na RFN i Polskę jako kraje, które 

miały potencjał, aby wziąć udział w natowskiej operacji, ale nic nie zrobiły41. 

W drugiej połowie 2011 roku Polska sprawowała przewodnictwo w Ra-

dzie UE, co było dużym wyzwaniem, a zarazem okazją do umocnienia pozycji 

na scenie międzynarodowej. Na skutek niekorzystnego splotu uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych szansa ta nie została w pełni wykorzystana. Pol-

ska prezydencja przypadła na okres największej konfrontacji przedwyborczej, 

co wpłynęło na fakt, że „podstawowym celem prezydencji w wymiarze poli-

41 „During a closed-door meeting of Nato defence ministers, Mr Gates specifically named Ger-

many and Poland as two countries with the capabilities to assist in the air war who were 

currently not contributing at all”, „Financial Times”, 8 czerwca 2011, www.ft.com/cms/s/0/

042c1152-91ee-11e0-b8c1-00144feab49a.html.



182 Agnieszka Orzelska-Stączek

tycznym było tworzenie pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej, 

a dzięki temu – korzystne oddziaływanie na wizerunek polityków i ugrupo-

wań sprawujących władzę w toczącej się kampanii wyborczej”42. W wyniku 

wyborów z października 2011 roku PO i PSL utrzymały władzę, ale zmieniony 

został skład rządu, co przyczyniło się do powstania pewnych problemów orga-

nizacyjnych związanych w pełnieniem prezydencji43.

W ocenie Tomasza G. Grossego, najważniejszą zasadą polskiej dyploma-

cji była proeuropejska poprawność polityczna, korzystna dla wizerunku Polski 

w UE, ale utrudniająca obronę interesów krajowych. W kwestii programowej 

polityka zagraniczna Polski na forum europejskim nie była prowadzona czytel-

nie i spójnie. Do najważniejszych wystąpień szefa polskiej dyplomacji w cza-

sie prezydencji należał wygłoszony w Berlinie i adresowany do władz Niemiec 

apel o przejęcie przywództwa w reformowaniu Europy. Minister spraw zagra-

nicznych poparł też przekształcenie UE w kierunku modelu federacyjnego44. 

Wystąpienie Sikorskiego wywołało zaskoczenie prezydenta Komorowskiego 

i premiera Tuska45, a także opozycji. Prezydent akcentował potrzebę poprze-

dzania tego wystąpienia debatą w kraju46. Teza Sikorskiego spotkała się nato-

miast z wieloma pozytywnymi opiniami za granicą47.

Do najważniejszych punktów programu prezydencji należało wzmocnienie 

współpracy w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Zapowia-

dano także podjęcie działań zmierzających do podniesienia sprawności UE 

w zakresie reagowania kryzysowego, wzmocnienie struktur odpowiadających 

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

uwzględnieniem dalszego rozwoju Grup Bojowych oraz inicjatyw wielonaro-

dowych48. Szczególne miejsce wśród polskich inicjatyw miały znaleźć te do-

42 T.G. Grosse, Stracona szansa wzmocnienia systemu polityki europejskiej – ocena polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej, w: J.M. Fiszer (red.), Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, 
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 94. 

43 Tamże, s. 97.
44 Minister spraw zagranicznych R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej, Berlin, 

28 listopada 2011, www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20111128BERLIN/radoslaw_

sikorski_polska_a_przyszlosc_ue.pdf
45 B. Komorowski, Zabrakło dyskusji przed wystąpieniem Sikorskiego, http://www.rmf24.pl/fakty/

polska/news-komorowski-i-tusk-nie-znali-szczegolow-wystapienia-sikorskie,nId,416213,rep

Id,40309129. Tusk jednocześnie zapewniał, że tezy wystąpienia były przez niego zaakcepto-

wane i stanowiły wynik wielomiesięcznej pracy całego rządu; D. Tusk, Sikorski skonsultował 
ze mną wystąpienie. Będę go bronił,  http://www.wprost.pl/ar/281434/Tusk-Sikorski-skonsulto-

wal-ze-mna-wystapienie-Bede-go-bronil/.
46 Zabrakło dyskusji przed wystąpieniem Sikorskiego, PAP, 30 listopada 2011, http://www.rp.pl/arty-

kul/762403.html?print=tak&p=0.
47 Na oficjalnej stronie R. Sikorskiego jako posła PO zamieszczono zbiór artykułów pod hasłem: 

„Światowe media chwalą szefa polskiej dyplomacji”; www.radeksikorski.pl/aktualnosci/swia-

towe-media-chwala-szefa-polskiej-dyplomacji/.
48 Program polskiej prezydencji, http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/

program_polskiej_prezydencji_w_radzie_ue.pdf.
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tyczące współpracy UE–NATO. W praktyce jednak większości tych spraw 

w ogóle nie udało się podjąć. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski 

ocenił, że „z doświadczenia polskiej prezydencji wynika, że Wspólnej Polity-

ki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej nie daje się niestety realizo-

wać w 27 państwach i należy zainicjować przewidzianą w Traktacie z Lizbony 

wzmocnioną współpracę państw chętnych”49. 

Zwycięstwo Baracka Obamy w wyborach prezydenckich w 2012 roku ozna-

czało kontynuację dotychczasowej polityki zagranicznej USA, w której Euro-

pa Środkowo-Wschodnia znajdowała się w cieniu amerykańskich relacji z Ro-

sją. W marcu 2013 roku pewne zaniepokojenie wywołała zapowiedź Pentagonu 

o rezygnacji z czwartego etapu budowy tarczy antyrakietowej, z którego część 

miała być zrealizowana z Polsce. W kwietniu natomiast media donosiły o liście 

prezydenta Obamy do prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym zapropo-

nował zawarcie porozumienia o przejrzystości w sferze obrony przeciwrakieto-

wej. W ocenie ministra Sikorskiego, gdyby ta przejrzystość miała dotyczyć bazy 

w Polsce, „musiałoby się to odbywać za naszą pełną zgodą i na warunkach, 

na które my pozwolimy”50. Zarazem podkreślił, że polskim warunkiem takiej 

„przejrzystości” byłaby pełna „wzajemność wobec obiektów w Federacji Ro-

syjskiej, które my uważamy za ważne dla naszego bezpieczeństwa”. Budowa 

tarczy antyrakietowej, z uwzględnieniem kolejnych modyfikacji tego projektu, 

niezmiennie należy do głównych tematów relacji polsko-amerykańskich. 

9.6. Zakończenie

Zmiana znaczenia współpracy transatlantyckiej w polskiej polityce zagra-

nicznej była wynikiem zarówno uwarunkowań zewnętrznych (reorientacja 

polityki USA w kierunku Azji i Pacyfiku, reset stosunków z Rosją, relacje Ro-

sji z Niemcami, zmiany w ramach NATO i UE), jak i wewnętrznych (przeję-

cie władzy przez PO). Współpraca transatlantycka stała się obszarem ostrych 

sporów między głównymi siłami politycznymi w Polsce – PO i PiS. Ułatwiało 

to zagranicznym aktorom odgrywanie coraz większej roli w debacie dotyczą-

cej polskiej polityki zagranicznej. Zadaniem okazało się tym łatwiejsze, że ak-

torzy ci bywali odbierani nie jako uczestnicy gry realizujący własne interesy, 

lecz jako bezstronne autorytety, a formułowane przez nich oceny prezentowa-

no jako ważny argument i atut na scenie wewnętrznej51. To zjawisko wynikało 

49 R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP 
w 2012 r., 29 marca 2012, www.msz.gov.pl/Exposé,2012,50762.html.

50 Spotkanie Kerry – Sikorski. „Ułatwienie Polakom podróży do USA ma sens”, http://www.tvpparla-

ment.pl/aktualnosci/ulatwienie-polakom-podrozy-do-usa-ma-sens/11309064.
51 Sposób takiego podejścia obrazuje np. wypowiedź z debaty sejmowej 20 marca 2013 r.: „Pa-

nie pośle, ambasador Stanów Zjednoczonych komplementował moje dzisiejsze wystąpienie, 
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z poziomu kultury politycznej w Polsce i miało głębokie uwarunkowania hi-

storyczne52.

Po objęciu władzy przez PO–PSL w 2007 roku coraz mniejsze znaczenie 

przypisywano relacjom bilateralnym z USA (zwłaszcza po przejęciu władzy 

w USA przez Baracka Obamę) i NATO, a coraz większe – Unii Europejskiej 

oraz stosunkom z Niemcami, najsilniejszym członkiem UE. Dystansując się 

od natowskiej operacji w Libii Polska zerwała z wizerunkiem przewidywalne-

go sojusznika Stanów Zjednoczonych, na poparcie którego w sprawach doty-

czących bezpieczeństwa międzynarodowego Amerykanie mogą zawsze liczyć. 

Działania polskich władz konsekwentnie wpisywały się w „główny nurt” po-

lityki unijnej. O ile w 2003 roku Polska kontestowała niemiecko-francuskie 

przywództwo w Europie, to minister Sikorski otwarcie apelował do władz 

Niemiec o przejęcie przywództwa w reformowaniu Europy. Stwierdził też, że 

„z Niemcami mamy wspólną, strategiczną wizję przyszłości Unii”53.

Bez względu na słabnącą rolę wspólnoty transatlantyckiej w polskiej poli-

tyce zagranicznej NATO bezsprzecznie pozostaje najpotężniejszym sojuszem 

polityczno-militarnym, a polityczno-wojskowa i gospodarcza obecność USA 

w Europie wciąż jest uznawana za fundament bezpieczeństwa europejskie-

go54. Nie został też określony alternatywny układ międzynarodowy, na którym 

Polska mogłaby oprzeć swoje bezpieczeństwo. W tej sytuacji coraz większy 

nacisk kładziono na rozwój własnych, polskich sił zbrojnych. 

a pan mówi o pogarszających się relacjach”, www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/mi-

nister_radoslaw_sikorski_odpowiada_na_pytania_poslow_dotyczace_polityki_zagranicznej.
52 Zob. T.G. Grosse, Stracona szansa..., s. 90.
53 R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polityki zagranicznej w 2013 r.
54 Biała księga bezpieczeństwa narodowego RP, www.spbn.gov.pl, s. 13.
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10.1. Wprowadzenie

Wynik wyborów parlamentarnych i prezydenckich z jesieni 2005 roku 

znacząco wpłynął na nie tylko formę uprawiania polityki zagranicznej, 

ale także na jej kierunki. Wcześniejszy lewicowy rząd, ze względu na jego 

historyczne korzenie, w dużo większym stopniu opowiadał się za ściślej-

szą integracją Polski z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, niż 

to miało miejsce w przypadku Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północno-

atlantyckiego (NATO). Jednak to nie czas ani miejsce, aby wyjaśniać determi-

nanty takiej, a nie innej optyki zagranicznej Polski w tym newralgicznym dla 

nas czasie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i wywodzący się z tego środowiska 

politycznego prezydent Lech Kaczyński zdecydowanie rozgraniczyli kwestie 

bezpieczeństwa wojskowego czy militarnego od bezpieczeństwa gospodarcze-

go. To pierwsze bez wątpienia zostało przeniesione na zacieśnienie współpra-

cy w ramach stosunków transatlantyckich. Pierwszą i zarazem najważniejszą 

płaszczyzną tej współpracy był Sojusz Północnoatlantycki. Drugą zaś, równie 

ważną, były bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi w okresie prezy-

dentury George’a W. Busha. Współpraca na obu tych poziomach miała z jed-

nej strony zapewnić Polsce bezpieczeństwo na wypadek ataków z zewnątrz, 

a po drugie, ukazać Polskę jako ważnego sojusznika Stanów Zjednoczonych 

w walce z międzynarodowym terroryzmem i tym samym wzmocnić jej pozycję 

w regionie, o co zabiegali liderzy PiS i prezydent Kaczyński. Z kolei trzecią 

płaszczyzną realizacji polityki zagranicznej dla ówczesnych władz Polski była 
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Unia Europejska stanowiąca filar bezpieczeństwa gospodarczego, społecznego 

i, co ważne, energetycznego.

Właściwa synchronizacja wszystkich tych płaszczyzn miała stanowić o bez-

pieczeństwie Polski w stosunkach międzynarodowych, a w kontekście samej 

tylko Unii Europejskiej podnieść poziom życia obywateli. Istotą takiego ro-

zumienia i prowadzenia polityki zagranicznej była konieczność właściwego 

wyważenia priorytetów, aby nie powtórzyła się sytuacja, gdy prezydent Alek-

sander Kwaśniewski i rząd kierowany przez Leszka Millera w sposób bezkom-

promisowy wyrazili zgodę na aktywne uczestnictwo Polski w operacji obale-

nia reżimu Saddama Husajna w Iraku. Ze strony państw członkowskich Unii 

Europejskiej docierały wyraźnie głosy braku akceptacji decyzji podjętej przez 

polskie władze czy też nawet poirytowania, między innymi z ust ówczesnego 

prezydenta Francji, Jacques’a Chiraca.

Tezą niniejszego tekstu jest stwierdzenie, że kwestia bezpieczeństwa Pol-

ski w obszarze polityki zagranicznej została zdominowana przez współpra-

cę transatlantycką, co osłabiło naszą pozycję na polu budowy europejskiego 

modelu bezpieczeństwa. Zabrakło także wyważenia priorytetów w polityce 

zagranicznej i woli współpracy z Unią Europejską oraz jej państwami człon-

kowskimi. Ponadto stosunek rządu Prawa i Sprawiedliwości do Stanów Zjed-

noczonych i NATO ciągle ewoluował. W czasie gdy funkcję ministra spraw 

zagranicznych pełnił europocentryczny Stefan Meller, rola USA i NATO 

w polskiej polityce zagranicznej wydawała się mniejsza, choć sam minister 

twierdził, że „wspólnota transatlantycka pozostaje tym fundamentem, na 

którym budujemy nasze bezpieczeństwo”1. Wzmocnienie kursu proamery-

kańskiego w polskiej polityce zagranicznej nastąpiło w momencie przejęcia 

tej funkcji przez Annę Fotygę, wyraźnie kojarzoną z prezydentem Lechem 

Kaczyńskim i jego proamerykańską postawą. 

Poza dyskusją pozostaje fakt, że okres rządów Prawa i Sprawiedliwości sta-

nowił wyraźną zmianę w sposobie uprawiania polityki zagranicznej zarówno 

na płaszczyźnie europejskiej, jak i w stosunkach transatlantyckich. Prawdą 

jest także stawianie tez, że ówczesny rząd dążył do zanegowania części do-

robku polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku (głównie w stosunkach bi-

lateralnych z Republiką Federalną Niemiec i Federacją Rosyjską), w żadnym 

jednak stopniu nie kwestionował członkostwa Polski w Unii Europejskiej ani 

w Sojuszu Północnoatlantyckim. 

Niniejszy tekst został podzielony na kilka części. W pierwszej dokonano 

charakterystyki założeń polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości. Część 

druga porusza rolę i miejsce Stanów Zjednoczonych w polskiej polityce zagra-

nicznej w latach 2005–2007. Uzupełnieniem tych rozważań jest część trzecia, 

1 S. Meller, Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku przedstawiona 
przez ministra spraw zagranicznych [...] na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 lutego 2006 roku.
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dotycząca NATO jako europejskiego filaru bezpieczeństwa. W kolejnej części 

dokonano krótkiej analizy stosunku rządu Prawa i Sprawiedliwości do euro-

pejskiego modelu bezpieczeństwa. Całość rozważań kończy podsumowanie.

10.2. Założenia polityki zagranicznej 
rządu Prawa i Sprawiedliwości 

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transatlantyckiego

W celu lepszego zrozumienia logiki polskiej polityki zagranicznej wobec 

obszaru transatlantyckiego w latach 2005–2007 konieczne jest ukazanie 

całości jej założeń, wliczając w to stosunki z Niemcami (głównie w kontek-

ście współpracy w ramach Unii Europejskiej) i Rosją (kwestie bezpieczeństwa 

i polska obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim). 

Głównym przesłaniem wyłaniającym się z retoryki ówczesnych władz było 

dosyć populistyczne hasło „Nic o nas bez nas”. To bardzo realistyczne podej-

ście do polityki zagranicznej znalazło odzwierciedlenie głównie w relacjach 

z państwami europejskimi. Dotyczyło ono geopolitycznego położenia Polski 

jako państwa graniczącego zarówno z Niemcami, jak i z Rosją. Dlatego też isto-

tą polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości było zapewnienie Polsce bar-

dzo szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Teza ta znajduje odzwierciedlenie 

w programie wyborczym partii z 2005 roku, w którym czytamy, że „polityka za-

graniczna Rzeczypospolitej musi zapewnić naszemu krajowi bezpieczeństwo, 

w tym energetyczne, oraz realny wpływ na procesy polityczne i gospodarcze 

zachodzące we współczesnym świecie”2. Na gruncie teorii polityki zagranicznej 

zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli jest czymś powszech-

nym i znanym od lat. Różnica między rządem, którego centrum stanowiło 

Prawo i Sprawiedliwość, a poprzednimi rządami polegała jednak na tym, że ci 

pierwsi mówili o tym dużo bardziej stanowczo. Fakt ten potwierdzają zdecydo-

wane działania rządu przeciwko budowie Gazociągu Północnego czy też twar-

do prowadzone negocjacje Perspektywy Finansowej na lata 2007–2013.

Historia polskiej myśli politycznej po 1989 roku pokazuje, że tak napraw-

dę Prawo i Sprawiedliwość było pierwszą partią polityczną, która do problemu 

bezpieczeństwa podchodziła kompleksowo. Jak wskazuje Joanna Sanecka-Ty-

czyńska, badaczka specjalizujących się w myśli politycznej PiS, partia ta stoso-

wała rozszerzoną definicję bezpieczeństwa, traktując je jako polską rację stanu3 

2 IV Rzeczpospolita – Sprawiedliwość dla Wszystkich, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 

Warszawa 2005, s. 39.
3 Na temat polskiej racji stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej zob. szerzej K. Łastawski, 

Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-

ne, Warszawa 2009.
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i wartość narodową4. Wydaje się więc, że ówczesny rząd traktował politykę za-

graniczną bezkompromisowo, uznając ją – zgodnie z założeniami teorii reali-

stycznej – za pewnego rodzaju grę, w której każdy chce zyskać jak najwięcej 

dla siebie. Prawo i Sprawiedliwość negowało tezy o możliwej przyjaźni w po-

lityce zagranicznej. Co prawda liderzy ówczesnego rządu podkreślali, że głów-

nym forum realizacji polskich interesów na świecie jest Unia Europejska, 

to jednak wpływy tzw. polityki jagiellońskiej, związanej ze wschodnią częś-

cią Europy, forsowanej przez Lecha Kaczyńskiego, były wyraźnie zauważal-

ne. Dowodzi tego chociażby próba „politycznego związania” Ukrainy i Gruzji 

z Sojuszem Północnoatlantyckim. Z jednej strony państwa te znalazłyby się 

w zachodniej strefie bezpieczeństwa, a z drugiej stałyby się częściowo zależne 

od Polski jako swego rodzaju mentora. Warszawie pozwoliłoby to uzyskać sta-

tus przywódcy regionalnego, do czego dążyły ówczesne władze RP. Ponadto 

byłby to wyraźny cios wymierzony w Federację Rosyjską, na czym bez wąt-

pienia zależało ówczesnemu rządowi. Owa gra w polityce międzynarodowej 

zatem nie dotyczyła tylko forum Unii Europejskiej, ale także polityki wschod-

niej, równie ważnej w polityce zagranicznej rządów Prawa i Sprawiedliwości 

i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Aktywna rola prezydenta w polityce zagranicznej jest kolejną zmianą 

w porównaniu z poprzednimi obozami prezydenckimi. W gruncie rzeczy ani 

Lech Wałęsa, ani Aleksander Kwaśniewski nie przejawiali zbyt dużej aktyw-

ności w kwestiach związanych ze sprawami zagranicznymi. Pewnym wyjąt-

kiem jest tu co prawda rola Aleksandra Kwaśniewskiego w okresie wstępo-

wania Polski do Unii Europejskiej czy wcześniej do NATO, ale aktywność 

ta miała charakter bardziej wizerunkowy niż merytoryczny. Tymczasem Lech 

Kaczyński bardzo aktywnie włączył się w konceptualizację polskiej polityki 

zagranicznej, ale nie tylko jej. Media w Polsce donosiły o wpływie prezyden-

ta na funkcjonowanie państwa, stawiając tezy, że ośrodek koordynacji polityki 

wewnętrznej i zagranicznej znajduje się w rękach prezydenta i jego kancelarii. 

Polska prasa pisała: „Prezydent Kaczyński – dopóki rządzi PiS – będzie miał 

wpływ na wszystko, na co zechce mieć wpływ”5. Rolę Pałacu Prezydenckiego 

w polityce zagranicznej wyraźnie odczuł Stefan Meller, pełniący przez pewien 

czas funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie PiS. Minister Meller 

nie mógł się pogodzić z tym, że to prezydent przejmuje kontrolę nad polityką 

zagraniczną, a sam minister jest traktowany bardziej w kategoriach „kwiatka 

do kożucha” niż jako specjalista do spraw międzynarodowych6.

4 J. Sanecka-Tyczyńska, Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli Prawa i Spra-
wiedliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 220.

5 E. Milewicz, Prezydent Kaczyński może mieć wpływ, na co zechce, „Gazeta Wyborcza”, 23 grudnia 

2005.
6 Nie był to jednak główny powód odejścia z rządu Stefana Mellera. Było to efektem włączenia 

do rządu Andrzeja Leppera (Samoobrona RP) i Romana Giertycha (Liga Polskich Rodzin). 
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Polityka zagraniczna Polski w latach 2005–2007 koncentrowała się na 

dwóch zasadniczych obszarach. Pierwszym z nich był obszar transatlantycki 

rozumiany jako współpraca sojusznicza ze Stanami Zjednoczonymi i NATO. 

Drugim zaś obszarem był obszar europejski związany zarówno z Unią Euro-

pejską, jak i ze wspomnianą jej polityką wschodnią. Mimo że politycy Prawa 

i Sprawiedliwości uważali, że Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki 

są komplementarnymi instrumentami zapewniającymi Polsce szeroko pojęte 

bezpieczeństwo, to ich kategoryzacja nie jest przypadkowa. W trakcie debaty 

nad informacją ministra spraw zagranicznych o polskiej polityce zagranicznej 

w 2005 roku Kazimierz Michał Ujazdowski, jeden z prominentnych ówcześ-

nie polityków PiS, powiedział, że Polska powinna traktować swoją obecność 

w Unii Europejskiej jako „drugi filar bezpieczeństwa”, i to w kategoriach 

uznających UE za związek państw, gotowy do współpracy „w każdej sprawie 

z USA”7. Stawia to zatem Unię Europejską w pozycji podrzędnej do Stanów 

Zjednoczonych. W założeniach polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości 

to współpraca transatlantycka ma stanowić swego rodzaju wstęp do nawiązania 

strategicznego partnerstwa Polski ze Stanami Zjednoczonymi, z którego ko-

rzyści będą czerpać też państwa europejskie8. Dlatego też w programie wy-

borczym z 2005 roku PiS negatywnie odniosło się do postawy części państw 

europejskich krytykujących amerykańską interwencję w Iraku9. 

Zauważmy, że w kontekście współpracy polsko-amerykańskiej zarówno za-

łożenia przedwyborcze, jak i późniejsza praktyka w okresie sprawowania rzą-

dów były kontynuacją wcześniejszych rządów Sojuszu Lewicy Demokratycz-

nej i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W kontekście SLD mowa rzecz 

jasna o włączeniu się Polski w interwencję wojskową w Iraku i Afganista-

nie, a w kontekście PiS – o chęci instalacji elementów tarczy antyrakietowej 

na terytorium Polski. Roman Kuźniar stosunki polsko-amerykańskie w latach 

2005–2007 oceniał jako postawę bandwagoning10, jednak dotyczyło to także 

wcześniejszych lat. Prawo i Sprawiedliwość postanowiło kontynuować drogę 

zacieśniania współpracy polsko-amerykańskiej, pokazując tym samym, że USA 

legitymizują postawę Polski w stosunkach międzynarodowych i poza Wielką 

Brytanią czy Izraelem są dla nich kluczowym partnerem. Tego typu podejście 

7 Wypowiedź Kazimierza Ujazdowskiego na 96. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 21 stycznia 2005 roku, 

Stenogram z 96. posiedzenia Sejmu RP, materiały archiwalne Sejmu RP, s. 284.
8 W programie wyborczym z 2005 r. zapisano, że po objęciu władzy PiS będzie dążyło do sfor-

malizowania sojuszu strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi. Zob. IV Rzeczpospolita..., 

s. 51.
9 Tamże, s. 40.
10 R. Kuźniar, Droga do Wolności. Polityka zagraniczna III RP, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2008, s. 299. Istotą teorii bandwagoning jest partnerstwo strategiczne między mniej-

szym państwem a większym w celu czerpania określonych profitów i zapewnienia sobie bez-

pieczeństwa. Na temat teorii bandwagoning w polityce zagranicznej zob. J. Zając, Bandwago-
ning w polskiej polityce zagranicznej, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3.
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wynikało z faktu, że jeszcze przed objęciem rządów PiS traktowało współpra-

cę transatlantycką w kategoriach długoterminowej strategii budowania bez-

pieczeństwa państwa i świata. W cytowanym już programie wyborczym partii 

czytamy, że „Polska może odgrywać znaczącą rolę w formowaniu ładu mię-

dzynarodowego oraz podejmować działania na rzecz współodpowiedzialności 

Europy za światowe bezpieczeństwo oraz kształtowania dobrych relacji Unii 

z USA”11. Świat, w którym bezpieczeństwo gwarantują Stany Zjednoczone, 

był dla Prawa i Sprawiedliwości „światem bezpiecznym”12, zgodnie bowiem 

z myślą partii tylko to mocarstwo jest w stanie zagwarantować, że koncepcja 

bezpieczeństwa zbiorowego oparta na Sojuszu Północnoatlantyckim ma szan-

sę nie tyle przetrwać, ile wyraźnie się rozwinąć. Samo już członkostwo w Soju-

szu zaś było i w dalszym ciągu jest dla Prawa i Sprawiedliwości najlepszą rze-

czą, jaka się przydarzyła Polsce po 1989 roku. Umożliwiło ono bowiem Polsce 

wyjście z obszaru destabilizacji, jakim był Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, a wejście do stabilnych i przewidywalnych struktur Zachodu. 

Trzymając się tej retoryki, uważano, że skoro NATO było w stanie przez tyle 

lat zapewniać Europie bezpieczeństwo, to nie ma większego sensu tworzyć 

konkurencji dla NATO w postaci europejskich sił zbrojnych, które w dłuż-

szej perspektywie mogłyby doprowadzić do osłabienia wiodącej roli Sojuszu. 

Koncentracja na nowym, tym razem europejskim modelu bezpieczeństwa mo-

głaby osłabić amerykańską obecność w Europie, a jak twierdzą stratedzy PiS, 

„Europa nie może konkurować z Ameryką w kwestii światowego bezpieczeń-

stwa. Prowadzenie takiej polityki miałoby negatywne konsekwencje dla bez-

pieczeństwa światowego i dla bezpieczeństwa samej Europy”13. 

Politycy Prawa i Sprawiedliwości podążali drogą całkowitej amerykanizacji 

polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do zagadnień związanych z bez-

pieczeństwem państwa. Najlepszym tego przejawem była niedoszła koncepcja 

budowy w Polsce elementów tarczy antyrakietowej, która w założeniu rządu 

Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie wzmocniłaby sojusz amerykańsko-polski. 

Przykład ten ukazuje bezkompromisowość ówczesnych rządów, które były 

skłonne doprowadzić do pogorszenia stosunków z państwami członkowskimi 

Unii Europejskiej, ale zyskać gwarancję amerykańskiej obecności w Polsce 

i w Europie. Należy jednak podać w wątpliwość amerykanizację polskiego 

bezpieczeństwa, rozumianego nader często wyłącznie kategoriach tarczy anty-

rakietowej. Krytyka ta jest tym większa, im dokładniej dokonuje się analizy 

geopolitycznego położenia Polski, i to nie tylko w kontekście sąsiedztwa z Ro-

sją i Niemcami. Mianowicie Polska jako państwo średniej wielkości nie może 

prowadzić polityki konfrontacyjnej wobec najbliższego otoczenia w obszarze 

11 IV Rzeczpospolita..., s. 40.
12 J. Sanecka-Tyczyńska, Państwo obywatelskie..., s. 244.
13 IV Rzeczpospolita..., s. 41.
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bezpieczeństwa. Koncepcja tarczy antyrakietowej przyniosłaby zatem Polsce 

największe korzyści tylko wtedy, gdyby została włączona w europejski model 

bezpieczeństwa. Prawu i Sprawiedliwości jednak bardziej odpowiadała i nadal 

odpowiada formuła współpracy z NATO, która pozostawia państwom człon-

kowskim większe pole manewru w kwestiach bezpieczeństwa, niż to ma miej-

sce w przypadku Unii Europejskiej. 

Wobec powyższego prawdziwa wydaje się teza Dariusza Milczarka, który 

napisał, że dla kolejnych ekip politycznych priorytetem w stosunkach mię-

dzynarodowych było pogłębianie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Pol-

skie członkostwo w Unii Europejskiej, bardzo potrzebne i doceniane przez 

kolejne rządy, a także środowiska opiniotwórcze było zaś „relatywnie mniej 

ważne z punktu widzenia realizacji strategicznych interesów narodowych”14. 

W kontekście polskiego interesu narodowego nie jest to zjawisko pozytywne, 

geopolityczne położenie Polski bowiem dużo bardziej skłania do zacieśniania 

sojuszy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi zarówno na płasz-

czyźnie gospodarczej, jak i politycznej oraz w kwestiach bezpieczeństwa. 

Ponadto część polskich politologów twierdzi, że Unia Europejska jest dla 

Polski bardziej wiarygodnym i „przejrzystym” partnerem. Zbigniew Lewi-

cki pisze: „(…) Unia zaś, czy wręcz Europa, stanowi dla nas z oczywistych 

względów trwałą opokę, nawet jeśli nie dość jeszcze utwardzoną. Stany Zjed-

noczone są natomiast prawdziwym wyzwaniem dla Polski, a przynajmniej po-

winny nim być. W zależności bowiem od naszej własnej skuteczności możemy 

w nich mieć ważnego sojusznika albo sprawić, że mocarstwo to stanie się obo-

jętne na nasze losy”15.

10.3. Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej 
rządu Prawa i Sprawiedliwości

Prezydent Lech Kaczyński, często uważany za najważniejszą osobę w pol-

skiej polityce zagranicznej w latach 2005–2007, za najistotniejszego so-

jusznika uznawał Stany Zjednoczone. W trakcie debaty przed wyborami pre-

zydenckimi w 2005 roku w jednym z programów telewizyjnych powiedział: 

„Dla mnie pierwszą stolicą jest Waszyngton”16. Nie jest to przypadek, ale ra-

14 D. Milczarek, Między Waszyngtonem a Brukselą – możliwe kierunki rozwoju polskiej polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa, „Studia Europejskie” 2006, nr 2, s. 10.

15 Z. Lewicki, Stosunki polsko-amerykańskie: czas grać larum, w: J. Kloczkowski, T. Żukowski 

(red.), Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, 
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa 

– Kraków 2010, s. 170.
16 Debata prezydencka z udziałem Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska, program Co z tą Pol-

ską?, Polsat, 26 września 2005.
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czej ukazanie nieufności i braku akceptacji dla polityki bezpieczeństwa takich 

państw jak Republika Federalna Niemiec czy Federacja Rosyjska. Liderzy 

Prawa i Sprawiedliwości odrzucali argumenty, że Stany Zjednoczone z racji 

dalekiego położenia geograficznego nie mogą być sojusznikiem Polski i pań-

stwem, na którym zdecydowano się oprzeć bezpieczeństwo nie tylko kraju, 

ale i świata. Z tego względu pojawiający się w państwach europejskich anty-

amerykanizm związany z atakiem na Irak budził duże zaniepokojenie Lecha 

Kaczyńskiego, pytania zaś o to, czy Polska chce być z USA, czy z Europą, 

uznawał za bezzasadne17. W kolejnych latach wtórowali mu inni prominentni 

politycy PiS. W 2007 roku Anna Fotyga, udzielając corocznej informacji o po-

lityce zagranicznej Polski, powiedziała, że Stany Zjednoczone są „gwarantem 

ładu globalnego. Będziemy dążyć do utrzymania intensyfikacji polsko-amery-

kańskiego dialogu strategicznego”18. 

Wyrazem tych chęci było aktywne włączenie się Polski w budowę ame-

rykańskiego systemu obrony antyrakietowej (Missile Defense – MD), potocz-

nie nazywanego tarczą antyrakietową19. Cel „operacji” miał dwie zasadnicze 

przesłanki: z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczo-

nych i Polski, z drugiej zaś wydatne wzmocnienie szeroko rozumianych wię-

zi transatlantyckich, na których rządowi Prawa i Sprawiedliwości bardzo za-

leżało. Ponadto, jak twierdzili politycy Prawa i Sprawiedliwości, ewentualne 

rozmieszczenie elementów tarczy antyrakietowej w Polsce stanowiłoby skok 

jakościowy w procesie modernizacji polskiej armii i jej wyposażenia20, a tak-

że, jak wskazywał Paweł Zalewski, „konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

Polsce będzie dla Stanów Zjednoczonych elementem ich własnego systemu 

obronnego”21. Ówczesne władze wierzyły, że powodzenie amerykańskiego 

planu przyniesie Polsce prestiż międzynarodowy, a co za tym idzie, wydat-

nie wzmocni jej pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. O ile w przypad-

ku Stanów Zjednoczonych budowa systemu antyrakietowego na taką skalę 

jest posunięciem logicznym, o tyle w przypadku Polski już tak nie jest. Ponad-

to ówczesne władze nie zrobiły „rachunku zysków i strat” po umieszczeniu 

w Polsce elementów amerykańskiej tarczy. Przede wszystkim nie wzięto pod 

uwagę tego, jak wpłynie to na stosunki polsko-rosyjskie i rosyjsko-europej-

17 P. Semka, Lech Kaczyński. Opowieść arcypolska, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 

2010, s. 254–255.
18 A. Fotyga, Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku przedstawiona 

przez minister spraw zagranicznych [...] na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 maja 2007 roku. 
19 Zob. szerz. S. Raabe, Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie. Konieczność, warunki, ak-

ceptacja, Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa 2008; M. Wągrowska, Polska za amerykańską 
tarczą? Ewentualność dyslokacji systemu MD a interes narodowy, „Raporty i Analizy” (Centrum 

Stosunków Międzynarodowych) 2006, nr 2. 
20 Z tarczą antyrakietową będziemy bliżej USA, strona internetowa Prawa i Sprawiedliwości, [do-

stęp 10 lipca 2013].
21 Tamże.
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skie. Trzeba pamiętać, że po 2006 roku relacje Unia Europejska–Rosja miały 

się całkiem dobrze, a największe państwo członkowskie UE, jakim są Niem-

cy, stało się strategicznym sojusznikiem Moskwy w kwestiach bezpieczeństwa 

energetycznego. Przykładem tego jest chociażby koncepcja wspomnianego już 

Gazociągu Północnego biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego. Wątpliwe było 

zatem to, aby Berlin poświęcił dobrze rokujące stosunki bilateralne z Moskwą, 

aby bronić bezpieczeństwa Polski wskutek rozmieszczenia u nas i w Czechach 

elementów tarczy antyrakietowej. Miało to o tyle istotne znaczenie, że razem 

z tarczą spadłyby na Polskę określone obowiązki i niebezpieczeństwa. Jak mó-

wił ówczesny minister obrony Radosław Sikorski, polski rząd liczył się z tym, 

że Polska stanie się celem ataków zarówno terrorystycznych, jak i nuklear-

nych22. Stąd też wzięła się polska inicjatywa, aby podpisać dwustronną umo-

wę o wzmocnieniu bezpieczeństwa z USA, a także o pomocy amerykańskiej 

w ulepszeniu swej obrony przeciwlotniczej. Przedmiotem tej umowy miały się 

stać także takie kwestie jak wymiana informacji wywiadowczych czy też wy-

miana technologii23.

Aktywna rola Polski w procesie budowy amerykańskiej tarczy antyrakieto-

wej mogła mieć negatywne konsekwencje także dla stosunków europejsko-

-amerykańskich. Na początkowym etapie prac uznano, że ma to być koncep-

cja bilateralna, bez włączania w to na przykład Unii Europejskiej, a nawet So-

juszu Północnoatlantyckiego24. Wprowadzenie w życie tego scenariusza spo-

wodowałoby duże podziały w łonie samej Unii Europejskiej, z utworzeniem 

unii wielu prędkości, czemu rząd PiS był zdecydowanie przeciwny. Idąc dalej 

tym tokiem rozumowania – głębszy podział UE na wiele prędkości byłby naj-

bardziej niekorzystny dla państw, które wstąpiły do Unii w 2004 roku, czyli 

tych z Europy Środkowo-Wschodniej. Stałoby to także w sprzeczności z po-

stulowaną przez rząd PiS zasadą europejskiej solidarności, a zwolennikom tej 

formuły funkcjonowania Unii Europejskiej przyniosłoby kolejne argumenty 

na obronę swoich tez. Nie jest zatem tak, że koncepcja tarczy antyrakietowej 

przyniosłaby Polsce wyłącznie same korzyści. Koszty z tym związane wcale nie 

były małe i nie chodzi tu bynajmniej wyłącznie o wymiar ekonomiczny, ale 

i polityczny. Kłopotliwa wydaje się także odpowiedź na pytanie, czy rozmiesz-

22 Sikorski: Oczekujemy od USA pomocy w zabezpieczeniu kraju, strona internetowa Prawa i Spra-

wiedliwości [dostęp 10 lipca 2013].
23 Tamże.
24 Z jednej strony politycy PiS dopuszczali możliwość, aby amerykańska tarcza antyrakietowa 

w przyszłości stała się częścią systemu natowskiego. Ówczesny polityk PiS Paweł Zalewski 

mówił o systemie NATO Plus, który miałby obejmować także te państwa Unii Europejskiej, 

które nie są państwami członkowskimi NATO. Zob. Paweł Zalewski gościem „Salonu politycz-
nego Trójki”, strona internetowa Prawa i Sprawiedliwości [dostęp 6 lipca 2013]. Z drugiej zaś 

strony prezydent Lech Kaczyński mocno podkreślał, że koncepcja tarczy to sprawa dotycząca 

stosunków bilateralnych. Zob. Lech Kaczyński: Polska jest lojalnym członkiem NATO, strona in-

ternetowa Prawa i Sprawiedliwości, 9 marca 2007 [dostęp 12 lipca 2013]. 
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czenie elementów tarczy antyrakietowej podniosłoby potęgę Polski rozumianą 

przez pryzmat podejścia realistycznego w polityce zagranicznej państwa. Jak 

pamiętamy, teoria ta zakłada, że nie liczy się potęga własna państwa, ale jego 

potęga relatywna (względna). Z punktu widzenia geopolitycznego położenia 

Polski nasza potęga relatywna de facto pozostałaby zatem bez zmian. Założenia 

związane z budową tarczy antyrakietowej miały charakter stricte defensywny. 

Innymi słowy tarcza antyrakietowa, jak sama nazwa wskazuje, według Amery-

kanów miała służyć wyłącznie do obrony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszni-

ków. Geopolityczny wymiar umiejscowienia elementów tarczy był jednak dla 

Polski niekorzystny, zwłaszcza że dotyczył bezpośrednio Niemiec i Rosji. Ra-

dosław Sikorski, gdy już przestał pełnić funkcję ministra obrony, powiedział, 

że tarcza antyrakietowa jest szansą na nowe partnerstwo w Europie, ale i za-

grożeniem w postaci „osłabienia NATO, pogłębienia rosyjskiej paranoi i utraty 

przez Stany Zjednoczone niektórych z ostatnich przyjaciół na kontynencie”25.

Prawo i Sprawiedliwość za istotny czynnik na drodze wzmacniania sojuszu 

transatlantyckiego uznało współpracę militarną, czego przykładem była ana-

lizowana wcześniej koncepcja tarczy antyrakietowej, ale także podtrzymanie 

decyzji o czynnym uczestnictwie Polski w operacjach w Iraku i Afganistanie26. 

Premier Kazimierz Marcinkiewicz nie podzielał poglądów swojego poprzed-

nika, premiera Marka Belki, i zdecydował się przedłużyć misję polskich żoł-

nierzy w Iraku, w 2006 roku zaś po wizycie premiera Jarosława Kaczyńskiego 

w Stanach Zjednoczonych zdecydowano o zwiększeniu polskiego kontyngen-

tu w misji afgańskiej. Rząd PiS z dużą powagą podchodził do kwestii Iraku 

i Afganistanu zarówno w okresie swoich rządów, jak i po ich zakończeniu. Bar-

dzo czytelnie artykułował to Aleksander Szczygło, mówiąc: „Misja polskiego 

kontyngentu w Afganistanie będzie miernikiem wiarygodności Polski i inwe-

stycją w przyszłość”27. I dalej: „Biorąc udział w tej misji, inwestujemy w swoją 

przyszłość, pokazujemy, że jesteśmy partnerem silnym, dobrze przygotowa-

nym, na którego można liczyć”28. Ponadto premier Jarosław Kaczyński w trak-

cie swojego exposé w 2006 roku mówił, że Polska nie jest narodem dezerterów, 

którzy uciekają w chwilach zagrożenia, ale jest narodem racjonalnym, a jako 

państwo prowadzi racjonalną politykę29. Można zatem postawić odważną tezę, 

że uczestnictwo Polski w konflikcie irackim i afgańskim było warunkiem sine 
qua non polsko-amerykańskiego partnerstwa rozumianego przez pryzmat wy-

25 „Washington Post”: Radosław Sikorski o tarczy antyrakietowej, strona internetowa Prawa i Spra-

wiedliwości, 27 marca 2007 [dostęp 10 lipca 2013].
26 W Afganistanie polscy żołnierze biorą udział w misji natowskiej misji ISAF (International 

Security Assistance Force).
27 Szczygło: misja afgańska miernikiem wiarygodności Polski, strona internetowa Prawa i Sprawied-

liwości [dostęp 10 lipca 2013].
28 Tamże.
29 Exposé premiera Jarosława Kaczyńskiego, 17 lipca 2007.
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powiedzi poszczególnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej jednak 

strony w dobie problemów finansowych, z jakimi borykały się ówcześnie Stany 

Zjednoczone, obecność polskich wojsk w Iraku i w Afganistanie była dla Ame-

rykanów bardzo ważna. To z kolei dawało Polsce pewnego rodzaju przewagę 

w negocjacjach nad tarczą antyrakietową, aby nie powtórzyła się sytuacja, jaka 

miała miejsce przy zakupie samolotów F-16 i przypisanego do nich offsetu. 

Podsumowując tę część rozważań, można odnieść wrażenie, że Polska po-

dejmując decyzję o uczestnictwie w amerykańskiej koncepcji tarczy antyrakie-

towej i podtrzymując uczestnictwo w konfliktach irackim i afgańskim, chciała 

szybko zwiększyć swoje wpływy w regionie. Była to bardzo ryzykowna gra 

ze strony polskich władz, jakiekolwiek bowiem osłabienie pozytywnych rela-

cji ze Stanami Zjednoczonymi pozostawiłoby Polskę samą sobie, a na wspar-

cie Niemiec czy Francji nie można było już liczyć. Władzom w Warszawie po-

zostałaby tylko pomoc mało znaczących w Europie Czech czy Węgier. Było 

to o tyle istotne, że nawet w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczy-

pospolitej Polskiej z 2007 roku, przygotowanej pod nadzorem rządu Prawa 

i Sprawiedliwości, odnotowano, że globalna pozycja Stanów Zjednoczonych 

uległa pewnemu osłabieniu na skutek trudności związanych z operacją w Ira-

ku i wojną z terroryzmem30. Przez kilka ostatnich lat sytuacja ta się nie zmie-

niła, a położenie Stanów Zjednoczonych w dalszym ciągu wymaga poprawy. 

Dlatego wydaje się, że najodpowiedniejszym rozwiązaniem ówczesnej sytuacji 

powinno być dążenie Polski, aby system tarczy antyrakietowej nie był inicja-

tywą amerykańsko-polsko-czeską, ale natowską. Wtedy z jednej strony Polska 

uzyskałaby gwarancję bezpieczeństwa od swojego największego sojusznika, 

czyli Stanów Zjednoczonych, z drugiej zaś byłaby postrzegana jako aktor, 

który zmierza do większej integracji w relacjach transatlantyckich, włączając 

w to inne państwa europejskie.

Mimo że stosunki polsko-amerykańskie w latach 2005–2007 były więcej 

niż dobre, nie udało się w tym czasie rozwiązać kilku problemów ciążących 

na współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zalicza się do nich problem 

wiz dla Polaków wyjeżdżających do USA, obiecanych kontraktów dla polskich 

firm przy odbudowie Iraku czy też dostęp do pól naftowych tego kraju. Nego-

cjacje związane z tarczą antyrakietową nie przebiegały więc w tak bezkompro-

misowy sposób, jak mogło się powszechnie wydawać. 

10.4. NATO – fi lar bezpieczeństwa Polski i Europy?

Stosunek rządu Prawa i Sprawiedliwości do Sojuszu Północnoatlantyckie-

go był bardzo pozytywny. Zdawano sobie jednak sprawę z jego licznych 

ułomności. Stąd propozycja Stefana Mellera, aby NATO poza wymiarem woj-

30 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 6.
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skowym dysponowało także innymi instrumentami pozwalającymi funkcjo-

nować organizacji także poza obszarem traktatowym31. Odnosiło się to zwłasz-

cza do problemu międzynarodowego terroryzmu. Meller postulował także 

wzmocnienie politycznego wymiaru Sojuszu Północnoatlantyckiego, dzięki 

czemu Sojusz mógłby z lepszym skutkiem pełnić funkcję instytucjonalne-

go „zwornika” cywilizacji zachodniej, ale także być forum wypracowywania 

najważniejszych decyzji strategicznych Zachodu32, które pozwolą wykrywać 

nowe zagrożenia i przeciwdziałać im. Dzięki tym zmianom NATO mogłoby 

się stać w przyszłości prawdziwą ostoją bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej. 

Do tego jednak potrzebne były zmiany. Tezom stawianym przez Stefana Mel-

lera wtórowała jego następczyni Anna Fotyga, uznając NATO za skuteczny 

instrument zbiorowej obrony oraz podmiot zdolny do zwalczania nowych za-

grożeń33.

Filozofię polskiej aktywności na forum NATO w latach 2005–200734 przed-

stawia pogląd Anny Fotygi, która w informacji rządu na temat polityki zagra-

nicznej RP w 2007 roku powiedziała: „Chcemy, (…) żeby głos Polski w ra-

mach Sojuszu Północnoatlantyckiego był głosem suwerennym, a nie głosem 

rozmytym przez układ sił i pozycję wewnątrz Unii Europejskiej”35. Tajemnicą 

poliszynela jest to, że ówczesny rząd nie był zadowolony z układu sił w ra-

mach współpracy na forum Unii Europejskiej, gdzie kluczowe role odgrywały 

Niemcy i Francja. Prezydent Kaczyński i rząd dążyli do tego, aby ten scena-

riusz nie został przeniesiony na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego. Między 

innymi z tego faktu wynikało wspieranie przez ówczesne władze tzw. polityki 

otwartych drzwi36. Polska bowiem jako państwo o krótkiej historii w NATO 

musiała dopiero budować swoje zaplecze polityczne na forum Sojuszu. Bez 

wątpienia takim zapleczem byłyby zarówno Ukraina, jak i Gruzja. W przypad-

ku uzyskania członkostwa tego pierwszego państwa Polska powieliłaby ponie-

kąd strategię Niemiec, związaną z aktywnym działaniem na rzecz wstąpienia 

Polski do grona państw członkowskich Sojuszu. Tak samo jak Polska oddaliła 

wschodnią granicę od Niemiec, tak samo Ukraina oddaliłaby ją od Polski. Po-

nadto pronatowska Ukraina jest dla Polski bardziej przewidywalnym sąsiadem 

niż Ukraina prorosyjska. To samo dotyczy Gruzji. Dlatego o ile na forum Unii 

Europejskiej polityka ówczesnych rządów wymagała znaczących korekt, o tyle 

w przypadku Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego rozszerzenia ówczesne 

31 S. Meller, Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku...
32 Tamże.
33 A. Fotyga, Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku...
34 Polityka ta była kontynuowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego także po przejęciu 

władzy w Polsce przez koalicję PO i PSL jesienią 2007 r.
35 A. Fotyga, Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku...
36 Na temat polityki otwartych drzwi zob. T. Pacuła, Przyszłość polityki „otwartych drzwi” NATO, 

„Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 21, s. 87–102.
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władze miały długoterminową strategię, nastawioną na wzmocnienie bezpie-

czeństwa państwa. Dotyczy to zwłaszcza zagrożeń płynących zza wschodniej 

granicy. Celem polskiej polityki wschodniej, również w kontekście NATO, 

była więc budowa obszaru względnej wewnętrznej stabilizacji i rządów pra-

wa na Ukrainie, Białorusi, w Gruzji i w innych państwach posowieckich. 

Paweł Kowal, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS, chcąc pod-

kreślić udział prezydenta Kaczyńskiego, określił to „wschodnią ideą Lecha 

Kaczyńskiego”37. 

Bez wątpienia rząd PiS uważał NATO za sojusz gwarantujący bezpie-

czeństwo Polsce i Europie. Nie uznawał jednak jego idealności i dostrzegało 

konieczność jego zreformowania38 między innymi o kwestie związane z dzia-

łaniem wyprzedzającym skutki zagrożeń, a nie tylko usilne trwanie przy słyn-

nym art. 5 traktatu waszyngtońskiego. Innymi słowy, według Prawa i Spra-

wiedliwości NATO jako organizacja międzynarodowa nie powinno działać 

tylko reaktywnie, to jest odpowiadać na zagrożenia już istniejące, ale strate-

gicznie i z wyprzedzeniem w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Ko-

reluje to z próbą wzmocnienia tzw. ekspedycyjnej roli NATO, jak bowiem 

powiedział jeden z polskich badaczy: „Trzeba zrozumieć, że rola NATO 

jako organizacji, która przeznaczona jest do rozwiązywania jedynie sporów 

militarnych i metodami tylko wojskowymi, odchodzi w zapomnienie, a wy-

nika to ze znacznie szerszego pojmowania bezpieczeństwa międzynarodowe-

go”39. Dlatego rozwój ekspedycyjnej roli NATO, obejmujący wielowymiaro-

we aspekty działań o charakterze także prewencyjnym, na przykład obronę 

czy budowę demokracji, był zdaniem rządu PiS jednym z lepszych sposobów 

reformowania Sojuszu40. 

Pewną rysą na sposobie postrzegania NATO przez ówczesne władze Pol-

ski była wypowiedź ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Witolda 

Waszczykowskiego. Na spotkaniu w Business Centre Club miał powiedzieć, 

że „NATO, do którego weszliśmy w 1999 roku, nie jest sojusznikiem naszych 

marzeń”41. Minister Waszczykowski tłumaczył, że słowa te zostały wyrwane 

z kontekstu, czego nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę niechęć części 

polskich mediów do ówczesnego rządu. Niemniej opinia publiczna w Polsce 

37 Zob. P. Kowal, Wielki powrót geopolityki i wschodnia idea Lecha Kaczyńskiego, w: J. Kloczkowski 

(red.), Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne, Ośrodek Myśli Politycz-

nej, Kraków 2010, s. 39–68.
38 Mówił o tym m.in. premier Kazimierz Marcinkiewicz w przemówieniu wygłoszonym do pol-

skich ambasadorów. Zob. Współpraca w ramach UE i NATO jest priorytetem polskiej polityki za-
granicznej, 29 maja 2006, strona internetowa Prawa i Sprawiedliwości [dostęp 11 lipca 2013].

39 T. Zieliński, Środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie sojuszniczych działań ekspe-
dycyjnych, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej” 2010, nr 10, s. 154.

40 Rozmowa z Radosławem Sikorskim w „Sygnałach dnia”, strona internetowa Prawa i Sprawiedli-

wości, 29 listopada 2006 [dostęp 15 lipca 2007].
41 Warszawa wątpi w siłę NATO?, „Rzeczpospolita”, 8 maja 2007.
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zaczęła łączyć tę wypowiedź z działaniami rządu na rzecz podpisania wcześ-

niej wspomnianej umowy bilateralnej ze Stanami Zjednoczonymi. Starano 

się dowieść, że polski rząd zdał sobie sprawę ze słabości NATO i nie widział 

w nim ostoi bezpieczeństwa państwa42. Tezom tym zaprzeczał prezydent Lech 

Kaczyński, choć pośrednio przyznał, że Sojusz nie jest rozwiązaniem ideal-

nym, ale Polska pozostaje „niezwykle lojalnym i przywiązanym do tej orga-

nizacji członkiem NATO”43. Subtelność tej wypowiedzi, a zarazem jej kon-

tekst może ukazywać faktyczny spadek zaufania do NATO jako organizacji 

bezpieczeństwa zbiorowego, aczkolwiek powinno się wystrzegać wszelkich 

prób jej wyolbrzymiania. Należy zaś zdać sobie sprawę, że „NATO to Stany 

Zjednoczone”. Rząd PiS i prezydent Kaczyński jako zwolennicy podejścia re-

alistycznego w polityce zagranicznej doskonale o tym wiedzieli.

10.5. Europejski model bezpieczeństwa

Ten obszar aktywności rządu Prawa i Sprawiedliwości w głównej mierze 

dotyczył kwestii związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym, poli-

tycznym, gospodarczym i energetycznym. Wymiar militarny, jak wspomniano, 

miał tu zdecydowanie mniejsze znaczenie. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedli-

wości nie przejawiał dużej aktywności w procesie kształtowania Europejskiej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO). Koronnym argumentem przeciw-

ko zacieśnianiu współpracy w tym obszarze integracji europejskiej był fakt, 

że jej beneficjentami byłyby głównie największe państwa członkowskie, czyli 

Niemcy i Francja. Na to zaś liderzy PiS zgodzić się nie mogli, kłóciłoby się 

to bowiem z forsowanymi przez nich zasadami solidarności i równości wszyst-

kich państw członkowskich. Jednymi z nielicznych działań ówczesnego rzą-

du w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony było, jak wspomniała Anna 

Fotyga, rozwijanie wielostronnej współpracy wojskowej w postaci między in-

nymi tworzenia grupy bojowej z Niemcami, Słowacją, Litwą i Łotwą, a także 

podjęcie misji unijnej w Demokratycznej Republice Konga razem z Francją 

i Niemcami, co de facto było genezą późniejszego utworzenia weimarskiej gru-

py bojowej z Francją i Niemcami44. Brak należytej aktywności Polski związa-

nej z rozwojem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) wyni-

kał także z negatywnej „koniunktury politycznej”, którą napędzała od zawsze 

niechętna jej Wielka Brytania. Oddając jednak sprawiedliwość ówczesnym 

władzom, to gdy w 2007 roku negocjowano nowy traktat reformujący, rząd 

PiS i prezydent Kaczyński opowiedzieli się za wsparciem unijnej polityki bez-

42 Tamże.
43 Lech Kaczyński: Polska jest lojalnym członkiem NATO...
44 A. Fotyga, Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku...
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pieczeństwa, wyrażając jednocześnie zgodę na zmianę nazwy z Europejskiej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony na Wspólną Politykę Bezpieczeństwa 

i Obrony45. 

Rządowi PiS dużo bardziej zależało na wypracowaniu na forum Unii Eu-

ropejskiej pozamilitarnego modelu bezpieczeństwa, polegającego na wzbu-

dzeniu w państwach członkowskich solidarności i odpowiedzialności zarów-

no za całą UE, jak i za biedniejsze państwa nieczłonkowskie. Dotyczyło to 

zwłaszcza kwestii tożsamościowych, kulturowych i wspomnianych już proble-

mów bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego. Zwłaszcza ten ostatni 

obszar znajdował się bardzo wysoko w agendzie ówczesnego rządu. Najbar-

dziej znanym przejawem aktywności rządu w tym obszarze była propozycja 

Europejskiego traktatu bezpieczeństwa energetycznego, znanego jako pakt 

muszkieterów. Najważniejszym założeniem traktatu było włączenie w nie-

go nie tylko państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także NATO oraz 

zapewnienie solidarnej współpracy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa 

energetycznego. Po raz kolejny potwierdza się zatem teza, że rząd PiS uwa-

żał Sojusz za fundament bezpieczeństwa Polski i Europy, nawet w kwestiach 

pozamilitarnych.

Błędem rządu PiS było wygaszenie trójstronnej formuły Trójkąta Weimar-

skiego46. Pierwsze problemy na linii Warszawa–Berlin–Paryż pojawiły się 

jednak już w styczniu 2003 roku w wyniku tzw. listu ośmiu (Czechy, Da-

nia, Hiszpania, Polska, Portugalia, Węgry, Wielka Brytania i Włochy) popie-

rającego interwencję Stanów Zjednoczonych w Iraku47. Zastrzeżenia płyną-

ce z Niemiec i Francji kierowane były zwłaszcza do polskiego lewicowego 

rządu. Decyzja ta w Niemczech została odebrana jako dążenie do osłabie-

nia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony48, a więc i do osłabienia 

europejskiego systemu bezpieczeństwa. O ile Niemcom i Francji zależało 

na stopniowym uniezależnianiu się od Stanów Zjednoczonych w kwestiach 

bezpieczeństwa, o tyle Polska w okresie rządów PiS pragnęła, aby owa rola 

nadal się wzmacniała. Wygaszenie formuły Trójkąta Weimarskiego w latach 

2005–2007 było pochodną priorytetów w polskiej polityce zagranicznej tego 

okresu, stosunku do niej prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz stosunku ów-

czesnych władz do Niemiec i Francji, jako państw rozdających karty w Unii 

Europejskiej. 

45 R. Zięba, Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, „Polityka i Spo-

łeczeństwo” 2012, nr 10, s. 165.
46 Na temat roli Trójkąta Weimarskiego w polskiej polityce zagranicznej zob. H. Wyligała, 

Trójkąt Weimarski po rozszerzeniu UE – niewykorzystany instrument polskiej polityki zagranicznej, 
„Przegląd Politologiczny” 2010, nr 4, s. 69–77.

47 D. Jankowski, Weimarski trójkąt bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 1, 

s. 132. 
48 Tamże, s. 133.
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10.6. Zakończenie

Jak już wielokrotnie wspomniano dobre stosunki ze Stanami Zjednoczony-

mi połączone z aktywną rolą Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim miały 

stanowić fundament bezpieczeństwa międzynarodowego Polski. Rząd Prawa 

i Sprawiedliwości z pełną świadomością przyjął atlantycki model bezpieczeń-

stwa. Ówczesnemu rządowi bardziej odpowiadała formuła współpracy w ra-

mach NATO niż w Unii Europejskiej. Zapewne wynikało to z jednej strony 

z układu sił w Sojuszu, z drugiej zaś z mniejszej ingerencji NATO jako or-

ganizacji w życie społeczno-polityczne w Polsce. Innymi słowy, rząd PiS czuł 

mniejszą presję ze strony NATO i USA, aniżeli to miało miejsce w przypadku 

Unii Europejskiej i części jej państw członkowskich. Stąd też wynikała więk-

sza uległość (w dobrym tego słowa znaczeniu) ówczesnego rządu wobec Soju-

szu Północnoatlantyckiego.

Błędem PiS była jednak chęć zawarcia bilateralnej umowy polityczno-

-wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Z jednej bowiem strony ukazywało 

to brak zaufania do siły NATO, z drugiej zaś mogło dać sygnał innym pań-

stwom członkowskim Sojuszu, że istnieje szansa „wyjścia” z organizacji. Zwra-

cał na to uwagę profesor Roman Kuźniar, mówiąc, że tego typu działania mogą 

zachwiać podstawą współpracy transatlantyckiej i faktycznie osłabić Sojusz 

Północnoatlantycki49. 

Koncepcja bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w latach 2005–2007 

– w przypadku prezydentury Lecha Kaczyńskiego do kwietnia 2010 roku 

– była poniekąd kontynuacją wcześniej przyjętych priorytetów w polityce za-

granicznej. Poza dyskusją jest fakt, że wszystkie dotychczasowe rządy w Pol-

sce bezpieczeństwo w wymiarze militarno-wojskowym opierały na Sojuszu 

Północnoatlantyckim, bezpieczeństwo w wymiarze polityczno-gospodarczo-

-społecznym zaś na członkostwie w Unii Europejskiej. Jedyna zaś różnica 

polegała na innym niż dotychczas rozłożeniu akcentów. Prawo i Sprawiedli-

wość nie wierzyło w wojskowo-militarne zdolności i kompetencje Unii Eu-

ropejskiej. Trudno temu się dziwić, PiS bowiem jako zwolennik współpracy 

opartej na międzyrządowości50 nie było nigdy specjalnie otwarte na pogłębia-

nie integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bez-

pieczeństwa UE i wchodzącej w jej skład Europejskiej Polityki Bezpieczeń-

stwa i Obrony51.

49 Warszawa wątpi...
50 Tezę tę rozbudowuje Mikołaj J. Tomaszyk, zob. M.J. Tomaszyk, Unia Europejska w oczach 

polityków Prawa i Sprawiedliwości. Polska polityka europejska w okresie od drugiej połowy 2005 r. 
do drugiej połowy 2007 r., w: J.M. Fiszer (red.), Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, 
międzynarodowe, społeczno-polityczne i wojskowe, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warsza-

wa 2009.
51 Traktat z Lizbony zmienił nazwę na Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 
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Dla bezpieczeństwa Polski najkorzystniejsze wydaje się połączenie syste-

mu europejskiego (WPBiO) z systemem atlantyckim (NATO). Trzeba jednak 

pamiętać, że wskutek osłabienia Stanów Zjednoczonych osłabił się także sy-

stem euroatlantycki52. Dlatego też, jak pisze Stanisław Koziej, wzmocnienie 

więzi między Unią Europejską i NATO winno obejmować nie tylko współpra-

cę opartą na wspólnych zasadach i wartościach, ale na wspólnocie interesów53. 

Polityka zagraniczna rządu Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005–2007 z jed-

nej strony była oparta na wspólnocie zasad i wartości, z drugiej zaś na wspól-

nocie interesów. Polityka rządu wobec obszaru transatlantyckiego była taka 

sama. Wartości i zasady były ucieleśnieniem roli Stanów Zjednoczonych 

w promocji wolności i demokracji, interesy zaś w głównej mierze obejmowały 

kwestie militarne i wojskowe, związane z polskim uczestnictwem w misji irac-

kiej i afgańskiej oraz w koncepcji tarczy antyrakietowej. 

Największym problemem polskiej polityki zagranicznej w latach 2005–

–2007 był brak merytorycznej debaty na temat jej strategicznych kierunków. 

Jak mówił Paweł Zalewski, po wyborach parlamentarnych stała się ona „in-

strumentem wewnętrznej rywalizacji politycznej”54. Nie była to jednak wina 

wyłącznie partii opozycyjnych, ale także partii rządzącej i podległego jej Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych, które nader często uważały, że mają monopol 

na rację, zapominając, że polityka zagraniczna powinna być efektem ponad-

partyjnego porozumienia55.

52 Na temat systemu euroatlantyckiego zob. J.M. Fiszer, P. Olszewski (red.), System euroatlan-
tycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Poli-

tycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
53 S. Koziej, NATO i UE: dwa euroatlantyckie filary bezpieczeństwa Polski, w: J.M. Fiszer, P. Ol-

szewski (red.), System euroatlantycki..., s. 80.
54 Zalewski: Potrzebne porozumienie w sprawie polityki zagranicznej, 1 czerwca 2006, strona interne-

towa Prawa i Sprawiedliwości [dostęp 3 sierpnia 2013].
55 Taka była m.in. opinia Stefana Mellera, który na jednym z posiedzeń Komisji Spraw Za-

granicznych powiedział: „(…) polska polityka zagraniczna nie jest wyłączną »własnością« 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie sposób rozważać kwestii dotyczących polskiej po-

lityki zagranicznej w oderwaniu od podstawowych sił politycznych zasiadających w polskim 

parlamencie”. Zob. Stenogram z posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP V kadencji, 
nr 2.
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Stany Zjednoczone czy Europa?
Kierunki migracji Polaków

po 1 maja 2004 roku 

Daria Orzechowska-Słowikowska

11.1. Wprowadzenie

Historia emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych ma długą trady-

cję. Pierwsze wiadomości o Polakach w Ameryce Północnej związane 

są już z XVII-wiecznymi dziejami tego kontynentu1. Pierwsze dokładniejsze 

szacunki dotyczą okresu sprzed I wojny światowej, a wynika z nich, że na te-

rytorium Stanów Zjednoczonych przebywało prawie 3 mln Polaków2. 

Opisując emigrację z Polski do Stanów Zjednoczonych, Danuta Mostwin 

wymienia jej przyczyny. Od emigracji chłopów ze wsi polskiej w latach 1890–

–1914 podyktowanej czynnikiem czysto ekonomicznym3 do emigracji wojen-

nej w latach 1944–1948, która charakteryzowała się wysokim poziomem wy-

1 B. Sakson, Po drugiej stronie Oceanu. Nowi emigranci z Polski w metropolii chicagowskiej, Centrum 

Badań nad Migracjami, grudzień 2005, www.migracje.uw.edu.pl.
2 A. Pilch, Emigracja z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki od lat pięćdziesiątych XIX 

do r. 1918, w: H. Kubiak, E. Kusielewicz, T. Gromada (red.), Polonia amerykańska. Przeszłość 
i współczesność, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.

3 Zwana emigracją „Założycieli”. Była to emigracja czysto ekonomiczna, w której uczestniczyli 

głównie chłopi oraz najemnicy wiejscy. Silnie związani z kościołem katolickim i rodziną. Nie-

znający języka państwa przyjmującego i o niskich kwalifikacjach zawodowych, znajdowali 

zatrudnienie m.in. jako robotnicy w zakładach przemysłowych, rzeźniach oraz przy prostych 

usługach. Wraz z nielicznymi przedstawicielami polskiej szlachty i inteligencji przyczynili 

się do powstania wspólnot, organizacji polonijnych, budowy kościołów i szkół polskich, peł-

niących istotną funkcję w zachowaniu języka polskiego i kultury wśród drugiego pokolenia 

imigrantów. D. Mostwin, Emigranci polscy w USA, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu 
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kształcenia. Kolejna fala napływu emigrantów do USA to fala „konsumen-

tów”. Podyktowana w główniej mierze czynnikiem ekonomicznym trwała 

nieprzerwanie od 1950 do 1980 roku. W literaturze przedmiotu bardzo wyraź-

nie podkreśla się napływ do Stanów Zjednoczonych tzw. solidarnościowców 

– polskich emigrantów z lat 1980–1989. Postrzegana jako emigracja politycz-

na – chociaż czynniki ekonomiczne również wpłynęły na podejmowanie de-

cyzji o wyjeździe z Polski – wyróżniała się silnym poczuciem wartości ideo-

wych ruchu solidarnościowego oraz identyfikowała się z krajem pochodzenia. 

Byli to głównie ludzie młodzi, z miast, w dominującej grupie wyróżniający się 

wyższym wykształceniem, ze średnim stopniem znajomości języków obcych4. 

W analogicznej sekwencji kolejna fala napływu emigrantów do USA obejmuje 

okres transformacji gospodarczej, w trakcie którego nadal dominuje imigracja 

rodzinna z powodów ekonomicznych5.

Analizując rozmiary wychodźstwa polskiego z perspektywy historycznej 

i transatlantyckiej, Krystyna Iglicka w opracowaniu Kontrasty migracyjne Polski. 
Wymiar transatlantycki pisze, że już na przełomie XIX i XX wieku inaczej opi-

sywano wyjazdy zarobkowe do Europy i do Ameryki6. W tamtym okresie mit 

Ameryki jako raju dla emigrantów tkwił bardzo silnie w świadomości miesz-

kańców ziem polskich, przede wszystkim ze względu na wysokie zarobki 

w Stanach i znikome ryzyko demoralizacji. 

Wyjazdy migracyjne do Europy w przeciwieństwie do wyjazdów do USA 

oceniane były negatywnie. O emigrantach wyjeżdżających do Europy pisano: 

„Tam używali świata, nikt ich nie pilnował, nie było ani ojca, ani matki, ani księ-

dza, nikogo, kogo trzeba by się bać”7. Migrant w Ameryce jest „zmuszony trzy-

mać się swoich i podlegać ich kontroli albo przynajmniej jest otoczony ludźmi 

gorliwie pracującymi i oszczędzającymi”8, w Europie „luzem chodzący dostaje 

się pod wpływy miejskiego proletariatu, z którym łatwo porozumieć się może”9. 

Powstało nawet powiedzenie: „Europa dla chłopa, Ameryka dla byka”10. 

Lubelskiego, Lublin 1991; K. Piątek, Socjologiczno-demograficzny obraz współczesnego emigranta 
polskiego. Przykład USA, „Przegląd Polonijny” 1999, z. 2, Warszawa.

4 Zob. A. Walaszek, Światy imigrantów. Tworzenie polonijnego Cleveland 1880–1930, Zakład Wy-

dawniczy Nomos, Kraków 1994.
5 K. Piątek, Socjologiczno-demograficzny obraz współczesnego emigranta polskiego. Przykład USA, 

„Przegląd Polonijny” 1999, z. 2, Warszawa. 
6 K. Iglicka, Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Wydawnictwo Naukowe Scho-

lar, Warszawa 2008, s. 73. 
7 W. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawni-

cza, Warszawa 1976, s. 29. 
8 F. Bujak, Żmiąca. Wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Gebethner 

i S-ka, Kraków 1903, s. 101. 
9 Tamże. 
10 I. Bukraba-Rylska, Tradycje zarobkowych migracji ludności wiejskiej: rozmiary – kierunki – efekty, 

w: M. Wieruszewska (red.), Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, Instytut Rozwoju Wsi 

i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007. 
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Kształtowaniu mitu Ameryki jako raju dla emigrantów tworzących enkla-

wy narodowościowe sprzyjała i sprzyja polityka imigracyjna USA, której jed-

nym z elementów jest łączenie rodzin. Z socjologicznego punktu widzenia 

tworzenie enklaw „swoich” wynika z potrzeby zapewnienia poczucia bez-

pieczeństwa przez osiedlających się w państwie docelowym. Tworzenie sku-

pisk etnicznych przez nowo przybyłych jest typową cechą migracji zarówno 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Z danych amerykańskiego Biura do spraw 

Imigracji i Ceł (U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) wynika, 

że od dwóch stuleci najchętniej zamieszkiwane przez Polaków stany to New 

York, New Jersey oraz Illinois. 

11.2. Kierunki migracji Polaków po 1 maja 2004 roku
– ciągłość czy zmiany?

Wielka Brytania to państwo skupiające największą rzeszę Polaków. Szacu-

je się, że od 1 maja 2004 roku do końca września 2006 roku przebywało 

w niej 310 tys. Polaków. Z danych Centrum Badań Opinii Publicznej wynika, 

że około 34% wszystkich migrantów poakcesyjnych zasiliło brytyjski rynek 

pracy11. Na drugim miejscu – ku zaskoczeniu wielu – znalazły się Niemcy, 

które zarówno przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, jak i po niej znajdo-

wały się na pierwszej pozycji w kategorii migracji sezonowych, nieprzekracza-

jących trzech miesięcy. 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku kierunek 

migracji Polaków nie zmienił się. Najpopularniejszym krajem migracji za-

robkowej wśród polskich obywateli nadal pozostaje Wielka Brytania12. Prob-

lem w tym, że liczba przebywających w niej Polaków z roku na rok wzrasta 

– alarmują demografowie. W rekordowym 2007 roku na terytorium Wielkiej 

Brytanii pracowało 690 tys. polskich obywateli. W Niemczech około 430 tys. 

Polaków, a w Irlandii – która jest trzecim pod względem popularności kierun-

kiem emigracji zarobkowej – 200 tys. Dla porównania na terytorium Stanów 

Zjednoczonych w 2007 roku przebywało zaledwie od 10 do 15 tys. emigran-

tów z Polski. 

11 W 2003 r. zaledwie 280 tys. Zob. D. Orzechowska, Migracje zarobkowe Polaków po przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej – skutki ekonomiczne i społeczne. Próba bilansu, w: J.M. Fiszer, Bi-
lans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Warszawa 2011, s. 230. 
12 Główny Urząd Statystyczny, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 

Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszka-
niowych, Warszawa, marzec 2012. 
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Wykres 1

Główne kraje docelowe migrantów zarobkowych z Polski (w %)
    

           

Źródło: K. Iglicka, Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2008.

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku obserwujemy zarówno 

zmiany ilościowe, jak i jakościowe – tłumaczą badacze współczesnej polskiej 

migracji. Jak wynika z wykresu 1, kraje tradycyjnie przyjmujące największą 

liczbę polskich migrantów, to znaczy Niemcy i USA, przestały być liderami. 

Na pierwsze miejsce wysunęła się Wielka Brytania, a Stany Zjednoczone 

spadły z drugiego miejsca przed akcesją na piąte po 2004 roku. Dlaczego Pola-

cy preferują Europę, a nie Stany Zjednoczone? 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło bramy 

Europy Zachodniej dla niemal 2,3 mln Polaków. Przewidywania demografów 

i ekonomistów co do masowych wyjazdów o charakterze zarobkowym spraw-

dziły się. To właśnie migracje były drugą obok spadku urodzeń przyczyną 

rzeczywistego ubytku populacji Polski – tłumaczy Krystyna Iglicka13. Wielka 

Brytania, Szwecja i Irlandia po otwarciu rynku pracy stały się nowym miej-

scem zamieszkania dla prawie dwóch trzecich polskich migrantów poakce-

syjnych. Coraz popularniejsze są także wyjazdy do Norwegii oraz Szwajcarii. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Polakom łatwiej podejmować pracę 

w państwach członkowskich oraz w krajach należących do Europejskiego Sto-

warzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Association, EFTA). 

To oznacza, że nie są potrzebne pozwolenie na pracę ani wiza, która nadal 

stanowi niezbędny dokument umożliwiający wjazd i pobyt na terytorium 

13 K. Iglicka, Kontrasty migracyjne..., s. 16. 
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USA. W każdym państwie mogą obowiązywać przepisy związane na przy-

kład z koniecznością rejestracji pobytu albo rejestracją w urzędzie podatkowym. 

W popularnej wśród Polaków Szwajcarii wymagane jest pozwolenie na pobyt, 

ponadto od 1 maja 2002 roku wprowadzono ograniczenia dla ośmiu państw 

Unii Europejskiej, to jest Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Sło-

wacji i Węgier14. Pozwolenie otrzymuje około 2 tys. osób rocznie. W Norwegii 

z kolei wymagane jest potwierdzenie kwalifikacji zawodowych i wykształce-

nia, na przykład nostryfikacja dyplomów. To nie zniechęca jednak polskich 

obywateli do emigracji zarobkowej. Co więcej, z badania Centrum Badań 

Opinii Społecznej (CBOS) „Praca Polaków za granicą” wynika, że zaintere-

sowanie pracą za granicą nie słabnie wśród Polaków od lat15. Z dostępnych da-

nych jasno wynika, że kierunkami migracji zarobkowych Polaków są przede 

wszystkim państwa Unii Europejskiej. Do Stanów Zjednoczonych wyjeżdża 

za chlebem coraz mniej naszych obywateli.

Wykres 2

Legalni imigranci z Polski do USA w latach 1990–2010
               

                  

Źródło: K. Iglicka, Kontrasty migracyjne…

Jak wynika z wykresu 2, po okresie wzmożonej legalizacji pobytów w pierw-

szej połowie lat 90. XX wieku, kiedy to oscylowały one między 20 a 30 tys., 

nastąpił wyraźny spadek liczby legalnych polskich emigrantów w Stanach 

14 B. Sendrowicz, Dokąd Polacy jadą za chlebem, „Praca na Świecie”, „Gazeta Wyborcza”, 10 czerw-

ca 2013, s. 1, 3.
15 K. Iglicka, Kontrasty migracyjne...
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Zjednoczonych. Od 2006 roku wartości te utrzymują się na dość stabilnym po-

ziomie między 10 a 15 tys. Niewątpliwie Stany Zjednoczone straciły w oczach 

polskich obywateli dawną świetność państwa migracyjnego. Zbyt duża od-

ległość, nadal zbyt drogie bilety lotnicze, niski kurs dolara oraz kryzys eko-

nomiczny to najczęściej wymieniane powody rezygnacji z wyjazdów zarob-

kowych. Nawet zmiana polityki wizowej nie spowoduje exodusu Polaków 

do Stanów Zjednoczonych. Owszem, długo oczekiwane zniesienie wiz zwięk-

szy zainteresowanie tym kierunkiem i ułatwi podjęcie decyzji o emigracji, 

ale nie na tyle, aby USA stały się głównym państwem docelowym współczes-

nych polskich migrantów. 

Co ciekawe, dla młodych, dobrze wykształconych polskich emigrantów 

to nie wiza stanowi główną przeszkodę w wyborze USA jako państwa emigra-

cji, ale czynniki kulturowy i ekonomiczny. Różnice kulturowe i przede wszyst-

kim niski kurs dolara, spowodowany kryzysem ekonomicznym, w znacznym 

stopniu obniżają atrakcyjność Stanów Zjednoczonych w oczach migrantów za-

robkowych. Koniec mitu Ameryki jako państwa miodem i mlekiem płynącego 

zbliża się wielkimi krokami. Podkreślają to także sami Polacy, którzy decydują 

się na powrót do Europy, ale nie do Polski. 

Spadek atrakcyjności USA jako kraju migracji wśród ludzi młodych 

i wykształconych widać również wyraźnie w oficjalnych danych dotyczących 

wydawanych wiz. Z programu Work and Travel, który umożliwia studentom 

pracę i pobyt, a także podróżowanie po Stanach Zjednoczonych w okresie 

wakacyjnym do czterech miesięcy, w roku 2010 skorzystało tylko 12 tys. stu-

dentów, o 4,5 tys. mniej niż w 2006 roku16. Prezentowane przeze mnie wyniki 

dotyczą wyłącznie legalnych migracji zarobkowych z Polski do USA, które od-

były się po 1 maja 2004 roku. Niestety migracje zarobkowe Polaków do USA 

są zjawiskiem niezwykle trudnym do zbadania zarówno w Polsce, jak i w USA. 

Strach przed przyznaniem się do nielegalnego pobytu w USA i/lub podjęcia 

nielegalnie pracy sprawiają, że respondenci nie chcą uczestniczyć w tego typu 

badaniach. Steven A. Camarota, dyrektor waszyngtońskiego Center for Im-

migration Studies (Centrum Badań nad Migracjami), w jednej z wypowiedzi 

podkreślił, że liczba nielegalnych imigrantów z Polski na tle innych państw 

jest „bardzo niewielka”. Na 11 mln migrantów nielegalnie przebywających 

w Stanach Zjednoczonych 5 tys. pochodzi z Polski17. To niedużo w porówna-

niu z nielegalnymi migrantami z Hiszpanii, Grecji czy obywatelami państw 

Ameryki Łacińskiej i Afryki Północnej. 

Tendencja do spadku atrakcyjności USA jako kraju migracji obserwowana 

jest od 2001 roku nie tylko wśród studentów z Polski. Zamachy terrorystyczne 

16 Zob. K. Iglicka, Kontrasty migracyjne...
17 Zob. T. Deptuła, Reforma imigracyjna może powstrzymać zniesienie wiz, „Rzeczpospolita”, 

6 czerwca 2012, s. 8. 
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na World Trade Center przeprowadzone we wrześniu 2001 przyczyniły się do 

zaostrzenia polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych, co w praktyce prze-

kłada się na zmniejszenie liczby wydawanych wiz. Między 2001 a 2003 rokiem 

liczba przyznawanych wiz studenckich spadła o 80 tys. (27%), a liczba wiz wy-

dawanych wykwalifikowanym pracownikom o 60 tys. (także 27%)18. Kolejnym 

znaczącym czynnikiem było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 

2004 roku rozpoczął się nowy etap naszej migracji do krajów Europy Zachod-

niej, migracje transatlantyckie brane są pod uwagę w znacznie mniejszym 

stopniu i głównie, jak ukazują badania, przez osoby młode, nierzadko jeszcze 

studiujące. Czy oznacza to, że migracje zarobkowe Polaków do USA po 2004 

roku są domeną ludzi młodych, bez zobowiązań rodzinnych i zawodowych? 

Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ale na pewno na wyjazd 

za ocean znacznie rzadziej decydują się osoby powyżej 50. roku życia. Główną 

przeszkodą jest brak znajomości języka angielskiego i strach przed nieznanym. 

Ci, którzy podejmują decyzję o wyjeździe, niekoniecznie znają język angielski 

w stopniu komunikatywnym, ale mają w kraju docelowym przynajmniej jed-

nego członka rodziny lub znajomych. 

Od 2007 roku to nie kwestie lingwistyczne ani rodzinne wpływają na de-

cyzję o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, ale kryzys gospodarczy, którego 

skutki odczuwają zarówno imigranci zarobkowi, jak i osiedleńczy. Trudna sy-

tuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych, skutkująca między innymi wzro-

stem bezrobocia oraz redukcją miejsc pracy w głównych sektorach zatrud-

niania obcokrajowców, wymusza na nich podjęcie decyzji o zmianie miejsca 

zamieszkania. Wydawać by się mogło, że doświadczenie i kwalifikacje zawo-

dowe, które zdobyli w Stanach Zjednoczonych, ułatwią im znalezienie pracy 

w innym państwie, którym najczęściej okazuje się jedno z państw starej Unii 

Europejskiej. W ślad za rosnącą mobilnością migrantów zarobkowych nie idzie 

jednak poprawa sytuacji na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, a bezro-

bocie coraz bardziej dotyka imigrantów – alarmują ekonomiści. 

Dane opublikowane w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development – 

OECD) z 2012 roku wskazują, że największy problem ze znalezieniem pra-

cy mają właśnie imigranci. Bezrobocie wśród imigrantów w krajach OECD 

w latach 2008–2012 zwiększyło się o 5 punktów procentowych, podczas gdy 

bezrobocie wśród osób urodzonych w państwach wchodzących w skład tej or-

ganizacji w tym samym czasie zwiększyło się o 3 punkty procentowe. Ponad-

to znacząco wzrosło długoterminowe bezrobocie wśród imigrantów młodych 

18 Szerzej M. Wucker, National Security and Noncitizens in the United States after 9/11, w: K. Iglicka 

(red.), The Transatlantic Security Challenges and Dilemmas for the European Migration Policy Pro-
ject, t. 1: Immigration Policies and Security, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 

2006. 
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i niewykwalifikowanych. Udział bezrobotnych imigrantów, którzy pozostawali 

bez pracy dłużej niż rok, wzrósł z 31% w 2008 roku do 44% w roku 201219. 

11.3. Kryzys gospodarczy a powroty emigrantów do kraju

Punkt ciężkości obecnych debat dotyczących liczby Polaków wyjeżdża-

jących zarówno do państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i do 

Stanów Zjednoczonych przesunął się na kryzys gospodarczy. Najważniejsze 

są liczby obrazujące stopę bezrobocia, kursy walut oraz wiadomości na temat 

redukcji miejsc pracy w poszczególnych sektorach. Z danych amerykańskiego 

Departamentu Pracy wynika, że w kwietniu przybyło 115 tys. etatów w sekto-

rach pozarolniczych, wobec oczekiwań na poziomie 170 tys. Dobra wiadomość 

jest taka, że stopa bezrobocia spadła do 8,1% i jest najniższa od trzech lat. 

W Wielkiej Brytanii – państwie o największej liczbie polskich współczesnych 

migrantów – stopa bezrobocia w kwietniu 2013 roku wyniosła 7,7%. Fala po-

wrotów z Wysp Brytyjskich szybko nie nastąpi – ocenia Krystyna Iglicka w ar-

tykule Emigranci już nie wrócą do Polski, chyba że na emeryturę20. Ludzie wolą 

przeczekać kryzys, korzystając z brytyjskich zasiłków, niż wracać do Polski 

na pewne bezrobocie i świadczenia bez porównania niższe – twierdzi Maciej 

Bator ze Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Północnej21. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca powrotów Polaków ze Sta-

nów Zjednoczonych. Choć „gorączki powrotów” stamtąd trudno się spodzie-

wać, to są one bardziej widoczne niż powroty Polaków z Europy Zachodniej22. 

Z danych biur turystycznych specjalizujących się w międzynarodowym trans-

porcie ludności wynika, że od 2008 roku dwukrotnie wzrosła liczba sprzeda-

nych biletów na trasie Chicago–Warszawa. Statystyki dotyczące wzrostu re-

emigracji potwierdza także konsulat RP w Chicago, który przynajmniej raz 

dziennie tłumaczy osobom zainteresowanym powrotem przepisy dotyczące 

mienia przesiedleńczego. 

Decyzja o powrocie jest procesem złożonym, uwarunkowanym zarówno 

czynnikami sentymentalnymi, jak i racjonalnymi. W dobie regresu gospodar-

czego czynnik racjonalny – posiadanie pracy – ma decydujące znaczenie. Wa-

runkuje on również mobilność, która współcześnie przybiera różne formy. Ży-

19 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Employment Outlook 2012, 

OECD Publishing 2012, http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-out-

look-012_empl_outlook-2012-en. 
20 J. Różalski, Emigranci już nie wrócą do Polski, chyba że na emeryturę, „Gazeta Wyborcza”, 

10 czerwca 2013, s. 4–5. 
21 Tamże. 
22 Więcej na temat powrotów Polaków do kraju po 2004 r. A. Małek, Współcześni „powrotnicy” 

– migracje powrotne z USA, „Biuletyn Migracyjny – Dodatek”, czerwiec 2012, nr 36, s. 10–11. 
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cie w ruchu staje się strategią coraz powszechniejszą szczególnie w przypadku 

młodszych pokoleń – ludzi młodych i szybko adaptujących się do nowych wa-

runków. W większości przypadków okazuje się, że Polska jest dla nich tylko 

przystankiem na drodze do poszukiwania bardziej interesującej alternatywy. 

Rozczarowanie po powrocie bardzo szybko skutkuje kolejną migracją, głównie 

do państw Europy Zachodniej i coraz częściej Północnej. Wyniki badań prze-

prowadzonych wśród polskich imigrantów po 2008 roku jasno pokazują stra-

tegię i cel powrotów. Warunkiem podjęcia decyzji o osiedleniu się w danym 

państwie Europy Zachodniej lub Północnej są godziwa płaca i łatwość znale-

zienia legalnej pracy zgodnie z wykształceniem lub doświadczeniem zdoby-

tym w USA, a także położenie geograficzne nowo wybranego państwa i koszty 

utrzymania oraz polityka rządów wobec imigrantów. „Powrotników” – tak na-

zywa się powracających z USA do Polski – jest niewielu. Na powrót i ponowne 

osiedlenie się w ojczyźnie decydują się ci, którzy zostawili najbliższą rodzinę 

i cały dobytek – dom, często gospodarstwo, ziemię. Niestety nie ma pewno-

ści, czy za kilka lat decydujący się na powrót do Polski nie podejmą decyzji 

o kolejnym wyjeździe, tym razem bez wiz, w poszukiwaniu europejskiego 

eldorado.

11.4. Wizy do Stanów Zjednoczonych
– odwieczny problem Polaków

Trudności z otrzymaniem wiz – stanowiących dla wielu Polaków także 

niemały wydatek – dyskwalifikują Stany Zjednoczone na rzecz państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Batalia o zniesienie wiz ciągnie się lata-

mi, a jej efekty są do tej pory mało zadowalające. Hillary Clinton obiecywała 

zmianę i tym samym możliwość podjęcia legalnej pracy, jeśli wygra wybory 

prezydenckie w 2008 roku. Obietnica, że Polska dołączy do krajów objętych 

programem ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program – VWP), jest regular-

nie powtarzana przez kolejnych kandydatów na prezydenta USA przy okazji 

amerykańskich kampanii wyborczych. Temat ruchu bezwizowego poruszany 

jest stale podczas wzajemnych wizyt liderów Polski i Stanów Zjednoczonych. 

Nie inaczej było w trakcie wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego 

w Waszyngtonie w grudniu 2010 roku czy prezydenta Baracka Obamy w War-

szawie w maju 2011 roku. Deklaracje bez pokrycia składali także przedstawi-

ciele Kongresu, republikanin Mark Kirk i demokrata Mike Quigley, podczas 

pobytu w Polsce w styczniu 2012 roku, powtarzając za prezydentem USA, 

że jest to jeden z jego priorytetów na kolejną kadencję. Obaj politycy są zwią-

zani, jak sam prezydent Obama, z Chicago i stanem Illinois, gdzie zabiegają 

o głosy licznie zamieszkałej tam Polonii. Sprawa zniesienia wiz przez lata uro-



212 Daria Orzechowska-Słowikowska

sła do rangi symbolu zarówno dla polskich obywateli, jak i dla wzajemnych 

stosunków dyplomatycznych obu krajów. 

Stany Zjednoczone to jedyny kraj NATO, który nie zdecydował się do tej 

pory na zniesienie wiz dla Polaków. Głównym powodem odmowy włączenia 

Polski do programu VWP23 jest liczba odrzuconych podań wizowych w amery-

kańskich konsulatach24. Warunkiem włączenia danego kraju do VWP, jest niski 

poziom odmów wydania wiz jego obywatelom przez służby konsularne USA, 

a także między innymi wprowadzenie paszportów biometrycznych czy współ-

praca z rządem USA w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. I choć w przy-

padku Polski wskaźnik odmów regularnie spada, nadal przekracza on limit 

10%. Tylko w 2010 roku odnotowano spadek do 9,8%, ale w 2011 roku wzrósł 

on do poziomu 10,2%. Około 80% odmów wiz dla Polaków dotyczy wniosków 

z trzech regionów: Podhala, Rzeszowszczyzny i Podlasia, w których istnieje 

silna tradycja wyjazdów do USA. Wyjazdy te mają także charakter zarobkowy. 

Częstą taktyką jest ubieganie się o wizy turystyczne lub w celu odwiedzenia 

rodziny czy znajomych, w praktyce chodzi o podjęcie nielegalnego zatrudnie-

nia. Zaostrzenie zasad dostępu do programu było uzasadniane potrzebą zwal-

czania niepożądanej imigracji (w tym imigracji osób wjeżdżających legalnie, 

ale pozostających na terytorium USA po wygaśnięciu pozwolenia na pobyt 

i podejmujących w tym czasie nielegalnie pracę).

Polska jest jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który do 

2013 roku nie został objęty VWP, a oprócz Rumunii i Bułgarii – z całej UE. 

Kontrowersyjny tym bardziej wydaje się fakt rozszerzenia programu bezwi-

zowego o takie państwa jak Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry 

23 Visa Waiver Program został utworzony na podstawie decyzji Kongresu w 1986 r. Pierwszym 

krajem, który został nim objęty, była Wielka Brytania (1989). Obejmuje on kraje, których 

obywatele mogą przyjechać do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni bez konieczności 

ubiegania się o wizę. Obecnie uczestniczy w nim 36 państw: Andora, Australia, Austria, Bel-

gia, Brunei, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islan-

dia, Japonia, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, 

Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Republika Czeska, San Marino, Singapur, 

Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. Do 2007 r. 

o włączenie do VWP mogły się ubiegać tylko te kraje, w których odsetek odmów wydania wiz 

nie przekraczał 10%. Nowe przepisy obniżyły ten próg do 3%. W międzyczasie w wypadku 

większości sąsiadów Polski nastąpił znaczny spadek poziomu odmów wiz i w związku z tym 

dołączyły one do programu na starych zasadach. W ciągu zaledwie dwóch lat (2006–2008) 

w wypadku Słowacji odsetek odmów zmniejszył się z 16% do 5%. Podobny spadek zanoto-

wano w tym czasie na Łotwie (z 21% do 8%), Litwie (z 27% do 9%), na Węgrzech (z 12% 

do 7%) czy w Republice Czeskiej (z 9% do 5%). Od 2009 r. obywatele tych krajów – po-

dobnie jak Estonii, Malty, Cypru czy Grecji – mogą jeździć do USA bez wiz. M. Lesińska, 

Polityka wizowa USA a sprawa polska, „Biuletyn Migracyjny–Dodatek”, czerwiec 2012, nr 36, 

s. 10. Więcej: Visa Waiver Program, http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.

html [dostęp 23 czerwca 2013]. 
24 D. Orzechowska, Migracje zarobkowe..., s. 237. 
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i Korea Południowa. Dianne Feinstein, demokratyczna senator i przewodni-

cząca podkomisji do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, wyraziła sprzeciw 

wobec pomysłu rozszerzenia VWP o kolejne państwa: „W Europie narasta ra-

dykalizm i terroryzm. Wiemy, że Al-Kaida stara się wykorzystać program bez-

wizowy do swoich celów. Z tego powodu obecna administracja powinna re-

strykcyjnej podchodzić do rozszerzania programu o kolejne państwa”25. 

Terroryzm to główny, ale nie jedyny powód zaostrzania polityki imigracyj-

nej, zwłaszcza po zamachu na World Trade Center dokonanym przez człon-

ków Al-Kaidy 11 września 2001 roku. Priorytetem polityki bezpieczeństwa 

Stanów Zjednoczonych jest również ograniczenie napływu nielegalnych imi-

grantów, w tym z Polski. Choć powszechnie mówi się o 5 tys. Polaków przeby-

wających nielegalnie na terytorium USA, żaden z ekspertów nie jest w stanie 

podać dokładnych danych. Wiadomo natomiast, jak wynika z badań Progra-

mu Migracji przy Centrum Stosunków Międzynarodowych, że objęcie Polski 

VWP nie płynie na zwiększenie skali migracji zarobkowych Polaków. Nawet 

po zniesieniu wiz Wielka Brytania, Irlandia i Niemcy nadal pozostaną w czo-

łówce państw imigracyjnych po 2004 roku. Wydaje się natomiast, że wprowa-

dzenie ruchu bezwizowego mogłoby mieć wpływ na zmniejszenie się grupy 

osób pozostających w USA nielegalnie po wygaśnięciu ważności ich wiz (tzw. 

overstayers). Oczywiście, obowiązek wizowy czy jego brak nie zmieni faktu, 

że część Polaków wyjeżdżających do Stanów i tak łamie prawo, podejmując 

tam nielegalnie zatrudnienie. 

11.5. Visa Waiver Program – może za kilka lat...

„Jest szansa na zniesienie wiz dla Polaków do USA”, „Bronisław Komo-

rowski leci do USA. Będzie rozmawiał o wizach”, „Ambasador USA 

w Polsce zapowiada złagodzenie polityki wizowej” – to tylko niektóre tytu-

ły z pierwszych stron gazet, które ponownie wzbudziły nadzieje Polaków 

na podróżowanie do USA bez wiz. Czy rzeczywiście objęcie Polski VWP na-

stąpi, a jeśli tak, to kiedy? Na te pytania nikt z obecnie rządzących nie zna od-

powiedzi. Wiadomo jednak, że na początku 2011 roku, między innymi Mike 

Quigley, Dan Lipinski, Mark Kirk i Barbara Mikulski, kongresmani polskiego 

pochodzenia, wnieśli do obu izb Kongresu projekt ustawy imigracyjnej zmie-

niającej kryteria wejścia do VWP. Głównym celem reformy jest włączenie 

do VWP tych państw, których odsetek obywateli nielegalnie przedłużających 

pobyt w USA na podstawie wiz nieimigracyjnych26 wynosi poniżej 3%. Prob-

25 P. Gilbert, Wizy wciąż do USA, „Rzeczpospolita”, 17 października 2008. 
26 Wizy amerykańskie dzielą się na dwie główne grupy: imigracyjne i nieimigracyjne. Te pierw-

sze dotyczą ludzi, którzy planują na stałe osiedlić się w Stanach Zjednoczonych, i obejmują 
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lem tkwi jednak między innymi w tym, że nie ma zgody co do wiarygodnych 

metod oszacowania tego wskaźnika. Projekt ustawy przewiduje także możli-

wość uchylenia wymogu trzyprocentowego progu przekroczeń legalnego po-

bytu w USA, pod warunkiem że „udział danego kraju w programie ruchu bez-

wizowego nie stwarza zagrożenia dla egzekwowania prawa, bezpieczeństwa 

i praw imigracyjnych USA i jeśli kraj ten w pełni współpracuje ze Stanami 

Zjednoczonymi w walce z terroryzmem”. Zapisy o zniesieniu wiz dla Polaków 

nie budzą na razie zastrzeżeń, ale ich przyjęcie jest bezpośrednio powiązane 

z losem całej reformy imigracyjnej. A w tym przypadku o poparcie, zwłaszcza 

członków partii konserwatywnej, już znacznie trudniej. Wątpliwości konser-

watystów budzą przede wszystkim zapisy dotyczące zalegalizowania pobytu 

nielegalnych imigrantów i stworzenie im ścieżki do obywatelstwa USA oraz 

kwestie związane z bezpieczeństwem granic. Według członków Partii Repub-

likańskiej priorytetem Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego powinno 

być zabezpieczenie granic lądowych i przejść granicznych. W dobie arabskiej 

wiosny i kryzysu gospodarczego liczba osób zatrzymanych podczas prób nie-

legalnego przedostania się na terytorium USA znowu zaczęła rosnąć. Tylko 

od listopada 2012 roku do końca marca 2013 roku ruch na zielonej granicy 

miał się zwiększyć aż o 13%27. W roku 2000 zatrzymano na granicach 1,68 mln 

nielegalnych imigrantów. „Ustawa ma poważne mankamenty. (...) Na pewno 

trzeba będzie wzmocnić egzekwowanie przepisów i prawa zarówno na gra-

nicach, jak i wewnątrz USA. Uszczelnienia wymaga baza E-Verify, służąca 

do weryfikacji prawa w celu podjęcia legalnej pracy” – zastrzega republikański 

senator Robert Portman28. Nie jest to jedyny warunek, od spełnienia którego 

cztery kategorie osób: najbliższych krewnych, dalszą rodzinę, podejmujących zatrudnienie 

oraz zwycięskich uczestników Diversity Immigrant Visa Program (program „Wizy dla imigran-

tów rożnych narodowości”, znany także jako Green Card Lottery). Wśród wielu rodzajów wiz 

przewidzianych w amerykańskim systemie wizowym zdecydowana większość Polaków wy-

biera wizy nieimigracyjne związane z krótkim pobytem, m.in. w celu odwiedzin, podróży 

turystycznej lub studiowania. Najpopularniejsze są wizy typu B1 (wydawane m.in. w celu 

podróży służbowych i krótkich wizyt biznesowych) oraz B2 (wyjazd w celach turystycznych, 

odwiedzin rodziny czy przyjaciół, podjęcia leczenia). W 2010 r. na 73 968 wydanych wiz 

nieimigracyjnych zdecydowana większość (63 624 – 86%) była wizami typu B1/B2. Wśród 

pozostałych najpopularniejsze były wizy typu J (wydano ich 4029), przeznaczone dla exchan-
ge visitors (m.in. naukowców, nauczycieli, au-pairs czy wyjeżdżających w ramach programu 

Work and Travel), typu C1/D (1316) w celu tranzytu oraz m.in. dla członków załóg samolotów 

i statków, typu F (840) przeznaczonych m.in. dla studentów i uczniów, typu H (602) dla 

osób wykonujących prace kontraktowe, odbywających sezonowe staże czy praktyki, typu 

A (482) dla przedstawicieli rządu i dyplomatów czy typu L (373) m.in. dla pracowników od-

delegowanych do amerykańskiego oddziału firmy. K. Iglicka, Kontrasty migracyjne..., s. 45–52; 

M. Lesińska, Polityka wizowa..., s. 2–3. 
27 T. Deptuła, Reforma imigracyjna...
28 R. Portman – polityk amerykański, senator ze stanu Ohio, członek Partii Republikańskiej, 

dyrektor Biura ds. Zarządzania i Budżetu. 
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Partia Konserwatywna uzależnia oddanie głosu za ustawą. Program legalizacji 

należy powiązać z obowiązkiem zapłacenia wszystkich zaległych podatków do-

chodowych przez imigrantów – postuluje senator Orrin Hatch29, którego głos 

uważany jest za jeden z kluczowych w debacie na temat reformy imigracyjnej. 

Obecnie zapisy w ustawie mówią jedynie o dobrowolnym uregulowaniu zobo-

wiązań wobec urzędu podatkowego. 10 czerwca 2013 roku na forum plenar-

nym Senatu rozpoczęła się debata nad przeszło 800-stronicowym projektem 

reformy systemu imigracyjnego, której ostateczny wynik był łatwy do prze-

widzenia. Rozszerzenie programu wizowego Stanów Zjednoczonych o Polskę 

nadal pozostanie niezrealizowanym postulatem rządu polskiego i marzeniem 

wielu Polaków. 

Zdaniem Magdaleny Lesińskiej z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwer-

sytetu Warszawskiego w sprawie zniesienia wiz możemy liczyć także na sie-

bie. Jeżeli nie zmienią się zasady VWP i nadal obowiązywać będzie trzypro-

centowy próg odmów wizowych, to przy obecnej tendencji spadku ich liczby 

w wypadku Polski30 za kilka lat mamy szansę dołączyć do grona obywateli po-

dróżujących do USA bez wiz.

11.6. Zakończenie

„Polska jest widziana przez USA jako kluczowy sojusznik. (...) Zależy 

nam bardzo na podtrzymywaniu silnych bilateralnych relacji. Czynimy 

wszelkie wysiłki, by dotrzeć zwłaszcza do młodych Polaków, w wieku między 

15. a 30. rokiem życia. (...) Chcielibyśmy, aby Polska była uczestnikiem tego 

programu (VWP – przyp. autorki)” – podkreślała Linda R. Hoover, ówczesna 

konsul generalna USA w Warszawie31. Nie są to jednak wystarczające argu-

menty, aby Polska stała się 37. państwem objętym programem ruchu bezwi-

zowego. Visa Waiver Program – przedmiot niejednej debaty medialnej – nie-

uchronnie wzbudza wiele emocji i kontrowersji wśród polityków i obywateli 

zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. 

Stany Zjednoczone w zasięgu ręki – tak młodzi Polacy postrzegają włącze-

nie Polski do ruchu bezwizowego. Podkreślając zalety VWP, przede wszyst-

kim brak obowiązku posiadania wizy, należy pamiętać także o jego ogranicze-

niach. Po pierwsze, udział danego państwa w programie ruchu bezwizowego 

nie oznacza, że jego obywatele mają pełną swobodę wjazdu na terytorium 

29 O. Grant Hatch – polityk amerykański, senator ze stanu Utah, członek Partii Republikań-

skiej, zdobył fotel na szóstą kadencję w wyborach, które odbyły się 7 listopada 2006 r. 
30 Średnio ok. 2,5% rocznie w ciągu sześciu lat. 
31 L.R. Hoover, Od zainteresowania do zrozumienia, „Biuletyn Migracyjny – Dodatek”, czerwiec 

2012, nr 36, s. 1. 
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USA. Każdy z wyjeżdżających do USA nie dłużej niż na 90 dni, zarówno 

w celach turystycznych, jak i biznesowych, musi dokonać rejestracji za pomo-

cą Electronic System for Travel Authorization (Elektroniczny System Autoryzacji 

Podróży, ESTA). Po drugie, osoby, które były kiedykolwiek karane lub aresz-

towane, nawet bez wyroku skazującego, nie są uprawnione do korzystania 

z przywilejów programu ruchu bezwizowego. Przepis ten dotyczy także osób 

deportowanych z terytorium USA oraz tych, które w przeszłości nielegalnie 

pozostały po upływie legalnego czasu pobytu. Ponadto VWP nie obejmuje 

osób, które chcą studiować, pracować albo przebywać na terytorium USA dłu-

żej niż 90 dni. Muszą one występować o określony typ wizy w standardowej 

procedurze. Po trzecie, ostateczna decyzja o wjeździe obcokrajowca jest po-

dejmowana na granicy przez pracowników Customs and Border Protection. 

Po czwarte, uczestnictwo w programie daje możliwość pobytu na terytorium 

USA do 90 dni, podczas gdy posiadanie wizy umożliwia pobyt dwukrotnie 

dłuższy, do sześciu miesięcy. 

Proces ubiegania się Polaków o wizę do USA jeszcze nigdy nie był tak ła-

twy i szybki jak obecnie. Era niekończących się kolejek przed ambasadą i dłu-

giego oczekiwania na spotkanie z konsulem minęła bezpowrotnie. W sekcjach 

konsularnych USA w Warszawie i Krakowie aplikujący może się umówić 

na rozmowę w ciągu kilku dni roboczych, w szczególnych przypadkach nawet 

szybciej. Formalności trwają krócej niż godzinę, a większość z nich kończy się 

przyznaniem dziesięcioletniej wizy turystycznej. 

Czy objęcie Polski programem ruchu bezwizowego wpłynie na wzrost 

atrakcyjności Stanów Zjednoczonych jako państwa migracji zarobkowej? 

Zniesienie wiz nie zmniejszy dystansu dzielącego Polskę od USA, nie zniwe-

luje także skutków recesji gospodarczej w postaci wzrostu bezrobocia i spad-

ku kursu dolara. Dokonana przeze mnie analiza i zacytowane wypowiedzi 

polskich badaczy procesów migracyjnych po 2004 roku wyraźnie wskazują, 

że atrakcyjność USA jako państwa emigracji wyraźnie się zmniejszyła. Błę-

dem jednak byłoby sądzić, że Stanom Zjednoczonym nie zależy na młodych 

i dobrze wykształconych polskich emigrantach między 15. a 30. rokiem życia. 

Ta grupa wiekowa pozostaje w sferze zainteresowań USA z dwóch powodów. 

Z jednej strony są to ludzie zbyt młodzi, by pamiętać Polskę sprzed przemian 

demokratycznych, z drugiej zaś – odkąd Polska stała się państwem członkow-

skim UE, to oni właśnie stanowią największą euroentuzjastycznie nastawioną 

kategorię demograficzną. Czy zniesienie wiz dla Polaków, jeśli w ogóle kiedy-

kolwiek nastąpi, wpłynie na wzrost atrakcyjności Stanów Zjednoczonych jako 

państwa emigracji? Na wzrost atrakcyjności tak, ale nie musi to wcale ozna-

czać wzrostu liczby legalnych emigrantów. 



ROZDZIAŁ 12

Relacje transatlantyckie w rejonie Azji.
Rywalizacja czy współpraca?*

Paweł Olszewski

12.1. Wprowadzenie

Analiza kwestii realizacji i rozwoju relacji transatlantyckich w regionie Azji 

stanowi znaczące wyzwanie nie tylko ze względu na ich specyfikę i zło-

żoność, lecz przede wszystkim z powodu skomplikowanej konstrukcji tychże 

stosunków. W ich ramach bowiem trudno się doszukać jednolitej strategii wo-

bec Azji, ale i wobec zagadnień szczegółowych, wśród których tylko określone 

elementy polityki antyterrorystycznej, ochrony środowiska i praw człowieka 

mają odzwierciedlenie w formie uwspólnotowienia koncepcji. Wszelkie po-

dejmowane działania i przyjmowane strategie mają raczej charakter indywidu-

alny i jedynie umożliwiają wpisanie się w ogólne założenia dotyczące stabiliza-

cji, rozwoju wzajemnych relacji i partycypacji w procesie stanowienia nowego 

ładu międzynarodowego. W ramach działań zarówno Unii Europejskiej, jak 

i Stanów Zjednoczonych przyjmuje się zupełnie odmienne spektrum postrze-

gania regionu Azji i Pacyfiku, a także kreowania ich polityk w stosunku do tej 

części świata. 

Wspominane różnice są widoczne w strategiach obu międzynarodowych 

graczy – Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Przekłada się to prze-

de wszystkim na ich obecność i poziom aktywności w regionie Azji i Pacy-

fiku. Oba podmioty ze względu na swoje zaangażowanie inaczej podchodzą 

do kwestii obecności w tym regionie, od którego stabilności, poziomu rozwoju 

* Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz-

nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
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i chęci podejmowania działań z innymi uczestnikami stosunków międzyna-

rodowych zależy obecna sytuacja na świecie i kształt tworzącego się nowego 

ładu międzynarodowego. „Unia Europejska oparła swoją wizję azjatycko-pa-

cyficzną na kilku dokumentach oraz oświadczeniach Hermana Van Rompuya 

oraz Catherine Ashton z 2012 roku. Należą do nich poza Strategią Bezpieczeń-

stwa Unii Europejskiej z 2003 roku także Komunikat Komisji dla Rady i Par-

lamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

zatytułowany Stosunki Unii Europejskiej z wyspami Pacyfiku – strategia na rzecz 
zacieśnionego partnerstwa z 29 maja 2006 roku oraz wydane przez Europejską 

Służbę Działań Zewnętrznych w czerwcu 2012 roku Zalecenia dotyczące unijnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w regionie wschodniej Azji. Stany Zjednoczo-

ne odmiennie od Unii Europejskiej swoje działania w regionie Azji i Pacyfiku 

oparły zarówno na strategii bezpieczeństwa z 2010 roku, jak i strategii dotyczą-

cej Azji i Pacyfiku oraz nowej koncepcji strategicznej Baracka Obamy – rozpo-

wszechnionej ówcześnie przez Hillary Clinton. Charakterystyczny dla założeń 

i działań Unii Europejskiej w tym obszarze jest brak spójności koncepcyjnej 

i oparcie wszelkich działań na strategii zupełnie nieprzystającej do współczes-

ności1. Ponadto zdecydowanie niespójne prezentowanie wspólnotowych zało-

żeń i ich rozbieżność z polityką zagraniczną państw członkowskich, po pierw-

sze, ewidentnie wskazują na brak jakiejkolwiek koordynacji zagranicznych 

polityk państw członkowskich na poziomie unijnym, po drugie, uwidaczniają 

brak unijnego pomysłu na działania w Azji i Pacyfiku”2.

Inna w tym wymiarze jest polityka USA, która jest spójna i przejrzysta oraz 

charakteryzuje się zarówno krótkoterminowymi, jak i długoterminowymi za-

łożeniami zawartymi w poszczególnych strategiach Stanów Zjednoczonych 

oraz w dokumentach programowych, koncepcyjnych i analitycznych, opraco-

wanych przez najbardziej opiniotwórcze gremia amerykańskie. Wobec powyż-

szego w ramach relacji transatlantyckich dostrzegamy znaczące różnice pomię-

dzy koncepcjami politycznymi i działaniami obu aktorów. Zupełnie odmienne 

są zarówno strategie, koncepcje, jak i polityki charakteryzujące się często prze-

ciwstawnymi celami i założeniami. Owa odmienność już na początku analizy 

wskazuje na podstawowy problem niedający możliwości wykształcenia jedno-

litej transatlantyckiej strategii wobec regionu Azji i Pacyfiku. Przede wszyst-

kim głównym problemem jest ograniczone koncepcyjnie postrzeganie regio-

nu przez Unię Europejską i kreowanie jej interesów tylko jako przedsięwzięć 

gospodarczych, działań silnie promujących zadania z zakresu ochrony środo-

wiska oraz praw człowieka i demokartyzacji. Ponadto decydenci i stratedzy 

1 O konieczności zmiany strategii z 2003 r. pisze Stanisław Koziej w kwartalniku Biura Bezpie-

czeństwa Narodowego. S. Koziej, Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 20, s. 19–41.

2 P. Olszewski, System euroatlantycki w świetle agendy bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, s. 60–61.
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unijni – mimo wielu opracowań i prób kształtowania relacji z organizacjami 

i państwami azjatyckimi – postrzegają region Azji i Pacyfiku jako tak znacznie 

oddalony, że de facto niemający wpływu na pozycję polityczną Unii, co stanowi 

poważny mankament w ocenie pozycji i wpływu Unii na świecie. Przeciwień-

stwem takiego sposobu postrzegania i oceniania Azji i Pacyfiku jest podejście 

Stanów Zjednoczonych, które traktują ten region nie tylko jako obszar reali-

zacji interesów ekonomicznych, lecz także jako wyzwanie dla bezpieczeństwa 

i tworzenia kreacji nowego ładu globalnego. Powyższą opinię podzielają także 

niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej, rozgraniczają one jednak 

swoją politykę zagraniczną i kształtowanie własnych strategii od koordynacyj-

nej, a nie twórczej i wykonawczej polityki zagranicznej, tudzież międzynaro-

dowej Unii Europejskiej. 

12.2. Działania Unii Europejskiej w Azji 

Trudność analizy relacji transatlantyckich w regionie Azji wynika nie tylko 

z odmiennych działań aktorów tych stosunków, lecz przede wszystkim 

ze znacznie szerszego rozbudowania głównych koncepcji dotyczących celów 

i zamierzeń Unii Europejskiej, która stworzyła w ramach wybranych zagad-

nień spójne idee, na poziomie państw członkowskich, ramy współdziałania 

i funkcjonowania w regionie. Nie potrafi ich jednak wystarczająco skutecznie 

wdrożyć ani zbudować wobec Azji jednej uniwersalnej strategii, która byłaby 

respektowana i realizowana przez wszystkie państwa członkowskie. Niemniej 

jednak polityka UE w tym wymiarze nie jest jednostkowa i jednoznaczna, 

szczególnie ze względu na silną indywidualizację polityk krajowych poszcze-

gólnych państw członkowskich Unii, a tym samym z powodu braku możliwo-

ści wypracowania w ramach koordynacji tych polityk jednolitego schematu 

działania i podejmowanych zadań, a jedynie zdolności określenia głównych 

wytycznych, stanowiących ową spójną całość. Jednym z głównych doku-

mentów w tym zakresie jest Ramowa strategia działań Komisji w Azji wdraża-

na na bazie komunikatu Komisji zatytułowanego Europa i Azja z 2001 roku. 

Głównym dokumentem stanowiącym podstawę funkcjonowania w regionie 

i określania najistotniejszych celów oraz zamierzeń, szczególnie w odnie-

sieniu do regionalnych dokumentów programowych, jak i regionalnych pro-

gramów określających zadania na terenie Azji, jest Instrument Współpracy 

i Rozwoju (Instrument for the Development Cooperation, DCI)3, którego celem 

jest przede wszystkim zwalczanie ubóstwa. Dotychczasowe działania Unii 

Europejskiej i główne cele wyznaczone na lata 2007–2013 w Azji skupiały 

3 Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 Decem-

ber 2006 establishing a financing instrument for development cooperation.
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się na trzech priorytetach: wsparciu integracji regionalnej opartej na dialo-

gu prowadzonym pomiędzy partnerami z Unii Europejskiej i Azji w ramach 

spotkań azjatycko-unijnych (ASEM), ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji 

Południowo-Wschodniej), regionalnego forum ASEAN o nazwie ARF oraz 

Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (SAARC). 

Kolejnym priorytetem było kształtowanie polityki regionalnej i budowanie 

współpracy opartej na kompetencjach, doświadczeniu i wiedzy wynikają-

cej z wcześniejszych działań Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowi-

ska, polityki energetycznej, zmian klimatu, stabilnej konsumpcji i produkcji 

(SCP–Asia), ochrony lasów i poszanowania ich zasobów oraz programów z za-

kresu zarządzania i handlu (FLEGT). Powyższa współpraca objęła również 

udzielanie wsparcia instytucjom badawczym, w tym na rzecz rozwoju sektora 

edukacji wyższej oraz współpracy transgranicznej w zakresie utrzymania zdro-

wia ludzi i zwierząt. Trzecim i ostatnim priorytetem było udzielanie wsparcia 

ludziom przesiedlonym. Ponadto wymienione główne cele i zadania są wspo-

magane różnorodnymi działaniami uzupełniającymi odpowiadającymi na bie-

żące potrzeby lub tworzone w reakcji na zachodzące zmiany i wydarzenia. 

Dotyczą one głównie kwestii horyzontalnych i pojawiających się cyklicznie 

w różnym wymiarze i natężeniu, dotyczących różnych problemów, stanowiąc 

jednocześnie znaczące aspekty wzajemnego funkcjonowania, jak i wspól-

nej realizacji zadań. Należą do nich takie zagadnienia jak demokracja, good 
governance, prawa osób niepełnosprawnych, równość płci, prawa dzieci oraz 

stabilność działań z zakresu ochrony środowiska. Realizowane są ponadto inne 

działania uzupełniające podejmowane wyzwania lub z nich wynikające. Po-

wyższe jest realizowane w ramach specjalnych programów tematycznych i ist-

niejących lub tworzonych na te potrzeby instrumentów wdrażanych w celu re-

alizacji założeń. Niemniej jednak wszelkie działania dodatkowe są raczej, jak 

wspomniałem, realizowane na zasadzie bieżącego diagnozowania problemów 

i potrzeb oraz wdrażania mechanizmów umożliwiających reakcję. 

Na realizację wszystkich celów priorytetowych, jak i tych ad hoc w latach 

2007–2013 przeznaczono 5 miliardów 187 milionów euro. Suma ta została po-

dzielona w następujący sposób: dokonano alokacji 81% środków na wsparcie 

dla poszczególnych państw, 16% na wsparcie regionalne, a 3% zachowano 

jako rezerwę. W ramach Instrumentu Rozwoju i Współpracy (DCI) przypisa-

no 775 milionów euro na wsparcie regionalne, które podzielono na wieloletnie 

programy tzw. Multi-Annual Indicative Programme, w ramach których w latach 

2007–2010 przeznaczono 400 milionów euro oraz w latach 2011–2013 przezna-

czono 375 milionów euro.

Strategiczne ramy współpracy pomiędzy Unią Europejską a Azją zostały 

określone w komunikacie Komisji z 2001 roku zatytułowanym Europa i Azja. 

W ramach tego komunikatu opracowano główne cele, jakie już wówczas udało 

się zdefiniować w kontekście rozwijania współpracy pomiędzy Unią Europej-
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ską a Azją. Stworzono wówczas listę sześciu zagadnień umożliwiających dalszy 

rozwój współpracy i stanowiących podstawę tworzenia relacji unijno-azjaty-

ckich. Powtórzono je także w różnym wymiarze w kolejnych dokumentach, 

nie tylko odwołując się do kwestii polityki międzynarodowej UE, lecz także 

ujmując te aspekty w kontekście transatlantyckim. Należały do nich: 

• zaangażowanie Unii Europejskiej w kształtowanie pokoju i bezpieczeń-

stwa w regionie oraz w wymiarze globalnym, przede wszystkim poprzez roz-

szerzenie zaangażowania Unii w regionie Azji; 

• wzmocnienie wzajemnych relacji handlowych i zwiększenie przepływów 

inwestycyjnych w regionie; 

• promowanie i wspieranie rozwoju słabo rozwiniętych państw regionu 

azjatyckiego, szczególnie przeciwdziałając ubóstwu na poziomie podstawo-

wym i sięgając do jego źródeł; 

• kreowanie działania i realizowanie zadań mających na celu promocję 

i rozprzestrzenianie demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka; 

• budowa globalnego partnerstwa z państwami azjatyckimi, tak by wspól-

nie stawiać czoła wyzwaniom, jak i korzystać z możliwości globalizacji oraz 

wspólnie wzmacniać i uwidaczniać działania na rzecz globalnej ochrony środo-

wiska i rozwoju bezpieczeństwa; 

• pomoc w rozwijaniu wiedzy na temat Unii Europejskiej w Azji i Azji 

w Unii Europejskiej. 

Poza powyższymi celami dotyczącymi kompleksowo regionu Azji stworzo-

no także dokumenty i koncepcje działania w odniesieniu do subregionów Azji 

oraz państw, z którymi budowanie relacji jest w dużej mierze oparte na po-

dejściu dwustronnym i takich też stosunkach. A ujmowanie ich przez pryzmat 

kompleksowej polityki regionalnej jest oczywiście uzasadnione i słuszne, 

ale nie stanowi wystarczającej zachęty dla tych państw do włączenia się do 

wspólnych starań. Dlatego takie dodatkowe koncepcje, komunikaty i działa-

nia stworzono i podjęto wspólnie z Indiami oraz z Chinami. 

Dialog z państwami Azji jest całościowy w kontekście azjatyckich partne-

rów, gdyż obejmuje nie tylko państwa tego regionu, lecz także takie organiza-

cje i przedsięwzięcia jak SAARC, ASEAN, ASEM i ARF.

12.3. Sytuacja społeczna, polityczna i ekonomiczna
w regionie Azji a Unia Europejska

Region Azji jak żaden inny na świecie jest niezwykle zróżnicowany i skom-

plikowany pod względem struktury społecznej, politycznej, rasowej, reli-

gijnej i kulturowej. Wszelkie odmienności mają wpływ na jego funkcjonowa-

nie, stabilność i ciągłość, jak i na relacje z aktorami międzynarodowymi. Bez 
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właściwego zrozumienia i oceny specyfiki tego regionu żaden podmiot stosun-

ków międzynarodowych nie może być skutecznym partnerem dla tamtejszych 

państw, jak i liczącym się graczem na scenie międzynarodowej w wymiarze 

politycznym oraz ekonomicznym. Region jest niezwykły pod wieloma wzglę-

dami, szczególnie stanowiąc oddzielny poziom dla samego siebie. Wskaźniki 

mikro- i makroekonomiczne, jak i społeczne i polityczne pozwalają go zakwa-

lifikować jako ten, w którym żyje ponad połowa mieszkańców świata. Stanowi 

ponadto jedną czwartą potęgi gospodarczej świata i funkcjonują w nim cztery 

z kilkunastu największych gospodarek, do których zaliczamy Chiny, Japonię, 

Indie i Koreę Południową. W Azji jednocześnie obserwuje się olbrzymie dys-

proporcje ekonomiczne i społeczne, a także polityczne. Poza jednymi z naj-

większych gospodarek świata znajdują się tam państwa o najniższej sile na-

bywczej, takie jak Bangladesz, Laos, Kambodża i Mongolia. Z tego powodu 

w regionie z jednej strony rozwijającym się dynamicznie występują olbrzymie 

pokłady biedy, której zwalczanie i zapobieganie jest jednym z najważniej-

szych celów Unii Europejskiej. Bieda jest także jednym z powodów pojawia-

nia się innych zagrożeń, w tym terroryzmu, produkcji i dystrybucji narkotyków 

czy też zagrożeń militarnych, takich jak proliferacja broni konwencjonalnej 

i broni masowego rażenia. Liczne problemy w regionie powodują wzrost nie-

zadowolenia społecznego i nawarstwianie się problemów etnicznych, które 

zwłaszcza w społeczeństwach o dużych problemach socjalnych przeradza-

ją się szybko nie tylko w konflikty, lecz także prowadzą do osłabienia więzi 

społecznych i degenerują społeczeństwo, które poza walką nie potrafi w inny 

sposób się zorganizować. Powoduje to także rażące naruszenia praw człowie-

ka i dalsze osłabianie stabilności regionalnej, a tym samym międzynarodowej. 

Powyższe pozwala na bazie „obecnych trendów skonkludować, że mogą one 

doprowadzić w 2015 roku do: 250 milionów osób żyjących w całkowitej bie-

dzie, w szczególności w Azji Południowej; (…) wzrostu nierówności wewnętrz 

państw tego regionu, jak i między nimi; degradacji ochrony środowiska i po-

gorszenia się już i tak złych relacji transgranicznych; wzrostu partycypacji spo-

łecznej w procesach politycznych, lecz jednocześnie do do wzrostu poziomu 

dyskryminacji kobiet i grup żyjących na marginesie społecznym; zmiany de-

mograficznej struktury regionu”4. 

12.4. Wsparcie integracji regionalnej

Unia Europejska podejmuje się wsparcia procesu integracji regionalnej 

w Azji, którego głównym celem jest ukształtowanie stabilnej wsółpracy 

pomiędzy państwami tego regionu a Unią Europejską oraz pomiędzy Unią 

4 Dokument Europa–Azja 2001.
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a ASEM, SAARC i ASEAN. Realizacja tego celu rozpoczęła się na bazie spot-

kań Unia Europejska–Azja (ASEM) w 1996 roku, gdy ustanowiono je jako 

nieformalną platformę kształtowania współpracy i dialogu pomiędzy tymi ob-

szarami na zasadzie kooperacji wielostronnej. Obie strony mają nadzieję na 

wzmocnienie ASEM, które umożliwi nie tylko kształtowanie wzajemnych re-

lacji, lecz także pozwoli na ich ustabilizowanie, a tym samym na wdrażanie 

pełnej polityki stabilnego rozwoju tychże stosunków. W ramach ASEM podję-

to trzy zakresy działań, do których zalicza się: dialog, działanie programu Fun-

dacji Azja–Europa (ASEF) i tworzenie transeuroazjatyckiej sieci informacji. 

Dialog prowadzony w ramach ASEM jest realizowany dwutorowo, po pierw-

sze, poprzez wdrażanie założeń przyjętych przez Komisję w zakresie kwestii 

finansowych, zatrudnienia, polityki społecznej, ochrony środowiska, promocji 

kultury, w tym kultury różnorodności i dialogu międzykulturowego. Ponadto 

wdrożenie rozwiązań szczegółowych w zakresie odpowiedzialności apołecznej 

i korporacyjnej, ochrony socjalnej, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz prawa własności intelektualnej. Drugim elementem tego działania jest re-

alizowanie przedsięwzięć zgłaszanych przez państwa azjatyckie. 

Fundacja Azja–Europa ma przede wszystkim za zadanie rozszerzenie i po-

głębienie efektywności w procesie promowania praw własności intelektualnej, 

współpracy kulturowej i współpracy i wymiany zwanej people-to-people. Mają 

one na celu wzmocnienie powiązań pomiędzy społeczeństwami obu regionów, 

wzbogacenie o wartość dodaną podnoszącą jakość dialogu politycznego i de-

bat akademickich o dużym znaczeniu dla Unii Europejskiej oraz regionu azja-

tyckiego. 

Kolejnym elementem jest transeuroazjatycka sieć informacji (TEIN), któ-

ra była jedną z nowych inicjatyw wdrożoną przez ASEM w roku 2000 na mocy 

ustaleń podjętych podczas spotkania organizacji w Seulu. Jej głównym zada-

niem jest stworzenie sieci badawczych łączących działania w Azji i Unii Eu-

ropejskiej, szczególnie łączących unijny projekt GEANT i europejską sieć 

badawczą gigabit z sieciami badawczymi funkcjonującymi w Azji oraz promu-

jącymi wymianę informacji w zakresie badań, rozwoju i edukacji. Obie strony 

podjęły współpracę w celu redukcji różnic pomiędzy azjatyckimi państwami 

wysoko rozwiniętymi, Unią Europejską a państwami słabo rozwiniętymi z re-

gionu Azji. 

Komisja Europejska podjęła także działania na rzecz wzmocnienia współ-

pracy z Południowoazjatyckim Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej 

(SAARC), przede wszystkim w wymiarze kształtowania regionalnej budowy 

zdolności działania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju handlu, jego 

wydolności, rozwijania mechanizmów wykorzystywanych do jego funkcjono-

wania i wdrażania zasad umożliwiających jego dynamiczny rozwój. Komisja 

podjęła także dialog sektorowy odnoszący się do potrzeb i wymagań poszcze-

gólnych państw azjatyckich. Do wybranych zagadnień należą między innymi: 
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korzyści z integracji regionalnej, rozwój sektorów energetycznego i ochrony 

środowiska, edukacja w dziedzinie ryzyka wynikającego z katastrof i chorób 

zakaźnych, w tym przygotowania na zagrożenia i sposobów zapobiegania za-

grożeniom i chorobom szczególnie często występującym w Azji oraz roz-

wój transportu. Podjęto decyzję, że powyższe punkty miały być realizowane 

także przy współudziale merytorycznym i wsparciu funkcjonującego do nie-

dawna siódmego programu ramowego. Niezwykle ważna w tym wymiarze 

jest polityka transportowa, w której położono szczególny nacisk na transport 

lotniczy, mając nadzieję na stworzenie komplementarnych polityk krajowych 

w tym zakresie, umożliwiających zdynamizowanie kontaktów. Rozwój tego 

zagadnienia dotyczył zwłaszcza lotnictwa cywilnego. Ogólnym celem pomocy 

w tym sektorze jest przyczynienie się do reformy polityki regionalnej, a tym 

samym uzupełnienie krajowej polityki w dziedzinie lotnictwa. Unia Europej-

ska podkreśla, że transport lotniczy przyczynia się do zrównoważonego rozwo-

ju poprzez generowanie wzrostu, tworzenie miejsc pracy, ułatwienie turystyki, 

handlu i integracji na rynku światowym. Nowy program ma zapewnić pomoc 

we wdrażaniu procedur bezpieczeństwa oraz wspierać kraje Azji Południowej 

w dostosowaniu ich systemów krajowych do jednego regionalnego rynku.

12.5. Współpraca Unii Europejskiej z ASEAN

UE zachęca do ciągłej integracji ASEAN i wzmacnia jego wysiłki na rzecz 

zaangażowania innych krajów w regionie w dialog i współpracę. Ponadto 

Unia zamierza się ubiegać o przystąpienie do traktatu o wzajemnych stosun-

kach ASEAN i współpracy, a także wspierać nacisk na prawa człowieka w pro-

jekcie karty ASEAN. Wspólnota będzie się koncentrować na takich obszarach 

jak: rozwój zdolności regionalnych i wsparcie dialogów w następujących sek-

torach: usprawnienia w handlu, transporcie i logistyka, ochrona środowiska, 

bezpieczeństwo i sprawiedliwość, energia, cła, podatki, inwestycje, liberaliza-

cja usług, statystyka, normy techniczne i standardy sanitarne i fitosanitarne, 

badania (w tym tematy w ramach siódmego badawczego programu ramowe-

go), wzajemne uznawanie kwalifikacji, lotnictwo cywilne i prawa własności in-

telektualnej. Negocjacje umowy o wolnym handlu, a także działania mające 

na celu wspieranie integracji ASEAN oraz współpracy i reformy w dziedzinie 

polityki bezpieczeństwa.

Projekt zatytułowany Regional capacity building and region-to-region dialogue 
służy realizacji założeń w ramach budowania zdolności regionalnych i dialogu 

pomiędzy regionami. Stanowi element wykonania głównych celów z zakresu 

głębszej integracji regionalnej, co jednocześnie jest niewątpliwym wsparciem 

dla sekretariatu ASEAN, mającego odgrywać w procesie integracji regionalnej 

główną rolę. W ten sposób zarówno Unia Europejska, jak i państwa azjatyckie 
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pragną stworzyć sprawne instytucje tej organizacji, zdolne przygotowywać i re-

alizować efektywne polityki regionalne i procesy integracyjne. W tym właś-

nie celu zaplanowano mechanizmy umożliwiające właściwe wykorzystanie 

statystyk i instrumentów pochodnych przede wszystkim do opracowywania 

skutecznych zadań i realizacji takich przedsięwzięć jak strefa wolnego han-

dlu ASEAN czy stabilny rozwój. Komisja przygotowuje więc Sustainability Im-
pact Assessments (Trade SIAs)5, który ma za zadanie dostosować polityki i cele 

do poszczególnych etapów negocjacji handlowych, w ramach których można 

osiągnąć stabilny rozwój oraz właściwą ocenę aspektów społeczno-gospodar-

czych i ochrony środowiska. Założono, że odpowiednie polityki komplemen-

tarne będą wdrażane w celu zwiększenia pozytywnego wpływu w przyjętych 

wymiarach. Duża część działań będzie podejmowana również w wymiarze 

krajowym i na tej podstawie będzie budowana współpraca regionalna pomię-

dzy państwami. Dodatkowym wzmocnieniem tego procesu i działań jest zdy-

namizowanie dialogu międzyregionalnego, który jako jeden z elementów pro-

gramowych będzie wdrażane jednocześnie i w porozumieniu zarówno przez 

Komisję Europejską, jak i ASEAN. Dialog powstał przede wszystkim w celu 

określenia potrzeb i działań, w ramach których tworzone lub usprawniane 

będą polityki tematyczne, konwergencja pomiędzy nimi, a także długoter-

minowa współpraca pomiędzy Komisją a ASEAN. Wszelkie działania mają 

być wdrażane na bazie celów zdefiniowanych i określanych poprzez Vientiane 
Action Plan (VAP)6 oraz w ramach wyników osiąganych w dyskusjach nad stre-

fą wolnego handlu. Proces ten będzie wspomagany poprzez dialog polityczny 

i wspierany podczas spotkań grup eksperckich i innych spotkań programo-

wych oraz w ramach aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego – o ile o takim 

społeczeństwie można mówić w odniesieniu do społeczności zamieszkującej 

państwa Azji. 

Dużym wyzwaniem dla przyjętej polityki jest współpraca i reformy w za-

kresie bezpieczeństwa, realizowane głównie poprzez dwa projekty: wzmacnia-

nie zdolności ochrony własnych granic i zarządzania systemem zabezpieczeń 

oraz dynamizowania współpracy regionalnej w ramach zarządzania granicami, 

co stanowi jeden z elementów przeciwdziałania nielegalnej migracji, ochrony 

celnej i wzmocnienia legalnego ruchu pomiędzy państwami. Powyższa polity-

ka nie zawiera jednak żadnych elementów wspólnej obrony, rozwoju poten-

cjałów militarnych czy choćby współpracy w tym wymiarze. 

5 Commission Services’ Position Paper on the Trade Sustainability Impact Assessment of 

the Free Trade Agreement between the EU and ASEAN, http://trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2010/july/tradoc_146294.pdf.
6 2004 Vientiane Action Programme 2004–2010 Adopted by the Heads of State/Government 

at the 10th ASEAN Summit in Vientiane, Laos on 29 November 2004, http://cil.nus.edu.

sg/rp/pdf/2004%20Vientiane%20Action%20Programme%202004-2010-pdf.pdf; ASEAN Do-

cuments Series 2004 The ASEAN Secretariat Jakarta: ASEAN Secretariat, styczeń 2005.
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Komisja Europejska rozpoczęła ponadto tworzenie wraz z partnerami azja-

tyckimi wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zmian kli-

matycznych, kształcenia wyższego i edukacji, wspierania osób przesiedlonych 

oraz fitosanitarnej współpracy transgranicznej. 

Współpraca dotycząca ochrony środowiska jest jednym z głównych założeń 

polityki Unii Europejskiej, ściśle powiązanym z jej polityką międzynarodo-

wą. Działania podjęte w tym zakresie w latach 2007–2013 skupiały się głów-

nie na promocji stabilnego wzrostu i stabilnej konsumpcji, a także właściwego 

wykorzystania zasobów leśnych, jak i ich ochrony. Wsparcie będzie udzielane 

w celu wypracowania działań promujących technologie ochrony środowiska, 

wprowadzanie na rynek przyjaznych środowisku towarów i usług oraz rozwój 

tzw. zielonych przedsięwzięć i wdrażanie ich w przemyśle azjatyckim. 

Znaczący dla współpracy Unii Europejskiej i Azji jest projekt wsparcia 

szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych. Szkolnictwo wyższe, strate-

giczny sektor współpracy pomiędzy tymi podmiotami, daje szansę na stabil-

ny rozwój Azji, który wzmocni relacje pomiędzy zainteresowanymi stronami, 

a jednocześnie będzie wspierał rozwój poszczególnych państw zainteresowa-

nych uczestnictwem w oferowanych programach. Szczególna uwaga w tym 

programie została poświęcona równym szansom, wartościom demokratycznym, 

wartości państwa prawa oraz poszanowaniu praw człowieka i podstawowych 

wolności. W odniesieniu do instytutów badawczych Komisja Europejska sku-

piła się na wspieraniu wybranych specjalistycznych instytutów zajmujących 

się przede wszystkim stabilnym rozwojem, wzmacnianiem dialogu społeczne-

go i dialogu pomiędzy UE a Azją. Wsparcia udzielono także instytucjom poza-

rządowym i non-profit, w ramach których podejmowano wskazane działania. 

Współpraca w wymiarze kreowania wsparcia dla osób przesiedlonych po-

lega głównie na udzielaniu wsparcia uchodźcom, osobom przesiedlonym i po-

wracającym, jak również pomocy kombatantom i zdemobilizowanym żołnie-

rzom, włączając w to ich dzieci. Powyższa pomoc dotyczy głównie wsparcia 

w procesie osiedlania się w kraju pochodzenia lub w państwie trzecim. Celem 

jest także pełna reintegracja w ramach aspektów społeczno-ekonomicznych 

i wypracowanie mechanizmów oraz instrumentów wsparcia ze strony lokal-

nych społeczności. Owo regionalne podejście jest niezbędne, ponieważ współ-

czesne kryzysy bardzo często występują właśnie w takim wymiarze i obejmują 

kilka państw lub regiony transgraniczne. Do kryzysów takich możemy zali-

czyć te pomiędzy Tajlandią a Bangladeszem czy chociażby kryzys afgański. 

Częstotliwość owych kryzysów oraz ich wymiar stwarzają konieczność spraw-

nego relokowania zarówno wysiłków, jak i środków w różnych państwach i dy-

wersyfikację wsparcia ze względu na potrzeby krótko- lub długoterminowe. 

Do krótkoterminowych należy bieżące wsparcie dla uchodźców, których trze-

ba objąć doraźną pomocą. W miarę rozwoju sytuacji lub w innych przypad-

kach zachodzi konieczność stosowania polityk długoterminowych, a jedno-
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cześnie silnie osadzonych w strategii działania partnerów z Unii Europejskiej 

i Azji, szerokiego spektrum pomocy humanitarnej jak i działań stabilizujących 

i wspomagających rozwój objętych pomocą. Działania w tym zakresie są reali-

zowane przy współudziale ECHO – programu Komisji Europejskiej dotyczą-

cego wsparcia humanitarnego i cywilnej ochrony7, która będzie współdziałać 

z poszczególnymi państwami i odpowiadać na ich potrzeby, mając na uwadze 

często niezwykle złożone problemy polityczne, społeczne lub ekonomiczne 

stojące za poszczególnymi konfliktami8. 

12.6. Zmiana polityki transatlantyckiej wobec Azji 

„Wzrost znaczenia państw regionu Azji i Pacyfiku w stosunkach mię-

dzynarodowych nastąpił wraz z początkiem kryzysu gospodarczego, 

osłabieniem ekonomicznym Stanów Zjednoczonych i państw członkowskich 

Unii Europejskiej, których potencjał na arenie międzynarodowej ulegał wów-

czas szybkiej degradacji. Powyższe zmiany struktury i siły wpływu państw 

azjatyckich utrzymują się w dalszym ciągu, a wręcz dochodzi do jego ugrunto-

wania i wzmocnienia. Zachodzące zmiany miały podłoże zarówno we wzmac-

niającej się pozycji gospodarczej państw Azji i Pacyfiku oraz Azji Centralnej, 

wzrastającej wymianie handlowej, postępującej industrializacji, rosnącej mi-

litaryzacji tychże państw oraz ich zwiększających się potencjałów społeczno-

-technologiczno-naukowych. Tenże szeroko pojmowany region charaktery-

zuje się także dużym potencjałem występowania tradycyjnych i asymetrycz-

nych zagrożeń. Do najważniejszych kwestii mogących stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa nie tylko regionu, lecz także świata należą: kwestia Korei Pół-

nocnej, spór o wyspy Senkaku na Morzu Wschodniochińskim i wyspy Spratly 

na Morzu Południowochińskim, Tajwan, a także możliwe załamanie gospo-

darcze w Chinach, w których obecny wzrost gospodarczy jest dość sztucznie 

podtrzymywany przez państwowe inwestycje. Ponadto od 2008 roku wzrost 

znaczenia państw tego regionu doprowadził do eskalacji zagrożeń niewoj-

skowych, aczkolwiek również niezwykle ważnych dla stabilności przestrzeni 

7 Council Decision of 19 December 1997 Establishing a Community Action Programme in 

the Field of Civil Protection, (98/22/EC), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=CELEX:31998D0022:EN:NOT; Decision No 1313/2013/EU of the European Par-

liament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0924:0947:EN:

PDF.
8 Report from the Commission to the European Parliament and to the Council, Annual Report 

on the European Union’s Humanitarian Aid and Civil Protection Policies and their Imple-

mentation in 2012, COM(2013) 658 final, Brussels, 25 września 2013, http://ec.europa.eu/

echo/files/media/publications/annual_report/2012/COM_2013_658_en.pdf.
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międzynarodowej, a szczególnie europejskiej”9. Poza narastaniem zapotrze-

bowania w regionie na surowce energetyczne, jak i wysoce wykwalifikowa-

ną kadrę inżynierską i medyczną rosną oczekiwania i żądania państw regionu 

co do ich uczestnictwa w globalnym procesie podejmowania decyzji10. Prowa-

dzi to do podejmowania działań na rzecz stworzenia nowego kształtu struktu-

ralnej współpracy wielostronnej, co wiąże się szczególnie z dystrybucją władzy 

w organizacjach międzynarodowych, w tym z metodami podejmowania decy-

zji, zachodzenia procesów politycznych oraz sposobów realizacji przedsięwzięć 

na arenie regionalnej i międzynarodowej. 

Stany Zjednoczone i Unia Europejska wyznaczyły zagadnienia, w zakre-

sie których mogą podejmować wspólne działania i które mogą być realizowa-

ne w ramach wielostronnej dyplomacji11. Zaliczono do nich kwestie bezpie-

czeństwa morskiego, regulacji prawa morza, zmian klimatycznych i globalnej 

współpracy gospodarczej. Jednocześnie dostrzeżono elementy utrudniające 

współpracę i przyczyniające się do narastania napięć pomiędzy oboma trans-

atlantyckimi partnerami. Przede wszystkim dotyczyły one zasad strukturalnej 

współpracy wielostronnej w ramach organizacji międzynarodowych, a szcze-

gólnie sposobów dystrybucji władzy w organizacjach międzynarodowych, spo-

sobów podejmowania w ich ramach decyzji, sposobów inicjowania procesów 

politycznych i realizacji założonych planów oraz wdrażanych działań. W tym 

aspekcie niezwykle aktywne okazują się państwa Azji i Pacyfiku, które do-

strzegają szansę na podniesienie znaczenia na arenie międzynarodowej, utrwa-

lenie pozycji oraz wzmocnienie siły oddziaływania całego regionu, a nie tylko 

poszczególnych państw w aspekcie globalnym. 

Chińska Republika Ludowa wzmocniła działania na forum Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych, z jednej strony zderzając się z państwami zachodnimi 

w kwestii syryjskiej, a z drugiej udzielając poparcia Stanom Zjednoczonym 

i Unii Europejskiej w kwestii stabilizacji relacji pomiędzy Sudanem a Suda-

nem Południowym. Chiny nie zgadzają się również na planowane reformy Or-

ganizacji Narodów Zjednoczonych, nie akceptując poszerzenia składu stałych 

członków Rady Bezpieczeństwa o Indie i Indonezję. Państwa te natomiast 

zawiązały ścisłą współpracę z Republiką Federalną Niemiec i Brazylią w ra-

mach utworzonej grupy o nazwie G412, której głównym zadaniem jest wspie-

ranie ich dążeń do uzyskania statusu stałych członków Rady Bezpieczeństwa. 

9 P. Olszewski, System euroatlantycki w świetle...
10 Time for India to Sit at United Nations Security Council High Table, „The Indian Express”, 2 li-

stopada 2013, http://archive.indianexpress.com/news/time-for-india-to-sit-at-united-nations-

security-council-high-table/1190355/.
11 D. Russel, Transatlantic Relations in Asia, Transcript, Chattam House, 13 stycznia 2014, 

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/home/chatham/public_html/sites/default/

files/130114TransatlanticAsia.pdf.
12 A. Stott, Update on Security Council Reform: Meeting from 26 Januray 2012, Center for UN Re-

form Education, 2012, http://www.centerforunreform.org/node/468.
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Na arenie międzynarodowej rosło także znaczenie Korei Południowej, co było 

spowodowane nie tylko narastającym konfliktem z Koreą Północną i coraz 

większą niestabilnością w regionie Półwyspu Koreańskiego, lecz także organi-

zacją szczytu G20 w 2010 roku w Korei Południowej, zorganizowaniem Szczy-

tu Bezpieczeństwa Nuklearnego w 2012 roku, a także wyborem Korei Połud-

niowej na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w latach 2013–2014. 

Kolejnym państwem mocno zaangażowanym w kształtowanie współczes-

nego ładu globalnego jest Indonezja, która zdecydowanie zwiększyła udział 

w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych, wpisując się szczególnie 

w debaty dotyczące zachowania i gwarancji pokoju międzynarodowego, dy-

namizacji działań na rzecz rozwoju i spory z państwami zachodnimi o prawa 

człowieka; wzięła też udział w misjach międzynarodowych13. Wśród państw 

regionu szczególnie wzmocniła się Australia, której znaczenie systematycznie 

rośnie, a rząd, biorąc pod uwagę konieczność funkcjonowania wręcz na styku 

poszczególnych potęg, podejmuje wszelkie działania umożliwiające wzmoc-

nienie jej pozycji na arenie światowej14. Na 2014 rok zaplanowano w Austra-

lii szczyt G20. Państwa Azji i Pacyfiku, czując się silnie zdominowane przez 

Chiny, podjęły działania w celu zrównoważenia oddziaływania tego państwa. 

W 2012 roku Australia, Indonezja, Korea Południowa, Meksyk i Turcja zorga-

nizowały spotkanie, podczas którego rozważano możliwe scenariusze wzmoc-

nienia oddziaływania tych państw w ramach grupy G20 i równoważenia tym 

samym Chin. Tożsame działania podjęły mniejsze państwa regionu, takie jak 

Singapur, który założył Global Governance Group (G3)15. 

Powyższe wydarzenia i działania doprowadziły do ukształtowania się no-

wego podejścia partnerów transatlantyckich do narastającego multilateralizmu 

azjatycko-pacyficznego i wzmacniającej się roli państw regionu zarówno w ła-

dzie światowym, jak i w organizacjach międzynarodowych. Niestety koncep-

cje działania Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych okazały się odmienne 

i w wielu wymiarach prowadzące do narastania napięcia w stosunkach trans-

atlantyckich. Unia Europejska jako główny cel przyjęła promocję tzw. efek-

tywnego multilateralizmu16 szczególnie w odniesieniu do wspólnego rozwiązy-

13 Indonezja wysłała w ramach misji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Libanu 2 tys. 

żołnierzy. 
14 Szerzej Strentghening the Australia’s Position in the New World Order, Working Group on Asia, 

Report to PMSEIC, 2006, http://www.innovation.gov.au/Science/PMSEIC/Documents/

AsiasScientificAndEconomicGrowthOpportunitiesForAustralia.pdf; B. Nicholson, J. Masso-

la, Global Position Puts us on US Map Says Kim Beazely, „The Australian”, 16 listopada 2011, 

http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/global-position-puts-us-on-us-map-says-

kim-beazley/story-fn59niix-1226196086736.
15 I.A. Chowdhury, The Global Governance Group (‘3G’) and Singaporean Leadership: Can Small 

be Significant?, „ISAS Working Paper”, 19 maja 2010, nr 108, Singapur, http://www.boell.

org/downloads/isas_3gthe_global_governance_group_19052010134423.pdf.
16 J. Jokela, The G20: A Pathway to Effective Multilateralism?, „Chaillot Papers”, European Union 

Institute for Security Studies, 2011, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/The_G20_-_a_
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wania globalnych zagrożeń i wyzwań, podczas gdy Stany Zjednoczone podję-

ły działania w ramach tworzenia wielostronnych ram radzenia sobie z wyzwa-

niami regionu. Wzrosło ponadto napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 

a Unią Europejską z powodu celowego marginalizowania roli państw europej-

skich w organizacjach międzynarodowych, czego przykładem stało się sześcio-

procentowe obniżenie europejskich kwot głosowania w zarządzie Międzyna-

rodowego Funduszu Walutowego. Europejscy dyplomaci obwiniali za ten stan 

rzeczy prezydenta Baracka Obamę, który nawet za cenę osłabienia roli Euro-

py na arenie międzynarodowej chce budować sojusze i współpracę ze śred-

nimi potęgami Azji i Pacyfiku. Obawy o amerykańskie stanowisko wzrosły 

po zatwierdzeniu tych zmian przez Kongres Amerykański. Wynikłej sytuacji 

nie przysłużyła się także bardzo chaotyczna i niespójna dyplomacja europej-

ska. Całość uzupełnia obawa Europejczyków o amerykańsko-azjatyckie swo-

bodne podejście do współpracy, którą chcą wbrew Europie oprzeć na luźnych 

mechanizmach i przy wykorzystaniu ograniczonych regulacji prawnych. Po-

wstał ponadto znaczący problem związany z wypracowaniem koherentności 

pomiędzy wizjami transatlantyckim a azjatyckimi. Problem polega również 

na tym, że wizje transatlantyckie są odmienne w podejściu amerykańskim 

i europejskim, a to nurt europejski właśnie stoi w opozycji do polityki pozo-

stałych aktorów. Mimo to zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczo-

ne mają wspólny interes w promowaniu nowych średnich azjatyckich potęg, 

odgrywając w ten sposób rolę kreatorów agend oraz mediatorów w relacjach 

wielostronnych. Wspólnie podejmują działania zachęcające państwa azjatyckie 

do aktywnego udziału w tworzeniu międzynarodowej rzeczywistości, zwłasz-

cza poprzez zaangażowanie polityczne i gospodarcze, a także funkcjonalne. 

Aktywność na poziomie ekonomicznym nie ogranicza się jedynie do roz-

woju gospodarczego i aktywizacji w międzynarodowej wymianie handlowej, 

lecz dotyczy przede wszystkim udziału w finansowaniu działalności organizacji 

międzynarodowych. Działania funkcjonalne dotyczą przede wszystkim anga-

żowania poszczególnych państw regionu Azji i Pacyfiku zależnie od ich moż-

liwości, zdolności i specjalizacji wyrażonej poprzez rozwój polityczny, spo-

łeczny, technologiczny czy militarny. Oczywiście włączanie poszczególnych 

aktorów w działania międzynarodowe wcale nie gwarantuje budowania jedno-

litej i spójnej koncepcji nowego ładu w porozumieniu ze wszystkimi uczest-

nikami tego ładu, aczkolwiek niesie przewidywalność, niezmiernie potrzebną 

we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Po włączeniu w 2008 roku 

Chin do procesu tworzenia nowego kształtu światowej architektury politycz-

pathway_to_effective_multilateralism.pdf; J.A. Koops, „Effective Multilateralism”: The Future 
of the EU’s External Identity in a System of Trilateral Security Governance, Paper presented at the 

Conference ‘New Europe 2020: Visions and Strategies for a wider Europe, Turku, Finaland, 

27 sierpnia 2004, http://www.academia.edu/478930/Effective_Multilateralism_The_Futu-

re_of_the_EUs_External_Identity_in_a_System_of_Trilateral_Security_Governance.
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no-ekonomicznej okazało się, że państwo to nie stanie się od razu sprzymie-

rzeńcem Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. W 2009 roku Chiny 

krytykowały planowane i wdrażane reformy klimatyczne, podważały światowe 

przywództwo Stanów Zjednoczonych oraz prowadziły politykę „rozmywania” 

sankcji wobec Iranu i Syrii w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczo-

nych17. Podobny schemat działania można zaobserwować w przypadku Indii, 

które podejmując się aktywnej działalności na arenie międzynarodowej, rów-

nocześnie wprost wyrażały negatywne nastawienie do Stanów Zjednoczonych 

i Unii Europejskiej, krytykowały działania NATO w Libii oraz sprzeciwiały 

się interwencji w Syrii. Indonezja jako członek Organisation for the Islamic 

Conference18 spiera się ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Unią Europejską 

o kwestie wolności religijnej, a Australia oczekuje wielostronnego dialogu, 

odrzucając transatlantycki dyktat. Tym samym średnie potęgi regionalne po-

kazują siłę, możliwości oraz chęć realnego tworzenia międzynarodowej rze-

czywistości, dążą do wzmocnienia swojej pozycji, często podważając znacze-

nie Unii Europejskiej czy Europy jako całości w relacjach globalnych. Tym 

samym nie mogąc wypracować jednolitego stanowiska, tworzą wspomniane 

wcześniej grupy (na przykład G3), lecz przede wszystkim funkcjonują i podej-

mują działania w ramach swobodnie dobieranych i celowych koalicji. Unii Eu-

ropejskiej nie pomaga również jej sinocentryczne postrzeganie regionu, a więc 

budowanie dotyczących go koncepcji, jak i wszelkich działań w odniesieniu 

do Chin, co jest dowodem na europejski brak zrozumienia nie tylko regionu, 

lecz także nowej rzeczywistości międzynarodowej. Jednym z elementów zro-

zumiałych dla Europejczyków jest zależność postindustrialnej Europy od zin-

dustrializowanej Azji i konieczność budowania coraz to ściślejszych więzów 

gospodarczych z tym regionem. Ponadto Unia Europejska, jak i poszczególne 

państwa członkowskie dostrzegają rosnącą liczbę wyzwań, nad którymi ko-

niecznie trzeba pracować wspólnie, a które mogą się stać zarzewiem nowych 

konfliktów. Należą do nich zarówno spory prawne dotyczące wysp Senkaku, 

jak i Spratly, cyberprzestępczości, projektów obejmujących przestrzeń kos-

miczną oraz zbrojenia. 

Reasumując, można zauważyć, że współpraca transatlantycka nie znajdu-

je całościowego i realnego odzwierciedlenia w regionie Azji i Pacyfiku, a brak 

17 Resolution 2118 (2013) Adopted by the Security Council at its 7038th meeting, 27 wrześ-

nia 2013, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2118.pdf; Statement by the President of the Security Co-

uncil, Distr.: General, 2 października 2013, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/

%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_prst_2013_15.pdf; Identical let-

ters dated 13 December 2013 from the Secretary-General addressed to the President of the 

General Assembly and the President of the Security Council, http://www.securitycouncilre-

port.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_735.pdf.
18 Ten-Year Programme of Action (To Meet the Challenges Facing the Muslim Ummah In The 21st Cen-

tury), http://www.oic-oci.org/english/conf/is/ex-3/TYOAP_Makkah_2005.pdf.
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jej spójności i zdecydowania wynika z odmiennych wizji jej uczestników oraz 

niejednolitej polityki Unii Europejskiej i państw członkowskich. Przykładem 

może być deklaracja Hermana Van Rompuya z maja 2012 roku, kiedy to prze-

wodniczący Rady Europejskiej powiedział: „Europa nie jest pacyficzną potę-

gą i taką nie będzie”19. Z kolei Jean Yves Le Drian, minister obrony Francji, 

stwierdził, że region Azji i Pacyfiku jest strategicznym obszarem dla Francji. 

Warto przyjrzeć się także Zaleceniom Służby Działań Zewnętrznych dotyczącym Po-
lityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w regionie Azji Wschodniej z czerwca 2012 roku. 

12.7. Zakończenie 

Analiza wykazała wiele rozbieżności i problemów występujących w re-

lacjach transatlantyckich. W szczególnym stopniu są one dostrzegalne 

na poziomie kształtowania wspólnych strategii, celów i działań z zakresu bez-

pieczeństwa. Wynikają zarówno z odmiennego podejścia wszystkich aktorów 

stosunków międzynarodowych do kwestii obrony, wykorzystania hard power 

i soft power, jak i zmiany charakteru zagrożeń, która nastąpiła po upadku syste-

mu dwubiegunowego. 

W roku 1989 rozpoczęła się polityczna transformacja, która doprowadziła 

do zmiany układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozpoczęła się wów-

czas intensywna i dynamiczna transformacja systemowa, która prowadziła 

do pojawienia się nowych zagrożeń i zmiany charakteru dotychczasowych. 

Poparcie społeczne dla zmian, pomoc międzynarodowa oraz determinacja 

wprowadzających reformy nadały im niepowtarzalny charakter, ale także do-

prowadziły do destabilizacji potencjałów militarnych i olbrzymiego wzrostu 

niekontrolowanej proliferacji broni, a tym samym do wzmocnienia organizacji 

terrorystycznych, które wówczas uzyskały dostęp do zasobów uzbrojenia trans-

formujących się państw, niezdolnych do ich zabezpieczenia. Upadek Związ-

ku Radzieckiego gwałtownie doprowadził do wytworzenia nowego status quo 

na świecie i zmiany struktury oraz formy ładu międzynarodowego. Głasnost 

i pierestrojka wdrażane przez Michaiła Gorbaczowa stały się jednym z czyn-

ników zmieniających strukturę systemową, społeczną, kulturalną i państwo-

wą w Europie Środkowo-Wschodniej. Wykształcenie się nowych państw lub 

wyzwolenie się już istniejących spod dominacji radzieckiej oraz słabość nowo 

powołanej do życia Federacji Rosyjskiej zmusiły społeczność międzynarodo-

wą do zmiany polityki i sformułowania zupełnie nowego podejścia geostra-

tegicznego. Równocześnie powyższe zmiany stały się zaczątkiem bardzo dy-

19 Europe on the World Stage Speech by President of the European Council Herman Van Rompuy at 
Chatham House, London, 31 maja 2012, EUCO 107/12, PRESSE 237, PR PCE 91, http://

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/130552.pdf.
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namicznego okresu rozwoju globalizacji i internalizacji wszystkich aspektów 

stosunków międzynarodowych. Przed podobnym problemem zdefiniowania 

nowej sytuacji i dostosowania do niej swojej polityki stanęła dotychczas naj-

potężniejsza organizacja militarno-polityczna Europy Zachodniej i główne 

ogniwo systemu bezpieczeństwa euroatlantyckiego, jaką było NATO. Do-

tychczasowa polityka siły i rywalizacji, nacechowana wyścigiem zbrojeń oraz 

poszukiwaniem wpływów na obszarach geograficznie peryferyjnych, oparta 

na strukturze dwublokowej, przestała być rzeczywistą sferą realizacji potrzeb. 

Nie spełniała równocześnie oczekiwań państw, które rozpoczęły procesy trans-

formacji i demokratyzacji. Przede wszystkim podjęto wówczas decyzję o prze-

kształceniu strategii containment na strategię dialogu, czyli współpracy i ściśle 

określonej jedności interesów. Równocześnie zaistniała konieczność zdefinio-

wania kształtu ładu międzynarodowego, który w obecnych czasach określany 

jest jako wielobiegunowy. 

Unia Europejska znalazła się w podobnej sytuacji i stanęła przed taki-

mi samymi wyzwaniami jak NATO. Redefinicja jej działalności, struktu-

ry wewnętrznej, jak i celów oraz zadań doprowadziła do przyjęcia Traktatu 

z Maastricht i wprowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń-

stwa oraz modyfikacji założeń w ramach obronności. NATO i Unia Euro-

pejska, mierząc się z nową rzeczywistością, stanęły wobec nowych wyzwań 

związanych z tworzeniem i utrzymaniem bezpieczeństwa oraz budową po-

tencjału obronnego. Ich apogeum nastąpiło w 2001 roku po ataku na World 

Trade Center i pokazało, że zagrożenia asymetryczne traktowane do tamtej 

pory jako te o niskim poziomie stwarzania niebezpieczeństwa miały większą 

wagę niż zimnowojenne niebezpieczeństwo oparte na tradycyjnych rodzajach 

zagrożeń. Zanik tych drugich doprowadził do osłabienia współpracy trans-

atlantyckiej i osłabienia gwarancji porozumienia euroatlantyckiego. Przyrost 

zagrożeń o zupełnie odmiennym charakterze niż te, z którymi wspólnie radzo-

no sobie w okresie zimnej wojny, doprowadził do osłabienia tych jakże wcześ-

niej silnych więzów i zwrócenia się każdej ze stron, inspirowanej odmiennymi 

interesami, w odmiennych kierunkach. Nowe globalne wyzwania, które zro-

dziły się na zgliszczach i pozostałościach jakże stabilnego dwublokowego po-

działu świata, ukazały przede wszystkim słabość Unii Europejskiej i jej brak 

zdolności do szybkiej i skutecznej redefinicji strategicznych celów i zamie-

rzeń oraz nieudolność w dostosowywaniu się do zastanych realiów. Tym sa-

mym okazało się, że Wspólnoty nie tylko nie są w stanie skutecznie reago-

wać na nowo pojawiające się zagrożenia i nie mają wystarczającego potencjału 

do reagowania (przykład Kosowa z 1999 roku20 i Libii 2012 roku), lecz także 

nie dysponują właściwą organizacją wewnętrzną umożliwiającą koordynację 

20 Szerzej K. Pawłowski, Kosowo. Konflikt i interwencja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

Lublin 2008
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polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Ponadto instytucje unijne nie-

zdolne do sprawnego przeprowadzania reform w ich wewnętrznych struktu-

rach, sposobie funkcjonowania i wykonywania zadań nie mogą kreować rze-

czywistości międzynarodowej, mimo że do takiej roli pretendują, nie zważając 

na unijne czy też europejskie słabości i olbrzymie braki, chociażby w aspekcie 

rozwoju sektora wojskowego. Okazało się także, że różnica powstała pomię-

dzy wizją świata UE i USA, jest widoczna szczególnie w niedopracowanej i la-

konicznej Strategii Bezpieczeństwa Unii z 2003 roku, która ujawniła przepaść 

w pojmowaniu, planowaniu i realizacji strategicznej wizji pomiędzy aktorami 

relacji transatlantyckich. 

Owe różnice można dostrzec na przykładzie działań partnerów transatlan-

tyckich w Afganistanie. Wskazują one przede wszystkim na odmienne rozu-

mienie pojęcia konfliktu i natury zaangażowania w realizację polityki zagwa-

rantowania bezpieczeństwa międzynarodowego i radzenia sobie z globalnymi 

wyzwaniami. Prowadzą do różnego, a więc asymetrycznego zaangażowania 

poszczególnych uczestników stosunków transatlantyckich w regulowanie sce-

ny międzynarodowej i nieporównywalnego osobowego, finansowego i woj-

skowego zaangażowania w stabilizację regionów i państw zagrożonych. Skutki 

takiego podejścia prowadzą do powstawania dużych rozbieżności pomiędzy 

podejmującymi działania i pojawiania się głębokiej nierównowagi potencjałów 

oraz osłabienia wpływu mniej zaangażowanych aktorów na procesy decyzyjne. 

Powyższe różnice uniemożliwiają również wypracowanie wspólnej transatlan-

tyckiej strategii bezpieczeństwa i obrony, a jedynie tworzą miejsce na poro-

zumienia bilateralne. Dostrzegli to także badacze przeprowadzający analizę 

takich studiów przypadku jak: działania UE i NATO w Afganistanie, Iraku 

i innych państwach objętych aktywnością NATO i Unii Europejskiej, przed-

stawiając jednocześnie propozycje usprawnienia współpracy transatlantyckiej 

i wypracowania wspólnych celów i zadań oraz zdolności ich realizacji. Erik 

Brattberg i Bengt Sundelius w wyniku swoich badań zaproponowali przyję-

cie przez Unię Europejską21 i NATO porozumień powołujących tzw. partne-

ra wiodącego dla poszczególnych części świata, co zapobiegałoby nakładaniu 

się celów, zadań i działań, a doprowadziłoby do wdrożenia efektywnego sy-

stemu współpracy i rozwiązywania problemów. Zaproponowali ponadto ścisłe 

powiązanie centrów operacyjnych w Waszyngtonie i Brukseli, co pozwoliłoby 

na tworzenie rzetelnych i szczegółowych analiz bieżącej sytuacji oraz wywa-

żanie prezentowanych w nich opinii do maksymalnego możliwego poziomu 

obiektywności. Unii Europejskiej zaproponowali wprowadzenie zasady jas-

nego informowania Stanów Zjednoczonych o zakresach wsparcia, jakiego ona 

potrzebuje do sprawnej realizacji przyjętych zobowiązań, a także zakresów, 

w których jest w stanie działać samodzielnie. Philippe Gros wskazuje na róż-

21 Szerzej C. Hill (red.), The Actors in Europe’s Foreign Policy, Routledge, London 1996.
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nice pomiędzy Unią Europejską a NATO i Stanami Zjednoczonymi z per-

spektywy działań prowadzonych przeciwko somalijskiemu piractwu, lecz tak-

że w ramach innych zagadnień22. Udowadnia on, że działania te są realizowane 

przede wszystkim przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i nie można 

ich utożsamiać ani ze współpracą transatlantycką, ani ze Wspólną Polityką Za-

graniczną i Bezpieczeństwa. W przypadku WPZiB, stwierdza, że jest ona nie-

obecna jako taka, a działania są prowadzone w pewnej separacji od niej, co rów-

nież świadczy o braku porozumienia na poziomie unijnym (wspólnotowym), 

wskazuje natomiast na realizację interesów narodowych. Brak ścisłej współpra-

cy transatlantyckiej w zakresie zwalczania piractwa u wybrzeży Somalii wynika 

zaś z różnorodnej oceny poziomu zagrożeń i ich znaczenia dla ładu globalne-

go. Unia Europejska i jej państwa członkowskie traktują powyższe zagrożenie 

jako istotne przede wszystkim ze względu na morskie drogi transportowe, któ-

re Unia uznaje za ważne dla rozwoju swojej gospodarki. Stany Zjednoczone 

oceniają piractwo jako poważne zagrożenie, jednak niemające bezpośredniego 

i kluczowego wpływu na bezpieczeństwo narodu amerykańskiego. 

Relacje transatlantyckie, chociaż współcześnie oparte na różnorodnych po-

rozumieniach, nie doczekały się wspólnej strategii i wyznaczenia celów opera-

cyjnych, których realizacja mogłaby doprowadzić do transatlantyckiej konwer-

gencji. Jej osiągnięcie, choć do tej pory nieudane, jest możliwe, i to w dużej 

mierze poprzez realizację polityki na dwóch poziomach: wspólnotowym trans-

atlantyckim i indywidualnym. 

Na poziomie wspólnotowym konieczne wydaje się zaktywizowanie 

i wzmocnienie współpracy pomiędzy Radą Północnoatlantycką, Komitetem 

Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC) oraz Europejską Agencją Bezpieczeń-

stwa, a także dowództwem amerykańskim. Nawiązanie ściślejszej współpracy 

i wypracowanie wspólnych mechanizmów działania może wzmocnić współpra-

cę transatlantycką.

Na poziomie indywidualnym konieczne jest wypracowanie mechanizmów 

umożliwiających analizę porównawczą strategii i działań poszczególnych akto-

rów sceny transatlantyckiej, tak żeby powstał odpowiedni poziom wzajemne-

go zrozumienia oraz zdolność do podejmowania działań w ramach strategicz-

nego porozumienia.

Niestety współpraca transatlantycka nie zostanie rozwinięta, jeżeli Unia 

Europejska nie podejmie zdecydowanych działań prowadzących do znaczą-

cego zwiększenia jej aktywności na tym polu i zaangażowania finansowego 

oraz militarnego. Nie będzie to także możliwe bez zrozumienia ze strony Unii 

22 EU–U.S. Security Strategies comparative scenarios and recommendations. Executive Summary, the 

European Union pilot project on transatlantic methods for handling global challenges in the 

European Union and United States Istituto Affari Internazionali (IAI), Swedish Institute of 

International Affairs (UI), Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), Center for Stra-

tegic and International Studies (CSIS), http://www.ui.se/upl/files/50956.pdf.
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Europejskiej nowej rzeczywistości międzynarodowej i znaczącego przesunię-

cia w ramach jej priorytetowych polityk, tak by główny trzon zainteresowania 

stanowiła polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony, a nie polityka rolna, 

forsowana przez polityków narodowych, bojących się o wynik kolejnych wybo-

rów i protesty rolników reprezentujących przeinwestowane i nierentowne go-

spodarstwa rolne. Unia Europejska powinna poza tym wypracować ze Stanami 

Zjednoczonymi grupę celów, które będą realizowane w nowo proponowanych 

formach wzajemnego i dobrowolnego zaangażowania. Tyle że owe działania 

muszą być realne, a nie jak do tej pory symulowane na poziomie coraz to no-

wych dokumentów z poszczególnych szczytów niewnoszących do działania nic 

poza szczytnymi hasłami. 
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Sankcje Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej wobec Iranu 

w XXI wieku 

Paulina Matera

13.1. Wprowadzenie

W czasie rywalizacji między Stanami Zjednoczonym a ZSRR Bliski 

Wschód stał się domeną polityki amerykańskiej. Waszyngton sprzeci-

wiał się zachowaniu przez państwa europejskie zależności kolonialnych sprzed 

II wojny światowej. Amerykanie zdawali sobie sprawę, że jeżeli Zachód hamo-

wałby ruchy wyzwoleńcze, nowo powstające państwa mogły się zwrócić o po-

moc do ZSRR. Region Bliskiego Wschodu był ponadto strategiczny ze wzglę-

du na zasobność w surowce naturalne. Stany Zjednoczone były zdecydowane 

rozszerzać tam wpływy na zasadzie budowania sieci dobrych relacji z przywód-

cami przychylnymi ich polityce. 

13.2. Zarys relacji Zachodu z Iranem w czasie zimnej wojny

W 1951 roku w Iranie władzę przejął Mohammed Mossadek, nacjonali-

zując źródło bogactwa tego kraju – ropę naftową. Godziło to w interesy 

brytyjskie – przedsiębiorstwa naftowe, na podstawie bardzo korzystnej umo-

wy z 1933 roku, tylko w roku 1950 zarobiły na ropie 200 mln funtów1. Pla-

ny interwencji zbrojnej rządu brytyjskiego zostały storpedowane przez naci-

1 W. LaFeber, The American Age. United States Foreign Policy at Home and Abroad since 1750, 

Norton, New York 1989, s. 518.
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ski strony amerykańskiej. Waszyngton postanowił zastosować własną taktykę. 

W wyniku przewrotu inspirowanego przez CIA (Central Intelligence Agency) 

w sierpniu 1953 roku Mossadek został obalony, a zastąpił go generał Fazollah 

Zahedi – przychylny porozumieniu z Amerykanami. W utworzonym Między-

narodowym Konsorcjum Naftowym, korporacje amerykańskie uzyskały udzia-

ły równe brytyjskim (po 40%)2. Był to przykład wypierania Europejczyków 

niezdolnych do utrzymania swych wpływów, Brytyjczycy jednak pogodzili się 

z tym faktem, tym bardziej że sami nie mieliby szans na dalsze korzystanie 

z irańskiej ropy.

Stany Zjednoczone od lat 60. XX wieku uważały Iran, obok Arabii Sau-

dyjskiej, za główny filar bezpieczeństwa w rejonie Zatoki Perskiej/Arabskiej 

i dostarczały tam broni. Popierały rządy szacha Mohameda Rezy Pahlawiego, 

który sprawował władzę przy pomocy rozbudowanych struktur tajnej policji 

politycznej. W 1978 roku zakupił on dużą ilość amerykańskiej broni i nowo-

czesnej technologii, planując szybką modernizację kraju. Ostatecznie jednak 

Stany Zjednoczone straciły ten ważny przyczółek na Bliskim Wschodzie. 

Wskutek nasilających się jesienią 1978 roku masowych wystąpień przeciwko 

rządom szacha opuścił on kraj w styczniu 1979 roku. 1 lutego do Iranu po-

wrócił z emigracji szyicki duchowny ajatollah Ruhollah Chomeini. Przejął on 

faktyczną władzę w państwie jako zwierzchnik religijny proklamowanej Islam-

skiej Republiki Iranu. Odcięło to USA, uznawane przez radykałów religijnych 

za „państwo szatańskie”, od pewnego źródła ropy naftowej i zachwiało poli-

tyką bezpieczeństwa w tym regionie świata. Spowodowało to także kolejną 

zwyżkę cen ropy, co uderzyło nie tylko w USA, ale również w kraje europej-

skie, w dużym stopniu zależne od irańskich dostaw. 

Mimo deklaracji solidarności kraje Europy Zachodniej nie przyłączyły 

się do ogłoszonego przez Stany Zjednoczone bojkotu irańskiej ropy, od któ-

rej była w dużym stopniu uzależniona ich gospodarka. Największym ciosem 

dla prestiżu Stanów Zjednoczonych było jednak uwięzienie w listopadzie 

1979 roku amerykańskich zakładników w teherańskiej ambasadzie3. 7 kwiet-

nia 1980 roku USA zerwały stosunki dyplomatyczne z Iranem, a dziesięć 

dni później nałożyły na to państwo embargo importowe. Prezydent Jimmy 

Carter zdecydował się wysłać 24 kwietnia 1980 roku w celu odbicia zakład-

ników misję ratunkową złożoną z sześciu helikopterów, która zakończyła się 

niepowodzeniem. Europejska Wspólnota Gospodarcza zgodziła się wtedy 

na skoordynowane sankcje, argumentując, że została naruszona nietykalność 

placówki dyplomatycznej. Nie była to jednak akcja całej Wspólnoty – każdy 

członek przyjął odrębne zasady zakazu importu i eksportu poszczególnych to-

2 Tamże.
3 J. Spanier, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 39.
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warów i zamrożenia realizacji kontraktów z Iranem. Sankcje te obowiązywały 

do stycznia 1981 roku, kiedy Algieria wynegocjowała zwolnienie zakładników4. 

Państwa członkowskie NATO nie zajęły jednolitego stanowiska w spra-

wie konfliktu między Irakiem a Iranem, rozpoczętego we wrześniu 1980 roku. 

Sytuacja była o tyle skomplikowana, że w obu państwach rządzili dyktatorzy. 

W Iranie, pod rządami Chomeiniego, antyamerykanizm był nieodłączną częścią 

ideologii państwowej. Stany Zjednoczone nie brały też pod uwagę oficjalne-

go opowiedzenia się po stronie irackiego reżimu wojskowego zaprowadzonego 

przez Saddama Husajna. Francja i Wielka Brytania wykorzystywały natomiast 

konflikt, sprzedając broń obu walczącym państwom. Podobny charakter mia-

ło zaangażowanie rządu amerykańskiego – bez wiedzy Kongresu dostarczał 

on broń Iranowi. Reagan postanowił wysłać w rejon Zatoki Perskiej/Arab-

skiej okręty wojenne, które miały chronić kuwejckie tankowce. Paradoksalnie 

ostrzeliwano je z broni produkowanej w państwach członkowskich NATO5.

Najlepszym rozwiązaniem dla Zachodu było kompromisowe zakończenie 

wojny, dlatego w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 lipca 1987 roku 

jej członkowie wezwali strony do zawieszenia broni, grożąc sankcjami, z moż-

liwością użycia sił zbrojnych włącznie. Chęć podporządkowania się rezolucji 

zgłosił Irak, natomiast władze irańskie odmówiły jej przyjęcia. Na forum Rady 

Bezpieczeństwa rozważano zastosowanie sankcji przeciw Teheranowi, łącznie 

z zahamowaniem dostaw broni. Z pomysłu tego zrezygnowano, gdyż wiele 

firm zachodnich – amerykańskich i europejskich – korzystało na dostarczaniu 

sprzętu wojskowego jednocześnie Irakowi i Iranowi. Niekorzystne wydawa-

ło się też zdecydowane zwycięstwo którejś ze stron, gdyż triumfator mógłby 

zacząć dominować w regionie, co ograniczyłoby wpływy amerykańskie i eu-

ropejskie. Wypadki potoczyły się zgodnie z życzeniem Zachodu. 20 sierpnia 

1988 roku weszło w życie zawieszenie broni między Irakiem a Iranem, 

a w 1990 roku podpisano pokój, w którym nie wskazano zwycięzcy6.

Relacje Stanów Zjednoczonych z Iranem pozostawały napięte. W styczniu 

1984 roku Stany Zjednoczone uznały Iran za państwowego sponsora terrory-

zmu, obarczając Teheran odpowiedzialnością za zamach samobójczy na kwa-

terę amerykańskiej piechoty morskiej w Bejrucie w październiku 1983 roku. 

W 1987 roku prezydent Ronald Reagan nałożył embargo na import z Iranu. 

Państwa europejskie, ze względu na ożywione relacje gospodarcze z Tehere-

nem, nie podejmowały żadnych tego typu działań.

4 W. LaFeber, The American Age..., s. 662.
5 W maju 1987 r. została zbombardowana amerykańska fregata „Stark”, na której życie straciło 

37 marynarzy. Ponieważ incydenty tego typu powtarzały się, były prezydent Jimmy Carter 

wezwał Ronalda Reagana do wypowiedzenia wojny Iranowi, lecz prezydent nie zdecydował 

się na ten krok. S.E. Ambrose, D.G. Brinkley, Rise to Globalism. American Foreign Policy since 
1938, Penquin, New York 1993, s. 341.

6 W. Szymborski, Zatoka Perska. Problemy stabilizacji, Wers, Bydgoszcz 1999, s. 78.
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13.3.  Rozbieżności transatlantyckie na tle polityki wobec Iranu
 w latach 90. XX wieku

Po zakończeniu zimnej wojny wzrosła dominacja Stanów Zjednoczonych 

w polityce światowej. Jednak również państwa europejskie, po zniknię-

ciu wspólnego zagrożenia ze strony ZSRR, widziały dla siebie szansę na ode-

granie istotniejszej roli. Przyłączenie się mocarstw europejskich do koalicji 

antyirackiej w czasie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej/Arabskiej w stycz-

niu 1991 roku wskazywało, że miały one wspólne cele z USA, a spór dotyczył 

raczej środków i retoryki. Podobieństwo poglądów można zauważyć także 

w przypadku polityki wobec Iranu. Zarówno władze Stanów Zjednoczonych, 

jak i państw europejskich zgadzały się, że programowa wrogość Iranu do USA 

i Izraela, brak demokracji i dążenie do posiadania broni masowego rażenia 

muszą się spotkać z reakcją.

Podczas prezydentury Billa Clintona Iran został uznany za państwo bandy-

ckie (rogue state)7 ze względu na rozwijanie programu nuklearnego i wspieranie 

organizacji terrorystycznych. Zauważono też jego otwartą wrogość wobec USA 

i ich sojuszników w regionie, co objawiało się głównie torpedowaniem procesu 

pokojowego na Bliskim Wschodzie. W 1992 roku CIA oceniała, że Iran zdoła 

wyprodukować broń atomową już w roku 20008. Bardziej zdecydowane dzia-

łania administracji były jednak utrudnione ze względu na wspólne interesy 

amerykańskich i irańskich firm naftowych. Jednak w maju 1995 roku Clinton 

zakazał firmom amerykańskim handlu i inwestycji w tym kraju. W 1996 roku 

Kongres USA przyjął Iran–Libya Sanctions Act (the d’Amato Act), ustawę, która 

miała izolować Iran i Libię z powodu wspierania terroryzmu i próby rozwija-

nia broni masowego rażenia. Nakładała ona sankcje także na firmy zagranicz-

ne, które handlowały i inwestowały w tym państwie9. Amerykanie uważali, 

że w przypadku „państw bandyckich” należało stosować negatywne środki 

nacisku – od sankcji do akcji zbrojnych.

Europejczycy natomiast promowali „krytyczny dialog” (critical dialogue). 
Jego definicję podał prezydent Francji Jacques Chirac po zakończeniu szczy-

tu UE w Edynburgu w 1992 roku, na którym uzgodniono prowadzenie takiej 

właśnie polityki wobec Iranu: „Krytyczny dialog (…) nie jest otwarty i przy-

jacielski, jak z krajem, z którym utrzymujemy normalne relacje handlowe, 

kulturalne i polityczne. To jest ograniczony, zorganizowany dialog, dzięki 

któremu Europejczycy przekazują do Iranu pewne idee, szczególnie dotyczą-

ce praw człowieka, (…) który mimo wszystko zachowuje możliwość toczenia 

7 A. Lake, Confronting Backlash States, „Foreign Affairs”, marzec–kwiecień 1994.
8 A. Cordesman, K. al-Rodhan, Iran’s Weapons of Mass Destruction. The Real and Potential Threat, 

Center for Strategic and International Studies, Washington DC 2006.
9 Tekst ustawy: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c104:H.R.3107.ENR.
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rozmów”10. Europejczycy negowali zasadność konfrontacyjnej polityki USA, 

zdecydowanie krytykując sankcje uchwalone w 1996 roku. UE przyjęła sta-

nowisko, że zarzuty Waszyngtonu były uzasadnione, jednak odmawiano pod-

porządkowania się prawu, które uchwalono bez konsultacji z innymi rząda-

mi, potencjalnie blokując możliwości zastosowania innych środków wpływu 

na Teheran. Dlatego kontynuowano dialog z Iranem i zacieśniano relacje go-

spodarcze. „Krytyczny dialog” został jednak zawieszony w 1992 roku11.

Intensyfikacja rozmów między UE a Iranem nastąpiła po wyborze na pre-

zydenta umiarkowanego polityka Mohammeda Chatamiego. Formułę „kry-

tycznego dialogu” zastąpiono „wszechstronnym dialogiem”, dotyczącym tak-

że tak kontrowersyjnych problemów jak proliferacja broni masowego rażenia, 

przestrzeganie praw człowieka i bliskowschodni proces pokojowy. Jedno-

cześnie UE proponowała Teheranowi koncesje w postaci ułatwień w handlu 

i skierowania do Iranu znacznych inwestycji. Skutkowało to podpisaniem licz-

nych umów gospodarczych.

Wybór Chatamiego wzbudził nadzieję na normalizację relacji z Iranem 

również w Stanach Zjednoczonych, jednak w lipcu 1998 roku Iran dokonał 

prób z rakietami średniego zasięgu, co zaogniło sytuację. Kontakty na szczeb-

lu szefów dyplomacji ponownie podjęto dopiero pod koniec drugiej kadencji 

Clintona, we wrześniu 2000 roku12. 

13.4. Uwarunkowania polityki Unii Europejskiej
i Stanów Zjednoczonych wobec Iranu

w dobie „wojny z terroryzmem”

Na początku prezydentury George’a W. Busha, który objął urząd 20 stycz-

nia 2001 roku, nastąpiło ponowne usztywnienie amerykańskiego stano-

wiska. Condoleezza Rice, doradczyni prezydenta do spraw bezpieczeństwa 

narodowego, zapowiedziała „stanowcze odniesienie się do zagrożenia ze stro-

ny zbójeckich reżimów, które stanowią potencjał rozwojowy dla terroryzmu 

10 Cyt. za R.S. Litwak, Rogue States and U.S. Foreign Policy. Containment after the Cold War, 

Woodrow Wilson Center Press, Washington 2000, s. 82–83.
11 Dialog został zawieszony po tzw. kryzysie mykeńskim, kiedy w berlińskiej restauracji My-

konos zostali zabici przywódcy opozycji kurdyjskiej. Niemiecki sąd orzekł, że rząd irański 

był zaangażowany w organizację tego zamachu. N. Mocior, Zrozumieć Iran – bilans dialogu 
Unii Europejskiej i Iranu, w: I. Kończak, M. Woźniak (red.), Zachód a świat islamu – Zrozumieć 
Innego, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, Łódź 2012, s. 94.

12 K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Mada, 

Warszawa 2004, s. 724–727.
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i rozwoju broni masowego rażenia”13. Rice stwierdziła również, że Teheran 

dąży do ustanowienia w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu rządów is-

lamskich fundamentalistów. Uznała to za poważne zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, takich jak Arabia Saudyjska 

i Izrael. Nie zamknęła jednak możliwości dialogu, wiążąc nadzieję z postawą 

prezydenta Chatamiego14.

Ataki terrorystyczne na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 roku 

doprowadziły do poważnych zmian w amerykańskiej polityce zagranicznej. 

Priorytetem stała się „wojna z terroryzmem”, której pierwszym punktem był 

atak na Afganistan w listopadzie 2001 roku. Wydarzenia te miały też decy-

dujący wpływ na politykę państw europejskich, ponieważ wiele z nich było 

członkami NATO, a organizacja ta udzieliła pełnego poparcia działaniom ame-

rykańskim.

Na początku interwencji w Afganistanie Iran nie był przedmiotem sporu 

w relacjach między USA a Europą. Komisja Europejska w 2001 roku przyjęła 

komunikat o rozwoju bliższych relacji z Iranem, kontynuując polityczny dia-

log. Teheran liczył na inwestycje i przypływ technologii z Europy, ale operacja 

w Afganistanie w oczywisty sposób opóźniała ewentualne koncesje. Irańczycy 

namawiali jednak przywódców Starego Kontynentu, by wychodzili z cienia 

Stanów Zjednoczonych. Byli rozczarowani, że ataki terrorystyczne na Nowy 

Jork i Waszyngton przyczyniły się do umocnienia więzi transatlantyckich. 

Administracja Busha, dostrzegając wrogość Iranu i nie widząc dobrej woli 

Teheranu do współpracy w wojnie przeciw talibom, nie wahała się oskarżać 

go o prowadzenie prac nad bronią nuklearną i ukrywanie członków Al-Kaidy. 

Teheran twierdził natomiast, że realizuje program nuklearny w celach wyłącz-

nie pokojowych. Stany Zjednoczone nie dawały temu wiary, argumentując, 

że kraj posiadający tak wielkie zasoby ropy naftowej nie potrzebuje elektro-

wni atomowych. 

W Europie amerykańskie oskarżenia wobec Iranu przyjmowano z rezer-

wą. Przywódcy przekonywali Waszyngton, że w przeciwieństwie do Bagdadu 

z Teheranem dialog jest możliwy. Dlatego też, kiedy na początku 2002 roku 

prezydencję w UE przejęła Hiszpania, kontynuowano rozmowy z Iranem 

na tematy gospodarcze i polityki zagranicznej. Z liderami irańskiej dyplomacji 

cyklicznie spotykali się politycy UE i poszczególnych państw europejskich. 

W orędziu o stanie państwa, wygłoszonym 29 stycznia 2002 roku, George 

W. Bush nazwał Irak, Iran i Koreę Północną krajami tworzącymi oś zła. Stwier-

dził, że duże prawdopodobieństwo posiadania przez te reżimy broni masowe-

go rażenia stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla pokoju światowego. Za-

13 C. Rice, Promoting the National Interest. The Second Nuclear Age, „Foreign Affairs”, styczeń–luty 

2000, s. 61.
14 Tamże.



243Sankcje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Iranu...

sugerował również, że w walce z takim zagrożeniem Stany Zjednoczone były 

gotowe na zastosowanie działań wyprzedzających15.

Możliwość wybuchu wojny prewencyjnej zaniepokoiła Europejczyków. 

Rozpoczęcie konfliktu zbrojnego z potępionymi przez Busha państwami mo-

gło doprowadzić do destabilizacji na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz 

zburzyć kruchą współpracę z Rosją i Chinami, żywotnie zainteresowanymi 

rozwojem sytuacji w tej części Azji. Z wypowiedzi amerykańskich polityków 

wynikało, że pierwszym i bardzo prawdopodobnym celem ataku będzie Irak. 

W Niemczech i we Francji nazywano politykę Busha „prostacką”. Minister 

spraw zagranicznych Francji Hubert Védrine twierdził, że Irak nie miał nic 

wspólnego z terroryzmem, a atak na to państwo był niemożliwy bez cichej 

współpracy z Iranem, również lekkomyślnie umieszczonym na osi zła.

Irański program nuklearny znalazł się w centrum zainteresowania mię-

dzynarodowego, gdy 14 sierpnia 2002 roku irańskie ugrupowanie opozycyjne 

ujawniło istnienie dwóch nieznanych wcześniej obiektów: zakładu wzbogaca-

nia uranu w Natanz i zakładu produkcji ciężkiej wody, używanej w reaktorach 

nuklearnych, w Arak. Inspekcje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 

(International Atomic Energy Agency – IAEA) odkryły w Natanz obecność 

wysoce wzbogaconego uranu, co mogło oznaczać dążenie do produkcji przez 

Iran bomby atomowej. W czerwcu 2003 roku szef IAEA Muhammad El-Ba-

radei powiedział jednak, że nie można stwierdzić, żeby Teheran pogwał-

cił traktat o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej (Non-Proliferation Treaty 

– NPT)16.

Stany Zjednoczone dążyły do przekonania członków Rady Bezpieczeństwa 

ONZ do nałożenia sankcji na Iran. Poparły jednak również inicjatywę Fran-

cji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (EU3) kontynuowania rozmów z Teheranem, 

w celu skłonienia go do pełnej jawności programu nuklearnego. Przywódcy 

europejscy w większości odrzucali amerykańskie oskarżenia pod adresem Ira-

nu, tonowali jednak równocześnie wypowiedzi Irańczyków, apelując o porzu-

cenie wojowniczej postawy wobec USA i Izraela.

Paradoksalnie po zaliczeniu Iranu do państw osi zła ożywiły się kontakty 

między Europą i Teheranem. Irańskie nadzieje na naruszenie bloku trans-

atlantyckiego rozwiał jednak przewodniczący Komisji Europejskiej Romano 

Prodi, który wprawdzie mówił o wątpliwościach co do zasadności zarzutów 

wobec Iranu, ale podkreślał, że sojusz i przyjaźń USA i UE były poza wszelką 

dyskusją. Przywódcy europejscy zdawali sobie sprawę, że nawet mając inny 

stosunek do kwestii Iranu, nie muszą pod tym względem rywalizować z Wa-

15 Takie założenie jest podstawą tzw. doktryny Busha. Możliwość wojny prewencyjnej została 

formalnie zapisana w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA z września 2002 r. Więcej 

na ten temat W. Szymborski, Doktryna Busha, Wers, Bydgoszcz 2004.
16 Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran. Report by the Di-

rector General, http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-40.pdf.
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szyngtonem. Można było bowiem stworzyć takie warunki, by polityka Euro-

py i USA wobec Teheranu uzupełniała się. Stanom Zjednoczonym, tak jak 

Europie, zależało na zatrzymaniu irańskich ambicji nuklearnych, a bezpośred-

nia interwencja w tym kraju byłaby niezwykle ryzykowna. Waszyngton miał 

ograniczone możliwości wpływu na decyzję Teheranu na drodze negocjacji, 

jako że po rewolucji irańskiej z 1979 roku nie odnowił z nim stosunków dyplo-

matycznych. Zadanie wywierania pokojowego nacisku mogły realizować więc 

państwa europejskie. 

Rozmowy handlowe między UE a Iranem toczone były w trudnym okre-

sie – nakładały się na przygotowania Stanów Zjednoczonych do wojny z Ira-

kiem. Powodowało to bardzo poważne napięcia w relacjach transatlantyckich, 

szczególnie na linii Waszyngton–Berlin–Paryż17. W marcu 2003 roku wojska 

amerykańskie dokonały inwazji na Irak, nie otrzymując dla tych działań man-

datu Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tym samym miesiącu Bush przedłużył 

amerykańskie sankcje gospodarcze wobec Iranu, rozważał nawet wszczęcie 

tam działań prewencyjnych. Mimo tych zdecydowanych gestów Europejczy-

cy kontynuowali negocjacje z Teheranem, co USA odebrały jako prowokację 

(w tym czasie wojsko amerykańskie podchodziło pod Bagdad). Należy jednak 

podkreślić, że negocjatorzy europejscy zachowywali się lojalnie wobec Amery-

kanów. Warto przy tym pamiętać, że UE była największym partnerem handlo-

wym Iranu – 35% irańskiego handlu odbywało się z tą organizacją18. O rozbież-

nościach w polityce UE i USA świadczy fakt, że gdy Waszyngton utrzymywał 

sankcje gospodarcze, w latach 2003–2005, europejski eksport do Iranu wzrósł 

o 29% (wysyłano głównie maszyny, sprzęt do transportu i produkty przemy-

słu chemicznego), a jego wartość wynosiła 13 mld euro. Europejski import 

z Iranu (głównie ropa) wzrósł aż o 62%, a jego wartość w tym okresie wynosiła 

11,4 mld euro. Kraje europejskie dały też Iranowi duże gwarancje eksporto-

we (dotyczące spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty

eksportowe)19.

Polityka unijna zdawała się przynosić pozytywne rezultaty. Ministrowie 

spraw zagranicznych EU3 uzyskali w październiku 2003 roku zgodę Iranu 

na pełną współpracę z IAEA, podpisanie dodatkowego protokołu do trakta-

tu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej (NPT) w sprawie niezapowie-

dzianych inspekcji oraz wstrzymanie wzbogacania uranu „na okres przejścio-

wy”. W zamian za tę deklarację europejscy ministrowie uznali prawo Iranu 

17 Więcej na ten temat P. Matera, R. Matera, Transatlantyckie rozbieżności w dobie wojny z terrory-
zmem, „Sprawy Międzynarodowe” 2004, nr 1, s. 32–55.

18 G. Hufbauer, J.J. Schott, K. Elliott, J. Muir, M. Cosic, Case Studies in Economic Sanctions 
and Terrorism, Case 84-1 US v. Iran (1984–2005: Terrorism, Proliferation), Case 2006-1 UN, US 
[EU] v. Iran (2006– : Proliferation), http://www.piie.com/publications/papers/sanctions-iran-

84-1_2006-1.pdf, s. 95.
19 Tamże.
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do pokojowego użycia energii atomowej. Dodatkowy protokół został podpisa-

ny przez Iran w grudniu 2003 roku.

Kwestia Iranu powracała jak bumerang w rozmowach między polityka-

mi amerykańskimi i europejskimi. Podczas szczytu G8 w Evian w czerwcu 

2003 roku namowy Waszyngtonu do przyjęcia twardego kursu wobec tego 

kraju spełzły jednak na niczym. Nawet zgodni w zasadniczych kwestiach 

z Waszyngtonem Brytyjczycy przyznawali, że w sprawie Iranu występowały 

rozbieżności między nimi a USA. Dosadnie natomiast wypowiadali się Niem-

cy, którzy publicznie deklarowali, że Iran nie stanie się drugim Irakiem20. 

Europejczycy uznawali, że Iran miał prawo dbać o własne bezpieczeństwo, 

chcieli jednak przekonać Teheran, że nie potrzebuje do tego broni nuklear-

nej. Zachęcali natomiast do stworzenia regionalnej organizacji bezpieczeństwa 

na wzór OBWE. 

Podczas dorocznego szczytu UE–USA w Sea Island w Irlandii w czerw-

cu 2004 roku obie strony zadeklarowały zapoczątkowanie realizacji wspólnej 

strategii w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. 

Zapowiedziano współpracę w polityce wobec państw, których działania były 

szczególnie niebezpieczne: Korei Północnej, Iranu i Libii21. 

Już 18 września 2004 roku IAEA jednogłośnie przyjęła rezolucję, że współ-

praca Iranu była niewystarczająca. Wezwała Teheran, by natychmiast zawie-

sił aktywność związaną ze wzbogacaniem uranu22. UE i USA ostrzegły wtedy 

Iran, że jeśli nie zastosuje się do zaleceń IAEA, sprawa zostanie przekazana 

pod obrady Rady Bezpieczeństwa. Irańskie władze zagroziły, że w takim przy-

padku zerwą jakąkolwiek współpracę. Stany Zjednoczone nalegały na przyję-

cie twardego stanowiska, UE wciąż jednak preferowała negocjacje, proponując 

koncesje gospodarcze w zamian za zatrzymanie programu wzbogacania uranu. 

Zaowocowało to podpisaniem kolejnych porozumień, które zostały zerwane 

w lipcu 2005 roku, kiedy Chatami, ogłosił, że Iran wznowi program wzbogaca-

nia uranu bez względu na stanowisko UE 23. 

Także w lipcu odbyły się w Iranie wybory prezydenckie, które wygrał kon-

serwatysta Mahmud Ahmadineżad. Zadeklarował on chęć kontynuacji rozmów 

z UE, która szybko zaproponowała jako koncesję podpisanie porozumienia 

20 W. Waszczykowski, Współczesne stosunki Iranu z Unią Europejską, „Zeszyty Akademii Dyplo-

matycznej” 2003, nr 4, Warszawa, s. 93–98.
21 A.I Zakharchenko, The EU and U.S. Strategies against Terrorism and Proliferation of WMD, 

http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/occPa-

pers/occ-paper_6-en.pdf.
22 Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran. Resolution Adopted 

by the Board on 18 September 2004, http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/

gov2004-79.pdf.
23 O. Meier, European Efforts to Solve the Conflict over Iran’s Nuclear Programme: How Has the 

European Union Performed?, http://www.sipri.org/research/disarmament/eu-consortium/pub-

lications/nonproliferation-paper-27.
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w sprawie współpracy i handlu. Nowy prezydent odrzucił jednak tę propozy-

cję, odmawiając całkowitego zaprzestania prac nad programem nuklearnym. 

Poinformował również 10 sierpnia o zdjęciu wszystkich pieczęci IAEA z za-

kładu przeróbki rudy uranowej w Isfahanie. Wtedy przedstawiciele Unii Eu-

ropejskiej i Stanów Zjednoczonych rozpoczęli prace nad projektem rezolucji 

dla Rady Bezpieczeństwa ONZ, nakładającej sankcję na Iran. We wrześniu 

2005 roku Ahmadineżad oświadczył na forum ONZ, że jego kraj ma prawo 

do produkcji paliwa jądrowego, podkreślając pokojowe cele irańskiego progra-

mu. W przekonaniu Amerykanów ewentualne dalsze negocjacje powinny być 

prowadzone z pozycji siły. W tym celu proponowano wprowadzenie skoordy-

nowanych sankcji. Ze względu na niechętne stanowisko Rosji UE postulowała 

wstrzymanie przedstawienia tej sprawy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

Pod koniec listopada 2005 roku unijna trójka – Wielka Brytania, Francja 

i Niemcy – przyjęła irańską propozycję wznowienia rozmów. Warunkiem było 

zaakceptowanie przez Iran rosyjskiego planu, który umożliwiał zachowanie 

programu jądrowego na potrzeby cywilne. Wzbogacanie uranu, które mogło 

prowadzić do wyprodukowania bomby jądrowej, zostałoby natomiast prze-

niesione do Rosji. Iran po raz kolejny jednak wystawił na próbę cierpliwość 

europejskich negocjatorów. W styczniu 2006 roku jego władze zadecydowały 

o zdjęciu pieczęci z reaktorów w ośrodku badań nuklearnych w Natanz. Zor-

ganizowano wtedy w Londynie spotkanie przedstawicieli UE, Rosji, Chin 

i USA. Miesiąc później państwa Zachodu zdecydowane przedstawić na forum 

ONZ rezolucję o sankcjach wobec Iranu uzyskały poparcie Moskwy i Peki-

nu24. Po kolejnej serii bezowocnych rozmów 23 grudnia 2006 roku została 

przyjęta rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywająca Teheran do wstrzy-

mania wszelkich prac nad wzbogacaniem uranu, także do celów energetyki 

atomowej. Zakazano w niej dostarczania tam materiałów i technologii, które 

mogły się przyczynić do wzbogacania uranu, oraz zamrożono środki finanso-

we dziesięciu instytucji i dwunastu osób związanych z irańskim programem 

nuklearnym25. Sankcje były bardzo ograniczone, lecz niewątpliwym sukcesem 

było ujednolicenie stanowiska UE i USA, dzięki czemu sojusznicy mogli prze-

konać Rosję i Chiny do poparcia rezolucji. Dodatkowe sankcje wprowadziła 

Rada Bezpieczeństwa ONZ w marcu 2007 roku. Dotyczyły nałożenia em-

barga na eksport irańskiej broni oraz zamrożenia kont bankowych kolejnych 

24 Państwa te do tamtej pory sprzeciwiały się nakładaniu sankcji. Moskwa była zaangażowana 

w budowę pierwszego reaktora atomowego w Iranie, a Pekin był uzależniony od importu 

ropy naftowej z tego kraju. W miarę rozwoju sytuacji przeważył jednak sprzeciw wobec roz-

przestrzeniania się technologii nuklearnej. Można było się bowiem spodziewać, że w mo-

mencie wejścia w posiadanie przez Teheran broni atomowej inne państwa regionu również 

zaczną dążyć do tego samego celu. 
25 Security Council, Resolution 1737 (2006), http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8928.

doc.htm.
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28 osób i firm, zaangażowanych w program nuklearny i rakietowy26. Nowe po-

stanowienia nie były zbyt restrykcyjne. Poza tym władze irańskie oświadczyły, 

że nie podejmą rozmów z Zachodem, dopóki będzie on stawiał żądanie zawie-

szenia programu atomowego. W kwietniu 2007 roku ogłoszono rozpoczęcie 

wzbogacania paliwa jądrowego na skalę przemysłową. Perspektywa porozu-

mienia wydawała się wciąż bardzo odległa. 

Wtedy też szefowa Departamentu Stanu USA Condoleezza Rice ogłosiła 

Strategiczny Plan Departamentu Stanu na lata 2007–2012. Iran został w nim 

określony jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu Bliskiego 

Wschodu. Zapowiedziano, że we współpracy ze społecznością międzynarodo-

wą Stany Zjednoczone będą dążyły do powstrzymania jego wrogich działań27. 

Walka z międzynarodowym terroryzmem i rozprzestrzenianiem broni maso-

wego rażenia były priorytetowe dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego można 

stwierdzić, że determinacja do rozwiązania tego problemu w przypadku Ira-

nu była bardzo duża. Również cierpliwość Europejczyków została wystawiona 

ponownie na próbę z powodu aresztowania w marcu 2007 roku 15 brytyjskich 

żołnierzy marynarki28. 

Zgodnie z postanowieniami układu o nierozprzestrzenianiu broni jądro-

wej państwa mają prawo do wzbogacania uranu do celów pokojowych. Irań-

skie władze utrzymywały, że taki właśnie był cel realizowanego programu 

atomowego. Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei utrzymywał, 

że uważa użycie broni nuklearnej za sprzeczne z zasadami islamu. Kwestia 

wzbogacania uranu nabrała wagi symbolu suwerenności narodowej, co utrud-

niało rządzącym zgodę na ustępstwa. Na temat możliwego pakietu propozycji 

negocjacyjnych wobec Iranu obradowali parokrotnie ministrowie spraw za-

granicznych sześciu państw: USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Chin, Francji oraz 

Niemiec. Przyjęto politykę dwutorową: z jednej strony zapowiadano rozsze-

rzanie sankcji, z drugiej strony planowano zaoferowanie Iranowi współpracy 

w dziedzinie energetyki jądrowej, nowoczesnych technologii, lotnictwa cywil-

nego i rolnictwa29.

Skoordynowana strategia używania zachęt ekonomicznych przez UE i gróźb 

przez Stany Zjednoczone nie dała podczas prezydentury George’a W. Busha 

26 Security Council, Resolution 1747 (2007), http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc8980.

doc.htm.
27 Strategic Plan for Fiscal Year 2007–2012 for Department of State and U.S. Agency for International 

Development, cyt. za P. Pacuła, Główne kierunki polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Cele 
Strategiczne, narzędzia ich realizacji, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 5–6.

28  Brytyjscy żołnierze zostali zatrzymani pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy 

irańskiej, gdy dokonywali inspekcji statku handlowego. Wielka Brytania zamroziła stosunki 

dyplomatyczne z Iranem. Marynarze zostali uwolnieni dopiero po dwóch tygodniach („Ga-

zeta Wyborcza”, 30 marca 2007).
29 Statement on Iran, New York, 28 września 2007, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/

cms_data/docs/pressdata/en/declarations/96188.pdf.
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oczekiwanych rezultatów. Konsekwencje wejścia w posiadanie przez Iran bro-

ni atomowej byłyby niezwykle niebezpieczne dla sytuacji na Bliskim Wscho-

dzie – zapewne spowodowałoby to trudny do kontrolowania wyścig zbrojeń. 

W 2008 roku w Waszyngtonie coraz częściej mówiono o konieczności podjęcia 

skoordynowanych sankcji – przede wszystkim firmy europejskie miały zrezyg-

nować z wszelkich inwestycji w Iranie, pozbawiając ten kraj tak koniecznych 

funduszy i nowoczesnej technologii. Liczono, że trudności gospodarcze, jakie 

spowodują takie działania, przede wszystkim rosnące bezrobocie wśród mło-

dych ludzi, doprowadzą do utraty zaufania społeczeństwa do władz i zmniejszą 

poparcie dla kontynuowania programu rozwoju technologii nuklearnej. Z dru-

giej strony można było przewidzieć, że taki skutek będzie trudny do osiągnię-

cia, gdyż było mało prawdopodobne, by Rosja i Chiny – ważni partnerzy han-

dlowi Iranu – przyłączyły się do bardziej restrykcyjnych sankcji. Brano też pod 

uwagę, że ekonomiczny bojkot Iranu może spowodować znaczne podwyżki 

cen ropy na rynkach światowych. Amerykanie chcieli jednak skłonić Europej-

czyków do nałożenia wspólnych sankcji. Uważali, że umożliwi to negocjacje 

z pozycji siły, co sprawi, że Teheran będzie bardziej skłonny do kompromisu 

i dotrzymywania podjętych zobowiązań. 

13.5.  Koordynacja amerykańskiej i europejskiej polityki
 wobec Iranu za prezydentury Baracka Obamy

Ważnym celem Baracka Obamy – prezydenta z Partii Demokratycznej, 

który objął urząd 20 stycznia 2009 roku – było poprawienie wizerunku 

Stanów Zjednoczonych w państwach islamskich. Z okazji muzułmańskie-

go Nowego Roku 20 marca 2009 roku, poprzez nagranie wideo, zwrócił się 

do irańskiego społeczeństwa z propozycją „nowego początku” we wzajem-

nych relacjach, opartego na wzajemnym szacunku. Uznał ich prawa, ale przy-

pomniał również o konieczności wypełniania obowiązków wobec społeczności 

międzynarodowej30.

W czerwcu 2009 roku w Iranie odbyły się wybory prezydenckie. Gdy ofi-

cjalnie ogłoszono, że wygrał je Ahmadineżad, rozpoczęły się protesty społecz-

ne krwawo tłumione przez reżim. Obama stwierdził, że Stany Zjednoczone 

nie mają możliwości angażowania się w konflikt wewnętrzny w Iranie, choć 

jednocześnie potępił ataki na demonstrantów31. Także UE nie zamierza-

ła zrywać dialogu z Teheranem, oficjalnie wyrażając nadzieję na kontynua-

30 Tekst przemówienia: http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/20/nowruz-president-oba-

ma-speaks-iranian-people.
31 J. Zeleny, H. Cooper, Obama Warns against Direct Involvement by U.S. in Iran, „The New York 

Times”, 16 czerwca 2009.
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cję rozmów i wypełnianie przez Teheran zobowiązań międzynarodowych32. 

Mimo pojednawczego stanowiska Zachodu Ahmadineżad oskarżył Amery-

kanów i Europejczyków o podsycanie protestów, ogłaszając, że dopóki UE 

za to nie przeprosi, negocjacje z jej przedstawicielami będą wstrzymane33. 

W odpowiedzi w lipcu 2010 roku Unia Europejska zaostrzyła sankcje, zaka-

zując inwestycji w irański przemysł naftowy i gazowy oraz w transport34. Roz-

mowy wznowiono dopiero w grudniu 2010 roku z udziałem przedstawicie-

li Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji i Chin. 

Nie przyniosły one jednak konkretnych rezultatów.

Momentem przełomowym we współpracy transatlantyckiej wobec Iranu był 

listopad 2011 roku. Wtedy to, w wyniku kontrolowanego przecieku raportu 

IAEA do prasy, opinia światowa dowiedziała się, że Iran pracował nad bronią 

nuklearną przynajmniej do 2010 roku, a prace te mogły być kontynuowane35. 

Reagując na te doniesienia, Wielka Brytania i Francja ogłosiły sankcje godzą-

ce w irański sektor bankowy (instytucje finansowe i kredytowe zarejestrowane 

w tych krajach otrzymały zakaz prowadzenia interesów z irańskimi bankami), 

a Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie restrykcji wobec firm dostarczają-

cych sprzętu i technologii irańskiemu przemysłowi naftowemu i chemicznemu. 

29 listopada 2011 roku demonstranci wtargnęli do ambasady Wielkiej Bry-

tanii w Teheranie, uznając ją za „bazę szpiegowską Zachodu”. Wielka Bryta-

nia zamknęła ambasadę i wydaliła irańskich dyplomatów z Londynu, zapowia-

dając, że nie ugnie się przed takimi metodami i zwiększy sankcje. Stosunki 

dyplomatyczne nie zostały jednak zerwane, Brytyjczycy zadeklarowali goto-

wość do kontynuacji rozmów w sprawie programu nuklearnego36. Wiele krajów 

wyraziło solidarność z Brytyjczykami. Francja wezwała państwa UE, by roz-

ważyły wprowadzenie embarga na import irańskiej ropy. Poza tym Francja, 

Niemcy i Holandia odwołały ambasadorów z Teheranu, a Norwegia zamknęła 

swoją ambasadę. 

W grudniu 2011 roku UE wprowadziła wobec Iranu nowe sankcje dotyczą-

ce sektora energetycznego, transportowego i finansowego. Do listy objętych 

zakazem pobytu na terenie UE dodano 180 osób, którym również zamrożono 

konta bankowe. Pod koniec grudnia Obama zatwierdził ustawę o pokrywaniu 

32 World Reacts to Iranian Election Result, http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/06/15/

iran.elections.world.reaction/.
33 P. Humphrey, Iran: June 2009 Elections and Nuclear Policy Implications, The Nuclear Threat 

Initiative (NTI), 17 lipca 2009, http://www.nti.org/analysis/articles/iran-2009-elections-and-

policy/.
34 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/iran/.
35 Implementation of the NPT Safeguards Agreement and Relevant Provisions of Security Council Reso-

lutions in the Islamic Republic of Iran, 18 listopada 2011, http://www.iaea.org/Publications/Do-

cuments/Board/2011/gov2011-65.pdf.
36 Możliwość wycofania się Europejczyków z negocjacji wzbudziła niepokój ekspertów. Wska-

zywano, że w takim przypadku sytuacja w Iranie mogła się wymknąć spod kontroli.
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kosztów obrony, według której Stany Zjednoczone miały zrywać kontakty 

z instytucjami finansowymi, które utrzymywały relacje biznesowe z irańskim 

bankiem centralnym37.

Rozpoczęto również dyskusję na temat możliwości przyjęcia przez UE 

embarga na import irańskiej ropy. Była to kwestia bardzo trudna do uzgod-

nienia, Iran był bowiem trzecim co do wielkości eksporterem ropy naftowej 

na świecie (po Arabii Saudyjskiej i Rosji). W 2010 roku kraje UE kupowały 

450 tys. baryłek tego surowca dziennie, co stanowiło około 20% całości impor-

tu38. Szczególnie narażone były kraje Europy Południowej: Grecja, Hiszpania 

i Włochy – najbardziej uzależnione od zakupu ropy z Iranu, a także najbar-

dziej dotknięte przez globalny kryzys finanso wy. 

Stany Zjednoczone przestały importować irańską ropę w 1987 roku i zdoła-

ły wcześniej przekonać dwie wielkie europejskie firmy, Total i Royal Dutch 

Shell, do zatrzymania inwestycji w sektor energetyczny w tym kraju. Kluczo-

wą kwestią w tej sytuacji było zapewnienie zwiększenia produkcji ropy przez 

innych czołowych eksporterów: Arabię Saudyjską i inne kraje regionu Zatoki 

Perskiej/Arabskiej, by zrównoważyć straty spowodowane embargiem na Iran39.

19 grudnia 2011 roku Stany Zjednoczone zorganizowały w Waszyngtonie 

konferencję z udziałem państw europejskich oraz przedstawicieli krajów eks-

portujących ropę naftową. Dyskutowano o utrzymaniu stabilności światowego 

rynku energetycznego w razie decyzji o wprowadzeniu embarga40. Następnego 

dnia na spotkaniu w Rzymie dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych, UE i in-

nych państw, które nałożyły dodatkowe sankcje na Iran poza obowiązującymi 

na podstawie rezolucji ONZ, zgodzili się co do zwiększenia wspólnej presji 

na Iran. Zapowiedziano również dyskusję w gronie UE na temat wprowadze-

nia embarga na irańską ropę41. Spotkanie to odbyło się w celu skoordynowa-

nia sankcji w gronie najbliższych sojuszników, a zorganizowały je Stany Zjed-

noczone, które chciały zdobyć międzynarodowe poparcie dla swojej strategii. 

Było oczywiste, że wielostronne sankcje odniosą większy skutek gospodarczy 

i polityczny niż unilateralne działania Waszyngtonu. 

37 Bill Text, 112th Congress (2011-2012), H.R.1540.ENR, Sec. 1245. Imposition of Sanctions 
with Respect to the Financial Sector of Iran, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c112:7:./

temp/~c112gnBQU4:e1052702.
38 R.M. Shelala II, B. Fite, N. Kasting, US and Iranian Strategic Competition: The Impact of the EU, 

EU3, and non-EU European States, Center for Strategic and International Studies, http://csis.

org/publication/us-and-iranian-strategic-competition-impact-eu-eu3-and-non-eu-european-

states-0. Ok. 70% importowanej przez UE ropy trafiało do Włoch i Hiszpanii.
39 J. Chaffin, J. Blas, J. Blitz, Europe Prepares Iran Oil Embargo, „The Financial Times”, 1 grud-

nia 2011.
40 J. Solomon, U.S., Allies Step up Iran Embargo Talks, „The Wall Street Journal”, 19 grudnia 

2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204058404577106544032326610.html.
41 R. Landucci, P. Pullella, Diplomats Agree to Increase Pressure on Iran, 20 grudnia 2011, http://

www.reuters.com/article/2011/12/20/us-iran-sanctions-meeting-idUSTRE7BJ1XJ20111220.
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W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele G7, Korei Południowej, Au-

stralii Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz UE. Ame-

rykanom najbardziej zależało na przekonaniu UE, jako że jej akcja miałaby 

potencjalnie największy wpływ na Teheran. Przedstawiciel Arabii Saudyjskiej 

nieoficjalnie zapewnił, że w przypadku nałożenia embarga na irańską ropę 

jego kraj podejmie działania w celu zwiększenia dostaw tego surowca po nie-

zmienionych cenach, co dla Amerykanów i Europejczyków było kluczowe.

Na skuteczność sankcji wpływał niewątpliwie negatywnie fakt, że najszyb-

ciej rozwijające się wielkie kraje, takie jak Chiny czy Indie, nie miały zamiaru 

rezygnować z importu irańskiej ropy. Przyłączenie się do bojkotu tradycyjnych 

sojuszników Stanów Zjednoczonych, takich jak Japonia czy Korea Południo-

wa, zmniejszyłoby jednak irański eksport o niemal połowę, zmuszając Tehe-

ran do sprzedawania ropy innym partnerom po zaniżonych cenach42.

Mimo oficjalnych zapewnień Teheranu, że nie ugnie się pod zachodnią 

presją, stało się oczywiste, że sankcje bardzo szybko negatywnie wpłynęły na 

irańską gospodarkę. Odnotowano spadek produkcji ropy (4 mln baryłek rocznie 

w 2010 roku, w 2011 – 2,5 mln) ze względu na wycofywanie się inwestorów43. 

Dotkliwe okazało się także zerwanie współpracy z Bankiem Centralnym Ira-

nu. Poza tym 1 lipca 2012 roku zaplanowano wejście w życie unijnego embarga 

na import irańskiej ropy, co zostało zrealizowane zgodnie z zapowiedzią44.

Od tego momentu możemy mówić o zbliżeniu amerykańskiej i europej-

skiej koncepcji działań wobec tego państwa. Mimo wprowadzenia tak do-

tkliwych sankcji nie zrezygnowano z negocjacji z Teheranem, licząc na jego 

bardziej ugodowe stanowisko. Rachuby te się jednak nie sprawdziły. Kolejne 

rundy rozmów prowadzono od kwietnia 2012 roku w formule wielostronnej 

przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej 

Brytanii i Niemiec – grupę P5+1 (pięciu stałych członków Rady Bezpieczeń-

stwa ONZ + Niemcy). Nie przyniosły one jednak konkretnych rezultatów, 

mimo że zarówno UE, jak i USA nakładały na Iran dodatkowe sankcje45. Iran 

42 J. Solomon, U.S., Allies Step up...
43 Z negocjacji na temat inwestycji w irański sektor naftowy wycofało się m.in. Polskie Gór-

nictwo Naftowe i Gazownictwo. To samo zrobiła rosyjska spółka Tatneft, choć Rosja była 

sceptyczna wobec zbyt restrykcyjnych sankcji. R. Gladstone, Iran Admits Western Sanctions 
Are Inflicting Damage, „The New York Times”, 20 grudnia 2011, http://www.nytimes.

com/2011/12/20/world/middleeast/iran-admits-western-sanctions-are-inflicting-damage.

html?_r=0.
44 Pod koniec 2011 r. i na początku 2012 r. nastąpił wzrost cen ropy do ponad 100 dol. za barył-

kę, jednak do końca maja 2012 r. spadły już poniżej 85 dol. za baryłkę. Wynikało to ze zwięk-

szenia produkcji przez Arabię Saudyjską i Stany Zjednoczone. O.S. Hansen, Rynki ropy 
w 2013: odbudowa wolnych mocy produkcyjnych, 22 stycznia 2013, http://www.parkiet.com/arty-

kul/1303189.html.
45 Lista sankcji nałożonych przez UE: European Union Restrictive Measures (Sanctions) in Force, 

5 czerwca 2013, http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf. Lista sankcji na-
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wciąż stał na stanowisku, że świat powinien uznać jego prawo do wzbogaca-

nia uranu, a sankcje miałyby być zniesione w zamian za zawieszenie tej ak-

tywności. Natomiast kraje P5+1 żądały, by Iran ograniczył wzbogacanie uranu 

do 20% obecnego stanu, do poziomu koniecznego do działania elektrowni ato-

mowych – wtedy były gotowe częściowo znieść obowiązujące restrykcje.

Według eksperta International Crisis Group46 Alego Vaeza oczekiwania obu 

stron są nierealistyczne i niechęć do zmiany warunków spowoduje ciągłą stag-

nację w negocjacjach. Vaez wymienił też czynniki, które należy brać pod uwa-

gę przy skomplikowanej ocenie skuteczności działań Zachodu. Teheran był 

bardzo długo celem sankcji – władze nauczyły się do nich dostosowywać i im 

przeciwdziałać. Ich efektem ubocznym mogła więc być budowa majątku i siły 

politycznej przez osoby związane z reżimem. Dlatego ich zniesienie bądź zła-

godzenie nie było w ich interesie. Poza tym nie można z całkowitą pewnością 

określić, które straty Iranu były spowodowane sankcjami, a które słabościami 

wewnętrznymi tej gospodarki. Nie ma też danych, by jednoznacznie stwier-

dzić, że sankcje mają negatywny wpływ na program nuklearny47.

Można jedynie przytoczyć kilka faktów. Produkcja irańskiej ropy znacznie 

spadła (od średnio 2,5 mln baryłek dziennie w 2011 roku do miliona na ko-

niec 2012 roku). Oficjalnie irańskie władze przyznały, że sprzedaż ropy spad-

ła o 40%. Co więcej, sankcje finansowe odcięły Iranowi dostęp do dochodów 

uzyskanych z tej sprzedaży, spadła też dramatycznie wartość irańskiej waluty 

(riala) – o 80% w stosunku do dolara. Zmniejszyła się także produkcja prze-

mysłowa (o 40%), bezrobocie wzrosło o 36%, a ceny produktów pierwszej po-

trzeby o 112%48. Nastąpiła także reorientacja handlu na państwa azjatyckie. 

Ze względu na spadek produkcji ropy ilość baryłek nabywanych przez czoło-

wych importerów również spadła (tabela). 

Chociaż w grudniu 2012 roku nastąpiła tendencja wzrostowa w eksporcie 

irańskiej ropy (głównie do Chin, ale też do Indii) do 1,4 mln baryłek dziennie, 

oceniano, że powrót do poziomu sprzed sankcji będzie bardzo trudny. Najdo-

tkliwszym dla Iranu rezultatem sankcji był jednak spadek inwestycji w sektor 

energetyczny. W latach 2006–2009 wynosiły one średnio 20 mld dolarów rocz-

nie, a w latach 2010–2011 – niespełna 3 mld. Ze względu na izolację spowo-

łożonych przez USA: K. Katzman, Iran Sanctions, Congressional Research Service, 31 maja 

2013, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf.
46 International Crisis Group jest niezależną grupą pozarządową, działającą na zasadach non-

-profit, mającą na celu wypracowanie propozycji rozwiązań konfliktów międzynarodowych. 

Zrzesza ekspertów z różnych dziedzin, a na jej czele stoi Louise Arbour, która do 2008 r. 

pełniła funkcję wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka (http://www.crisisgroup.

org/en/about.aspx).
47 A. Vaez, Iran’s Nuclear Program and the Sanctions Siege, http://www.armscontrol.org/act/2013_

05/Irans_Nuclear_Program_and_the_Sanctions_Siege.
48 K. Katzman, Iran Sanctions, Congressional Research Service, 31 maja 2013, http://www.fas.

org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf.
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dowaną przez sankcje Iran nie mógł utrzymać produkcji ropy na tym samym 

poziomie i rozwijać wydobycia gazu naturalnego. Pozyskanie nowych inwesto-

rów było znacznie trudniejsze niż zwiększenie sprzedaży49.

Tabela

Zakupy największych importerów ropy w Iranie (ilość baryłek dziennie)

według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA)

Importerzy 2011 (średnio) 2013 (średnio)

UE 600 000 –

Chiny 600 000 380 000

Japonia 325 000 210 000

Indie 320 000 260 000

Korea Południowa 230 000 230 000

Turcja 200 000 140 000

RPA   80 000 –

Malezja   55 000   30 000

Sri Lanka   35 000   20 000

Tajwan   35 000   20 000

Singapur   20 000   15 000

Pozostałe kraje   55 000   25 000

Źródło: K. Katzman, Iran Sanctions, Congressional Research Service, 31 maja 2013, http://www.

fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf.

Nie jest jednak prawdziwe stwierdzenie podtrzymywane przez Zachód, 

że sankcje dotykają tylko aparat władzy, a nie zwykłych obywateli. Dlatego 

postrzeganie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest coraz bardziej 

negatywne. Według badań przeprowadzonych na początku 2013 roku przez 

Instytut Gallupa 47% Irańczyków uważa, że w głównej mierze odpowiedzialne 

za sankcje są Stany Zjednoczone, tylko 10% obwinia własny rząd, 9% – Izrael, 

a 7% Europę Zachodnią. Większość z ankietowanych – 56% – uważa, że sank-

cje dotknęły ich w bardzo dużym stopniu, 29% zauważyło niewielką, lecz ne-

gatywną zmianę poziomu życia, a 10% nie odczuło żadnych efektów. Mimo 

sankcji wielu obywateli Iranu nadal popierało program nuklearny: 63% opo-

wiadało się za jego kontynuacją, a tylko 17% było przeciw50. Z przytoczonych 

49 G. Hufbauer, J.J. Schott, K. Elliott, J. Muir, M. Cosic, Case Studies..., s. 96.
50 M. Younis, Iranians Feel Bite of Sanctions, Blame U.S., Not Own Leaders, Most Support Nuclear 

Program Despite Sanctions, 7 lutego 2013, http://www.gallup.com/poll/160358/iranians-feel-

bite-sanctions-blame-not-own-leaders.aspx.
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danych wynika, że sankcje nie wpływały na społeczeństwo tak, jak chciałby 

tego Zachód51. Po stronie sukcesów Zachodu można odnotować fakt, że USA 

i Europa mogą opóźnić rozwój programu nuklearnego w Iranie. Można też 

stwierdzić, że spadło poparcie dla poczynań Teheranu. Przede wszystkim 

Chiny i Rosja poparły ograniczone sankcje na ten kraj, a coraz więcej krajów 

ograniczyło z nim kontakty handlowe.

Według raportu dla Kongresu ze stycznia 2013 roku cel sankcji nie został 

jeszcze osiągnięty. Nie dążono bowiem do całkowitej likwidacji programu nu-

klearnego, ale do zmuszenia Iranu, by stosował go naprawdę tylko do celów 

pokojowych. Sankcje nie zredukowały też irańskich wpływów ani możliwości 

użycia siły militarnej w regionie, o czym świadczyła na przykład aktywność 

w Syrii. Z przytoczonych wcześniej danych wynika, że została znacznie osła-

biona irańska gospodarka, co jednak – zdaniem autora raportu – przyniosło 

tylko bardzo ograniczone skutki polityczne. W październiku 2012 roku w Te-

heranie miały miejsce demonstracje obywateli niezadowolonych z takiej sytu-

acji. Niezadowolona była również tradycyjnie wspierająca reżim klasa średnia. 

Ahmadineżad został wezwany przez parlament do wyjaśnień, jednak nie wpły-

nęło to istotnie na jego pozycję. Ali Chamenei nawoływał społeczeństwo 

do jedności w obliczu sankcji. Protesty nie doprowadziły jednak do ukształto-

wania się żadnej silnej i zorganizowanej opozycji52.

W Stanach Zjednoczonych wielu członków Kongresu opowiadało się za na-

łożeniem dodatkowych sankcji na Iran. Pod koniec maja 2013 roku senatoro-

wie z Partii Demokratycznej i Republikańskiej zaproponowali ustawę mają-

cą na celu zablokowanie irańskiemu rządowi dostępu do rezerw walutowych 

zdeponowanych w zagranicznych bankach53. Proponowano także wprowadze-

nie kar dla instytucji finansowych, które prowadzą transakcje w imieniu Ban-

ku Centralnego Iranu. Projekt cieszył się dużym poparciem, jednak krytycy 

wskazywali, że jego wprowadzenie w życie byłoby poważnym błędem, tym 

bardziej że na 14 czerwca 2013 roku w Iranie zaplanowano wybory prezyden-

ckie. Rząd w Teheranie był przekonany, że celem sankcji jest jego obalenie, 

co usztywniało jego stanowisko. W związku z tym nowo wybrany prezydent 

miałby utrudnioną możliwość zgody na jakiekolwiek ustępstwa54. Ostatecznie 

3 czerwca 2013 roku Obama wydał dekret prezydencki (executive order) wpro-

wadzający sankcje na wszystkie zagraniczne instytucje finansowe prowadzące 

transakcje w rialach lub mające rachunki w tej walucie poza Iranem55. Wzywa-

51 A. Vaez, Iran’s Nuclear...
52 K. Katzman, Iran Sanctions, Congressional Research Service, 10 stycznia 2013, http://www.

fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf.
53 Ich wartość szacowano na 100 mld dol., były przechowywane głównie w euro. 
54 A. Vaez, Iran’s Nuclear...
55 Executive Order Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Iran Freedom 

and Counter-Proliferation Act of 2012 and Additional Sanctions with Respect to Iran, http://www.

treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_eo_06032013.pdf.
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no także państwa UE do podjęcia podobnych działań, mających na celu wyeli-

minowanie „luk” w sankcjach, dzięki którym Iran, prowadząc handel i opera-

cje finansowe z pomocą państw trzecich, unikał skutków restrykcji.

Warto jednak pamiętać także o militarnym czynniku współpracy między 

USA a UE. Wielka Brytania i Francja utrzymywały siły wojskowe w rejonie 

Zatoki Perskiej/Arabskiej i Morza Czerwonego. Były jednak zdecydowa-

nie niechętne perspektywie ewentualnego użycia siły. Do połowy 2013 roku 

nie odbyły się żadne oficjalne rozmowy między sojusznikami na temat moż-

liwości groźby ataku na Iran, gdyby sankcje nie odniosły pożądanego rezulta-

tu56. Ostatnia, dziesiąta od początku 2012 roku runda rozmów P5+1 z Iranem, 

zakończona 15 maja 2013 roku, również nie przyniosła konkretnych porozu-

mień, nie wyznaczono nawet daty kolejnego spotkania57.

13.6. Zakończenie

Na początku XXI wieku państwa europejskie prowadziły odmienną polity-

kę od Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Wynikało to z różnych narzę-

dzi, jakimi dysponowały. Nie powinno się także pomijać faktu, że celem Eu-

ropejczyków było nie tylko zatrzymanie jego programu nuklearnego, ale także 

uzyskanie korzystnych kontraktów naftowych i gazowych. Natomiast amery-

kański stosunek do Iranu bezsprzecznie zdominowany był racjami geostrate-

gicznymi. Poza tym wrogość Iranu do Stanów Zjednoczonych powodowała, 

że Waszyngton preferował stosowanie wobec Teheranu zdecydowanych środ-

ków nacisku. Kraje UE, długo próbując wynegocjować zatrzymanie wzboga-

cania uranu przez Iran w zamian za korzyści gospodarcze, kontestowały zasad-

ność amerykańskich założeń. Brak postępu w rozmowach spowodował jednak 

zmianę europejskiej taktyki.

UE, decydując się na wprowadzenie dotkliwych sankcji, dostosowała się 

do zasad polityki amerykańskiej. Zakładała ona, że sankcje doprowadzą do re-

zygnacji przez Iran ze wzbogacania uranu, co miało być warunkiem wstępnym 

do dalszych negocjacji. Stany Zjednoczone, organizując multilateralne dzia-

łania, udowodniły, że chcą uniknąć rozwiązań militarnych (jeszcze za rządów 

George’a W. Busha atak na Iran był rozważaną opcją). W połowie 2013 roku 

można było zgodzić się ze stwierdzeniem, że sankcje nie przyniosły oczekiwa-

nych rezultatów. W amerykańskim Kongresie coraz więcej zwolenników zy-

skiwała taktyka rozszerzenia sankcji. Niewątpliwie jednak od polityki solidar-

nej współpracy między sojusznikami będzie w dużym stopniu zależał rozwój 

wydarzeń w Iranie i w całym regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu.

56 R.M. Shelala II, B. Fite, N. Kasting, US and Iranian...
57 K. Katzman, Iran: U.S. Concerns and Policy Responses, CRS Report for Congress, 28 maja 2013, 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32048.pdf.
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W wyborach prezydenckich w Iranie, przeprowadzonych 14 czerwca 

2013 roku, wygrał Hasan Rowhani, duchowny i polityk, który w kampanii 

wyborczej prezentował się jako najbardziej reformatorski i pragmatyczny ze 

wszystkich kandydatów. Może to oznaczać nowe otwarcie w negocjacjach 

Zachodu z Iranem58. Ważną kwestią będzie zaproponowanie złagodzenia sank-

cji w zamian za konkretne zobowiązania Iranu. W tej kwestii współpraca Sta-

nów Zjednoczonych i Unii Europejskiej okaże się kluczowa. Wydaje się jed-

nak, że to Waszyngton, jako inicjator sankcji, będzie dyktował warunki, a rolą 

Europejczyków będzie koordynacja rozmów i proponowanie koncesji atrak-

cyjnych dla Teheranu.

58 S. Maloney, Why Rouhani Won – And Khamenei Let Him, „Foreign Affairs”, 17 czerwca 2013, 

http://www.foreignaffairs.com/articles/139511/suzanne-maloney/why-rouhani-won-and-kha-

menei-let-him?page=show.
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14.1. Wprowadzenie

Znamienny dla przełomu XX i XXI wieku optymizm wokół budowy wspól-

nej europejskiej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wydaje się 

dziś jedynie powiewem przeszłości, notabene rokującej obiecująco. Wprawdzie 

procesowi rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (European 
Security and Defence Policy) i wtedy nie szczędzono krytyki, jednak pochleb-

ne osądy zdawały się równoważyć te negatywne. Obok głosów wskazujących 

na polityczne niezdecydowanie i częstokroć pustą retorykę1, towarzyszącą za-

równo pierwszym misjom cywilnym i operacjom wojskowym przeprowadza-

nym pod egidą Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, jak i budowie 

unijnych zdolności cywilnych i wojskowych, można było spotkać i takie opi-

nie, według których integracja w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony stanowi-

ła zapowiedź wyłonienia się nowego supermocarstwa o świadomej wizji swego 

miejsca na arenie międzynarodowej2.

1 A. Toje, The Consensus Expectations Gap: Explaining Europe’s Ineffective Foreign Policy, „Securi-

ty Dialogue”, marzec 2008, t. 39, nr 1, s. 122.
2 Zob. S. Haseler, Super-State: The New Europe and Its Challenge to America, I.B. Tauris, London 

2004; T.R. Reid, The United States of Europe: The New Superpower and the End of American Su-
premacy, Penquin Books, New York 2004.
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Od 2011 roku w dyskursie wokół Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obro-

ny (WPBiO)3 trudno doszukać się przychylnych ocen. Pozytywne opinie to dzi-

siaj takie, które widzą w kryzysie libijskim szansę i nadzieję na obudzenie WP-

BiO z letargu. Dlatego warto zadać tu pytanie, czy Europa ze swoją polityką 

bezpieczeństwa i obrony rzeczywiście jest uśpiona, czy może rację mają ci, któ-

rzy twierdzą, że jej nieudolność wobec konfliktu libijskiego to oznaka zmierz-

chu WPBiO? Jeśli zaś słuszny jest bardziej optymistyczny scenariusz, czy móg-

łby zadziałać mechanizm analogiczny do tego z końca lat 90., kiedy to państwa 

europejskie, zyskawszy świadomość swojej niezdolności do powstrzymania 

konfliktów w najbliższym sąsiedztwie – na obszarze byłej Jugosławii – poczyni-

ły kroki ku wzmocnieniu współpracy w obszarze bezpieczeństwa i obrony? 

Na pewno zbyt wcześnie, by wyrokować w tej kwestii, jednak w ostatnich 

dwóch latach zaistniały przesłanki, które mogą wskazywać na kierunek ewo-

lucji nie tylko integracji europejskiej w obszarze bezpieczeństwa i obrony, 

ale i roli Sojuszu Północnoatlantyckiego we współczesnej architekturze bez-

pieczeństwa europejskiego. Co więcej, zgodnie z hipotezą wysuwaną w ni-

niejszym tekście, ostatnie przeobrażenia noszą znamiona przełomu, którego 

momentem kluczowym była reakcja państw członkowskich Unii na wydarze-

nia w Libii. Innymi słowy, konflikt w Libii, obnażając niesprawność unijnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony, stał się cezurą w rozwoju systemu bezpie-

czeństwa nie tylko europejskiego, ale i euroatlantyckiego. 

Diagnoza stanu, w jakim Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony znala-

zła się wiosną 2011 roku, to klucz do weryfikacji powyższej hipotezy. Szkopuł 

w tym, że porażki poniesione przez Unię w odpowiedzi na konflikt w Libii 

nie są efektem nagłych, nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych, tyl-

ko produktem idei wcielanych przez wiele lat, które legły u podstaw systemu 

bezpieczeństwa europejskiego. Nie wystarczy zatem przywołanie błędów po-

pełnionych przez państwa członkowskie w 2011 roku, a następnie wskazanie, 

jakie i na ile skuteczne działania naprawcze podjęto. Równie istotny, jako sło-

wo wstępu, okazuje się wgląd w reguły, mechanizmy, jak i założenia, na pod-

stawie których budowano Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony. 

14.2. Konceptualizacja europejskiego podejścia
do bezpieczeństwa

Fakt, że pod koniec lat 40. XX wieku wysiłki państw zachodnioeuropej-

skich skoncentrowane były na wyeliminowaniu groźby konfliktu we wza-

3 Mocą Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w wersji z Lizbony Europejską Politykę Bezpie-

czeństwa i Obrony określono mianem Wspólnej (ang. Common), zob. Wersja skonsolidowana 

TUE, Dz.Urz. UE C 83/13-45, 30 marca 2010.
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jemnych stosunkach, jest powszechnie znany. Wątpliwości nie wzbudza rów-

nież zależność pomiędzy ścisłą integracją a bezpieczeństwem, którą państwa 

założycielskie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali wyraźnie rozpoznawały. 

To powiązanie doczekało się w nauce o stosunkach międzynarodowych okre-

ślenia desekurytyzacja, którym Ole Waever, przedstawiciel szkoły kopenha-

skiej, nazwał proces stopniowego spychania na margines wzajemnych obaw 

związanych z bezpieczeństwem na rzecz korzyści, jakie może przynieść inte-

gracja4. Powodzeniu tego projektu miało sprzyjać szerzenie koncepcji pokojo-

wych czy też nawoływanie do wyrzeczenia się wojny w rozwiązywaniu sporów. 

Trudno jednak, by idee pokoju i stabilności – tak silnie akcentowane w re-

lacjach międzypaństwowych – pozostały bez wpływu na stosunek Unii Euro-

pejskiej do środków militarnych. Należy przy tym zaznaczyć, że wniosek ten 

dotyczy UE jako podmiotu, a nie jej poszczególnych państw członkowskich 

i ich samodzielnej polityki zagranicznej. Względy, o których mowa, przyczy-

niły się do ukształtowania Unii Europejskiej jako potęgi cywilnej (civilian 
power)5, czyli takiej, która oddziałuje na system międzynarodowy głównie 

za pomocą instrumentów ekonomicznych, finansowych i politycznych. Ter-

min ten dosadniej oddaje dopiero przeciwstawienie go mocarstwu wojskowe-

mu (military power), jakim w okresie zimnowojennym były Stany Zjednoczone 

czy Związek Sowiecki, wykazujące zdolność do użycia siły militarnej. 

Wizerunek organizacji budowanej na ideach pokoju i wykluczenia wojny 

we wzajemnych relacjach, przypieczętowany dodatkowo niepowodzeniami 

w budowaniu wspólnych struktur obronnych (projekt Europejskiej Wspól-

noty Obronnej poniósł fiasko), doprowadził do scedowania zadań związanych 

z bezpieczeństwem i obroną Wspólnot Europejskich na NATO. O ile jednak 

początkowo zależności militarnej od USA nie podważano, o tyle w obliczu 

wydarzeń lat 80. krytycyzm narastał. Obserwując wzrost zaangażowania USA 

na obszarach pozaeuropejskich czy zaostrzenie sytuacji po obu stronach że-

laznej kurtyny, w Europie dało się zauważyć nasilone obawy, że w razie wy-

buchu konfliktu globalnego to na Starym Kontynencie rozegrają się główne 

walki, USA zaś nie będą łączyć swojego bezpieczeństwa z losem państw za-

chodnioeuropejskich6. Głośny apel o zwiększenie samowystarczalności człon-

4 Za S. Hintermeier, Reconceptualization of External Security in the European Union since 1990, 

w: Globalisation and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century, 

H.G. Brauch i in. (red.), „Hexagon Series on Human and Environmental Security and 

Peace”, t. 3, Berlin, Heidelberg, New York 2008, s. 659. 
5 Pojęcie to sformułował François Duchêne w latach 70., zob. F. Duchêne, Europe’s Role in 

World Peace, w: R.J. Mayne (red.), Europe Tomorrow: Sixteen Europeans Look Ahead, Fontana, 

London 1972, s. 32–47. W literaturze polskiej tłumaczone bywa także jako „mocarstwo nie-

wojskowe”, zob. D. Milczarek, Rola międzynarodowa Unii Europejskiej jako „mocarstwa niewoj-
skowego”, „Studia Europejskie” 2003, nr 1.

6 Zob. R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 25–43.
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ków Wspólnot w sferze obronnej, wystosowany przez czołowego eksperta 

w dziedzinie stosunków międzynarodowych II połowy XX wieku, Hedly’ego 

Bulla, trafił wówczas na podatny grunt. Zadając kłam myśleniu o Europie Za-

chodniej jako przestrzeni pokoju i bezpieczeństwa – notabene określonym 

jako tylko życzeniowe – Bull wzywał jednocześnie do efektywnego czerpania 

z narodowych zdolności wojskowych7.

Dodatkowy bodziec do zawiązania współpracy w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i obrony w ramach Unii Europejskiej pojawił się po upadku Związku 

Sowieckiego. Ponieważ zmieniony kontekst bezpieczeństwa, w którym pań-

stwom przyszło funkcjonować, postawił sens istnienia NATO pod znakiem 

zapytania, równocześnie otworzył przed Unią oraz jej nową Wspólną Polityką 

Zagraniczną i Bezpieczeństwa szansę na wyjście z cienia. 

Dynamika integracji europejskiej w połączeniu z zagubieniem strategicz-

nym NATO wzmacniała poczucie pewności UE, jednocześnie rozluźniając 

więzi pomiędzy oboma podmiotami. Lata 90. upłynęły na próbach ponow-

nego ułożenia wzajemnych stosunków. Przypominało to jednak chaotyczne 

i doraźne balansowanie, brakowało zaś zdecydowanych kroków. Wydaje się, 

że konflikty na obszarze byłej Jugosławii, uzmysławiając niezdolność Unii 

do zdławienia zagrożeń w jej najbliższym sąsiedztwie, odegrały rolę swoistej 

terapii szokowej. Państwa członkowskie, zupełnie nieprzygotowane na czystki 

etniczne i poważne naruszenia praw człowieka w bliskim otoczeniu8, a jedno-

cześnie nieposiadające zdolności wojskowych wystarczających do zażegnania 

konfliktów, uprzytomniły sobie wreszcie potrzebę wzmocnienia współpracy. 

Szczyt Rady Europejskiej w Kolonii w czerwcu 1999 roku był wydarzeniem 

prawdziwie epokowym, ponieważ wówczas państwa Unii Europejskiej zdecy-

dowały się de facto na współdziałanie w kwestiach wojskowych. Rola ta wcześ-

niej zarezerwowana była wyłącznie dla NATO bądź innych, doraźnych poro-

zumień wielostronnych. Inauguracja Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa 

i Obrony, wyposażanej później w odpowiednie zdolności cywilne i wojskowe, 

od 2003 roku wykorzystywane do misji cywilnych i operacji wojskowych UE, 

była zatem oznaką niebagatelnych przeobrażeń.

W procesie kształtowania WPBiO nie uniknięto jednak istotnych błędów. 

Do najjaskrawszych należy przypadkowość w podejmowaniu decyzji, które za-

padają w oderwaniu od jasnej i spójnej koncepcji bezpieczeństwa. Wprawdzie 

Europejska Strategia Bezpieczeństwa przyjęta w 2003 roku9 miała zadośćuczy-

7 H. Bull, Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?, „Journal of Common Market Stu-

dies”, grudzień 1982, t. 21, nr 2, s. 163.
8 C.O. Meyer, E. Strickmann, Solidifying Constructivism: How Material and Ideational Factors 

Interact in European Defence, „Journal of Common Market Studies” 2011, t. 49, nr 1, s. 73.
9 Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska Strategia Bezpieczeństwa, Bruksela, 12 grudnia 

2003, http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf [dostęp 28 czerw-

ca 2013].
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nić niedostatkom koncepcyjnym, wyznaczając państwom członkowskim ramy, 

w obrębie których mogły się poruszać w realizacji wspólnej polityki zagranicz-

nej, nie udało się jednak odejść od doraźnego charakteru działań. Ten problem, 

a wraz z nim kilka innych trudności WPBiO, wymaga szerszego omówienia 

w kolejnej części tekstu.

Tymczasem warto zaznaczyć, że mimo błędów popełnionych przy budo-

waniu unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony niezaprzeczalnym sukcesem, 

jaki zdołano osiągnąć, było utrwalenie obecnych w procesie jednoczenia Euro-

py idei pokoju i stabilności pod postacią reguł, norm i struktur instytucjonal-

nych. W ciągu ostatnich 14 lat wypracowano aparat instytucjonalny i mechani-

zmy decyzyjne służące wdrażaniu i prowadzeniu WPBiO. Co istotne, udało się 

nawet wykształcić wzajemne zrozumienie i pozytywną identyfikację państw 

w kwestiach bezpieczeństwa. Pozostaje natomiast wątpliwość co do trwało-

ści tych dokonań. Porozumienie jako fundament procesu decyzyjnego, który 

wcześniej uchodził za przedmiot dumy wspólnotowej polityki zagranicznej, 

dziś zdaje się odchodzić do lamusa. Politykę bezpieczeństwa UE cechu-

je raczej kakofonia, nie zaś mówienie jednym głosem. Nasuwa się pytanie 

o przyczynę niekorzystnych zmian, skoro rozwój WPBiO w pierwszej dekadzie 

XXI wieku rysował się tak obiecująco. Co takiego ujawnił konflikt libijski, 

że obecny kryzys w polityce bezpieczeństwa i obrony UE przyrównuje się 

do tego, który zrodził się wokół konfliktu w Iraku w 2003 roku?

14.3. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w odwrocie. 
Słabości Unii Europejskiej w obliczu kryzysu

w jej najbliższym sąsiedztwie 

Symptomy spowolnienia aktywności w ramach polityki bezpieczeństwa 

i obrony, określonego nawet w środowiskach akademickich i politycznych 

„przemęczeniem WPBiO” (CSDP fatigue)10, pojawiały się jeszcze przed 2011 ro-

kiem, a więc przed wybuchem kryzysu w Libii. Od początku 2009 roku do po-

łowy roku 2012 zainicjowano tylko jedną misję cywilną, natomiast żadnej ope-

racji wojskowej. Taki przestój nie miał wcześniej miejsca11. Przekonującym, 

choć niewyczerpującym wyjaśnieniem wydaje się kryzys finansowy, a wraz 

10 Za N. Koenig, Libya: A Wakeup Call for CSDP?, TEPSA Brief, 15 marca 2012, s. 1, http://www.

tepsa.eu/download/TEPSA%20brief%20by%20Nicole%20Koenig%20March%202012%282

%29.pdf [dostęp 28 czerwca 2013].
11 Zob. Council of the European Union, Overview of the Missions and Operations of the European 

Union, czerwiec 2013, https://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations 

[dostęp 28 czerwca 2013].
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z nim miarowe zmniejszanie wydatków na obronność przez państwa człon-

kowskie UE12, a co za tym idzie – ostrożność przy inicjowaniu kolejnych ope-

racji wojskowych. 

Kryzys libijski zdawał się stwarzać doskonałą sposobność do przełamania 

impasu. Czego zatem – pytając za Svenem Biscopem – Unii zabrakło, by objąć 

kierownictwo nad zarządzaniem kryzysowym w najbliższym sąsiedztwie, sko-

ro miała autoryzację użycia siły w postaci rezolucji ONZ, prośbę o interwen-

cję skierowaną przez Ligę Państw Arabskich oraz jasność co do tego, że Stany 

Zjednoczone nie obejmą przywództwa?13 Co więcej, kryzys w Libii otwierał 

także możliwość zastosowania przez Unię całego spektrum instrumentów po-

lityki zagranicznej, począwszy od środków dyplomatycznych, poprzez wspar-

cie humanitarne i ochronę ludności, działania regulujące ruchy migracyjne, 

po misje cywilne i operacje wojskowe. O ile narzędzia dyplomatyczne i po-

moc humanitarną wdrożono bardzo sprawnie – kwota przekazana przez Komi-

sję Europejską i państwa członkowskie na pomoc humanitarną na 11 stycznia 

2012 roku wyniosła ponad 158 mln euro14 – o tyle decyzję o przeprowadzeniu 

misji cywilnej, w dodatku w obliczu niedoszłej do skutku operacji wojskowej, 

podjęto dopiero w maju 2013 roku15. 

Trudno powiedzieć, co stanowiło większy cios dla wiarygodności Unii Eu-

ropejskiej na arenie międzynarodowej: rozdźwięk pomiędzy czołowymi pań-

stwami UE na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wokół rezolucji nr 197316 

czy też krótkowzroczność w sformułowaniu mandatu planowanej, lecz niezre-

alizowanej operacji wojskowej EUFOR Libya. Krok Niemiec, które wstrzy-

mały się od głosu nad rezolucją dającą de facto podstawy do działań militar-

nych w obronie ludności cywilnej w Libii, odczytany został jako wymierzony 

„przeciwko Europie”17. W tym wypadku głosem „Europy” w Radzie Bezpie-

czeństwa mówiły Francja i Wielka Brytania, orędownicy interwencji. Niem-

12 Zob. C. Mölling, S.C. Brune, The Impact of the Financial Crisis on European Defence, Annex, 

Study, Directorate-General for External Policies of the Union, Directorate B, Policy Depart-

ment, kwiecień 2011, PE 433.830.
13 S. Biscop, J. Coelmont (red.), Europe Deploys towards a Civil-Military Strategy for CSDP, „Eg-

mont Paper”, czerwiec 2011, nr 49, s. 7, http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep49.pdf 

[dostęp 28 czerwca 2013]. 
14 European Commission, Humanitarian Aid and Civil Protection, Libyan Crisis, Facts & Figures, 

11 stycznia 2012, http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/libya_factsheet.pdf, s. 2 [dostęp 

28 czerwca 2013].
15 Decyzja Rady 2013/233/WPZiB z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie misji Unii Europejskiej doty-

czącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya), Dz.Urz. UE L 

138/15-18, 24 maja 2013.
16 United Nations Security Council, Resolution 1973 (2011) Adopted by the Security Council 

at its 6498th meeting, 17 marca 2011, S/RES/1973 (2011), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/

UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement [dostęp 1 lipca 2013].
17 Za P.M. Norheim-Martinsen, The European Union and Military Force. Governance and Strategy, 

Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. 182.
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cy, reprezentując pogląd odmienny, znalazły się w towarzystwie Rosji i Chin 

– państw, które również wstrzymały się od decyzji, choć z innych powodów. 

Przyrównanie rozbieżności wewnątrz Unii do rozłamu wokół wojny w Iraku 

nasuwa się samo, choć jeśli wziąć pod uwagę fakt, że niemiecka decyzja za-

padła na krótko przed wyborami samorządowymi i wyrażała raczej sceptycyzm 

niż sprzeciw, wnioski o pęknięciu w Unii mogą się wydać pochopne. 

Nawet gdyby jednak część winy za brak porozumienia odnośnie do rezo-

lucji zrzucić na karb czynników zewnętrznych – „prawdziwych warunków 

sztormowych”18, wobec których stanął rząd niemiecki – dalszy przebieg wy-

darzeń tym bardziej nie pomógł odzyskać „wspólnotowego” wizerunku poli-

tyki bezpieczeństwa i obrony. Przeciwnie, fiaskiem zakończyły się kwietnio-

we dyskusje nad przyjęciem planu operacyjnego dla działań humanitarnych, 

określonych jako EUFOR Libya. Szwecja – przejęta ryzykiem rozmycia gra-

nic pomiędzy wsparciem humanitarnym a zastosowaniem środków militar-

nych do tego celu – zablokowała proponowany przez Catherine Ashton po-

mysł autoryzacji działań UE bez konieczności oczekiwania na prośbę ONZ19. 

W konsekwencji na operację EUFOR Libya nałożono bezprecedensowe wręcz 

ograniczenia, uzależniając jej przeprowadzenie od aprobaty jednego z biur 

ONZ-owskich – OCHA (do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej)20. Pod-

miot ten nigdy zresztą się nie zwrócił o wysłanie EUFOR Libya. Dostawy po-

mocy humanitarnej – jak stwierdzono – mogły być skutecznie przekazywane 

za pomocą środków pozamilitarnych21. Takimi wyjaśnieniami ONZ de facto 

podważyło sensowność mandatu operacji, którego wąska formuła nie pozwala-

ła na wyjście poza wskazane w nim, a uznane za niepotrzebne, zadania. 

Lawina krytyki spadła również na słabości organizacyjno-instytucjonalne 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, wręcz wyeksponowane w trakcie 

kryzysu libijskiego. Choć propozycja rozmieszczenia jednej z dwóch czekają-

cych w pogotowiu unijnych grup bojowych (Battlegroups) zabrzmiała po raz ko-

18 Oprócz zbliżających się wyborów samorządowych w Niemczech wśród innych czynników, 

które mogły wpłynąć na brak poparcia dla rezolucji nr 1973, wskazuje się m.in. obawy, że 

podatnicy niemieccy sprzeciwią się finansowaniu działań WPBiO w obliczu wydatków po-

niesionych na zwalczenie kryzysu w strefie euro, japońskie tsunami oraz katastrofę atomową 

w Fukushimie, za C. Smith, EU–NATO Relations, Work Package 4 – Politics and Ideology, 

czerwiec 2011, s. 30, http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/83/81/PDF/EWP_politics_

ideology_Eu_NATO.pdf [dostęp 1 lipca 2013]. 
19 T. Vogel, Split over Military Mission to Deliver Aid, „European Voice”, 14 kwietnia 2011, http://

www.europeanvoice.com/article/imported/split-over-military-mission-to-deliver-aid/70808.

aspx [dostęp 1 lipca 2013].
20 Decyzja Rady 2013/233/WPZiB..., art. 1 ust. 1.
21 List Valerie Amos, podsekretarz generalnej Narodów Zjednoczonych do spraw Humani-

tarnych, do Catherine Ashton, 19 kwietnia 2011, http://www.bruxelles2.eu/zones/maghreb/

eufor-libya-la-reponse-de-lady-amos-ocha-a-lady-ashton-ue-document.html [dostęp 1 lipca 

2013].
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lejny, znów nie zdecydowano się na jej wcielenie. Ważną rolę odegrały wzglę-

dy polityczne – na czele jednej z grup bojowych stała Szwecja, choć równie 

istotne przeszkody tkwiły w czynnikach innego rodzaju, w tym głównie finan-

sowych. Utarte wezwanie „Korzystaj z nich bądź je strać” (Use it or lose it!) 
pobrzmiewało tym dosadniej, jako że grupy bojowe – choć gotowe do dzia-

łań od 2005 roku – nigdy nie zostały wysłane w miejsce konfliktu. Przyczy-

ny takiego stanu rzeczy leżą w obecnych zasadach korzystania z tego instru-

mentu, które faktycznie karzą aktywne państwa członkowskie, zobowiązując 

państwa-inicjatorów grup bojowych do pokrywania wszelkich kosztów zwią-

zanych nie tylko z ich utworzeniem i utrzymaniem w gotowości bojowej, ale 

i rozmieszczeniem. 

Krytyki nie szczędzono również Europejskiej Służbie Działań Zewnętrz-

nych (ESDZ) z wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bez-

pieczeństwa na czele – wydawałoby się nienarażonych na negatywne oceny 

przez sam fakt dopiero kilkumiesięcznego funkcjonowania. A jednak, w do-

datku nie bez racji, podnoszono nieudolność ESDZ oraz wysokiej przedsta-

wiciel w zapewnieniu spójności działań zewnętrznych Unii oraz efektywnego 

kierownictwa nad nimi22 – czynności, do których oba podmioty zostały powo-

łane. Co prawda żaden z nich nie był ani nie jest w mocy wpłynąć na decyzje 

polityczne państw członkowskich, niemniej jednak mogą pomagać w wypra-

cowaniu porozumienia poprzez prezentowanie państwom różnorakich opcji 

działania. Zaplecze analityczne Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 

jest na tyle profesjonalne, że szanse na przygotowanie szeroko akceptowanych 

rozwiązań – wspólnego mianownika – są realne. Poza tym przecież nawet brak 

zgody pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii wojskowych aspektów 

zarządzania kryzysowego nie determinuje porażki w odniesieniu do innych 

narzędzi polityki. Co więcej, poprzez umiejętną koordynację współpracy 

na poziomie międzyinstytucjonalnym, zarówno ESDZ, jak i wysoki przedsta-

wiciel mogą realnie zwiększyć spójność i szybkość działań w ramach polityki 

zagranicznej.

Sceptycyzm części państw członkowskich wobec ewentualnej operacji woj-

skowej, brak determinacji i woli politycznej do wypracowania porozumienia, 

niechęć do ponoszenia nakładów oraz towarzyszące im niepowodzenia orga-

nizacyjne i mankamenty współpracy międzyinstytucjonalnej nie pozostawia-

ły innego wyjścia jak przyjęcie scenariusza minimalistycznego zaangażowania 

WPBiO w Libii. Spotęgowało to nowy trend w unijnej polityce bezpieczeń-

stwa i obrony: operacja wojskowa inicjowana jest przez jedno państwo lub gru-

pę państw, dopiero później zaś poszerza się ją za pomocą instrumentów mię-

22 N. Koenig, The EU and the Libyan Crisis: In Quest of Coherence?, IAI Working Papers 11/19 

– lipiec 2011, http://www.cosv.org/download/centrodocumentazione/the%20EU%20and%20

the%20Libyan%20crisis.pdf, s. 13–14,[dostęp 2 lipca 2013].



265Losy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej...

dzynarodowych23. Mechanizm ten znalazł potwierdzenie w przypadku operacji 

w Mali, której impuls dała samodzielnie Francja. 

Przedstawione przyczyny nieskuteczności WPBiO wobec kryzysu libij-

skiego nie są wyłącznie efektem błędów popełnionych w 2011 roku. Tkwią 

znacznie głębiej – u samych podstaw tej polityki, której defekty konstruk-

cyjne przez lata jedynie utrwalano. W toku kryzysu w Libii z kolei wszystkie 

te mankamenty wyszły na światło dzienne, nie tylko obnażając nieporadność 

UE, ale równocześnie stanowiąc, zdaniem badaczy, ostatni dzwonek na wpro-

wadzenie zmian. Czy ich potrzebę odczuły również państwa członkowskie? 

Jeśli zaś tak, czy na tyle mocno, by zdobyć się na śmiałe – w odróżnieniu 

od płytkich – reformy? Odpowiedź na te pytania, połączona ze wskazaniem 

fundamentalnych słabości WPBiO, to przedmiot rozważań w kolejnej części 

tekstu. 

14.4. Polibijskie „działania naprawcze”:
reformowanie od podstaw? 

Zdaniem profesora Jolyona Howortha piętą achillesową Europy jest przy-

zwyczajenie do bycia zależnym od wsparcia finansowego Stanów Zjed-

noczonych, przekazywanego poprzez NATO. Howorth nieco uszczypliwie 

określa to jako tendencję do „jazdy na gapę”24. W konsekwencji wszelkich za-

biegów integracyjnych w łonie Unii Europejskiej dokonuje się przy ciągłym 

braku porozumienia pomiędzy Europą a USA co do tego, kto i w jakim za-

kresie powinien ponosić ciężar obrony Europy i obszarów sąsiadujących: UE 

czy NATO? Jako że prawdopodobieństwo wojskowego wycofania się USA 

z Europy wzrasta, oczekiwania odnośnie do przejmowania przez Unię odpo-

wiedzialności za reagowanie kryzysowe w jej sąsiedztwie zyskują na sile. Sy-

tuacja, w której USA pokrywają około 75% natowskich wydatków na obron-

ność25, staje się nie do przyjęcia. 

Natowska operacja w Libii wiosną 2011 roku – zdaniem Jolyona Howortha 

– miała nie tylko odwrócić tę tendencję, ale wręcz ustanowić nowy paradyg-

23 K. Rękawek, M. Terlikowski, EU CSDP in the Light of the Crisis in Mali, „Bulletin” (PISM), 

5 marca 2013, nr 22 (475), s. 2, http://www.pism.pl/publications/bulletin/no-22-475 [dostęp 

2 lipca 2013].
24 J. Howorth, CSDP and NATO Post-Libya: Towards the Rubicon?, „Egmont Security Policy 

Brief” 2012, nr 35, s. 1, http://www.egmontinstitute.be/papers/12/sec-gov/SPB35-Howorth.

pdf [dostęp 3 lipca 2013].
25 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wpływu kryzy-

su gospodarczego na sektor obrony w państwach członkowskich UE, (2011/2177(INI)), 

P7_TA(2011)0574, ust. 3.
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mat w stosunkach euroatlantyckich. Administracja Baracka Obamy forsowała 

ideę, by Europejczycy byli „przynajmniej uważani za tych, którzy przejmują 

prowadzenie”, rola Stanów Zjednoczonych zaś ograniczała się do „kierowania 

z tylnego siedzenia”26. Wydaje się, że ta „zamiana miejsc” stanowi nie lada 

wyzwanie zarówno dla Europejczyków, którzy muszą zaakceptować NATO 

bez przywództwa USA, jak i Amerykanów, uczących się działać z drugiego 

planu. Komunikat USA, by Europa zamiast odbiorcą bezpieczeństwa stała 

się jego dostawcą, choć według Jo Coelmonta i Maurice’a de Langlois głoś-

ny, w Unii Europejskiej wciąż zdaje się słabo słyszalny27. Dopóki zaś związki 

WSBiO z NATO nie zostaną wyklarowane, obu podmiotom grozi utknięcie 

zarówno w impasie konceptualnym, jak i operacyjnym.

Położenia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony – już i tak trud-

nego – z pewnością nie łagodzi obniżanie przez państwa członkowskie UE 

wydatków na obronność do tego stopnia, że żaden z europejskich członków 

NATO nie realizuje wymaganego przez Sojusz progu 3%28. Jedynym antido-

tum, które w rezultacie kryzysu finansowego leży w zasięgu państw członkow-

skich UE, wydają się działania w kierunku swoistej konsolidacji przemysłów 

obronnych państw UE, a więc specjalizacji zadaniowej, łączenia niektórych 

funkcji i zasobów wojskowych oraz wzajemnego korzystania z nich (pooling 
and sharing). 

Choć impuls ku temu przyszedł już w 2010 roku podczas nieformalnego 

spotkania ministrów obrony państw UE w Gandawie, dopiero po niepowodze-

niach WPBiO w Libii liczba inicjatyw w tym zakresie wzrosła. Na przykład 

spotkanie Rady do spraw Zagranicznych w grudniu 2011 roku zaowocowało 

wskazaniem konkretnych priorytetów w zakresie łączenia zasobów, stwier-

dzonych między innymi na podstawie analizy istotnych luk wynikłych w toku 

operacji WPBiO. Na liście znalazło się między innymi tankowanie samolotów 

podczas lotu czy pozyskiwanie usług satelitarnych na potrzeby sił zbrojnych29. 

O ile spotkania w Radzie służą mobilizacji państw członkowskich do działania, 

o tyle rezolucje Parlamentu Europejskiego – jak ta dotycząca wpływu kryzysu 

gospodarczego na sektor obrony w państwach członkowskich Unii z grudnia 

26 J. Howorth, CSDP and NATO..., s. 2.
27 J. Coelmont, M. de Langlois, Recalibrating CSDP–NATO Relations: The Real Pivot, „Egmont 

Security Policy Brief” 2013, nr 47, s. 1, http://www.egmontinstitute.be/papers/13/sec-gov/

SPB47.pdf [dostęp 5 lipca 2013].
28 Zob. dane dotyczące wydatków państw europejskich na 2012 r. określone jako udział PKB, 

przygotowane przez Stockholm International Peace Research Institute, The SIPRI Mili-

tary Expenditure Database, http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+milex+data+1988-

2012+v2.xlsx [dostęp 5 lipca 2013].
29 Council of the European Union, Council Conclusions on Common Security and Defence Policy, 

3130th Foreign Affairs Council Meeting, Brussels, 1 grudnia 2011, s. 4, http://www.consilium.

europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126504.pdf [dostęp 5 lipca 2013].
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2011 roku30 – podobny przekaz kierują nie tylko w odniesieniu do państw, 

ale i instytucji UE. Mimo jednak coraz większej dynamiki działań w zakre-

sie łączenia zasobów wojskowych państw członkowskich nie doszło jeszcze 

do przełomu. Apetyt na znaczące zmiany zaostrzało planowane na grudzień 

2013 roku posiedzenie Rady Europejskiej, poświęcone WPBiO. 

Niskie nakłady na obronność idą w parze z ograniczoną wolą polityczną 

państw do angażowania się militarnie poza granicami Europy, choć w rzeczy-

wistości trudno określić, co stanowi przyczynę, a co skutek. Brak woli poli-

tycznej nie musi ponadto wynikać z obostrzeń budżetowych, lecz także ba-

gatelizowania zagrożeń i konfliktów poza Europą. Bezpośrednim skutkiem 

niedostatku wystarczająco silnej woli politycznej z kolei jest nieobecność wi-

zji strategicznej WPBiO. Do tej pory politykę tę uaktywniano doraźnie, bez 

wskazania, co Unia chce osiągnąć w świecie. Decyzje o rozpoczęciu misji cy-

wilnych i operacji wojskowych do dziś motywowane są potrzebą chwili. Kwe-

stię rozpoczęcia każdej kolejnej operacji rozstrzyga się w Unii od początku, 

od pytań, czy Europa powinna się angażować w rozwiązanie danego konflik-

tu, czy też nie jest to konieczne. WPBiO natomiast, skoro określana mianem 

polityki, powinna być instrumentem formułowania strategicznych orientacji 

szerszej polityki zagranicznej. Zamiast tego cechuje ją pasywność i, przy naj-

bardziej optymistycznym scenariuszu, zdolność do reagowania na wydarzenia 

bieżące, w dodatku opieszałego. 

Nieodzowna stała się zatem debata na temat realnych ambicji i celów 

WPBiO. Co więcej, jak trafnie dostrzegł Giovanni Faleg, miarą sukcesu tej 

polityki powinny być jasno formułowane i jednakowo rozumiane oczekiwania 

wobec niej. Jeśli za górny pułap aspiracji państw względem integracji w za-

kresie bezpieczeństwa i obrony przyjąć cywilne zarządzanie kryzysowe i trak-

tować WPBiO jedynie jako jeden z mechanizmów koordynacyjnych działań 

zewnętrznych – nie zaś w kategoriach autentycznej polityki – wówczas okazu-

je się, że sytuacja WPBiO nie może budzić tak negatywnych emocji. Logika 

ta nie sprawdza się jednak w przypadku, gdy poprzeczka postawiona jest wy-

żej. Jeśli Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony ma być „ramieniem bez-

pieczeństwa”, za pomocą którego Unia realizuje swoje globalne ambicje, wów-

czas poprzestawanie na tzw. miękkim – pozamilitarnym – bezpieczeństwie 

to za mało31.

Surowa krytyka postawy Unii Europejskiej wobec kryzysu w Libii ożywiła 

zatem dyskusje od pewnego czasu wyciszone. Tym samym wspomniane kwe-

stie konsolidacji potencjałów obronnych czy też wątpliwości w odniesieniu do 

30 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. ...
31 G. Faleg, Castles in the Sand: Mali and the Demise of the EU’s Common Security and Defence Po-

licy, EU Foreign Policy, CEPS Commentary: Thinking ahead for Europe, 28 stycznia 2013, 

http://www.ceps.eu/book/castles-sand-mali-and-demise-eu%E2%80%99s-common-securi-

ty-and-defence-policy [dostęp 5 lipca 2013]. 
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użycia grup bojowych nabrały rozpędu, przynajmniej na poziomie dyskursu. 

W debatę wpisał się również problem wizji strategicznej Wspólnej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony, roztrząsany podczas rozmów dotyczących euro-

pejskiej strategii globalnej oraz białej księgi na temat obronności UE. Celem 

dokumentu, który taką wizję by uosabiał, jest przede wszystkim aktualizacja 

dotychczas obowiązującej Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 roku. 

Rok 2013 przebiega pod znakiem dyskusji na ten temat zarówno wśród polity-

ków32, jak i naukowców33. Wprawdzie na chwilę obecną trudno wyobrazić sobie 

autentyczną, europejską księgę spajającą przemysł obronny państw członkow-

skich i pobudzającą WPBiO, jednak współpraca pomiędzy państwami człon-

kowskimi, jak chociażby wspólny projekt czterech europejskich think tanków: 

hiszpańskiego, polskiego, szwedzkiego i włoskiego, nad którym pieczę objęli 

ministrowie spraw zagranicznych tych państw, skłania do optymizmu. 

Co więcej, skala zmian odzwierciedlonych uaktualnioną wizją strategiczną 

może się okazać szeroka i prowadzić nawet do ustanowienia nowego modelu 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Dyskusje wokół unijnej białej 

księgi na temat bezpieczeństwa i obronności wskazują na stopniową gotowość 

państw do rezygnacji z podejścia oddolnego w kreowaniu WPBiO na rzecz od-

górnego kierowania – jak można się spodziewać również spójnego i skoordy-

nowanego – polityką zapowiadającą się na rzeczywistą, a nie istniejącą jedynie 

z nazwy. 

Obok odnowy WPBiO na poziomie konceptualnym najbardziej widoczne 

i obiecujące zmiany na polu bezpieczeństwa i obrony po niepowodzeniach 

w Libii niosą nowe misje cywilne i operacje wojskowe zainicjowane w latach 

2012–2013. Swoisty zryw przejawia się trzema nowymi misjami cywilnymi 

rozpoczętymi w 2012 roku, a dotyczącymi: ochrony lotnictwa w Sudanie Połu-

dniowym – EUAVSEC – South Sudan, budowania zdolności morskich w Rogu 

Afryki – EUCAP NESTOR oraz misji w dziedzinie WPBiO w Nigrze – EUCAP 
Sahel Niger. 22 maja 2013 roku ustanowiono również unijną misję w Libii 

(EUBAM Libya), obejmującą pomoc władzom libijskim w zintegrowanym za-

rządzaniu granicami. Ponadto w 2013 roku Unia Europejska rozpoczęła misję 

szkoleniową w Mali, która zyskała znacznie szersze poparcie niż ta w Libii, 

choć niekoniecznie przekuło się ono w pomoc materialną państw. Właściwe 

działania wojskowe wymagające większych nakładów aniżeli misja szkolenio-

wa przeprowadziła Francja, unilateralnie, choć uzyskując wsparcie niektórych 

państw członkowskich. Wspólnej inicjatywy europejskiej zabrakło natomiast 

po raz kolejny, dlatego wzmożona aktywność pod egidą WPBiO nie pozwa-

32 Zob. transmisję posiedzenia Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony wspólnie z Komisją Spraw 

Zagranicznych Parlamentu Europejskiego 21 lutego 2013, godz. 10.15–12.47, http://www.

europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130221-1000-COMMITTEE-

AFET-SEDE [dostęp 5 lipca 2013].
33 European Global Strategy, http://www.euglobalstrategy.eu/ [dostęp 6 lipca 2013].
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la na pozytywne wnioski odnośnie do rozwoju jej wojskowej płaszczyzny oraz 

ewolucji stanowisk państw wobec problemu użycia siły. Na chwilę obecną 

przestój w zakresie operacji wojskowych – od końca 2008 roku nie wszczęto 

żadnej nowej – uprawnia do twierdzeń o skłanianiu się Unii w kierunku misji 

cywilnych i humanitarnych.

Na korzyść UE przemawia natomiast fakt, że zarówno misja w Mali, jak 

i w Nigrze stanowią element strategii wobec regionu Sahelu, przyjętej w toku 

wydarzeń libijskich w marcu 2011 roku34. Podobnie rzecz się ma z działania-

mi podejmowanymi w Rogu Afryki, również wpisanymi w szersze ramy stra-

tegiczne zakreślone przez Radę w listopadzie 2011 roku35. Co istotne, polityka 

UE wobec Sahelu ma charakter całościowy i zakłada harmonizację wszystkich 

instrumentów leżących w dyspozycji UE, począwszy od pomocy rozwojowej, 

skończywszy na elementach wojskowych. Jak słusznie twierdzą czołowi ba-

dacze i analitycy europejskiej sceny bezpieczeństwa, gwarancją efektywności 

działań w zakresie WPBiO jest współgranie środków wojskowych z instru-

mentami pozamilitarnymi. Sama interwencja wojskowa nie przyniesie oczeki-

wanych efektów, rezygnacja z niej zaś na przykład w sytuacji, gdyby wojują-

cym dżihadystom zezwolić na marsz na Bamako, sprowadziłaby całą strategię 

do pozycji nic nieznaczącego dokumentu36.

Co ciekawe, wgląd w misje WPBiO w ostatnich dwóch latach pozwala za-

obserwować trend w postaci wzrostu aktywności mniejszych państw człon-

kowskich UE. Według corocznych „kart wyników” opracowywanych przez 

paneuropejski think tank – European Council on Foreign Relations (ECFR), 

w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym na pozycji lidera co-

raz częściej znajdują się państwa małe, takie jak Austria, Belgia, Estonia 

czy Irlandia37. Maleje zaś liczba małych państw, które według ECFR „próżnują” 

(slacker) w obszarze WPBiO38. Coraz częściej po państwach tych spodziewać 

się można zdolności do inicjowania działań oraz chęci do obejmowania kierow-

nictwa, choć oczywiście trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek operację wojsko-

34 European External Action Service, Strategy for Security and Development in the Sahel, http://

www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf [dostęp 4 lipca 2013].
35 Council of the European Union, Council Conclusions on the Horn of Africa, Brussels, 14 listopa-

da 2011, 16858/11.
36 R. Coolsaet, S. Biscop, J. Coelmont, Mali: Another European Intervention without the EU?, 

„Egmont Security Policy Brief 2013, nr 42, s. 3, http://www.egmontinstitute.be/papers/13/

sec-gov/SPB42-Mali.pdf [dostęp 5 lipca 2013].
37 J. Vaïsse, S. Dennison i in., European Foreign Policy Scorecard 2013, European Council 

on Foreign Relations, styczeń 2013, s. 139, http://ecfr.eu/page/-/ECFR73_SCORECARD_

2013_AW.pdf [dostęp 5 lipca 2013].
38 Por. pozycję zamieszczoną w poprzednim przypisie z J. Vaïsse, H. Kundnani i in., European 

Foreign Policy Scorecard 2012, European Council on Foreign Relations, styczeń 2012, 

s. 139–140, http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR_SCORECARD_2012_WEB.pdf [dostęp 8 lip-

ca 2013].
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wą bez zasobów Francji czy Wielkiej Brytanii. Wziąwszy pod uwagę fakt, że 

problem nie zawsze leży w niedostatku potencjału wojskowego, ale niejedno-

krotnie w braku woli politycznej oraz przywództwa, ożywiona aktywność ma-

łych państw może się okazać nieoceniona.

Wydarzenia w Libii w 2011 roku sprowokowały również dyskusje na te-

mat roli Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie i jej sąsiedztwie. NATO, 

choć skuteczne w natychmiastowym zainicjowaniu operacji w Libii wiosną 

2011 roku, z kryzysu libijskiego również nie wyszło bez szwanku. Co praw-

da przeprowadziło operację, lecz dokonało tego przy sprzeciwie połowy jego 

członków. Z pewnością nie wydaje się więc skuteczną przeciwwagą dla niepo-

radnej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 

Kryzys w Libii pokazał, że współpraca pomiędzy UE a NATO jest nieod-

zowna, podobnie jak ponowne ułożenie wzajemnych stosunków. Żadna z tych 

organizacji nie upora się z problemami bezpieczeństwa samodzielnie, tym bar-

dziej że w większości obie mają tych samych członków: zasoby więc wędrują 

do każdej z nich z tej samej puli, co jest szczególnie istotne w obliczu cięć 

w budżetach przeznaczonych na obronność. Relacje ze Stanami Zjednoczony-

mi przestają być definiowane w kategoriach historycznych bądź geograficznej 

lokalizacji – ewoluuje tym samym pojęcie atlantycyzmu. Charakteryzowany 

de facto przez gotowość i zdolność do współpracy Europy z USA wymaga 

od obu stron pragmatycznej współpracy, jak choćby zdolności do wysłania od-

działów wojskowych i wyposażenia ich na potrzeby wspólnie prowadzonych 

operacji, tak jak w przypadku działań w Libii. 

14.5. Zakończenie 

Zaczynając od mankamentów organizacyjno-instytucjonalnych Wspólnej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, poprzez niezgodę pomiędzy pań-

stwami członkowskimi w odniesieniu do realnej oceny zagrożeń i możliwości 

użycia siły – kwestii tak fundamentalnych, po głęboko zakrzepłe chybione 

mechanizmy, na podstawie których współpraca w tym zakresie od początku 

jest budowana – wszystkie te słabości reakcja Unii na konflikt w Libii od-

słoniła. Wprawdzie nie oznacza to, że wcześniej ich nie dostrzegano, jednak 

wiosną 2011 roku ukazały się w pełnej krasie, zadając jednocześnie kłam ja-

kimkolwiek optymistycznym scenariuszom dotyczącym przyszłości integracji 

europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. 

Wydaje się, że tylko tak silny wstrząs mógł sprowokować ewentualne dzia-

łania naprawcze. I tak też się stało. Dynamika zmian w łonie WPBiO – choć 

nie ich skala – jest imponująca. Na poziomie dyskursu tlące się do niedaw-

na idee, takie jak konsolidacja części potencjału wojskowego, praca nad wizją 
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strategiczną WPBiO, nowe inicjatywy typu Weimar Plus39 czy dążenie do po-

nownego ułożenia stosunków z NATO zdają się nabierać rozpędu. Są i inne 

przeobrażenia, które osiągają materialny wymiar, a wśród nich cztery nowe 

misje cywilne pod egidą WPBiO, zespalanie zagadnień bezpieczeństwa i obro-

ny z celami szerszej polityki zagranicznej UE, projekty łączenia potencjału 

realizowane poprzez Europejską Agencję Obrony czy wreszcie wzrost aktyw-

ności małych państw UE. Wielość inicjatyw potwierdza prawdziwość przyję-

tej w niniejszym tekście hipotezy, jakoby ostatnie przeobrażenia nosiły zna-

miona zwrotu w europejskiej integracji w obszarze bezpieczeństwa i obrony, 

któremu impuls dała nieudolna reakcja państw członkowskich UE na wyda-

rzenia w Libii. 

Ten pozytywny obraz zakłóca jednak obawa co do gruntowności przeobra-

żeń. Brak nowej operacji wojskowej na liście działań WPBiO w ciągu ostat-

nich pięciu lat świadczyć może o powierzchowności zmian, która nie prowadzi 

do rozwiązania problemów o newralgicznym charakterze, tylko oddala okazję 

do krytycznej oceny Unii Europejskiej, a co za tym idzie, dokonania auten-

tycznych reform. Jeśli prawdą jest, że UE zawęża swoje pole działania do mi-

sji cywilnych i humanitarnych, wówczas prawdziwy staje się również wnio-

sek o rezygnacji UE z ambicji globalnych oraz funkcjonowaniu w zaślepieniu 

z przekonaniem, że Stany Zjednoczone bądź NATO przy każdym wezwaniu 

przyjdą z pomocą. Brak zdecydowania na rozstrzygnięcie losu grup bojowych 

dodatkowo pogłębia niepokój. O ile zatem konflikt w Libii stał się cezurą 

w rozwoju systemu bezpieczeństwa europejskiego, o tyle dopiero najbliższe 

lata pokażą doniosłość niedawno rozpoczętych przekształceń. 

39 Inicjatywa grupująca państwa Trójkąta Weimarskiego wraz z Hiszpanią i Włochami zawią-

zana w kwietniu 2010 r. z zamiarem ożywienia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 

UE. Wśród propozycji ministrów spraw zagranicznych państw grupy znajduje się m.in. po-

wołanie stałego, centralnego dowództwa operacyjnego UE oraz modyfikacja struktury grup 

bojowych rozszerzonych o elementy cywilne. R. Domisiewicz, A Giant with Feet of Clay? The 
EU’s Ability to Develop Capabilities for Civilian Crisis Management, „Romanian Journal of Euro-

pean Affairs” 2012, t. 12, nr 4, s. 16.
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Grupa Bilderberg jako forma
współpracy transatlantyckiej

Dominika Urszula Popielec

15.1. Wprowadzenie

Mówiąc o Grupie Bilderberg jako pewnego rodzaju współpracy, zasad-

ne jest odwołanie się do pojęcia samej współpracy w celu zrozumie-

nia charakteru i specyfiki tego forum. Mianowicie jedna z definicji podaje, 

że „współpraca to inaczej współdziałanie, zdolność tworzenia więzi i współ-

działania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych 

celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązy-

wania problemów”1. Inna definicja podaje znaczenie słowa współpraca w od-

niesieniu do „działalności prowadzonej wspólnie przez jakieś osoby, instytu-

cje lub państwa”2. Poniższe rozważania mają na celu uchwycenie pierwiastka 

wspólnego działania Europy i Ameryki wobec zaistniałych problemów oraz 

stabilizacji ładu międzynarodowego. Przywołane w tym miejscu pojęcie ładu 

międzynarodowego należy rozumieć, za profesorem Markiem Pietrasiem, jako 

„zespół struktur, mechanizmów, rozkładu sił, podmiotów i ich interesów, war-

tości itp., określających kształt i funkcjonowanie środowiska międzynarodowe-

go w danym okresie. Jest to sposób jego zorganizowania, określający warunki 

współżycia uczestników stosunków międzynarodowych, zwłaszcza państw”3. 

Pojawia się zatem problem do dyskusji, dotyczący miejsca i roli Grupy 

1 Definicja zaczerpnięta z http://www.synonimy.proffnet.com/wspolpraca.html [dostęp 

29 czerwca 2013].
2 Definicja zaczerpnięta z http://synonim.compelo.com/wspolpraca.html [dostęp 29 czerwca 

2013].
3 M. Pietraś, Pozimnowojenny ład międzynarodowy, w: M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki 

polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 295,
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Bilderberg w ładzie międzynarodowym. Istotą poniższych refleksji jest od-

powiedź na pytanie, czy Grupa Bilderberg może być uznana za jedną z form 

współpracy transatlantyckiej. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to czy można 

zarysować specyfikę tej współpracy, a także jej obszary? Kontynuując wątek, 

można również zapytać o uczestników tej współpracy oraz ich wpływ na kształt 

dyskursu. 

15.2. Idea i organizacja

Pomysłodawcą i jednym z organizatorów Grupy Bilderberg był polski po-

lityk Józef Hieronim Retinger, który aktywnie działał na rzecz integracji 

kontynentu i przyczynił się do upowszechniania tego wątku w dyskursie poli-

tyków europejskich. Pokłosiem jego przedsięwzięć o charakterze proeuropej-

skim były na przykład Kongres Haski, Niezależna Liga Współpracy Gospo-

darczej oraz Ruch Europejski. Politycy europejscy dostrzegali zaangażowanie 

Retingera na rzecz integracji oraz jego umiejętności organizacyjne, co w przy-

szłości przyczyniło się do ich akceptacji nowej, szerszej idei współpracy, jaką 

miała realizować Grupa Bilderberg.

Sytuacja międzynarodowa, w jakiej narodziła się w głowie Józefa Retinge-

ra myśl o zacieśnieniu współpracy transatlantyckiej, wbrew pozorom sprzyja-

ła takiej inicjatywie. Mimo punktu kulminacyjnego zimnej wojny, trwających 

działaniach militarnych w Korei i w Indochinach oraz zachowania dużego dy-

stansu w stosunkach amerykańsko-europejskich Retinger był zdecydowany 

ocieplić relacje. W jego opinii „Parę lat temu większość ważnych osób czu-

ła zaniepokojenie z powodu narastającej nieufności do Ameryki, która zama-

nifestowała swoją obecność w Europie Zachodniej, oraz równoległej podob-

nej nieufności Ameryki do Europy Zachodniej. To odczucie spowodowało 

znaczne obawy po dwóch stronach Atlantyku i w 1952 roku poczułem, że były 

to jedne z pierwszych znaczeń, dla których należy usunąć podejrzliwość, nie-

ufność, brak wiary i połączenie z niebezpieczeństwem powojennej współpracy 

między aliantami”4. 

Retinger poszukiwał rozwiązań, które uniemożliwią pogorszenie sytuacji 

politycznej. Mając doświadczenie z czasów II wojny w umacnianiu dobrych 

relacji lub budowaniu nowych, postanowił również w tym przypadku odwołać 

się do stworzenia pewnego grona osób, które byłoby odpowiedzialne za współ-

pracę i utrzymywanie dobrych kontaktów. Chociaż te plany wydawały się nie-

co mgliste i mogły być niezbyt atrakcyjne, spotkały się jednak z dużym za-

interesowaniem. Swoje sugestie dotyczące zorganizowania nieoficjalnych 

4 J. Retinger, The Bilderberg Group, 1956, s. 1.
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i prywatnych spotkań, aby przedyskutować wszelkie napotykane trudności 

i niebezpieczeństwa, przedstawił Retinger trzem przyjaciołom: księciu Bern-

hardowi, doktorowi Paulowi Rijkensowi i Paulowi van Zeelandowi5. Zdaniem 

Retingera te spotkania gromadziłyby wpływowych i niezawodnych ludzi, 

którzy szanowaliby pracę na polu stosunków międzynarodowych, a ich oso-

biste kontakty i publiczna działalność pomogłyby „uspokajać” wszelkie trud-

ności6. Wysłuchawszy rad najbliższego kręgu zainteresowanych tym pomy-

słem, Retinger postanowił pozyskać inne ważne osoby z życia publicznego. 

Wśród następnych uczestników tych konsultacji znaleźli się: Hugh Gaitskell 

z Partii Pracy, sir Colin Gubbins, Ole Bjørn Kraft z duńskiej Konserwatywnej 

Partii Ludowej, Guy Mollet, doktor Rudolf Mueller, Antoine Pinay, Panayo-

tis Pipinelis, burmistrz Hamburga Max Brauer, ambasador Pietro Quaroni oraz 

Alcide de Gasperi7. 

Z argumentacji Retingera wynikało, że polepszenie relacji między Euro-

pą i Ameryką nie powinno się odbywać w atmosferze rozgłosu czy propagan-

dy, ale przy wzajemnym zrozumieniu i dobrej woli osób zajmujących wyso-

kie pozycje w swoim kraju, które bezpośrednio wpływają na rzeczywistość8. 

Retinger kontynuował, dlaczego taka formuła spotkań byłaby odpowiednia. 

Mianowicie na oficjalnych zjazdach międzynarodowych, w których uczestni-

czą reprezentatywni eksperci i urzędnicy, istnieją trzy możliwości do dyskusji. 

Po pierwsze, z obawy przed nietaktem przedstawiciele omówią tylko proble-

my, a nie ich wzajemne reakcje na te problemy wywołane wśród państw za-

chodnich. Po drugie, uczestnicy są „przeładowani” informacjami i uwagami 

praktycznymi, co uniemożliwia poruszenie podstawowych wątków dyskusji. 

Po trzecie, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie, sytuacja może być nie-

korzystna, co jest nieuniknione w takich okolicznościach9. Z drugiej strony 

podczas międzynarodowych spotkań, w których udział biorą przedstawiciele 

kilku państw, nie wszystkie kraje mają okazję dyskutować o wzajemnie po-

wiązanych problemach, ponieważ nie ma odpowiedniej reprezentacji do zaak-

centowania postaw poszczególnych krajów. 

Do początkowych rozmów na temat potrzeby zorganizowania takiej gru-

py Retinger zaprosił ludzi, którym bardzo bliska była integracja europejska. 

Co więcej, skutecznie przekonał swoje grono do poprawy relacji z Ameryka-

nami. W spotkaniach poprzedzających pierwszą konferencję w 1954 roku na-

wiązano wiele obiecujących kontaktów, urządzano również zebrania i konsul-

tacje w celu wyjaśnienia niedomówień oraz ugruntowania pozycji przyszłej 

Grupy Bilderberg. Celem spotkań nie było tworzenie ugrupowania politycz-

5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże.
9 Tamże.
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nego, lecz wyważenie w ocenach sytuacji i „wygładzenie” trudności pomię-

dzy krajami, co zaowocowałoby znalezieniem wspólnego podejścia na gruncie 

politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym. Co więcej, zadaniem 

spotkań nie jest działanie bezpośrednie, ale zwrócenie uwagi innym istnieją-

cym organizacjom na podejmowane kwestie. W tym przypadku rządy krajów, 

z których pochodzą uczestnicy spotkań, milcząco zgadzają się z takim podej-

ściem do problemów10. 

Zanim doszło do właściwej konferencji Grupy Bilderberg, tzw. oryginalny 

skład11 prowadził wiele rozmów zarówno w Europie, jak i w Ameryce. Pierw-

sze spotkanie odbyło się już 25 września 1952 roku w Paryżu, gdzie dyskuto-

wano na temat ówczesnych relacji międzynarodowych. Dostrzeżono, że sto-

sunki ze Stanami Zjednoczonymi wymagają większej uwagi i poprawy relacji. 

Postanowiono zaangażować w ten projekt więcej osób i państw oraz poczekać 

na rezultaty tej współpracy. Wraz z van Zeelandem Retinger postanowił utwo-

rzyć podobną grupę w USA, co spotkało się z ogólną aprobatą. W oczach am-

basadora Quaroniego to właśnie Retinger nadawał ton obradom, proponował 

różne rozwiązania, a także jako jedyny wnikliwie przeanalizował relacje euro-

pejsko-amerykańskie12.

Dwa następne spotkania odbyły się w domu Zbigniewa Morawskiego, 

przy ulicy Christophe-Colomb w Paryżu13, a w listopadzie 1952 roku Retin-

ger, książę Bernhard i van Zeeland udali się do Stanów, aby zainteresować 

tamtejszych polityków swoim pomysłem. Książę, cieszący się dużą sympatią 

w Stanach, skutecznie pozyskał poparcie swego „starego” przyjaciela Waltera 

Bedella Smitha, dyrektora CIA, który rekomendował do grupy amerykańskiej 

Johnsona i Colemana14. Następny rok to rozwijanie współpracy na gruncie 

amerykańskim i pozyskanie takich zwolenników jak nowo wybrany prezydent 

Dwight Eisenhower, John Coleman, Joseph Johnson15 oraz Averell Harriman. 

Po zebraniu odpowiedniego zespołu ustalono szczegóły pierwszego spotkania 

stron europejskiej i amerykańskiej. 

Przy doborze składu konferencji ważna była różnorodność jej uczestników, 

co w zamyśle inicjatora forum miało się przyczynić do wieloaspektowej debaty 

i wypracowania porozumienia. Z tego względu zaproponowano podział gości 

na jedną trzecią polityków, jedną piątą ludzi biznesu i związków zawodowych, 

10 Tamże, s. 2.
11 Należeli do niego sam Retinger, książę Bernhard, Hugh Gaitskell, Colin Gubbins, Guy Mol-

let, Rudolf Mueller, Antoine Pinay, Panayotis Pipinelis, Paul Rijkens i Paul van Zeeland. 

Tamże, s. 3.
12 Na podstawie przytoczonej wypowiedzi Pietra Quaroniego zamieszczonej w J. Pomian, Józef 

Retinger. Życie i pamiętniki pioniera jedności europejskiej, Pavo, Warszawa 1994, s. 234.
13 Tamże, s. 230.
14 H. Duthel, The Bilderberger Group – Saviors or Destroyers?, Lulu.com 2008, s. 48.
15 Dyrektor Carnegie Foundation.
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a pozostałą część mieli stanowić intelektualiści, eksperci i inni liderzy opinii 

publicznej. Pierwszym istotnym kryterium doboru uczestników była ich bez-

względna uczciwość osobista i polityczna, drugim wpływowa pozycja w śro-

dowisku krajowym i międzynarodowym. Ponadto miały to być osoby budzące 

zaufanie i niekierujące się uprzedzeniami nacjonalistycznymi oraz wrażliwe 

na problemy społeczne16. Przy czym zaproszenie uczestników nie wypłynie 

ze strony formalnej, lecz od organizatorów konferencji. Co więcej, zamiast 

oficjalnych uchwał delegaci zaprezentują wnioski i spostrzeżenia wynikające 

z dyskusji.

Mimo nieformalnego charakteru spotkań należało ustalić coś na kształt 

komitetu, który koordynowałby przedsięwzięcie. Po wielu naradach na sta-

nowisko przewodniczącego zaproponowano kandydaturę księcia Bernharda, 

ze względu na jego poparcie dla jedności europejskiej. Ponadto książę cieszył 

się dużą popularnością wśród elit amerykańskich, co na pewno ułatwiłoby 

porozumienie z tą częścią świata. Funkcje wiceprzewodniczących przypadły 

Paulowi van Zeelandowi i Johnowi Colemanowi17. Za sprawy finansowe był 

odpowiedzialny Paul Rijkens. Oprócz tych osób został powołany Komitet Ste-

rujący, w którym znaleźli się Alcide de Gasperi, Amintore Fanfani, Terence 

Airey, Jens Christian Hauge, Denis Healey, Reginald Maudling, Alfred Ro-

bens, profesor Carlo Schmid i Otto Wolff von Amerongen. Ze strony amery-

kańskiej w Komitecie zasiadali George Ball18, John H. Ferguson19, Henry J. 

Heinz20, George Nebolsine21 oraz Joseph Johnson22.

15.3. Konferencje Grupy Bilderberg – zarys dyskursu

W celu zobrazowania współpracy transatlantyckiej na przykładzie Grupy 

Bilderberg zasadne jest usystematyzowanie tematyki konferencji, po-

cząwszy od 1954 do 2013 roku. Ze względu na elitarność konferencji Grupy 

Bilderberg, a w konsekwencji ograniczony dostęp do materiałów, debata zo-

stanie przeanalizowana na podstawie nielicznych raportów z konferencji z lat 

1954–1960 oraz harmonogramu obrad zamieszczonego na stronie interneto-

wej Grupy Bilderberg. Mówiąc o debacie, warto odnotować spostrzeżenie, 

16 J. Retinger, The Bilderberg..., s. 2.
17 Prezes Burroughs Corporation.
18 Prawnik i protokolant Bilderbergu, późniejszy członek Komisji Trójstronnej (Trilateral Com-

mision).
19 Prawnik, wiceprezes i dyrektor wykonawczy Komitetu Polityki Handlu Wewnętrznego, za-

stępca dyrektora planowania politycznego Departamentu Stanu w latach 1951–1953.
20 Prezes H.J. Heinz Co.
21 Prawnik, konsultant Departamentu Stanu i Administracji.
22 J. Retinger, The Bilderberg..., s. 2.
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że poniższe rozważania mają charakter przyczynkarski i stanowią pewien szkic 

poglądów zaproszonych osób, a także dostarczają informacji na temat propo-

nowanych rozwiązań zaistniałych problemów. Co należy również podkreślić, 

wybór danych tematów do dyskusji pozwala na uznanie pewnych kwestii 

za kluczowe dla sfery polityki, ekonomii i społeczeństwa, a tym samym godne 

uwagi.

Pierwsza konferencja odbyła się 29–31 maja 1954 roku w hotelu Bilder-

berg w Oosterbeek koło Arnhem w Holandii23. Uczestniczyło w niej około 

80 osób, w tym 20 Amerykanów. Wśród nich byli przedstawiciele świata po-

lityki, przemysłu, finansów oraz pisarze, związkowcy i naukowcy. Przewod-

niczącymi obrad zostali na zmianę książę Bernhard, Paul van Zeeland i John 

Coleman24. Aktywni podczas obrad byli Charles D. Jackson25, Denis Hea-

ley i lord Boothby, którzy dodali kolorytu zgromadzeniu. Uczestnicy mieli 

po pięć minut na wystąpienie, chociaż istniała możliwość powtórnego zabra-

nia głosu.  

Dominującym tematem podczas konferencji był stosunek państw zachod-

nich do komunizmu i Związku Sowieckiego, a także polityka wobec ruchów 

dekolonizacyjnych w obszarach zależnych, integracja europejska oraz Euro-

pejska Wspólnota Obronna. Ponadto dyskutowano nad eliminacją postawy 

antyamerykańskiej, która towarzyszyła wówczas europejskim elitom26. Jak 

się później okazało, rację miał George McGhee27, który twierdził, że „zaist-

niałe nieporozumienie między Europejczykami a Amerykanami rozproszy 

się na pierwszym Bilderbergu”28. Śmiało można stwierdzić, że projekt ta-

kiej grupy zbliżył dwa kontynenty do siebie, a Bilderberg stał się odtąd fo-

rum spotkań na najwyższym szczeblu. Mianowicie przełamanie wzajemnej 

niechęci, ponowne zaufanie i zebranie w jednym miejscu tylu wybitnych 

osobistości spowodowało, że Bilderberg stał się kuźnią inicjatyw na scenie 

międzynarodowej. Sukces pierwszego spotkania przesądził o dalszej ko-

nieczności organizowania konferencji. W opinii Jana Pomiana Bilderberg 

był wtedy „najlepszym z możliwych forum do omawiania najważniejszych 

zagadnień danej chwili i z pewnością jednym z najlepiej poinformowanych 

zgromadzeń”29. 

23 Tamże, s. 3.
24 J. Pomian, Józef Retinger..., s. 235.
25 Wydawca, były specjalny asystent prezydenta Eisenhowera w latach 1953–1954.
26 G. Scott-Smith, H. Krabbendam, The Cultural Cold War in Western Europe, 1945–1960, 

Routledge, London 2003, s. 95.
27 Przemysłowiec, asystent sekretarza stanu ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Południowej 1949–

–1952, ambasador amerykański i szef misji pomocy dla Turcji w latach 1951–1953.
28 H. Sklar, Trilateralism: The Trilateral Commission and Elite Planning for World Management, 

South End Press, Boston 1980, s. 167.
29 J. Pomian, Józef Retinger..., s. 235.
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Kolejny zjazd odbył się w dniach 18–20 marca 1955 roku we francuskim 

Barbizon, w hotelu Du Bas-Breau. Tematami dyskusji były infiltracja i pro-

paganda komunistyczna w krajach zachodnich, plan działania NATO wobec 

państw spoza Sojuszu, a także inne kwestie polityczne i ekonomiczne30. Na-

stępna konferencja miała miejsce w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech 

w dniach 23–25 września 1955 roku i zgromadziła około 90 osób w Grand Ho-

tel Sonnenbichl. Podczas konferencji omawiano wiele zagadnień: podsumo-

wano wydarzenia od ostatniego zjazdu, odbyły się rozmowy na temat art. 2 

Paktu Północnoatlantyckiego, politycznego, przemysłowego i strategiczne-

go wykorzystania energii atomowej oraz zjednoczenia Niemiec i Europy. 

Dużo uwagi poświęcono także problemom ekonomicznym, takim jak handel 

Wschód–Zachód, polityczne aspekty wymienialności i rozwój handlu mię-

dzynarodowego31. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że w ciągu 

ostatnich dwóch lat nastąpiły pewne zmiany w zachowaniu reżimu sowieckie-

go32, należało jednak zachować ostrożność z przedwczesnym optymizmem co 

do zmiany polityki radzieckiej. W tej sytuacji przesłanie było takie, że państwa 

zachodnie powinny zachować czujność i nie osłabiać swoich działań na pod-

stawie złudnego wizerunku Sowietów. W sprawie NATO wszyscy bilder-

berczycy byli zdania, że należy zachować, a nawet zwiększyć skuteczność 

organizacji na wszystkich szczeblach i prowadzić dotychczasową politykę mili-

tarną. Co więcej, w celu wzmocnienia Wspólnoty Atlantyckiej zaproponowano 

współpracę gospodarczą, społeczną i psychologiczną33. W raporcie akcentowa-

no, że celem Grupy Bilderberg było przekonanie polityków w swoich krajach, 

że NATO będzie wypełniać zarówno misję pokoju, jak i obrony34.

Podczas konferencji we Fredensborgu w Danii w 1956 roku tematem do-

minującym była polityka państw azjatyckich wobec świata zachodniego. Bil-

derberczycy zastanawiali się nad przyczyną powstania bloków antyzachodnich 

na forum ONZ, omawiali rolę antykolonializmu w stosunkach między Azją 

a Zachodem. Ponadto opowiedzieli się za ociepleniem relacji z Chinami oraz 

wschodzącymi państwami południowo-wschodniej Azji, a nawet za znacznym 

porozumieniem. Po raz kolejny zwrócono uwagę na propagandę komunistycz-

ną dyskredytującą politykę Zachodu i jej wpływy w nowo wyzwolonych kra-

jach, przy czym wskazywano na możliwość zastosowania w tym przypadku 

ofensywy technicznej i gospodarczej35. 

30 Barbizon Conference, 1955, s. 1.
31 Garmisch-Partenkirchen Conference 1955, s. 1–2.
32 Minęły dwa lata od śmierci Józefa Stalina, w tym okresie w ZSRR toczyła się walka o władzę 

między Gieorgijem Malenkowem a Nikitą Chruszczowem.
33 Garmisch-Partenkirchen Conference 1955, s. 2.
34 Tamże, s. 5.
35 G. Witkowski, Ojcowie Europy. Udział Polaków w procesie integracji europejskiej, Kontrast, War-

szawa 2001, s. 145.
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Z kolei na spotkaniu w amerykańskim St. Simons Island w dniach 15–17 

lutego 1957 roku poruszono kwestię nacjonalizmu i neutralizmu pojawiające-

go się w bloku atlantyckim. Uczestnicy analizowali europejską politykę So-

juszu Północnoatlantyckiego w stosunku do Europy Wschodniej oraz zjedno-

czenia Niemiec36. Tematem numer jeden był jednak kryzys sueski37, który 

spowodował napięcie w relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką 

Brytanią i Francją. Dopiero spotkanie Bilderbergu, zdaniem lorda Kilmuira38, 

doprowadziło do poprawy sytuacji. 

Główne punkty konferencji we włoskim Fiuggi w 195739 roku wyglądały 

następująco: badanie zmian od ostatniego spotkania Bilderbergu, nowoczesna 

broń40 i rozbrojenie w odniesieniu do bezpieczeństwa Zachodu, a co za tym 

idzie, wpływ postępu technologicznego na strategie zbrojeń i dyplomacji. 

Ważne miejsce w obradach zajęła ponadto sprawa gospodarczej integracji Eu-

ropy, czyli utworzenie wspólnego rynku i strefy wolnego handlu zostało po-

zytywnie przyjęte przez amerykańskich uczestników. Z ich punktu widzenia 

jednolita ekonomiczne Europa będzie wiarygodnym i ważnym partnerem 

w relacjach handlowych i umożliwi to swobodę na rynku międzynarodowym41. 

Zastanawiano się również nad tym, jakie skutki wywrze ograniczenie zbrojeń 

na Sojusz Północnoatlantycki. Poza tym uczestnicy dyskutowali o skuteczno-

ści przyjętej ideologii politycznej i gospodarczej w bloku zachodnim. 

Rozmowy uczestników zdominowała organizacja Sojuszu Północnoatlanty-

ckiego oraz jego skuteczności na polu politycznym. Ich zdaniem celem poli-

tycznym powinna być wspólna gospodarka i strategia militarna, która skutecz-

nie osłabi blok komunistyczny.

O ile tematyka pierwszych konferencji Grupy Bilderberg koncentrowa-

ła się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem państw zachodnich 

w ówczesnej sytuacji międzynarodowej, współpracą w ramach Sojuszu Północ-

noatlantyckiego i integracji europejskiej, to współcześnie zakres tematyczny 

poszczególnych konferencji jest jeszcze bogatszy pod względem merytorycz-

nym. Na różnorodność dyskursu wpływają inne czynniki niż 50 lat wcześniej, 

chociaż pewne kwestie, takie jak bezpieczeństwo międzynarodowe czy pogłę-

36 Informacje zaczerpnięte z 1957. Bilderberg Meeting Participant Lis, Public Intelligence, http://

publicintelligence.net/1957-bilderberg-meeting-participant-list/, Bilderberg Grup, Fiuggi 
Conference, http://mirror.wikileaks.info/leak/bilderberg-meeting-report-1957.pdf [dostęp 

29 czerwca 2013].
37 Więcej na ten temat: J.W. Young, J. Kent, International Relations since 1945, OUP Oxford, 

New York 2004, s. 263–269.
38 J. Pomian, Józef Retinger..., s. 237.
39 Fiuggi Conference, 1957, s. 1–6.
40 Dyskusja na ten temat była sprowokowana książką Henry’ego Kissingera (uczestnik Bilder-

bergu do czasów obecnych) Nuclear Weapons and Foreign Policy z 1957 r. wydaną dla Council 

on Foreign Relations; informacja z: H. Sklar, Trilateralism..., s. 174.
41 Fiuggi Conference..., s. 6.
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bienie integracji, nadal są przedmiotem dyskusji. W obliczu zmieniającego się 

świata, postępującej globalizacji, zjawisk terroryzmu, kryzysu gospodarczego 

czy kształtującego się społeczeństwa informacyjnego takie zagadnienia są po-

dejmowane przez uczestników Grupy Bilderberg. Jednak mimo dynamicznie 

zmieniającej się skali problemów niezmienne jest osiąganie porozumienia 

i poszukiwanie nowych rozwiązań. 

W celu nakreślenia współczesnego dyskursu podczas obrad uczestników, 

a także uchwycenia sfer problematycznych dla środowiska międzynarodowe-

go, zasadne będzie odwołanie się do porządku obrad spotkania, które odbyło 

się w dniach 6–9 czerwca 2013 roku w brytyjskim Hertfordshire. W konferen-

cji udział wzięło 140 uczestników z 21 państw Europy i Ameryki42. Tematy 

dyskusji koncentrowały się wokół następujących zagadnień: przyśpieszenie 

wzrostu gospodarczego Europy i Stanów Zjednoczonych, tworzenie nowych 

miejsc pracy, dług publiczny, rozprzestrzenianie się zagrożeń asymetrycznych, 

zjawisko nacjonalizmu i populizmu, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczo-

nych, polityka Unii Europejskiej, wyzwania Afryki, wiodące trendy w bada-

niach medycznych, specyfika edukacji w Internecie oraz sytuacja na Bliskim 

Wschodzie43. Na podstawie zarysowanych obszarów debaty można wywnio-

skować, że konferencję tę zdominowały zagadnienia związane z ekonomią 

oraz sytuacją gospodarczą Europy i Stanów Zjednoczonych. Ciekawym wąt-

kiem jest również analiza rozwiązań pojawiających się w medycynie, a także 

użyteczność Internetu w edukacji. 

Z kolei konferencja z 2012 roku, odbywająca się w amerykańskim Chantilly 

w dniach 31 maja – 3 czerwca, oprócz tematów stricte gospodarczych podejmo-

wała również zagadnienia dotyczące stanu relacji transatlantyckich, przyszło-

ści demokracji w krajach rozwiniętych, polityki energetycznej oraz współpracy 

suwerennych państw w cyberprzestrzeni. Natomiast konkretne dyskusje do-

tyczyły postawy Władimira Putina, określonej mianem 2.0, co może być zapo-

wiedzią innego kursu polityki rosyjskiej, a także zachowania państw Zachodu 

wobec Iranu i ekonomiczno-politycznych perspektyw Chin44.

W ostatnich latach tematyka konferencji koncentruje się głównie wokół 

ekonomii i stanu gospodarek Europy i Ameryki, ale poruszane są także zagad-

nienia związane z cyberterroryzmem, sytuacją demokracji i współczesnych spo-

łeczeństw45. Co więcej, obszary dyskusji bywają mocno zawężone, a także roz-

42 Opracowanie własne na podstawie listy uczestników konferencji dostępne na Bilder-
berg Meetings, http://bilderbergmeetings.org/participants2013.html [dostęp 25 czerwca 2013].

43 Porządek obszarów dyskusji w 2013 r. dostępny na Bilderberg Meetings.
44 Porządek konferencji z 2012 r. pochodzi z Revealed: Life behind the Scenes at the Secretive 

Bilderberg Conference, http://www.thejournal.ie/bilderberg-2012-agenda-conference-michael-

noonan-557543-Aug2012/ [dostęp 29 czerwca 2013].
45 W tym kontekście można wymienić demografię, która była przedmiotem dyskusji w 2011 r. 

na konferencji w Szwajcarii, Bilderberg Meetings.
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patrywane jako case study, na przykład prognozowane decyzje Putina, pozycja 

Chin w sferze politycznej i gospodarczej czy wykorzystywanie nowych tech-

nologii. Porównując obszar dyskusyjny z początków spotkań Grupy Bilderberg 

do czasów obecnych, można stwierdzić, że akcentowanie innych obszarów de-

baty było wynikiem dynamiki sytuacji międzynarodowej oraz wielopłaszczy-

znowego rozwoju społeczeństw na przykład ze względu na nowe technologie.

15.4.  Osobistości życia publicznego  związane z Grupą 
 Bilderberg

W ciągu wielu lat w konferencjach Grupy Bilderberg brały udział osoby, 

które reprezentowały rozmaite profesje, a także wywodziły się z różnych 

sfer życia publicznego. Na podstawie analiz list uczestników można stwier-

dzić, że w spotkaniach grupy uczestniczyli: przedstawiciele europejskich ro-

dzin królewskich, politycy, biznesmeni, bankierzy, dziennikarze oraz inni ak-

torzy przestrzeni publicznej. Postawa i zachowanie poważanych powszechnie 

osobistości nie tylko wpływa na sytuację w danym kraju, ale również powodu-

je, że poszczególne osoby, reprezentujące różnorodne środowiska zawodowe, 

wchodzą w interakcje z przedstawicielami innych państw. Relacje na szczeb-

lu ponadnarodowym mogą przebiegać innym torem niż sprawy krajowe, toteż 

pożądane jest umiejętne prowadzenie dialogu międzynarodowego. W zamy-

śle twórcy Grupy Bilderberg, Józefa Hieronima Retingera, coroczne spotkania 

miały prowadzić do zrozumienia i porozumienia. 

Zebranie w jednym miejscu tylu ważnych osobistości nie tylko przesą-

dzało o doniosłości i prestiżu tychże konferencji, ale również przyczyniało się 

do wieloaspektowej debaty podczas obrad. W celu nakreślenia roli Grupy Bil-

derberg, a także zaakcentowania jej elitarności zasadne będzie przedstawienie 

wybranych sylwetek wybitnych postaci. Prezentacja poglądów tych osobisto-

ści jest również przyczynkiem do naszkicowania charakteru Grupy Bilderberg 

i kierunków współpracy.

Pierwszą osobistością, która od początku istnienia Grupy Bilderberg co-

rocznie uczestniczyła w jej konferencjach, jest David Rockefeller. To nie tyl-

ko wpływowy bankier, ale także między innymi starszy wiceprezes Chase Na-

tional Bank (obecnie J.P. Morgan Chase & Co.), dyrektor Rady Stosunków 

Międzynarodowych i założyciel Komisji Trójstronnej46. Do Grupy Bilderberg 

trafił dzięki zaproszeniu od Józefa Retingera. Wybór Rockefellera do takie-

go międzynarodowego gremium nie był przypadkowy, należy bowiem pa-

miętać o kontaktach nawiązanych między nim a Retingerem już w 1946 roku. 

46 Więcej informacji na David Rockefeller, http://www.rockarch.org/bio/david.php [dostęp 27 lu-

tego 2010].
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Rockefeller wielokrotnie podkreślał, że czuł się zaszczycony tym, że uważa-

no go za kogoś ważnego mimo młodego wieku i dopiero wschodzącej kariery 

zawodowej. Swoją przynależności do tego grona wspominał z dumą: „Byłem 

jednym z jedenastu zaproszonych Amerykanów i dołączyliśmy do pięćdzie-

sięciu delegatów z jedenastu europejskich krajów, wśród których byli po-

litycy, biznesmeni, dziennikarze i działacze związkowi. Byłem zaskoczony 

zaproszeniem w pierwszej kolejności i tym bardziej, kiedy Retinger poprosił 

mnie o przygotowanie referatu o szansach powodzenia światowej gospodarki 

z punktu widzenia Ameryki”47.

Idea zorganizowania takiego forum przypadła do gustu Rockefellerowi, któ-

ry w ciepłych słowach stwierdził, że „konferencja miała pożyteczny cel”48, a za-

tem dlatego „wspólnie zdecydowano, że następnego roku powinna odbyć się 

ponownie”49. Kolejnym argumentem przemawiającym za utworzeniem grupy, 

według niego, była narastająca nieufność wobec Ameryki, którą skomentował 

następująco: „To brzmi jak dobry pomysł, biorąc pod uwagę problemy i niepo-

rozumienia między USA a Europą. Dla mnie dyskusja o problemach jest waż-

na”50. Co więcej, stwierdził, że podczas formalnych sesji „nie jest dyskutantem, 

lecz słuchaczem”, a dopiero po wszystkim wdawał się „w głębsze dyskusje”51. 

Tym samym potwierdził jedną z głównych zasad Grupy Bilderberg, która 

mówi o szczerości i wzajemnym zrozumieniu podczas nieformalnych rozmów. 

W trakcie pierwszej konferencji Rockefeller z sympatią wypowiadał się 

o brytyjskich uczestnikach spotkania, między innymi o Denisie Healeyu, 

a także chwalił Amerykanów, w tym Charlesa D. Jacksona. Jak dalej wspo-

minał, nie obyło się bez burzliwych debat nad sprawą Korei, powojennej od-

budowy, zagrożenia ze strony Kremla oraz nad koniecznością zjednoczenia 

zachodniego świata. Jako wieloletni uczestnik konferencji Rockefeller twier-

dził, że w czasie spotkań czuło się wyraźny wpływ polityki: „Kiedy w Euro-

pie poprawiła się sytuacja ekonomiczna, wtedy znowu pojawiły się stare anta-

gonizmy narodowe, nieufność i oskarżenia pod adresem USA, jakoby dążyły 

do hegemonii w Europie (...), co może być katastrofalne dla stosunków trans-

atlantyckich”52. 

Jak mocno związany z ideą grupy jest David Rockefeller, świadczy fakt 

utworzenia przez niego rodzaju think tanku o nazwie American Friends of 

Bilderberg (AFB) z siedzibą przy Madison Avenue w Nowym Jorku, gdzie 

piastuje funkcję dyrektora. Regularnego wsparcia finansowego temu stowa-

47 D. Rockefeller, Memoirs, Random House, New York 2002, s. 411.
48 Tamże.
49 Tamże.
50 Fragment wypowiedzi D. Rockefellera, http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/

afleveringen/20182712/items/15868038/ [dostęp 20 lutego 2010].
51 Tamże.
52 Wypowiedź Rockefellera, tamże.
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rzyszeniu udzielają Exxon, Arco, IBM, a także Fundacja Forda, Rockefellera 

i Carnegie Endowment53. Jego celem jest selekcjonowanie gości na coroczne 

konferencje Bilderbergu54, a na tej podstawie tworzy się listę uczestników. 

W gronie przyjaciół znaleźli się między innymi: Henry Kissinger, James D. 

Wolfensohn55, Vernon E. Jordan Jr56, Jessica Tuchman Mathews57, James A. 

Johnson58, Thomas E. Donilon z administracji Baracka Obamy, Richard N. 

Perle oraz wielu innych Amerykanów59. Stworzenie przez Rockefellera AFB 

spowodowało nie tylko pozyskanie wartościowych uczestników spotkań Bil-

derbergu, ale również przełożyło się na sprawną organizację konferencji oraz 

na popularyzację poglądów grupy na gruncie amerykańskim.

David Rockefeller od samego początku istnienia grupy wykazywał duże 

zainteresowanie nią, z nadzieją oczekiwał kolejnych spotkań oraz świadomie 

przedstawiał nie tylko poglądy swoje, ale również innych bilderberczyków. 

Często podkreślał sens jej istnienia, pożytek płynący ze szczerych dyskusji, 

nieskrępowanych obecnością mediów, oraz tworzenie ponadnarodowego po-

rozumienia. Powołując do życia American Friends of Bilderberg, Rockefeller 

zachował się podobnie jak Józef Retinger w sprawie pozyskiwania interesu-

jących osób, gdyż w ten sposób powstaje lista potencjalnych kandydatów ko-

lejnych konferencji. Oprócz tego jest jednym z nielicznych bilderberczyków, 

który przez pół wieku był obecny na corocznych spotkaniach, co dodatkowo 

wzmocniło jego pozycję w grupie. 

W kontekście Grupy Bilderberg na uwagę zasługują ze strony amerykań-

skiej: George W. Ball60, Charles D. Jackson61, John Coleman62, Joseph John-

53 Informacja pochodzi z McCain is an American Friend of Bilderberg, http://www.jonesreport.

com/article/01_08/090108_mccain_bilderberg.html [dostęp 6 marca 2010].
54 A. Gavin Marshall, Barack O’Bilderberg: Picking the President, http://www.globalresearch.ca/in-

dex.php?context=va&aid=9270 [dostęp 6 marca 2010].
55 Dyrektor National Democratic Institute, uczestnik konferencji Bilderbergu w 2008 r.
56 Przewodniczący Robert Trent Jones Golf Club (Gainesville, VA).
57 Członek Council on Foreign Relations.
58 Członek Council on Foreign Relations.
59 Informacje pochodzą z American Friends of Bilderberg 2010 Tax Return, https://publicintel-

ligence.net/american-friends-of-bilderberg-2010-tax-return/ [dostęp 6 marca 2010].
60 Uczestnik pierwszej konferencji Bilderbergu, prawnik, dyplomata, podsekretarz stanu za pre-

zydentury Johna F. Kennedy’ego i Lyndona B. Johnsona, członek Council on Foreign Rela-

tions, często niedoceniana postać przy integracji europejskiej. Informacje pochodzą z Geor-

ge W. Ball Papers, http://diglib.princeton.edu/ead/getEad?id=ark:/88435/cr56n097g [dostęp 

6 marca 2010].
61 Uczestnik konferencji Bilderbergu, wydawca, doradca prezydenta Eisenhowera w latach 

1953–1954, zagorzały obrońca Radia Wolna Europa, przewodniczący Free Europe Commit-

tee w latach 1951–1952. Informacje pochodzą z http://www.ibiblio.org/lia/president/Eisen-

howerLibrary/finding_aids/Jackson,_CD_Papers.html [dostęp 6 marca 2010], Jackson, C.D. 

Papers, 1931–1967.
62 Wiceprzewodniczący Grupy Bilderberg.
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son63, Dean Rusk64, George Nebolsine65, John Ferguson66, Paul H. Nitze67 

oraz Henry J. Heinz68. Bez ich wsparcia i zaangażowania Grupa Bilderberg 

nie byłaby w stanie działać, budować dobrego partnerstwa USA–Europa ani 

współtworzyć przyszłej Unii Europejskiej. Będąc przedstawicielami różnych 

profesji, grup interesu wzbogacili grupę swoimi doświadczeniami, poglądami, 

co pozwoliło spojrzeć na ówczesne problemy z innej perspektywy. To, że zna-

leźli się wśród uczestników konferencji, było zasługą wcześniejszych ustaleń 

księcia Bernharda oraz Józefa Retingera. Z tego powodu ich obecność należy 

uznać za przejaw konsekwentnej polityki międzynarodowej, co zapewne mia-

ło przełożenie na rosnącą rolę Grupy Bilderberg. 

Obok Davida Rockefellera ze strony amerykańskiej na uwagę zasługuje 

„młodsza generacja” uczestników, do której można zaliczyć Henry’ego Kis-

singera i Zbigniewa Brzezińskiego. Obaj nie tylko są wpływowymi postaciami 

życia publicznego w Stanach Zjednoczonych, ale również aktywnie uczestni-

czą w życiu międzynarodowym.

Henry Kissinger po raz pierwszy wziął udział w konferencji Grupy Bil-

derberg w 1957 roku w St. Simons Island. Analizując przyczyny, dla których 

Kissinger został wtedy zaproszony, można przypuszczać, że w opinii osób de-

cydujących wyróżniał się kompetencjami i wyznawanymi wartościami. Obec-

ność na tym nieformalnym spotkaniu mogła się przyczynić do rozpoczęcia 

jego kariery politycznej i zdobycia uznania w oczach opinii międzynarodowej. 

Przeglądając jego życiorys, można stwierdzić, że pozycja Kissingera zaczęła się 

kształtować od momentu uczestnictwa w Grupie Bilderberg. Ścieżkę kariery 

laureata pokojowej Nagrody Nobla z 1973 roku zapoczątkowało przewodze-

nie grupie badawczej Council on Foreign Relations, która analizowała relacje 

amerykańsko-sowieckie z uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa mi-

litarnego. W latach 60. Kissinger przeprowadzał specjalne badania dla prezy-

63 Amerykański sekretarz Grupy Bilderberg na konferencji w 1958 r., przewodniczący Carnegie 

Endowment for International Peace, odegrał dużą rolę w tworzeniu się ONZ. Informacje 

pochodzą z Joseph E. Johnson Papers, http://www.ecommcode2.com/hoover/research/histo-

ricalmaterials/other/johnson.htm [dostęp 6 marca 2010].
64 Przewodniczący Fundacji Rockefellera w latach 1952–1960, sekretarz stanu za prezydentu-

ry Kennedy’ego i Johnsona, ważny uczestnik amerykańskiej strony Bilderbergu. Informacje 

pochodzą z John F. Kennedy Presidential Library and Museum, http://www.jfklibrary.org/

Historical+Resources/Biographies+and+Profiles/Profiles/(David)+Dean+Rusk.htm.
65 Uczestnik pierwszej konferencji Bilderbergu, prawnik, konsultant Departamentu Stanu 

i Administracji Współpracy Ekonomicznej w 1948 r.
66 Uczestnik konferencji Bilderbergu, członek Komitetu Sterującego, prawnik, wiceprzewod-

niczący i dyrektor wykonawczy Committee for a National Trade Policy, w Departamencie 

Stanu w latach 1951–1953.
67 Przewodniczący Foreign Service Educational Foundation, dyrektor Policy Planning Staff, 

w Departamencie Stanu w latach 1950–1953.
68 Uczestnik konferencji, przemysłowiec, przewodniczący H.J. Heinz Co.



286 Dominika Urszula Popielec

denta Kennedy’ego, pomógł przygotować program Nelsonowi Rockefellerowi 

w wyborach prezydenckich w 1968 roku, doradzał prezydentowi Nixonowi 

w sprawach bezpieczeństwa narodowego69. Następnie został mianowany 56. 

sekretarzem stanu USA za prezydentury Richarda Nixona i Geralda Forda 

w latach 1973–197770. W tym okresie Kissinger wstąpił do nowo powstałej Ko-

misji Trójstronnej, organizacji promującej współpracę między USA, Europą 

i Japonią. Z taką pozycją był potencjalnym uczestnikiem spotkań Bilderbergu, 

a współcześnie jest jedną z kluczowych postaci Grupy. 

Nie mniejszą rolę w Grupie Bilderberg odgrywa Zbigniew Brzeziński, po-

litolog oraz doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego za prezydentury 

Jimmy’ego Cartera w latach 1977–1981. Brzeziński został również członkiem 

Council on Foreign Relations (CFR), Atlantic Council71 oraz razem z Davi-

dem Rockefellerem powołał do życia Komisję Trójstronną. 

Zarówno Kissinger, jak i Brzeziński zostali zaproszeni do grupy na po-

czątkowym etapie swoich karier politycznych, stanowili zatem zupełnie inny 

typ potencjalnych bilderberczyków. Obaj weszli w struktury CFR i znaleźli się 

w kręgu przyjaciół Davida Rockefellera, co pozwoliło im zaistnieć w sferze 

polityki oraz ugruntowało ich wysoką pozycję w świecie. Z punktu widzenia 

samego Bilderbergu taki zabieg miał uzasadnienie, ideą grupy było bowiem 

pozyskanie interesujących osób, a do takich można zaliczyć Kissingera i Brze-

zińskiego. W przeciwieństwie do „starszych” bilderberczyków prezentowa-

li inne spojrzenie na ówczesne problemy, nawet uprawnione byłoby użycie 

stwierdzenia, że wnosili „powiew świeżości”. Z biegiem lat ich rola w struktu-

rach grupy wyraźnie zyskała na znaczeniu i tak jest do dzisiaj. 

Mówiąc o współpracy transatlantyckiej, nie należy zapominać o reprezen-

tacji europejskiej, która również gromadziła wybitne postacie. Oprócz same-

go Retingera i księcia Bernharda istotnymi uczestnikami Grupy byli Paul van 

Zeeland, Hugh Gaitskell, Alcide de Gasperi, Denis Healey, Guy Mollet, 

Antoine Pinay, Paul Rijkens oraz sir Colin Gubbins. Osoby te były trzonem 

grupy europejskiej i odgrywały ważną rolę w samym procesie tworzenia Bil-

derbergu. Uczestnicząc w roboczych ustaleniach Retingera, nie tylko zaakcep-

towały jego pomysły, ale również służyły radą i pomocą w pozyskiwaniu war-

tościowych członków. 

Ze strony brytyjskiej na uwagę zasługują Hugh Gaitskell i Denis Healey. 

Gaitskell, lider laburzystów oraz kanclerz skarbu do 1955 roku, brał udział 

w początkowych spotkaniach grupy. Pomagał Retingerowi i księciu Bernhardo-

69 Informacje pochodzą z The Nobel Peace Prize 1973, http://nobelprize.org/nobel_prizes/pea-

ce/laureates/1973/press.html [dostęp 27 marca 2010].
70 Informacje pochodzą z Richard M. Nixon, http://www.whitehouse.gov/about/presidents/ri-

chardnixon [dostęp 27 marca 2010].
71 Jest członkiem International Advisory Board, informacja z http://www.acus.org/people/iab 

[dostęp 27 marca 2010].
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wi w organizowaniu konferencji w Oosterbeek, dzięki czemu znalazł się w Ko-

mitecie Sterującym72, sam Retinger zaś doceniał jego zaangażowanie. Zaufanie 

do brytyjskiego kanclerza skarbu było na tyle duże, że przygotował podobny 

referat jak Rockefeller, tyle że z perspektywy europejskiej73. Gaitskell popu-

laryzował pomysł szarej eminencji w szeregach, dzięki czemu pozyskał także 

Denisa Healeya, George’a Browna i Alfreda Robensa. Ponadto współorgani-

zował konferencję w Buxton w 1958 roku i uzyskał finansowe wsparcie bry-

tyjskich przemysłowców. Co do charakteru konferencji Gaitskell był przeko-

nany o konieczności zachowania dyskrecji74. Oprócz tego uważał, że spotkania 

Bilderbergu były okazją do wyjaśnienia nieporozumień oraz różnic75. Z kolei 

Denis Healey w początkowych latach istnienia grupy wszedł w skład Komite-

tu Sterującego76, pomagał Retingerowi w układaniu europejskiej listy uczest-

ników77, co więcej, dzięki nawiązanym kontaktom uzyskał od Ford Founda-

tion fundusze na Institute of Strategic Studies78. Healey uważał Bilderberg 

za właściwe miejsce spotkań polityków, finansistów, przemysłowców i dzien-

nikarzy w celu rozsądnego prowadzenia polityki światowej79. W wywiadzie dla 

„Guardiana” tak wyjaśnił powstanie Bilderbergu: „Uznaliśmy, że nie możemy 

wiecznie ze sobą bez sensu walczyć, zabijać ludzi i czynić miliony bezdomny-

mi. Stwierdziliśmy więc, że taka międzynarodowa społeczność będzie rzeczą 

dobrą”80. Z powyższej wypowiedzi wynika, że Healey dostrzegł potrzebę ist-

nienia takiego forum dyskusyjnego, podobnie jak David Rockefeller.

W gronie Grupy Bilderberg znalazł się także włoski premier Alcide De 

Gasperi. Jego obecność nie była zaskoczeniem, ponieważ był zaangażowany 

w proces integracji kontynentu. Jego działania uczyniły z Włoch siłę napędową 

Wspólnot Europejskich, gdyż Gasperi skorzystał z pomocy, jaką oferował plan 

Marshalla, a także wprowadził swój kraj do NATO, pieczętując tym samym 

współpracę z zachodnią częścią świata. Oprócz tego pomagał tworzyć Radę 

Europy, wspierał plan Schumana i nie ustawał w nawiązaniu dialogu z innymi 

krajami Europy. Co więcej, przekonywał Zgromadzenie Rady Europy do ko-

nieczności utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej, która scaliłaby pań-

72 H. Wilford, The CIA, the British Left, and the Cold War: Calling the Tune?, Routledge,  London 

2003, s. 248.
73 D. Rockefeller, Memoirs, s. 411.
74 H. Wilford, The CIA..., s. 249.
75 Tamże.
76 G. Scott-Smith, The Politics of Apolitical Culture: The Congress for Cultural Freedom, the CIA and 

Post-war American Hegemony, Routledge, London 2002, s. 149. 
77 H. Wilford, The CIA..., s. 248.
78 J.T. Callaghan, The Labour Party and Foreign Policy: A History, Routledge, London 2007, 

s. 204.
79 J. Ronson, Loro: i padroni segreti del mondo, Fazi, Roma 2003, s. 244.
80 Wypowiedź Healey’a pochodzi z artykułu Who Pulls the Strings? (part 3), http://www.guardian.

co.uk/books/2001/mar/10/extract1.
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stwa zachodnie, podobnie jako uczynił to Sojusz Północnoatlantycki81. Gaspe-

ri wielokrotnie sygnalizował wkład Amerykanów w odbudowę powojennej 

Europy oraz był zwolennikiem relacji partnerskich na linii Europa–Ameryka.

Grupa Bilderberg zapewne nie istniałaby w takim kształcie, gdyby nie dzia-

łalność przyjaciół Retingera, Paula van Zeelanda i Paula Rijkensa. Pierwszy 

z nich, belgijski prawnik i premier, był jednym z twórców Niezależnej Ligi 

Współpracy Gospodarczej. Odegrał też ważną rolę w Kongresie Haskim, 

z tego względu zaproszenie go do współpracy w Grupie Bilderberg nie było 

dla nikogo zaskoczeniem. Prezentował podobne poglądy polityczno-gospodar-

cze, również dostrzegał trudności w budowaniu jednej Europy oraz chłodne 

relacje z Amerykanami. Uczestniczył w roboczych spotkaniach wąskiego gro-

na przyszłych bilderberczyków i zapewne razem z Retingerem przedstawiali 

swoją wizję nowego forum oraz, co zrozumiałe, pełnił funkcję wiceprzewod-

niczącego grupy i wszedł w skład Komitetu Sterującego. Co ważne, w latach 

poprzedzających historyczną konferencję grupy uczestniczył w spotkaniach 

ze stroną amerykańską w celu promowania współpracy atlantyckiej. Natomiast 

Paul Rijkens, związany ze środowiskiem przemysłu, mógł być wiarygodnym 

partnerem do międzynarodowej współpracy z innymi biznesmenami, głównie 

ze strony amerykańskiej.

Grupa Bilderberg byłaby kolejnym zwykłym forum wymiany poglądów, 

gdyby nie jej wyjątkowi uczestnicy. Pozyskanie dla tej inicjatywy ważnych 

polityków, bankierów czy przemysłowców stanowiło nie lada wyzwanie dla sa-

mego Retingera, ale i dla przyszłości porządku międzynarodowego w aspekcie 

politycznym, gospodarczym i społeczno-kulturowym. 

15.5. Zakończenie

Grupa Bilderberg, istniejąca niemal 60 lat, powinna być uważana za jeden 

z rodzajów współpracy transatlantyckiej. Używanie takiego określenia 

wobec Grupy Bilderberg wynika nie tylko z szerokiej reprezentacji wpływo-

wych postaci amerykańskiej i europejskiej sfery publicznej czy z uwarunko-

wań historycznych, ale także, co jest najistotniejsze, z wieloaspektowego dys-

kursu nastawionego na współpracę transatlantycką wobec pojawiających się 

problemów. Chociaż Grupa Bilderberg odgrywa rolę nieformalnego forum, 

a nawet klubu dyskusyjnego, potrafi wskazać istotne kwestie, które wymagają 

zajęcia wspólnego stanowiska i dalszego ukierunkowania. Co również należy 

zauważyć, Grupa Bilderberg była powołana także w celu kształtowania ładu 

międzynarodowego w obszarze transatlantyckim. 

81 Przemówienie Alcide De Gasperiego w Strasburgu z 10 grudnia 1951, http://www.ena.lu/ 

[dostęp 20 marca 2010].



ROZDZIAŁ 16

Europa w koncepcjach politycznych 
Johna Fostera Dullesa

w latach 1918–1949

Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska

16.1. Wprowadzenie

John Foster Dulles był bez wątpienia jednym z najważniejszych polity-

ków amerykańskich tworzących politykę zagraniczną w początkowym 

okresie zimnej wojny. Kierował Departamentem Stanu w latach 1953–1959 

i uzupełniał koncepcje polityczne ówczesnego republikańskiego prezydenta 

Dwighta Davida Eisenhowera. Warto zatem zwrócić uwagę na wydarzenia, 

które ukształtowały poglądy i postawę przyszłego twórcy polityki europejskiej 

USA. Bogate doświadczenie i wiedza, jaką zdobywał w okresie międzywojen-

nym, pozwoliły mu po zakończeniu światowego konfliktu wkroczyć na scenę 

polityczną z pozycji lidera i eksperta do spraw międzynarodowych. Niezwy-

kle ważne były wówczas obserwacje dotyczące: genezy i przebiegu kryzysów 

na Starym Kontynencie, relacji pomiędzy mocarstwami i oceny priorytetów 

w polityce zagranicznej państw europejskich1. 

16.2. Początki kariery zawodowej i pierwsze kontakty z Europą

Dulles urodził się w Waszyngtonie 25 lutego 1888 roku. Pochodził z rodzi-

ny, która od pokoleń zajmowała się dyplomacją. Jego dziadek, John Wat-

son Foster, był sekretarzem stanu w administracji Benjamina Harrisona (1892–

1 H. Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa 2003, s. 310–353.
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–1893), a wuj, Robert Lansing, pełnił tę samą funkcję w administracji Tho-

masa Woodrowa Wilsona w latach 1915–19202. Rodzina Dullesów pochodziła 

z Irlandii, skąd przybyła do Ameryki w 1779 roku. John Foster był najstarszym 

dzieckiem Allena Macy’ego Dullesa i Edith Foster-Dulles. Oprócz trzech 

córek Dullesowie mieli także drugiego syna, Allena, przyszłego szefa CIA. 

Początkowo dzieci kształcono w szkołach publicznych, co szybko zarzucono 

ze względu na niski poziom nauczania. Rozwój intelektualny młodych Dulle-

sów był dla ich rodziców sprawą nadrzędną i dlatego rolę nauczycieli przejęli 

guwernerzy. Przez większość lat szkoły podstawowej mieszkające wraz z nimi 

guwernantki uczyły indywidualnie każde dziecko. Natomiast edukacją po-

lityczną chłopców zajął się senior rodu, John Watson Foster. W dosyć niety-

powych warunkach młodzi bracia Dullesowie poznawali tajniki dyplomacji. 

Działo się to podczas wspólnych wypraw na ryby nad jezioro Ontario. Kolej-

ny etap edukacji stanowiły wizyty u dziadka w Waszyngtonie podczas zimo-

wych miesięcy. Dzieci uczyły się uczestnictwa w życiu towarzyskim wysokich 

sfer w jednym z najwspanialszych salonów wystawnego domu ery Williama 

McKinleya i Theodore’a Roosevelta. 

Dulles rozpoczął studia na Uniwersytecie w Princeton, mając 16 lat. Po 

pierwszym roku został prymusem i medalistą swojego rocznika. Studiował 

również na Sorbonie w latach 1908–1909. Edukację ukończył ostatecznie 

w 1911 roku, otrzymując dyplom studiów prawniczych Szkoły im. George’a 

Washingtona. Doświadczenie w dyplomacji zaczął zdobywać dosyć wcześnie. 

Mając 20 lat, asystował dziadkowi w charakterze sekretarza w 1907 roku, pod-

czas II Konferencji Pokojowej w Hadze. Z tego okresu mało jest jednak prze-

kazów źródłowych opisujących udział Fostera w obradach.

W 1917 roku Dulles został zatrudniony przez War Trade Board jako koordy-

nator do spraw współpracy z wojskowymi. Do jego zadań należało między in-

nymi rozstrzyganie sporów pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a rząda-

mi państw neutralnych w sprawie ograniczeń eksportowych na teren Niemiec3. 

Kwestie ekonomiczne odgrywały w dyplomacji amerykańskiej zasadniczą rolę. 

USA korzystały na rozwoju działań zbrojnych w postępującym konflikcie, za-

chowując przy tym jak najdłużej status państwa niezaangażowanego4. 

2 Na temat okresu dzieciństwa, młodości i początków kariery politycznej J.F. Dullesa: R. Fer-

rel, S. Flagg Bemis, L.L. Gerson (red.), The American Secretaries of State and Their Diplomacy, 

t. 17: John Foster Dulles, Scholarly Resources, New York 1967; R. Drumond, G. Coblentz, 

Duel at the Brink: John Foster Dulles Command of American Power, Doubleday & Company, 

New York 1960; R.W. Pruessen, John Foster Dulles. The Road to Power, Free Pr, London 1982; 

R.H. Immerman, John Foster Dulles. Piety, Pragmatism and Power in U.S. Foreign Policy, Scho-

larly Resources, Wilmington 1989.
3 R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 25; K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów 

Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Mada, Warszawa 2004, s. 75–94.
4 L. Pastusiak, Droga Stanów Zjednoczonych do mocarstwowości, Wyższa Szkoła Studiów Między-

narodowych, Łódź 2007, s. 161–171.
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W grudniu 1918 roku Dulles zrezygnował ze stanowiska asystenta Vance’a 

McCormicka w War Trade Board i włączył się do prac nad przygotowaniem 

traktatu wersalskiego5. Był jednym z pomysłodawców powołanej w lutym 

1919 roku Komisji do spraw Reparacji, która miała się zająć rozstrzygnięciem 

kwestii wysokości niemieckich odszkodowań6. Jako doradca prezydenta Tho-

masa Woodrowa Wilsona i delegat tej komisji uczestniczył w konferencji pary-

skiej. Należy pokreślić, że był wielkim propagatorem Wilsonowskich koncep-

cji dotyczących przyszłości Europy7. 

Najtrudniejszym zadaniem, z jakim zetknął się podczas obrad konferencji, 

była kwestia reparacji wojennych i obciążeń związanych z tzw. kosztami wojny, 

war costs. Zdaniem Dullesa koszty, jakie miały ponieść Niemcy obarczone winą 

za „wywołanie wojny”, musiały być dopasowane do realnych możliwości później-

szych spłat i całościowego planu zobowiązań zawartych w traktacie pokojowym. 

Z punktu widzenia delegacji amerykańskiej całościowe obciążenia Niemiec 

nie powinny przekroczyć 25–30 mld dolarów. Szacunki państw europejskich były

znacznie wyższe. Brytyjczycy proponowali początkowo 90 mld dolarów, Fran-

cuzi 200 mld. Podczas rozmów z delegatami europejskimi Dulles przekonywał, 

że narzucenie Niemcom zbyt wygórowanych reparacji doprowadzi do katastro-

fy finansowej tego państwa i w efekcie ograniczy możliwość spłat należności 

do zera8. Podobne obawy wysuwali inni członkowie delegacji amerykańskiej9. 

Podczas prac nad tekstem traktatu wersalskiego Dulles żywo interesował 

się sytuacją polityczną i ekonomiczną w Europie. Z korespondencji, jaka po-

została z tego okresu, wynika, że był przeciwny ustaleniom, które nie wynika-

ły z oceny bieżącej sytuacji. Jako młody konserwatysta z obawą obserwował 

wydarzenia w bolszewickiej Rosji czy w zrewoltowanej centralnej Europie 

i wyrabiał sobie negatywny pogląd na temat rosnącego w siłę komunizmu. 

Konferencja pokojowa w Paryżu dla Dullesa, młodego prawnika i przyszłego 

dyplomaty, miała olbrzymie znaczenie. Jako jej uczestnik miał okazję zapoznać 

się z procesem podejmowania ważnych decyzji o wymiarze międzynarodo-

wym. Współpracował z Departamentem Stanu i z dyplomatami z administracji 

Thomasa Woodrowa Wilsona. Nawiązał kontakty osobiste z przedstawicielami 

5 Po zakończeniu konferencji Dulles pracował w agencjach mających za zadanie realizację de-

cyzji dotyczących kwestii reparacji wojennych. Działał m.in. w Interim Reparation Commis-

sion, Supreme Economic Council, Committee on the Execution of the Treaty with Germany 

i w Komitecie ds. obszaru Nadrenii.
6 J. Kiwerska, Niemcy w polityce Stanów Zjednoczonych (1919–1929), w: S. Sierpowski (red.), 

Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. 1: Era Stresemanna, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, Poznań 1990, s. 225.
7 J. Kiwerska, Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych 

od Wilsona do Roosevelta, Poznań 1995, s. 19–97, H. Kissinger, Dyplomacja, s. 232–263.
8 R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 34–35, M.A. Guhin, John Foster Dulles: A Statesman and 

His Times, Columbia University Press, New York 1972.
9 J. Kiwerska, Niemcy w polityce..., s. 224.
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rządów większości państw europejskich. Bacznie obserwował w tym czasie sy-

tuację w Niemczech. Do 1918 roku był to dla niego wyłącznie obszar zaintere-

sowań ekonomicznych. Po zakończeniu wojny państwo to znalazło w Dullesie 

nie tylko obrońcę swoich interesów na forum międzynarodowym, lecz także 

pośrednika w kontaktach ekonomicznych pomiędzy spółkami i bankami upa-

dającymi w wyniku powojennego kryzysu a kapitałem amerykańskim10.

Po zakończeniu obrad konferencji w Paryżu Dulles był przekonany, że de-

cyzje powzięte w sprawie Niemiec przyniosą szybko zamierzone efekty. Dużą 

nadzieję pokładał wówczas młody prawnik w działalności Komisji do spraw 

Reparacji i „elastycznym” charakterze ustaw reparacyjnych. Był przekonany, 

że Niemcy to na tyle silny i zasobny kraj, że podołają roli „obarczonego winą 

za wywołanie wojny” państwa, które musiało partycypować w kosztach odbu-

dowy państw wyniszczonych wojną11. Należało jedynie stworzyć odpowiednie 

warunki międzynarodowe, w czym istotną rolę miały odegrać Stany Zjednoczo-

ne. Państwo niemieckie w nowych warunkach politycznych i geograficznych 

nie było jednak w stanie spłacić reparacji narzuconych przez zwycięzców12. 

W 1920 roku po rozmowie z Johnem Maynardem Keynesem Dulles musiał 

przyznać, że nie wszyscy podzielają optymizm dotyczący przyszłości powojen-

nych Niemiec. Podstawą do rozmowy stała się praca Keynesa Economic Consequen-
ces of the Peace. Jak napisał jeden z biografów, Louis Gerson, Dulles był wówczas 

zbyt młody i ambitny, aby przyznać rację swemu rozmówcy. Miał jednak moż-

liwość przekonać się osobiście o tym, że rzeczywistość polityczna i ekonomicz-

na rozminęła się z planami dyplomatów zebranych w Paryżu w 1919 roku13. 

Jako pracownik kancelarii prawniczej Sullivan & Cromwell Dulles odpo-

wiadał za wprowadzenie na rynek europejski produktów i usług The Euro-

pean Textil Corporation, co w ciągu 1920 roku przyniosło tej firmie wielomi-

lionowe zyski. Pracując na zlecenie korporacji, Dulles wykonywał jednocześ-

nie rozpoznanie dla Departamentu Skarbu. Norman Davis, asystent sekreta-

rza skarbu, polecił Dullesowi dokonanie analizy, na ile tereny Niemiec, Polski 

i Czechosłowacji mogły być atrakcyjne dla inwestycji banków amerykańskich. 

Ekspertyza ta okazała się na tyle korzystna, że do 1924 roku rząd amerykański 

zdecydował się poprzez kanały bankowe przekazać 400 mln dolarów na krótko-

10 R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 60–63.
11 Tamże, s. 81. Ostatecznie sumę reparacji ustalono na 132 mld marek niemieckich w złocie. 

J. Kiwerska, Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych 
od Wilsona do Roosevelta, IZ, Poznań 1995, s. 114–123; J. Kiwerska, Niemcy w polityce..., s. 225.

12 Na temat niemieckich ocen podpisanego traktatu: H.A. Winkler, Długa droga na Zachód. 
Dzieje Niemiec 1806–1933, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, 

s. 343–357; G. Mann, Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturo-

wa „Borussia”, Olsztyn 2007, s. 372–375.
13 Dulles obserwował w Niemczech reakcje na pucz Kappa-Lüttwitza, strajki w Dreźnie i Stutt-

garcie. Nie zachowały się jednak żadne zapiski dotyczące opinii polityka na temat obserwowa-

nych zdarzeń. R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 87–90; L. Gerson, The American..., s. 12.
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terminowe pożyczki, wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa14. Nad ca-

łością operacji czuwała War Finance Corporation, której Dulles był głównym 

doradcą. Nie była to jednak jedyna tego rodzaju korporacja, w której pracował 

w latach poprzedzających wielki kryzys. The Overseas Securities Corporation 

zajmowała się kontrolą i wsparciem dla kapitału amerykańskiego na terenach 

Europy Centralnej. Ponadto jako znawca prawa międzynarodowego i współ-

autor traktatu wersalskiego Dulles reprezentował amerykańskie firmy ubez-

pieczeniowe w procesach przeciwko rządowi niemieckiemu, w związku ze 

stratami, jakie poniosły spółki amerykańskie w pierwszych latach wojny15. 

16.3. Aspekty prawne i fi nansowe w relacjach 
Johna Fostera Dullesa z Europą po 1920 roku

W 1920 roku Dulles rozpoczął pracę jako przedstawiciel największych 

banków amerykańskich na terenie Europy, a także niektórych euro-

pejskich, w tym Dresdner Banku. Od 1924 roku zaczął się okres wzmożonej 

ekspansji kapitału amerykańskiego na rynek niemiecki. Dulles uczestniczył 

w tym czasie w zawieraniu najintratniejszych umów jako reprezentant banków 

amerykańskich. Kontrolował przy tym warunki zaciąganych zobowiązań i wia-

rygodność niemieckich współpracowników. Przed 1914 rokiem Niemcy były 

trzecim w kolejności nabywcą amerykańskich towarów. Po 1919 roku próbo-

wano stworzyć podobnie korzystne warunki16.

W ciągu pięciu lat partnerzy niemieccy stali się posiadaczami 10% kapita-

łu amerykańskiego (1,2 mld dolarów) rozlokowanego poza granicami kraju17. 

Pierwszą i jednocześnie najistotniejszą pożyczką amerykańską, podczas udzie-

lenia której Dulles był szczególnie aktywny, była pożyczka opiewająca na 

100 mln dolarów z 1924 roku, zarekomendowana przez komitet Dawesa18. 

14 W 1918 r. Kongres przeznaczył 500 mln dol. na pożyczki krótkoterminowe, którymi miała 

dysponować War Finance Corporation. Pieniądze te miały ożywić eksport produktów teks-

tylnych i rolnych na terenie centralnej Europy. C.P. Kindelberger, A Financial History of 
Western Europe, Oxford 1993.

15 Do tych firm należały m.in. Merck & Company, Duluth Superior i Milling Company.
16 J. Kiwerska, Niemcy w polityce..., s. 228.
17 R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 70. Największą liczbę pożyczek zaciągnęły: rząd Niemie-

cki – 98 mln dol., Prusy – 30 mln dol., North German Lloyd Company – 20 mln dol., miasto 

Frankfurt – 14,5 mln dol., Berlin City Electric Company – 20 mln dol., Union of Mortage Banks 

– 10 mln dol., First Mortage Bank of Saxony – 10 mln dol., Deutsche Raiffeisen Bank – 10 mln 

dol. Spis ten uwzględnia jedynie pożyczki powyżej 10 mln dol. Pozostałych wierzycieli niemie-

ckich, współpracujących z Dullesem, których sumy pożyczki przekroczyły 3 mln, było 16.
18 T. Kotłowski, Niemcy 1890–1945. Dzieje państwa i społeczeństwa, New Avalon, Kraków 2008, 

s. 104–105.
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Według Dullesa silna pozycja Stanów Zjednoczonych w powojennej go-

spodarce zależała od umiejętnego zarządzania kapitałami i rezerwami, jakimi 

dysponowało państwo. Kontrola nad międzynarodowymi pożyczkami dawała 

możliwość kreowania sytuacji międzynarodowej. Poprzez odpowiednie naci-

ski kapitałowe siły demokratyczne czy konserwatywne były w stanie tłumić 

niebezpieczeństwa lokalnych kryzysów i rewolucji. W tym przypadku Niemcy 

odgrywały rolę partnera handlowego, bez którego powojenna Europa nie mo-

głaby odtworzyć stabilnej gospodarki19. Dlatego właśnie sytuacja polityczna 

w Niemczech była tematem szczególnie interesującym Dullesa. 

Pozycja Johna Fostera w firmie Sullivan & Cromwell znaczenie wzrosła 

w pierwszej połowie lat 20. W 1924 roku okrzyknięto go najefektywniejszym 

pracownikiem młodego pokolenia, w 1926 roku został wybrany do zarządu fir-

my i jako jeden z czterech członków decydował o najważniejszych sprawach 

kancelarii. Jego pozycja umocniła się jeszcze bardziej, kiedy rozpoczął pracę 

w komitecie Dawesa20.

Jako wpływowy prawnik wyrobił sobie zdanie na temat skuteczności me-

chanizmów kształtujących stosunki międzynarodowe. Poprzez kontakty 

z największymi firmami amerykańskimi i europejskimi realizował wykładnię 

własnej polityki, w której Niemcy zajmowały wyjątkowe miejsce. Uważał, 

że rekonstrukcja i odrodzenie polityczne tego państwa były warunkiem sine 
qua non na drodze do stworzenia dostatniej i stabilnej politycznie Europy. 

Z tego względu Dulles popierał większość inicjatyw politycznych, a zwłaszcza 

gospodarczych, których celem była poprawa sytuacji ekonomicznej w Niem-

czech i skuteczniejsza spłata reparacji21. Jednym z takich wydarzeń stała się 

konferencja w Locarno w 1925 roku. Dulles ocenił ją przychylnie, gdyż w jego 

mniemaniu wynikała z potrzeby stworzenia międzynarodowej atmosfery sprzy-

jającej dyskusji i rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, także na drodze 

decyzji politycznych. Najbardziej przychylnie odniósł się do faktu podjęcia 

przez mocarstwa europejskie próby dialogu z państwem niemieckim22.

W latach 30. kontakty Dullesa ze Starym Kontynentem nabrały zupełnie 

innego wymiaru. Większość klientów Dullesa inwestowała w krajach Europy 

19 J.F. Dulles, Our Foreign Loan Policy, „Foreign Affairs” 1926, t. 4, s. 345; J. Kiwerska, Między 
izolacjonizmem...

20 L. Mosley, Dulles: A Biography of Eleanor, Allen and John Foster Dulles and Their Family 
Network, Doubleday, New York 1978, s. 76.

21 Dulles uczestniczył w pracach komitetu Dawesa przed 1924 r., kiedy to ogłoszono zmiany 

w spłatach długów niemieckich, tzw. plan Dawesa. P. Matera, R. Matera, Stany Zjednoczo-
ne i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze 1776–2004, Książka i Wiedza, Warszawa 2007, 

s. 142–147.
22 Pod koniec lat 20. obszarem szczególnych zainteresowań zawodowych Dullesa stały się rów-

nież kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Sporządził wówczas plan stabilizacji finansowej 

dla Polski. J.F. Dulles, Poland – Plan of Financial Stabilization 1927. Documents Relating to the 
Realization of the Plan of Stabilization, New York 1928.
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Środkowej. Był to jednocześnie obszar, gdzie bankierzy amerykańscy stracili 

najwięcej, podczas załamania ekonomicznego spowodowanego wielkim kry-

zysem23. Ze względu na straty ekonomiczne, jakie poniosła firma Sullivan & 

Cromwell w latach 1930–1932, Dulles nie angażował się w interesy na terenie 

Niemiec. Do największej i jedynej operacji, jaką wówczas przeprowadził w cha-

rakterze doradcy syndykatu powstałego w Nowym Jorku, należała krótkotermi-

nowa pożyczka w wysokości 500 mln dolarów udzielona rządowi niemieckiemu. 

W latach 30. XX wieku Europa zaczęła widocznie się zmieniać. Dulles 

jako delegat strony amerykańskiej uczestniczył w konferencjach na temat 

pożyczek amerykańskich w Berlinie w 1933 roku24. Podczas pierwszej, w lip-

cu 1933 roku, Dulles stwierdził, że polityka finansowa Niemiec zmieniła się 

znacznie na niekorzyść USA. W liście do sekretarza stanu Cordella Hulla 

zaznaczył, że ze słów prezesa Reichsbanku Hjalmara Schachta wynikało, że 

Stany Zjednoczone jako jedyny partner handlowy prowadzą nieprzychyl-

ną politykę kredytową wobec Niemiec. W styczniu 1934 roku Dulles spot-

kał się z przedstawicielami rządu niemieckiego, aby przedstawić stanowisko 

amerykańskie. Choć wówczas wydawało się, że konflikt został zażegnany, 

a Reichsbank obiecał spłatę długów, to jednak zmieniono znacznie warun-

ki spłat. W efekcie restrykcji zaplanowanych i przeprowadzonych przez ad-

ministrację nazistowską Amerykanie stracili 32% kapitału zainwestowanego 

w Niemczech po 1919 roku. 

Według jednego z biografów Dullesa to rządy Adolfa Hitlera wywołały 

u doświadczonego prawnika ambicje polityczne25. Chciał osobiście uczestni-

czyć w wiecach, na których przemawiał nazistowski dyktator, aby odpowie-

dzieć sobie na pytanie dotyczące poparcia opinii publicznej dla niego. Hitler 

był w mniemaniu Dullesa politykiem, który odniósł niewiarygodny sukces. 

Amerykański mąż stanu nie potrafił jeszcze wówczas właściwie ocenić celów 

polityki nazistów zarówno w sferze wewnętrznej, jak i zagranicznej. Błędy 

w ocenach motywów działania Hitlera dotyczyły nie tylko polityków niższych 

rangą. W świetle publikacji Przemysława Grudzińskiego dyplomacja ówczes-

nego prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta wobec III Rzeszy również 

opierała się na błędnych przesłankach. Podobnie jak Roosevelt Dulles nega-

tywnie ocenił działalność Francji i Wielkiej Brytanii w latach 1933–194126.

W roku 1939 Dulles udał się w podróż w interesach po Europie. Jej owocem 

były przemyślenia zawarte w książce War, Peace and Change. Brakuje w niej bez-

23 R. Matera, P. Matera, Stany Zjednoczone...; P. Matera, Francja w polityce zagranicznej Stanów 
Zjednoczonych w latach 1929–1933, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 135–192.

24 Dulles reprezentował wraz z Albertem Wigginsem i Shepherdem Morganem banki ame-

rykańskie, których kapitał zainwestowany na terenie Niemiec wynosił 1,2 mld dol. 

R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 138–140.
25 Tamże, s. 148–149.
26 P. Grudziński, Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta (1933–1945), Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 50–71.
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pośredniej krytyki rządów hitlerowskich w przeddzień wybuchu II wojny świa-

towej, znajduje się natomiast oskarżenie pod adresem „chciwej i egoistycznej 

polityki Francji i Wielkiej Brytanii po zakończeniu I wojny światowej”. Dulles 

zarzucił również mocarstwom europejskim brak działań przeciwko narastające-

mu systematycznie od połowy lat 30. militaryzmowi niemieckiemu27. 

Allen Dulles (młodszy brat Fostera, późniejszy szef CIA) zdecydowanie 

skrytykował opinie zawarte w publikacji brata28. Zauważył, że John Foster był 

jedną z wielu osób, które obserwując poczynania Hitlera, potrafiły jedynie 

stwierdzić: „Poczekamy, zobaczymy”. Taka reakcja zachęciła nazistów do ko-

lejnych wrogich posunięć, remilitaryzacji i aneksji, osłabiając tym samym wąt-

ły sojusz państw demokratycznych29. 

16.4. II wojna światowa w ocenie Johna Fostera Dullesa

II wojna światowa nie była w opinii Dullesa ani wojną Stanów Zjedno-

czonych, ani tym bardziej „jego wojną”. W rozmowach i koresponden-

cji z 1939 roku podkreślał, że konflikt ten rozpętały państwa europejskie 

i w związku z tym same musiały się z nim uporać30. Bezkrytycznie zrzucił całą 

winę za wywołanie wojny na politykę „appeasementu”. Dlatego często zdarza-

ło się, że jego wypowiedzi i komentarze rozumiano lub interpretowano opacz-

nie. Krytyka polityki Wielkiej Brytanii, Francji i USA wobec „państw osi”, 

powodowała, że oskarżano Dullesa o sprzyjanie państwom faszystowskim31. 

Tymczasem jego poglądy wpisują się w ówczesny światopogląd Departamentu 

Stanu czy politykę Roosevelta wobec państw europejskich32.

Działalność przedstawiciela kancelarii Sullivan & Cromwell w latach 1932–

–1943 skupiła się na pracy dla rodzących się w tym czasie karteli. W latach 

1922–1949 Dulles w charakterze dyrektora reprezentował połączone firmy 

kanadyjską International Nickel Company i amerykańską o tej samej nazwie. 

27 T. Grudziński, Przyszłość Europy..., s. 62–71, H. Kissinger, Dyplomacja, s. 310–358.
28 P. Grose, Szpieg dżentelmen, Bellona, Warszawa 1998, s. 104–108.
29 L. Mosley, A Biography..., s. 97–98.
30 W poglądach politycznych Dullesa często pojawiają się wątki religijne. W 1939 r. na łamach 

prasy, periodyków i literatury po raz pierwszy próbował definiować swoją filozofię polityki. 

Przygotowywał założenia i cele polityczne, jakie miały mu przyświecać w późniejszej dzia-

łalności politycznej i dyplomatycznej. W 1939 r. uczestniczył w Konferencji Światowej Rady 

Kościołów w Genewie, gdzie wspomagał prace nad wyznaczeniem pryncypiów, formułują-

cych chrześcijańską koncepcję pokoju na świecie. Przywiązanie do Kościoła i tradycji chrześ-

cijańskich wypływało z wychowania, jakie odebrał od głęboko wierzących rodziców, Allena 

i Edith. Późniejszy polityk i dyplomata traktował zmieniające się w świecie układy politycz-

ne jako nieustającą walkę dobra ze złem.
31 R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 181.
32 P. Grudziński, Przyszłość Europy..., s. 77–113.
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Dzięki jego kontaktom i zaangażowaniu w sprawy europejskie spółka powięk-

szyła działalność o współpracę z Société Anonyme Le Nickel (w 1931 roku) 

i Société Anonyme Caledonia Charbonnages Minerais et Metaux de la Nouvel-

le Caledonie – późniejszy francuski Caledonickel (w 1932 roku). Następnym 

krokiem było przyłączenie do istniejącego związku International Nickiel nie-

mieckich Norddeutsche Raffinerie w 1933 roku. W 1934 roku Kartel Internatio-

nal Nickiel nawiązał współpracę z koncernem I.G. Farben. Na produkty powyż-

szych firm International Nickiel przyznawał licencje i patenty aż do 1943 roku. 

W czasie kiedy powstawał kartel niklowy, Dulles zaangażował się również 

w proces jednoczenia przemysłu chemicznego. W 1930 roku jako reprezen-

tant Solvay & Cie nawiązał kontakt z niemieckim Solvay Company, brytyj-

skim Brunner Mond i amerykańskim Allied Chemical & Dye. Choć najistot-

niejszą częścią tego związku była współpraca pomiędzy koncernem belgijskim 

i amerykańskim, do 1936 roku kooperacja gigantów chemicznych doprowadzi-

ła do utworzenia Allied Chemical. 

Trzecim i jednocześnie największym zadaniem Dullesa w dziedzinie kar-

telizacji przemysłu europejskiego była praca na rzecz jednoczenia przemysłu 

stalowego i wydobywczego. W połowie lat 30. Dulles został dyrektorem Con-

solidates Silesian Steel Company. Dwie trzecie ogólnego wydobycia na Gór-

nym Śląsku kontrolował wówczas niemiecki przemysłowiec Friedrich Flick, 

jedną trzecią zaś przedsiębiorstwo amerykańskie Consolidated Silesian33. Kar-

tel nawiązał szerokie kontakty ze spółkami: amerykańską United States and 

Behlem Steel, niemiecką Vereinigte Stahlverke i brytyjską Iron and Steel 

Corporation. 

Z osobistych notatek Dullesa, korespondencji i adnotacji w paszporcie wy-

nika, że wielokrotnie podróżował do Europy, a zwłaszcza do Niemiec, i utrzy-

mywał stałe kontakty z wysokimi urzędnikami III Rzeszy. W latach 1933–

–1939 Dulles rokrocznie podróżował do Berlina (wyłączając rok 1938). Spo-

tykał się wówczas z Hjalmarem Schachtem prezesem Reichsbanku, H.F. Al-

bertem, doradcą finansowym Hitlera, przedstawicielami Hansa Steamship 

Company, London J. Henry Schroeder and Company i Banku Narodowego 

w Hiszpanii34.

Już w trakcie II wojny światowej zaczęły się pojawiać zarzuty pod adresem 

Dullesa, że jako prawnik wspierał reżim nazistowski. Jeden z biografów szcze-

gółowo zajął się tą kwestią, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, na ile 

działalność międzynarodowa Johna Fostera Dullesa przyczyniła się do wzmoc-

33 Friedrich Flick (1883–1972) – przemysłowiec niemiecki. Jedna z najbardziej wpływowych 

osobistości w przemyśle ciężkim Niemiec i Górnego Śląska. Uważany był za jednego z najbo-

gatszych ludzi w Niemczech i głównego współpracownika Hitlera, jako zbrodniarz wojenny 

oskarżony w tzw. procesie Flicka w 1947 r. na siedem lat. 
34 L. Gerson, The American..., s. 39.
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nienia rządów hitlerowskich przed II wojną światową i w jej trakcie35. Dulles 

bardzo rzadko komentował wysuwane przeciwko niemu oskarżenia o kontak-

ty z finansjerą nazistowską. Jak stwierdził brat Fostera, Allen Dulles, brak ko-

mentarzy wynikał z przekonania, że jakiekolwiek wypowiedzi w tych delikat-

nych kwestiach wywoływały jedynie niepotrzebną dyskusję36.

W 1940 roku Federalna Rada Kościołów reprezentująca więcej niż 25 mln 

protestantów i 120 tys. kościołów amerykańskich, stworzyła Komisję do spraw 

Sprawiedliwości i Trwałego Pokoju. Dullesa powołano na stanowisko jej prze-

wodniczącego. Oceniano go nie tylko jako wybitnego prawnika, ale i rzeczni-

ka interesów Partii Republikańskiej w sprawach międzynarodowych37. Korzy-

stając ze swojej pozycji, Dulles starał się dość często zabierać głos w sprawach 

międzynarodowych, nie tylko po to, by komentować istotne wydarzenia, 

lecz przedstawić stanowisko komisji, której przewodził. W miarę pogarsza-

nia się sytuacji „państw osi” na frontach w korespondencji Dullesa pojawiały 

się komentarze i prognozy dotyczące przyszłości państw europejskich. 

W 1942 roku pisał po raz pierwszy do jednego z akademickich kolegów na te-

mat konieczności stworzenia zjednoczonej politycznie i ekonomicznie Europy. 

Wizja ta wynikała wówczas nie z obawy przed zagrożeniem komunistycznym, 

lecz z dotychczasowej praktyki w prawie międzynarodowym i współpracy 

z europejskimi koncernami38. Przyznawał wtedy, że niezwykle istotny będzie 

w kontekście przyszłości Europy problem niemiecki i nie należy omawiać 

go w oderwaniu od rzeczywistości politycznej kontynentu39. 

Już wówczas Dulles zgodził się z pomysłem podziału Niemiec, jeśli nie 

utrudni to procesu integracji Europy. Według biografów jego poglądy na 

temat powojennych Niemiec kształtowały się w rozmowach z pracownika-

mi Departamentu Stanu na temat przyszłości Europy zdominowanej przez 

Związek Sowiecki40. Dulles proponował międzynarodowy dialog na rzecz zła-

35 L. Mosley, A Biography..., s. 125–131.
36 Pierwsze oskarżenia pojawiły się w 1944 r. Kiedy Dulles pracował w komisji Just and Du-

rable Peace, zdecydował się na łamach „Christian Century” zdementować pogłoski o rzeko-

mej współpracy z kręgami bankowymi Rzeszy czy innych „państw osi”. Dulles wyjaśniał, że 

w 1930 r. zamknięto przedstawicielstwo Sullivan & Cromwell w Berlinie, ponieważ sytuacja 

polityczna w Niemczech nie sprzyjała pracy instytucji reprezentującej prawo. 
37 Jednomyślnie wytypowano Dullesa jako znawcę stosunków międzynarodowych już podczas 

wyborów prezydenckich w 1944 r. Zob. J.A. Morris (red.), The Private Papers of Senator Van-
denberg, Boston 1952, s. 87–88.

38 R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 311.
39 Tamże, „The question of what to do with Germany was part and parcel of the whole Euro-

pean problem”. 
40 Tamże, s. 312. Ocenę polityki aliantów wobec Niemiec zawarł Dulles w jednym z listów 

do Jamesa Warburga (bankier i ekonomista niemiecki, żył w latach 1879–1964): „As regard 

your concrete proposals, my impression is that they too much isolate the German prob-

lem from the problem of a peaceful and prosperous Europe. I have felt for some time that 



299Europa w koncepcjach politycznych Johna Fostera Dullesa...

godzenia skutków totalnej wojny. W 1942 roku udał się z wizytą do Wielkiej 

Brytanii w celu przeprowadzenia rozmów z liderami Kościoła anglikańskiego. 

Jak na ironię, najbardziej zainteresowani spotkaniami z Dullesem byli po-

litycy, a nie duchowni. Spotkał się wówczas z członkami parlamentu, amba-

sadorem amerykańskim Johnem Winantem i jego poprzednikiem Josephem 

P. Kennedym, a także z Anthonym Edenem, Ernestem Bevinem i Clemen-

tem Attleem41. Jako współtwórca porządku powojennego po 1918 roku starał 

się nawoływać do utworzenia organizacji międzynarodowej strzegącej pokoju. 

Uważał, że należy podjąć zadania wynikające z potrzeby stworzenia wspólne-

go systemu bezpieczeństwa, pozostawał tym samym wiernym propagatorem 

koncepcji wilsonowskich.

Po powrocie do kraju rozpoczął ogólnonarodową akcję na rzecz edukacji 

amerykańskiego społeczeństwa, której celem miało być rozbudzenie pragnie-

nia pokoju. Według pomysłodawcy pragnienie to rozwijane przez lata mogło-

by w przyszłości zapobiec rozprzestrzenianiu się konfliktów, opanować histe-

rię czy obawy wywołane trwającą wojną i utrwalić w opinii międzynarodowej 

potrzebę wprowadzania, negocjowania i zachowywania pokoju. Podróże, jakie 

Dulles odbył w tym celu po całym kraju, zrodziły wiele propozycji zawartych 

przez Komisję do spraw Sprawiedliwości i Trwałego Pokoju w broszurze Six 
Pillars of Peace, opublikowanej w 1943 roku42.

Six Pillars of Peace dotyczyło sześciu głównych obszarów, na których zwy-

cięskie w wojnie narody miały współpracować nad utrzymaniem stabilizacji, 

pokoju i bezpieczeństwa w powojennej rzeczywistości. Według Dullesa póź-

niejsze wydarzenia polityczne, takie jak wizyta Cordella Hulla w Moskwie 

(19–30 października 1943 roku), konferencja w Dumbarton Oaks (21 sierpnia 

– 7 września 1944 roku) i inne prace nad utworzeniem Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, były wynikiem presji ze strony opinii publicznej, która w cią-

gu dwóch lat przeobraziła postawę i poglądy rządu. Nie przeceniał jednak swej 

pracy w tej materii. Był daleki od przypisywania sobie cudzych zasług.

W kampanii wyborczej w 1944 roku liderzy republikańscy uznali Dullesa 

za bezkonkurencyjnego kandydata na stanowisko sekretarza stanu, w przy-

to get such a Europe requires getting increased economic and political unity. The important 

question is whether, as a practical matter, such unity can come, even in Western Europe, if 

a central German government has exclusive control of the resources which constitute the 

economic heart of Europe [particularly the Ruhr and Rhine areas]”. Cyt. za R.W. Pruessen, 

John Foster Dulles..., s. 325.
41 L. Gerson, The American..., s. 23.
42 Przewodniczący komisji zaproponował prezydentowi Rooseveltowi spotkanie, ponieważ, 

jak sądził Dulles, prezydent był zainteresowany treścią Six Pillars of Peace. W towarzystwie 

biskupa episkopalnego Kościoła protestanckiego George’a Turkera i dr. Roswella Barnesa, 

Dulles rozmawiał 26 marca 1943 r. o treściach broszury z Rooseveltem. L. Gerson, The Ame-
rican..., s. 23–27.
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padku gdyby gubernator Thomas Dewey wygrał wybory prezydenckie43. Jako 

doradca Deweya Dulles wziął udział w zjeździe partii w Chicago w czerwcu 

1944 roku. Po zakończeniu zjazdu republikanów sekretarz stanu Cordell Hull 

zaniepokojony ich sceptycznym nastawieniem do rodzącej się organizacji mię-

dzynarodowej zaproponował Deweyowi spotkanie. Republikański kandydat 

zaproszenie przyjął, lecz na spotkanie oddelegował Johna Fostera Dullesa. 

Choć Hull nastawiony był do ponadpartyjnych rozmów krytycznie, zwłaszcza 

w obliczu nadchodzących wyborów, zdecydował się na ryzyko, ponieważ była 

to szansa zdobycia poparcia dla projektu ONZ u przeciwników politycznych44. 

Podobne obawy miał Dulles, odczuwający powagę powierzonej mu misji. 

Czołowe gazety umieszczały wtedy jego nazwisko, ogłaszając samowolnie 

republikańskiego męża stanu przyszłym sekretarzem stanu w administracji re-

publikanów.

Dulles przybył do Waszyngtonu 23 sierpnia 1944 roku, aby rozpocząć 

pierwszą w swoim życiu misję polityczną o takim znaczeniu i odpowiedzial-

ności. Rozmowy pomiędzy Hullem i Dullesem trwały trzy dni i były w opi-

nii przyszłego sekretarza kamieniem milowym w rozpoczętym w ten sposób 

ponadpartyjnym dialogu na temat polityki zagranicznej państwa. Hull roz-

wiał obawy Dullesa dotyczące przyszłości ONZ, która jakoby miała dyskry-

minować mniejsze państwa. Rozmówcy zgodzili się, że wszyscy Amerykanie 

bez względu na przynależność partyjną powinni popierać projekt utworzenia 

międzynarodowej organizacji strzegącej pokoju na świecie. Niemniej jednak 

nie byli w stanie prosto sformułować końcowego ponadpartyjnego porozumie-

nia w tej sprawie. Dulles nalegał na ujęcie wspólnego stanowiska w ramach 

umowy o charakterze dwustronnym, bipartisan, który oznaczał współpracę obu 

partii przy ważnych sprawach. Hull proponował bezstronny charakter umowy, 

nonpartisan, argumentując, że dwie partie polityczne nie mogą dzielić między 

siebie odpowiedzialności za prowadzenie polityki zagranicznej.

Aktywność Dullesa jako lidera dwustronnych porozumień w kreowaniu po-

lityki zagranicznej państwa znalazła kontynuację w następnych latach. W trak-

cie kampanii prezydenckiej w 1944 roku Dulles wypracował podstawy polityki 

amerykańskiej w sprawie powojennej Europy i Niemiec. Nadrzędna przesłan-

ka opierała się na przekonaniu, że należy stworzyć takie warunki, budując po-

wojenny porządek, aby ograniczyć możliwość i chęć rewanżu ze strony państw 

43 Bliska przyjaźń między Deweyem a Dullesem rozpoczęła się w 1937 r. Dulles zaproponował 

wówczas późniejszemu republikańskiemu kandydatowi na prezydenta pracę w firmie Sulli-

van & Cromwell.
44 C. Hull, Memoirs, t. 2, New York 1956, s. 1690–1693. We wspomnieniach Hull pisał, że bar-

dzo ostrożnie i poważnie potraktował emisariusza. Nad projektem, na temat którego miała 

odbyć się debata, pracował dłużej niż nad jakimkolwiek innym. „Byłem przekonany – pisał 

w pamiętnikach – że jeśli nie osiągnę satysfakcjonującego porozumienia, udział Ameryki 

w bezpieczeństwie światowym zostanie zarzucony”.
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pokonanych. Ponadto klucz do bezpieczeństwa stanowiło pomyślne rozwiąza-

nie kwestii niemieckiej. Takie rozwiązanie, zdaniem Dullesa, wiązało się ści-

śle z ograniczeniem potencjału ekonomicznego Niemiec, zwłaszcza przemy-

słu wydobywczego i ciężkiego45. Bez wątpienia poczuł się zawiedziony, gdy 

11 listopada 1944 roku Amerykanie po raz czwarty wybrali na prezydenta- 

Franklina Delano Roosevelta. Była to pierwsza kampania prezydencka, w któ-

rą się zaangażował, licząc na sukces polityczny. 

Rok 1944 był przełomowym w życiu Dullesa, który rozpoczął karierę po-

lityczną z pozycji bezkonkurencyjnego kandydata republikanów na urząd se-

kretarza stanu, nawiązał przyjaźnie i znajomości wśród najbardziej znanych 

i wpływowych osób życia politycznego państwa, a także wykazał zdolności 

do efektownej i skutecznej pracy, którą dostrzegli również jego przeciwnicy 

polityczni, co miało wpływ na późniejszą postawę Fostera. 

Na podstawie referatu, który Dulles przedstawił na Konferencji National 

Study on the Churches and Just and Durable Peace w Cleveland (Ohio), moż-

na stwierdzić, że winą za przegrane wybory republikanie postanowili obarczyć 

mniejszości narodowe w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem Dullesa to pod 

wpływem opinii mniejszości, administracja Roosevelta, za wszelką cenę sta-

rała się utrzymać poprawne stosunki ze Związkiem Sowieckim. Ceną takich 

decyzji miało być włączenie państw Europy Środkowej i Wschodniej do strefy 

wpływów sowieckich. W opinii Dullesa rząd, korzystając z niewiedzy więk-

szości społeczeństwa amerykańskiego przedstawił wzniosłe ogólniki, które 

maskowały niesprawiedliwy podział Europy46. Z obawy przed konsekwencja-

mi „nieodpowiedniej” polityki europejskiej Dulles nawoływał do zwiększenia 

amerykańskiej aktywności na arenie międzynarodowej w celu poszanowania 

praw małych narodów do samostanowienia. 

W opinii Dullesa powojenne państwo niemieckie należało oddać pod kon-

trolę przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku So-

wieckiego. Kontrola ta powinna ograniczyć w przyszłości odrodzenie się mi-

litaryzmu niemieckiego. Tak powołany komitet, wspierany przez delegatów 

Francji, Holandii i Belgii, musiałby działać poza wszelkimi organizacjami mię-

dzynarodowymi. Nadzór międzynarodowy Niemiec miałby dotyczyć produk-

cji wojskowej i przemysłowej przez około 20–25 lat po zakończeniu wojny. 

W opinii Dullesa należało się wystrzegać błędów przeszłości, sprawa powojen-

nych Niemiec wymagała zupełnie innego rozstrzygnięcia niż przed 25 laty47. 

Na początku 1945 roku Dulles stwierdził na jednym ze spotkań The Eco-

nomic Club w Detroit, że naiwnością byłoby dyskutować w obecnej sytuacji 

45 R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 233.
46 Cyt. za L. Gerson, The American..., s. 37.
47 Na temat udziału USA w debacie dotyczącej przyszłości Niemiec: H. Kissinger, Dyplomacja, 

s. 428–461; P. Grudziński, Przyszłość Europy..., s. 77–113; P. Matera, R. Matera, Stany Zjedno-
czone..., s. 189–195.
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o zaletach izolacjonizmu. Decyzja w sprawie zaniechania izolacjonizmu zosta-

ła niejako narzucona Amerykanom i nie należało się przed tym bronić. „Byli-

śmy w izolacji nie dlatego, że tego chcieliśmy, lecz dlatego, że nasze państwo 

nie było na tyle atrakcyjne, aby ktoś chciał naśladować nasz przykład i próbował 

nas wyciągnąć z osamotnienia”48. „Ta wojna – przemawiał Dulles – zostanie wy-

grana przez to państwo, które dowiedzie, że ideały przez nie proponowane za-

inspirują ludzi na całym świecie. Głównym, długodystansowym celem polityki 

zagranicznej Stanów Zjednoczonych musi się stać odzyskanie prestiżu i pierw-

szeństwa w powojennym świecie”49. Uważał też, że nie można liczyć, że mająca 

powstać ONZ zlikwiduje wszelkie dotychczasowe niebezpieczeństwa50. 

Kapitulację Rzeszy odebrał Dulles jako naturalny koniec pewnego okresu 

w dziejach Niemiec. Z komentarzy polityka na temat skutków związanych z po-

działem i zajęciem Europy przez zwycięskie mocarstwa wynikało, że nie nale-

żało traktować sprawy Niemiec jako zakończonej. Do końca wojny zarówno 

Niemcy, jak i Japonia stanowiły zagrożenie, które jednoczyło świat we wspólnej 

obronie. Należało zachować ową jedność i obrócić ją w służbę na rzecz między-

narodowego bezpieczeństwa51. Formalny kształt tej jedności miała nadać ONZ, 

wspierana przez naród amerykański, mający doświadczenie w korzystaniu z de-

mokratycznych swobód i dysponujący odpowiednim potencjałem ekonomicz-

nym. Dulles był przekonany, że Stany Zjednoczone zadecydują o powojennym 

porządku jako supermocarstwo i jako przeciwnik polityczny ZSRS.

Powojenną Europę postrzegał przyszły sekretarz jako obszar, gdzie należało 

wypróbować współpracę nad tworzeniem demokracji w nowej formie. Przy po-

mocy Stanów Zjednoczonych wolne kraje Europy miały rozwinąć między sobą 

właściwe i prawidłowe relacje, które miałyby zaowocować poprawą sytuacji eko-

nomicznej. Opisując zakres koniecznych zmian po zakończeniu wojny, Dulles 

często przytaczał przykłady z historii Europy z lat 1938–1939, przestrzegając 

przed powtarzaniem błędów z okresu 20-lecia międzywojennego. Wskazywał 

na konieczność integracji, która miała stanowić odpowiedź na nieskuteczną 

– w mniemaniu polityka – dotychczasową współpracę „ponad 30 niezależnych 

małych państwowości”. Postępująca unifikacja miała zapobiec włączeniu roz-

drobnionej politycznie i zniszczonej ekonomicznie Europy w nieuchronnie zbli-

żający się konflikt pomiędzy ZSRS, USA i Wielką Brytanią (jako trzecią siłą).

48 Cyt. za J.F. Dulles, War or Peace, Macmillan, New York 1950, s. 34–36.
49 Cyt. za L. Gerson, The American..., s. 39. Według Dullesa polityka zagraniczna Stanów Zjedno-

czonych nie mogła być skuteczna, „...dopóki polityka wewnętrzna nie stworzy społeczeństwa 

rozwijającego swą godność, wolność, intelekt i niezależność ekonomiczną. Wówczas Stany 

Zjednoczone staną się inspirującym przykładem”. Zob. M.G. Toulouse, The Transformation 
of John Foster Dulles. From Prophet to Realism to Priest of Nationalism, Mercer University Press 

– Macon, Georgia 1985.
50 D. Felken, Dulles und Deutschland 1953–1959, Bouvier, Bonn 1996, s. 80–91.
51 R. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 301.
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Obserwując wydarzenia w Europie na przełomie lat 1944 i 1945, Dulles 

często podkreślał prawo Stanów Zjednoczonych do głosu na temat przebu-

dowy nowoczesnej Europy. Często wskazywał także na potrzebę nawiązania 

bardziej przyjacielskich stosunków ze Związkiem Sowieckim52. Uczestniczył 

także w obradach konferencji w Jałcie. Oceniał to spotkanie jako przełomo-

we w stosunkach międzynarodowych, patrzył z nadzieją na dialog pomiędzy 

mocarstwami światowymi i pozytywnie odnosił się do sowieckiej „akcep-

tacji dla wspólnych akcji na rzecz ustalenia ważkich decyzji”53. Znaczy to, 

że Dulles nie potrafił w tym czasie właściwie odczytać intencji sowieckiego 

przywódcy. Problemy w relacjach Wschód–Zachód uwidoczniły się już pod-

czas konferencji jałtańskiej54.

 W okresie II wojny światowej Dulles, jako renomowany prawnik, wystę-

pował jako osoba publiczna i jeden z bardziej znamienitych rzeczników Koś-

ciołów amerykańskich. Walka o powojenne bezpieczeństwo stała się głównym 

punktem programu politycznego Dullesa jako początkującego działacza Par-

tii Republikańskiej. Jego zdolności i doświadczenia sprawiły, że został szybko 

doceniony, również przez przeciwników politycznych, co dało mu podstawę 

do realizacji planów w ramach porozumień ponadpartyjnych. Dulles wkroczył 

w 1945 roku w nowy okres kariery politycznej, z przekonaniem, że należy zde-

cydować o przyszłości powojennych Niemiec z punktu widzenia bezpieczeń-

stwa w Europie55. 

16.5. Rozwój kariery politycznej Johna Fostera Dullesa 
po 1945 roku

W latach 1945–1949 Dulles rozpoczął ożywioną działalność politycz-

ną, uczestnicząc w najistotniejszych spotkaniach międzynarodowych. 

Na konferencji w San Francisco występował jako oficjalny doradca demokra-

tycznego sekretarza stanu Edwarda Settiniusa i reprezentant późniejszych 

sekretarzy: Jamesa Byrnesa, George’a Marshalla oraz Deana Achesona. Re-

prezentował ponadto nieoficjalnie Partię Republikańską. Podczas obrad kon-

ferencji w San Francisco Dulles był odpowiedzialny za sporządzenie wielu 

52 Na temat koncepcji amerykańskich dotyczących przyszłości Europy Wschodniej A. Bóg-

dał-Brzezińska, Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945–1949, Oficyna Wydawnicza 

Aspra-JR, Warszawa 2001, s. 348–370.
53 D. Felken, Dulles und..., s. 80–91
54 A. Czubiński, Spory o historię, prawdę i o nas, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Po-

znań 2011, s. 193–241.
55 I. Stawowy-Kawka, Niemcy wobec gospodarczych planów integracji w Europie Południowo-Wschod-

niej (1918–1939), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1995, nr 118, s. 95–106.
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klauzul Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Napisał na tej podstawie 

artykuł w „Foreign Affairs”. Stwierdził w nim, że Karta stanowi postęp na dro-

dze do stworzenia najlepszej międzynarodowej organizacji bezpieczeństwa, 

na jaką pozwalały ówczesne realia56.

Na przełomie 1945 i 1946 roku kształtowały się poglądy Dullesa na temat 

polityki zagranicznej Związku Sowieckiego57. Przygotował wówczas pracę dla 

Komisji do spraw Sprawiedliwości i Trwałego Pokoju na temat głównych kie-

runków rozwoju polityki zagranicznej Związku Sowieckiego. Pierwszy zmie-

rzał do „rewolucji socjalnej” w świecie. Drugi skupiony na ekspansji nacjo-

nalistycznej, popierał siły rewolucyjne. Według Dullesa przywódcy sowieccy 

rozwinęli program dzielący świat na trzy obszary: strefę sowiecką, środkową 

i zewnętrzną58. Stany Zjednoczone nie były w stanie zmienić natury sowiec-

kiego państwa, lecz uważał, że obywatele powinni podjąć wszelkie możliwe 

działania, aby powstrzymać pochód komunizmu przez świat.

W 1946 roku Dulles proponował dyskusję na temat aspektów ekonomicz-

nych i społecznych odbudowy zniszczonej Europy. Biorąc pod uwagę wątek 

ekonomiczny, najistotniejsza według Dullesa pozostawała sprawa kontroli 

uprzemysłowionych obszarów Niemiec59. Pozytywne jej rozwiązanie dawało 

szansę nie tylko na odbudowę gospodarki niemieckiej, ale również na popraw-

ne ułożenie relacji dobrosąsiedzkich z Francją czy krajami Beneluksu. Dulles 

optował za stworzeniem federacji państw niemieckich, silnych gospodarczo 

i politycznie jak niegdyś Rzesza, lecz kontrolowanych ekonomicznie przez 

Stany Zjednoczone i sąsiadujące państwa europejskie60.

Dulles wielokrotnie uczestniczył w powojennych konferencjach między-

narodowych w roli eksperta prawa międzynarodowego. 7 marca 1947 roku 

w trakcie konferencji w Moskwie, wymieniając poglądy z ówczesnym sekre-

tarzem stanu George’em Marshallem, stwierdził, że stabilizacja ekonomiczna 

i polityczna obszaru Nadrenii i Zagłębia Ruhry jest konieczna dla procesu jed-

noczenia Europy61.

W wypowiedziach na temat planu pomocy gospodarczej dla Europy na fo-

rum Senatu dominują u Dullesa akcenty ekonomiczne. Starał się przekonać 

słuchaczy, że inicjatywa nie jest bezzwrotną pomocą finansową, lecz inwe-

56 J.F. Dulles, The Present Charter, „Foreign Affairs” 1945, t. 3. 
57 J.F. Dulles, Thoughts on Soviet Foreign Policy, „Life”, 3 czerwca 1946, s. 112–126.
58 R.W. Pruessen, John Foster Dulles..., s. 317.
59 J. Kiwerska, RFN–USA od wroga i lojalnego sojusznika do trudnego partnera, w: S. Sierpowski 

(red.), Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, Instytut Historii Uniwersy-

tetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010, s. 129–155.
60 J.F. Dulles, The Unification of Europe, 7 kwietnia 1948, The Papers of John Foster Dulles and 

of Christian A. Herter 1953–1961. The White House Correspondence and Memoranda Series, John 

Fitzgerald Kennedy Institute, Berlin, rolka 35 [dalej: J.F.D.P., Berlin].
61 Documentary History of the Truman Presidency, t. 3, 1947, s. 519–520.
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stycją na obszarze, który tego wymaga i na to zasługuje62. W pierwszej poło-

wie 1948 roku, kiedy początki politycznej integracji Europy stały się faktem 

i wymagały jedynie wsparcia finansowego, zwracał uwagę na zaangażowanie 

państw europejskich w proces jednoczenia i wskazywał na te państwa jak 

na potencjalnych sojuszników w walce z komunizmem. Dulles ciągle stał 

na stanowisku, że osłabione ekonomicznie i rozbite Niemcy są zagrożeniem 

nie tylko dla Europy, ale również dla świata.

Dulles zdawał sobie sprawę, że powodzenie uchwalenia planu pomocy dla 

Europy w głównej mierze zależało od samych Europejczyków. „You must 

push us”, pisał do europejskich współpracowników63. Mimo przeciwności 

wierzył w powodzenie procesu jednoczenia Europy, który jawił mu się jako 

naturalne następstwo efektów zimnej wojny. Coraz częściej jednak zadawał 

pytanie na temat Deutschlandfrage. W aspekcie pomocy finansowej dla Europy 

sprawa przyszłości tego państwa okazała się kluczowa. W sytuacji kiedy Zwią-

zek Sowiecki i jego państwa satelickie odrzuciły perspektywę przystąpienia 

do planu Marshalla, podział Niemiec został przesądzony. Wsparcie dla gospo-

darki zachodnioniemieckiej było pełne i bezdyskusyjne64. Sprawy polityczne 

pozostawiono w tym czasie niejako na uboczu. Dulles stwierdził wówczas, 

że podstawą polityki amerykańskiej wobec Europy powinny się stać trzy za-

sadnicze cele: 

• wzmocnienie ekonomiczne Starego Kontynentu, stworzenie przeciwwa-

gi ekonomicznej dla strefy sowieckiej; 

• wyzwolenie Europy Wschodniej spod reżimu sowieckiego;

• zjednoczenie Niemiec w następstwie wyzwolenia Europy Wschodniej. 

W 1948 roku Partia Republikańska przegrała wybory prezydenckie. Dulles, 

lider wśród kandydatów na stanowisko sekretarza stanu, niezrażony tą porażką 

zaangażował się w poparcie inicjatywy paktu NATO na forum Senatu. Debata 

nad paktem NATO była ostatnią aktywnością eksperta republikanów w spra-

wach międzynarodowych dla obszaru Europy przed objęciem urzędu sekre-

tarza stanu. W tym czasie 7 lipca 1949 roku Dulles objął stanowisko senato-

ra, które zaproponował mu gubernator Dewey w związku z nagłym odejściem 

na emeryturę Roberta Wagnera.

W latach 1945–1949 Dulles nawiązał współpracę z administracją Harry’ego 

S. Trumana, która w trudnym okresie początku zimnej wojny zmagała się z na-

rastającymi problemami międzynarodowymi i nieprzychylnym stanowiskiem 

62 P. Matera, R. Matera, Stany Zjednoczone..., s. 203–208.
63 D. Felken, Dulles und..., s. 84
64 Na ten temat: H. Kissinger, Dyplomacja, s. 487–512, J. Krasuski, Polityka czterech mocarstw wo-

bec Niemiec 1945–1949, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 1962; J.J. Węc, Politycz-
ne, ekonomiczne i militarne aspekty integracji Europy Zachodniej (1949–1969), „Zeszyty Naukowe 

UJ Prace Historyczne” 1995, z. 122; J. Janus, Polityczne aspekty Planu Marshalla, „Zeszyty 

Naukowe UJ Prace Historyczne” 1995, z. 118, s. 169–183.
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w większości republikańskiego Kongresu. Rozpoczął się wówczas krótki, lecz 

owocny okres współpracy ponadpartyjnej w sprawach międzynarodowych. 

Dulles był jednym z pierwszych, którzy zapoczątkowali w Stanach Zjednoczo-

nych debatę nad tzw. Deustchlandfrage. Współtworzył założenia polityki ame-

rykańskiej względem tego obszaru i przedstawił nowatorskie rozwiązania do-

tyczące przyszłości Europy65. Wykładni tych założeń nie zmienił już do końca. 

Mając w pamięci doświadczenia Niemców z okresu międzywojennego i spe-

cyfikę sowieckiego państwa (o czym przekonał się osobiście podczas spotkań 

dyplomatycznych po zakończeniu wojny), Dulles dążył do wzmocnienia eko-

nomicznego Europy Zachodniej, stabilizacji stref zachodnich Niemiec, stwo-

rzenia silnego ekonomicznie i politycznie bastionu demokracji, który byłby 

w stanie oprzeć się agresji sowieckiej. Jako jeden z wielu doradców nie miał 

istotnego wpływu na proces decyzyjny władz, jednakże ułatwiał współpracę 

pomiędzy administracją rządową a legislatywą66. 

16.6. Zakończenie

W latach 1945–1949 kontynent europejski wszedł w okres konfliktu zim-

nowojennego. Po oszacowaniu strat i ofiar, falach migracji i zmianach 

granic nadszedł czas na gruntowną zmianę ustrojów. Podział Niemiec został 

utrwalony, w Europie Środkowej narodziły się komunistyczne republiki, a Eu-

ropa Zachodnia powoli wydobywała się z powojennego kryzysu67. Obserwując 

wydarzenia powojenne, Dulles jako kandydat na sekretarza stanu podtrzymał 

stanowisko konsekwentnej pomocy dla Republiki Federalnej Niemiec, nato-

miast zdecydowanie odrzucił możliwość współpracy ze Wschodem sterowa-

nym przez władze w Moskwie. Największą słabością jego filozofii politycznej 

było traktowanie obszaru europejskiego jako spójnej całości, politycznego mo-

nolitu. Wydaje się to problemem większości polityków amerykańskich. Brak 

znajomości niuansów w sprawach spornych nie dawał szans na wypracowanie 

rozwiązań. Ignorowanie Francji i Wielkiej Brytanii, jako strategicznych sojusz-

65 Tzw. Deutschlandfrage (czyli pytanie o przyszłość powojennych Niemiec) pojawiło się w dy-

plomacji amerykańskiej dzięki Dullesowi (Adenauer und die USA, Rhöndorfer Gespräche, 

b. 14, Bonn 1994, s. 17).
66 Na temat pomocy amerykańskiej dla powojennych Niemiec: H. Zink, The United States in 

Germany 1944–1955, Van Nostrand, Princeton 1957, s. 264–269; J.F. Gillen, Deconcentration 
and Decartelization in the West Germany, 1945–1953, „Historical Series of the Office of the 

U.S. High Commissioner for Germany” 1953; A.W. Dulles, Alternatives for Germany, „Foreign 

Affairs” 1947, t. 26, nr 3; Ch. Buchheim, Marshall Plan and Currency Reform, w: J.M. Die-

fendorf, A. Frohn, H. Rupieper (red.), American Policy and the Reconstruction of West Germany 
1945–1955,  Cambridge University Press, Cambridge 1993.

67 K. Jagiełło, Po zmierzchu bogów, Iskry, Warszawa 2007, s. 25–110.
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ników w okresie powojennym, przyniosło trudne konsekwencje choćby pod-

czas prac nad Europejską Wspólnotą Obronną68. Zdecydowanie najważniej-

szym dla Dullesa terenem były Niemcy. Poświęcił on najwięcej uwagi temu 

państwu, wiążąc jego losy z prosperity USA. Z punktu widzenia rozwoju RFN 

po II wojnie światowej i efektów sojuszu amerykańsko-niemieckiego, jaki 

wówczas się rozwijał, był to trafny wybór. 

68 A. Kisztelińska-Węgrzyńska, RFN w poglądach i dyplomacji Johna Fostera Dullesa, Wydawni-

ctwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 103–123.





Zakończenie

Ile jest europejskiego w stosunkach 
europejsko-amerykańskich?

Jens Boysen

Stosunki transatlantyckie są tematem zasługującym na większą uwagę, niż 

się im obecnie w Europie poświęca – chociaż pod tym względem Polska 

wygląda trochę lepiej niż wiele innych krajów Unii Europejskiej. Jako porów-

nanie posłużą Niemcy – sąsiad i najważniejszy europejski partner Polski, „sta-

ry” członek UE15 oraz (mimowolny) lider Unii na trudnej drodze przez kry-

zys gospodarczy i systemowy. W dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej 

i Bezpieczeństwa UE (WPZiB) szczególnie wyraźnie widać charakterystyczne 

cechy różnych państw członkowskich, ponieważ jest to nadal mało uwspólno-

towiony obszar działalności, a więc narodowe priorytety i wzorce postępowa-

nia są tu mniej wyrównane niż na innych polach. W wypadku Niemiec znaczy 

to, że przeważa „tradycyjna” (od 1945 roku) niechęć do polityki realnej, czyli 

do uznania siły jako narzędzia polityki zewnętrznej, oraz, w wyniku tego, „za-

niżanie własnej wartości” i skłonność do ukrywania się w kręgu sojuszników. 

To z drugiej strony jednak sprzyja w Niemczech opcji WPZiB. W Polsce zaś 

polityczna tradycja jest bardziej „tradycyjna” w tym sensie, że jej klasa poli-

tyczna lubi punching above weight1 w sprawach międzynarodowych i chciałaby 

zagrać rolę mocarstwa, gdyby do tego obiektywnie nie brakowało siły. W ostat-

nich latach to przede wszystkim osłabienie stosunków wśród wielkiej trójki 

(Niemcy, Francja, Wielka Brytania) sprzyjało pewnemu wzrostowi znaczenia 

Polski w Unii. A to stanowi dla Polski ważny motyw do faworyzowania opcji 

WPZiB i jednocześnie do budowania nowych stosunków głównie z Niemcami 

i z Francją. Wszyscy ci sąsiedzi zatem, mimo sprzecznych motywów, spotyka-

ją się w obozie zwolenników „europejskiej” polityki wobec świata. A elemen-

1 Zob. S. Tay, P. Świeboda, T. Laohathai, P. Zerka, Midsize, yet Global: The Imperative of Pun-
ching above Weight within the New World Order, Policy Paper by DemosEuropa and Singapore 

Institute, maj 2013.
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tem nieoczekiwanie ważnym w tym kontekście został Trójkąt Weimarski jako 

platforma do dyskusji na temat priorytetów strategicznych.

Na początku rozważań warto skupić się na trzech pytaniach:

1. Jakie są dzisiaj stosunki transatlantyckie?

2. Czyje są one?

3. Jakie priorytety mają w tym kontekście Niemcy?

1. Omawiając naturę współczesnych stosunków transatlantyckich, trzeba 

się zastanowić, jak postrzegamy je dzisiaj i jak wyobrażamy sobie ich przy-

szły charakter: na ile będzie on gospodarczy, na ile polityczny i strategiczny, 

a na ile wspólny.

Stosunki transatlantyckie od końca zimnej wojny znacznie się zmieniły, 

w efekcie zmieniły się ich podstawy oraz czynniki, od których zależy ich sta-

bilność. Dotyczy to zwłaszcza przekierowania amerykańskiego zainteresowa-

nia strategicznego z Europy do Azji. Ten proces – na który Unia Europejska 

ma bardzo ograniczony wpływ – zaczął się w zasadzie już 20 lat temu, ale teraz 

wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone poważnie dążą w tym kierunku. Mu-

szą tak działać głównie w wyniku gospodarczego i politycznego wzrostu Chin, 

ale także dlatego, że nie wystarczy im już sił ani budżetu, aby były wszech-

obecne na całej planecie. Tym bardziej oczekują one od Europejczyków, 

by ci na większą skalę zajmowali się prawami bezpieczeństwa w regionach 

sąsiedzkich (zwłaszcza w krajach poradzieckich, bliskowschodnich i północ-

noafrykańskich) oraz w ogóle działalnością out-of-area. W tym kontekściemy 

my, Europejczycy, nadal jesteśmy dla nich ważnymi i nawet preferowanymi 

partnerami, z którymi łączą ich wspólne wartości. Mimo to trzeba sobie zdać 

sprawę z tego, że nasza wartość dla nich zależy bardziej niż wcześniej od prag-

matycznych aspektów, gdy USA mają możliwość, zgodnie z własnymi intere-

sami, zastąpić swoich „oficjalnych” sojuszników indywidualnie dopasowaną 

koalicją chętnych. Oprócz tego mogą współpracować z państwami UE albo 

jako ze wspólnotą albo oddzielnie – a nadal dla niektórych krajów Unii istnie-

je pokusa „uprzywilejowanej” współpracy z Wielkim Bratem, jak to się stało 

w przypadku wojny w Iraku w 2003 roku.

W związku z tym musimy również zdać sobie sprawę z tego, że wymiar 

transatlantycki WPZiB różni się zdecydowanie od polityki wobec regionów 

sąsiedzkich, między innymi tym, że w drugim wypadku Unia Europejska 

jest równym, a często nawet silniejszym partnerem. Wobec USA zaś jest rów-

na zaledwie w sprawach handlowych, ale nie w geopolitycznych i militarnych. 

A jak wiadomo, ta sytuacja jest głównie skutkiem braków w wewnętrznej kon-

strukcji Unii. 

Oczywiście można po prostu argumentować, że bezpieczeństwo w sensie 

ścisłym nadal jest przede wszystkim sprawą współpracy w ramach NATO, 

a więc można skupiać stosunki transatlantyckie na aspektach gospodarczych. 
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Ale dopóki na obszarze hard security – na szczęście – nie ma poważnych prob-

lemów, odczujemy rzeczywistość nowej ery geo-economics, czyli konkuren-

cję na rynkach światowych, a w tej dziedzinie nie możemy liczyć na żadną 

przyjaźń ze strony Amerykanów. Ci równocześnie nie zgadzają się z Unią 

na właściwą strategię w celu pokonania globalnego kryzysu gospodarczego, 

a częściowo współpraca transatlantycka w tej sprawie wygląda raczej na wza-

jemną blokadę. Ponadto tzw. wojny handlowe pomiędzy Unią a USA pokazu-

ją już od lat, że transatlantycki handel wciąż (jeszcze) jest największy na świe-

cie, ale także, że nie może być mowy o szczególnie życzliwych warunkach. 

Czy zaś powstanie transatlantyckie porozumienie o wolnym handlu, którego 

warunki obie strony w tej chwili negocjują, i co ewentualnie z niego wynika, 

jest sprawą otwartą.

Podsumowując sytuację, w pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że ani 

w polityce gospodarczej, ani w sprawach bezpieczeństwa stosunki transatlan-

tyckie nie przedstawiają już jedynej lub koniecznej opcji współpracy między-

narodowej – przynajmniej dla USA. 

Z naszej europejskiej strony zaś, mimo tych i innych punktów spornych 

między nami a Ameryką, stosunki transatlantyckie są nadal istotne dla na-

szego przetrwania. Tu można zapytać, prowokacyjnie, w jakim stopniu jest 

to usprawiedliwione aktualną sytuacją, w jakim zaś można raczej mówić o per-

spektywie „tradycyjnej”. Pod jakim względem ten sojusz jest dzisiaj dla Eu-

ropy ważny? A ponadto jak takie szczególne stosunki mogą być utrzymywa-

ne we wspomnianych zmienionych warunkach, kiedy partner transatlantycki 

jest nadal dostępny, ale już nie bezwarunkowo ani za darmo. Przecież okre-

ślenie wspólnych interesów zależy od wspólnego postrzegania możliwości i za-

grożeń – a to jest problem nawet dla samych członków UE. Na tle tego całego 

kompleksu stoi, jako szlachetna, ale mało konkretna, deklaracja unijnych inte-

resów i priorytetów, Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2003 roku2.

2. To kieruje nas do drugiego pytania, mianowicie ile dzisiaj jest „euro-

pejskiego” lub „wspólnego” we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpie-

czeństwa, której elementem jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony 

(WPBiO). Albo innymi słowy, czyje są stosunki transatlantyckie? Czy mówiąc 

o nich, możemy z czystym sumieniem mówić o stosunkach europejsko-ame-

rykańskich, czy mamy raczej do czynienia z odrębnymi stosunkami pomię-

dzy USA a każdym państwem Unii pojedynczo? Na pewno zależy to głównie 

od samych Europejczyków.

Jak wiemy, działanie Unii Europejskiej w dziedzinie polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa jest hamowane nie tylko międzyrządowym mechanizmem 

2 Najnowsza wersja to Sprawozdanie (Report) z 2008 r. Utrzymanie bezpieczeństwa w zmieniają-
cym się świecie, zob. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/re-

ports/104648.pdf [dostęp 5 września 2013].
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decyzyjnym i częstą niezgodnością narodowych interesów krajów członkow-

skich, lecz także coraz większą trudnością legitymacyjną dla polityki bezpie-

czeństwa wobec większości społeczeństw w krajach Unii. Faktycznie wy-

stępują tu różnice, szczególnie pomiędzy „nowymi” a „starymi” członkami, 

ale WPZiB nigdzie nie jest popularnym obszarem działalności, zwłaszcza 

w czasach kryzysu gospodarczego i masowego bezrobocia w wielu krajach 

Unii. Najczęściej jednak inicjatywy na tym polu, zanim będą poddane krytyce 

publicznej, ponoszą fiasko już przy stole Rady Ministrów Unii, tak jak w spra-

wie przedłużenia sankcji wobec rządu syryjskiego. „Zgoda”, która tam została 

osiągnięta – mianowicie zniesienie embarga i pozostawienie każdemu krajowi 

członkowskiemu decyzji o dalszym postępowaniu3 – rzeczywiście tylko pod-

kreślała w istniejącym systemie brak zdolności podejmowania decyzji w spra-

wie wspólnego interesu europejskiego. To kolejny raz na pewno nie zachęciło 

innych global players do traktowania Wspólnoty poważnie.

Trzeba podkreślić, że te problemy istniały od samego początku WPZiB, 

czyli od lat 1991–1992, więc nie są łączone z rozszerzeniem Unii o kraje Euro-

py Środkowej. Ale to rozszerzenie – lub słowami Bronisława Geremka: „zjed-

noczenie Europy” – skomplikowało zarządzanie stosunkami transatlantycki-

mi. Przecież istotna zmiana od czasów zimnej wojny polega na tym, że dzisiaj 

grono europejskich narodów sprzymierzonych z USA jest znacznie większe 

i różnorodniejsze niż wówczas. Również działania NATO i innych struktur 

bezpieczeństwa w Europie są mniej wyraźne niż wcześniej, kiedy kierowano 

je przeciw konkretnemu nieprzyjacielowi – przecież oficjalnie ani NATO, ani 

UE nie mają żadnych wrogów4. W efekcie postrzeganie poprzez Europejczy-

ków wyzwań lub zagrożeń na obszarze polityki bezpieczeństwa jest w ogóle 

mniej jednoznaczne, a wspólne kroki trudne do ustalenia. Z tym zaś łączy 

się pytanie, czego my od innej – amerykańskiej – strony oczekujemy.

Warto tu moim zdaniem przypomnieć losy „atlantycyzmu” (Atlanticism). 

Jak wiadomo, w czasach zimnej wojny ta idea lub raczej hasło polityczne okre-

ślało ścisłą koncentrację europejskiego bezpieczeństwa na sojuszu z USA. 

Przeciwnym pojęciem był europeizm lub, w wersji francuskiej gaullizm, jako 

pomysł bardziej niezależnej polityki obrony. Rzeczywiście dla atlantycyzmu 

nigdy nie było alternatywy, a na pewno Francja nie mogła zastąpić Stanów 

jako lider Zachodu. Dlatego te pojęcia miały znaczenie nie tyle dla stosunków 

transatlantyckich, ile dla wewnętrznych wspólnotowych rokowań głównie po-

3 Zob. UE znosi embargo na broń do Syrii, http://www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/

ue-znosi-embargo-na-bro-do-syrii-004725 [dostęp 5 września 2013].
4 Dopiero ostatnio ta perspektywa zaczyna się powoli (nieoficjalnie) zmienić z powodu pogar-

szających się stosunków USA i Rosji. Widać to na przykładzie ćwiczeń NATO „Steadfast 

Jazz” z listopada 2013 r. w Polsce i w krajach bałtyckich, będących odpowiedzią na ćwiczenia 

„Zapad 2013” wojsk rosyjskich i białoruskich we wrześniu 2013 r. na Białorusi, blisko granicy 

krajów NATO.
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między Francją a liderem atlantycystów, czyli Wielką Brytanią, podczas gdy 

Niemcy wykorzystywali tę rywalizację do rozwijania własnej pozycji w krę-

gu państw zachodnich. W wyniku tego RFN była od lat 70. najważniejszym 

sojusznikiem i Francji, i USA. Po 1990 roku USA nawet zachęcały Niemców 

do wspólnego kierownictwa Zachodu, a głównym powodem fiaska tego pomy-

słu była niechęć (i ówczesna niezdolność) Niemców do myślenia strategiczne-

go i geopolitycznego.

Czy dzisiaj można rozróżniać państwa Unii Europejskiej według podejścia 

do stosunków transatlantyckich, czyli atlantycyzmu przeciw europeizmowi? 

Tak było na przykład przy inwazji na Irak w 2003 roku, kiedy Wielka Bry-

tania oraz większość krajów Europy Środkowej (w tym Polska) przyłączyły 

się do Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Francja, Niemcy i kilka innych 

państw odmawiało im poparcia. A znowu wynikający „podział” dotyczył bar-

dziej samej Unii niż Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od tego czasu zmieniło 

się jednak nieco postrzeganie amerykańskiego hegemona przez Europejczy-

ków, doszło do pewnego otrzeźwienia odnośnie do „bezinteresowności” USA. 

Ale na dłuższą metę to raczej przybliżyło Europejczyków do siebie. Mimo 

to „nowe”, postkomunistyczne kraje członkowskie, a Polska szczególnie, trzy-

mają się „instynktownego atlantycyzmu”, który opiera się nie tylko na po-

strzeganiu aktualnej sytuacji, lecz także na ich percepcji historii5.

Na tym tle poważne dyskusje wśród Europejczyków dotyczą głównie po-

strzegania zagrożeń, na które trzeba reagować. Gdy chodzi o sprawy soft secu-
rity albo o terroryzm, w zasadzie nie ma wielkich sprzeczności. Odnośnie do 

hard security nadal jednak widać podstawową różnicę pomiędzy byłymi człon-

kami Układu Warszawskiego a starymi państwami NATO i UE. Te ostatnie 

raczej nie podzielają doświadczenia komunizmu ani poglądu, że przestrzeń 

poradziecka mogłaby być źródłem problemów hard security. Łączone jest to 

między innymi z pozytywną oceną roli ZSRR w II wojnie światowej jako „wy-

bawcy Europy przed faszyzmem”, która odpowiada wizerunkowi dzisiejszej 

Rosji. W ogóle zachodni Europejczycy czują się w miarę bezpieczni, ale sojusz 

z USA jest dla nich ważny, jednak głównie jako teoretyczny. Obciążeń obron-

nych narody te unikają. Gdyby na przykład taka inicjatywa jak planowana in-

stalacja tarczy antyrakietowej w Polsce była przeprowadzona w Niemczech, 

spotykałaby się prawdopodobnie z dużym niezrozumieniem społeczeństwa.

Wobec tego stanu WPZiB, szczególnie jej braków, dyskusja na ten temat 

rozwijała się raczej nieoczekiwanie w ramach Trójkąta Weimarskiego, w któ-

rym Polska i Niemcy działają razem z Francją. Prezydent Bronisław Komo-

rowski zresztą znowu zachęcił szczególnie Francuzów do dalszych refleksji 

5 R.D. Asmus, The Origins of Atlanticism in Central and Eastern Europe, „Cambridge Review of 

International Affairs”, lipiec 2005, t. 18, nr 2, s. 203–216; K. Longhurst, M. Zaborowski, The 
New Atlanticist. Poland’s Foreign and Security Policy Priorities, Wiley-Blackwell, London 2007, 

s. 5–21.
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w tym zakresie6. Jest to w każdym razie dobry sposób wzmacniania współpra-

cy bilateralnej, na przykład w przemyśle wojskowym, ale równocześnie utrwa-

la tendencje, w ramach których WPZiB pozostaje niedorozwiniętym polem 

polityki na szczeblu unijnym. To z kolei wydaje się raczej niekorzystne dla 

dalszej integracji tej tematyki w stosunkach transatlantyckich.

3. Warto podkreślić, że Niemcy bez zmian prowadzą politykę jednocześnie 

prointegracyjną i proatlantycką. Nawet jednak jako klasyczny zwolennik dalej 

idącej integracji europejskiej są w sprawach bezpieczeństwa i obrony hamo-

wane silną niechęcią społeczną do takich tematów. Jest to wynik wspomnia-

nego poczucia bezpieczeństwa także wobec Rosji, ale również powszechnego 

umniejszania tematyki wojskowej w świadomości społeczeństwa, które ciągle 

podkreśla swoją „cywilność”. Było to w znacznej mierze powodowane przez 

aliantów i innych Europejczyków, którzy po wojnie życzyli sobie „demilita-

ryzacji” Niemiec. Dążenia te były dosyć skuteczne, także dlatego, że Niemcy 

mogli liczyć na obronę przez Amerykanów, a sami skupiać się na sprawach we-

wnętrznych. Teraz naturalnie trudno jest znowu zmienić te poglądy na obronę 

i obronność, chociaż starają się o to od kilku lat kręgi fachowców7.

Prawie całkowicie brakuje w Niemczech szerokiego tła społecznego do dys-

kusji o sprawach bezpieczeństwa, a wspomniane kręgi fachowców działają 

niemal w „konspiracji wbrew woli”. Żołnierze, którzy walczą w Afganistanie 

i w innych regionach świata, a w licznych wypadkach wracają do kraju ranni 

fizycznie i/lub psychicznie, zamiast cieszyć się szacunkiem, muszą się często 

tłumaczyć społeczeństwu, które nie chce zaakceptować działalności armii8. 

Lecz także wśród elit politycznych jest niewielu ekspertów zajmujących się 

tym tematem. Bundeswehra to „armia parlamentarna”, ale kluby parlamen-

tarne w Bundestagu zawierają tylko po kilku posłów, którzy są zorientowani 

w tych sprawach. Posłowie ci zaś często muszą być do tego prawie zmuszeni, 

ponieważ nie jest to dziedzina, w której mogą się kształcić przyszli liderzy po-

lityczni. Nawet ci politycy, którzy powtórnie głosowali za przedłużeniem misji 

zagranicznych, a więc ponoszą odpowiedzialność za tę politykę i za naszych 

żołnierzy, wahają się publicznie ich popierać, kiedy ci wracają do kraju okale-

czeni fizycznie albo psychicznie9.

6 W Paryżu 7 maja 2013 r., http://fakty.interia.pl/polska/news-komorowski-trojkat-weimarski-

istotny-dla-europejskiego-syste,nId,964202 [dostęp 5 września 2013].
7 Najważniejszymi think tankami są tu niezależna Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 

(DGAP) i półpaństwowa Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), obie z siedzibą w Berlinie. 

11 września 2013 r. DGAP zorganizowała dyskusję pt. „Greater Challenges, Smaller Means. 

Do Geostrategic Divisions and Dwindling Capabilities undermine the Transatlantic Bond?”.
8 Zob. artykuł w tygodniku „Der Spiegel” Die zaghaften Deutschen (Nieśmiali Niemcy), http://

www.spiegel.de/spiegel/print/d-91675468.html [dostęp 5 września 2013].
9 Ostatnio powstają różne organizacje żołnierskiej samopomocy, które jednak niełatwo znajdu-

ją poparcie w kręgach „cywilnych”, np. Bund DeutscherVeteranen (Związek Niemieckich 

Weteranów) lub inicjatywa „Support German Troops!”.
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Będąc ekspertem do spraw bezpieczeństwa, trudno robić karierę w Niem-

czech. Inaczej było w czasach Helmuta Schmidta i Franza Josefa Straussa, któ-

rzy na stanowisku ministra obrony zdobyli uznanie na szczeblu narodowym, 

a później rządzili RFN (Schmidt)  lub krajem federalnym Bawaria (Strauss). 

Dzisiaj stanowisko ministra obrony szanuje się jako ważne, ale jednocześnie 

osoba pełniąca tę funkcję jest uważana za „skończoną” lub „spaloną”, nawet 

jeżeli nie wiążą się z nią żadne skandale, jak w przypadku Karla-Theodora zu 

Guttenberga.

Jeśli szukać porównań, profesor Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeń-

stwa Narodowego (BBN), jest w Polsce osobą nie tylko ważną, ale i znaną. Na-

wet przeciętnie zorientowany obywatel, który czyta poważną prasę, ma dużą 

szansę zapoznać się z poglądami tego autora i innych ekspertów. Jest to możli-

we głównie dlatego, że polskie media uważają takie tematy za istotne dla czy-

telników. W Niemczech wiedza dotycząca spraw bezpieczeństwa nie jest uwa-

żana za konieczny element kształcenia obywatelskiego10. Nic więc dziwnego, 

że w tym kontekście Stanisław Koziej nie ma w Niemczech odpowiednika.

Wszystkie te czynniki powodują, że podejście Niemiec do wyzwań bezpie-

czeństwa i strategii wojskowej jest zupełnie inne niż do spraw gospodarczych. 

W obecnym kryzysie gospodarczym Niemcy kłócą się z południowymi kraja-

mi Unii oraz z Francją o właściwy kurs i warto podkreśli, że niechętnie przeję-

ły funkcję lidera, ale w każdym razie rząd RFN dostrzega tu obowiązek dzia-

łania. W związku z tym Niemcy w kontekście walki z kryzysem są traktowane 

jako poważny partner przez USA, a także przez Chiny, które próbują – podob-

nie jak Rosja – współpracować z Berlinem jako „bramą do Europy”.

Inaczej wygląda podejście Niemiec do spraw bezpieczeństwa. Z powodów, 

o których już wspomniałem, Niemcy w tej dziedzinie są dzisiaj daleko od po-

dobnej roli, którą odgrywają w gospodarce europejskiej i światowej. Ani nie 

wypełniają wymagań NATO odnośnie do koniecznych wydatków na obronę 

(głównie na modernizację wojska), ani nie angażują się – przynajmniej pub-

licznie – w dyskusję o wzmacnianiu globalnej roli Unii jako aktora na obsza-

rze bezpieczeństwa. Anglicy i Francuzi wykorzystują tę bierność Niemiec, 

aby się wykreować na liderów na jedynym polu, na którym Niemcy taką moż-

liwość im zostawiają. Widać to było wyraźnie podczas debat w kręgu krajów 

NATO i UE o możliwych interwencjach w Libii i w Syrii, kiedy Londyn i Pa-

ryż wyrażały dużą chęć zaangażowania się, w przeciwieństwie do Niemców, 

którzy radzili ostrożność i powściągliwość oraz wykluczyli własną operację 

wojskową.

10 W Niemczech, jak w innych krajach unijnych, społeczeństwo w zasadzie popiera cele WPZiB, 

ale jeżeli chodzi o konkretne działania, brakuje większego zainteresowania. Zob. analiza Ca-

rolin Rüger, Europäische Außen- und Sicherheitspolitik – (k)ein Thema für die Öffentlichkeit? Die 
außen- und sicherheitspolitische Rolle der EU im Blickwinkel von öffentlicher Meinung und Medien, 

Baden-Baden 2012.
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W ten sposób byłe europejskie mocarstwa nie mogą osiągnąć wiele kon-

struktywnego, ale oferują się Amerykanom jako dostępni partnerzy do „twar-

dych akcji”. Tylko że stosunki transatlantyckie w sensie stosunków euro-

pejsko-amerykańskich nie mogą być opierane głównie na takich twardych 

akcjach. Na samym końcu sprawa będzie polegała przede wszystkim na tym, 

czy Unia i Ameryka mogą nadać pojęciu Zachód jeszcze raz jakieś znaczenie 

ideowo-polityczne, a na tej podstawie współdziałać w globalnej grze jako wię-

cej niż tylko partnerzy handlowi.
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Summary

Transatlantic cooperation.
Its political, economic

and social aspects

The transatlantic system, in other words, the relationships and 

multifaceted cooperation between the European member states of 

NATO and the United States and Canada, or the Euro-Atlantic system, which 

is a wider area of international cooperation as it includes not only the NATO 

member states, but also European states which do not belong to the Alliance, 

is understood, in colloquial phrasing, as a certain arrangement of forces in 

the world, with the US and Europe performing a dominant role. At present, 

politicians, commentators and scholars alike view the transatlantic and Euro-

-Atlantic systems as, quite simply, synonymous and consider them equivalent 

to NATO and the European Union, as well as to the comprehensively 

understood international security of the West as it competes with the East 

for global pre-eminence. In the Cold War era, the latter was identified as the 

Soviet Union and its allies. Nowadays, the term is applied more to Asia, with  

the People’s Republic of China and India to the fore; in other words, the new 

emerging powers belonging to the BRIC group, namely Brazil, Russia, India 

and China.

In the Cold War years, and thus, in the era of the Yalta-Potsdam order, 

which lasted from the end of World War II to the collapse of the Soviet 

Union in 1991, it was, indeed, the transatlantic system which determined 

the cooperation of European states with those in the Western hemisphere, 

primarily with the United States. At one and the same time, it constituted 

a guarantee both of their national security and of the international security 

of the West and, by the same token, of the entire world and the Cold War 

order of those times, which was referred to as a bipolar system. That system 

collapsed more than twenty years ago, but the consequences of its former 

existence make themselves manifest and can be seen both in the East and 

in the West, in Europe, in America and in Asia. The construction of a new, 

global order is still a work in progress and will probably take a long time, 
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twenty to thirty years, in my opinion. This process is influenced by the 

phenomena generally referred to as globalisation and international integration, 

both of which have been building up since the turn of the twentieth and 

twenty-first centuries. They have also engendered numerous problems for 

the contemporary world and are not conducive to ensuring a lasting peace or 

enhancing international security. This is also pointed to by this publication, 

the fruit of an active scholarly cooperation between three research centres, 

namely, the Scientific Centre of the Institute of Political Studies at the Polish 

Academy of Sciences, and the Lazarski University in Warsaw; the Institute 

of Political Science and International Affairs at the Faculty of Social Sciences 

of the John Paul II Catholic University of Lublin; and the US Economy and 

Transatlantic Relationships Institute at the Lazarski University in Warsaw.

This collection of studies attempts to answer questions related to the 

present and future global order and the place of the transatlantic system 

therein. It describes the condition to date of cooperation between the members 

of the transatlantic community and its subjects, such as the NATO and 

EU. It also presents the opportunities, challenges and threats faced by Europe 

and the United States, by the European Union and NATO, today and in the 

new, unquestionably multipolar world, where the widely understood East, 

with China, India and Russia at the fore, will perform an ever growing role. 

The principal thesis, which runs through almost all of the chapters, is 

a premise, with which I fully agree, to the effect that a new world and, precisely, 

a multipolar and muliticivilisational world will take shape in the next twenty 

to thirty years. Apart from the United States, the key role within it will fall 

to the aforementioned emerging powers, primarily China. Besides this, 

we postulate that, notwithstanding its numerous problems, world peace and 

international security will continue to be guaranteed by a transatlantic system 

where the United States, EU and NATO will be the most pre-eminent. 

We also think that the United States will remain an economic, military and 

political world power; however, its hegemony will keep dwindling, to the 

benefit of the Asian powers.

In the studies constituting this collection, we endeavour to demonstrate 

that the United States needs a strong Europe, while Europe needs a strong 

America and a new model of integration. The European Union, for its 

part, needs new reforms, new elites and political leaders, but it also needs 

NATO and enhanced cooperation within the transatlantic system. It is only 

a strong transatlantic community based on a strong NATO and a thriving EU 

which can co-create the new global order, perform a significant role therein 

and constitute a guarantee of the West’s security and its high position in 

a multipolar international order. 

Considerable attention is paid to Poland in these studies, to her place and 

role in the transatlantic system today and with the prospect of a new global 
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order in mind. In the opinion of particular authors, in order to ensure her 

peace and security, Poland is, indeed, inescapably bound to cooperate both 

with NATO and with the European Union. Perhaps she, too, should have an 

important role as a regional power in the transatlantic system today and in the 

future. To achieve this, she must enhance her economic, scientific, technical 

and military potential.

As I pass this book into the hands of you, the readers and wish you 

interesting reading, I would also like to express my heartfelt thanks to all the 

authors for their research efforts and the work they have contributed. Without 

them, this publication would never have become a reality. At the same time, 

I believe that it will not only serve to deepen the knowledge and discourse 

concerning the transatlantic cooperation now and in the future, but that it will 

also persuade politicians that this cooperation is vital both to Poland’s security 

and to building a new international order which will assure the world of peace 

and security. 





Резюме

Трансатлантическое 
сотрудничество:

политические, экономические
и общественные аспекты

Трансатлантическая система, то есть взаимные отношения и многоаспектное 
сотрудничество между европейскими государствами – членами НАТО,

Соединёнными Штатами и Канадой; другими словами – евроатлантическая 
система, то есть более широкая область международного сотрудничества, 
которую создают и государства – члены НАТО, и те европейские 
государства, которые не принадлежат к Североaтлантическому cоюзу – это, 
в широком понимании, определённый мировой порядок, господствующую 
роль в котором играют США и Европа. В данный момент и политики, 
и публицисты, и учёные видят в трансатлантической и евроатлантической 
системах понятия – синонимы, отождествляют их с НАТО и Европeйcким 
союзом, а также, в широком смысле, с международной безопасностью Запада, 
который отстаивает право на ведущую роль в мире, противопоставляя себя 
Востоку. Восток во времена холодной войны отождествлялся с Советским 
Союзом и его союзниками, а сегодня – с Азией во главе с Китайской 
Народной Республикой и Индией, то есть c новыми, восходящими великими 
державами, которые принадлежат к группе БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай). 

В годы холодной войны, то есть в эпоху мирового порядка, 
установленного в Ялте и Потсдаме, которая продолжалась от момента 
окончания Второй мировой войны до распада Советского Союза в 1991 году, 
трансатлантическая система действительно определяла сотрудничество 
европейских государств с государствами, находящимися на западном 
полушарии, прежде всего с Соединёнными Штатами Америки. В то же 
время, она гарантировала их национальную безопасность и международную 
безопасность Запада, а тем самым – безопасность всего мира 
и существующего в то время мирового порядка холодной войны, который 
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также принято называть биполярной, то есть двуполюсной, гeoпoлитичecкoй 
модeлью миpa. Данная система распалась более 20 лет назад, но последствия 
её существования мы всё ещё мoжeм нaблюдaть и на Востоке, и на Западе, 
в Европе, Америке и Азии. Кроме того, всё ещё продолжается, и, с моей 
точки зрения, будет ещё долго, около 20-30 лет, продолжаться созидание 
нового мирового порядка. На этот процесс оказывают влияние явления так 
называемых глобализации и международной интеграции, которые начиная 
с перелома ХХ – ХХI веков постоянно усиливаются. С вышеупомянутыми 
явлениями связаны многие проблемы современноcти; они не способствуют 
созиданию прочного мира и укреплению международной безопасности. 
Именно об этом и ведётся речь в нашем научном труде, который являeтся 
результатом активного сотрудничества трёх научно-исследовательских 
организаций: Научного центра Института политических исследований 
Польской aкадемии наук и Унивepcитeтa Лазарского в Варшаве, Института 
политических исследований и международных отношений факультета 
общественных наук Люблинского католического университета имени Иоанна 
Павла II, а также Института американской экономики и трансатлантических 
отношений Унивepcитeтa Лазарского в Варшаве. 

Авторы стремятся дать ответ на вопросы, касающиеся современного 
и будущего мирового порядка, а также роли, которую в нём играет и будет 
играть трансатлантическая система. В труде обсуждается нынешнее состояние 
сотрудничества членов трансатлантической системы и её субъектов, таких как 
НАТО и ЕС. Кроме того, нами представлены возможности, вызовы и угрозы, 
перед лицом котоpых стоят Европа и Соединённые Штаты, Европейский 
cоюз и НАТО сегодня, в новом, без сомнений, уже многополярном мире, всё 
большую роль в котором будет играть широко понимаемый Восток во главе 
с Китаем, Индией и Россией. 

Главный тезис, который многократно повторяется почти во всех 
главах, это утверждение, с которым лично я абсолютно согласен, о том, 
что в ближайшие 20–30 лет будет создан новый, именно многополяpный 
и многоцивилизационный мировой порядок. Ключевую роль в нём, рядом 
с Соединёнными Штатами Америки, будут играть вышеупомянутые 
восходящие великие державы, прежде всего Китай. Кроме того, мы исходим 
из того, что гарантом мира и международной безопасности на земном шаре, 
несмотря на многочисленные проблемы, будет оставаться трансатлантическая 
система, наибольшее значение в которoй будет принадлежать США, ЕС 
и НАТО. Мы также считаем, что Соединённые Штаты продолжат оставаться 
мировой державой в экономическом, военном и политическом плане, хотя 
они и будут постепенно уступать свою позицию гегемона великим державам 
Азии. 

В данном труде мы стараемся доказать, что сегодня Соединённые 
Штаты нуждаются в сильной Европе, Европа – в сильной Америке 
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и в новой модели интеграции, а Европейский союз – в новых реформах, 
новых элитах и политических лидерах, а также в НАТО и в установлении 
более тесного сотрудничества в рамках трансатлантической системы, ибо 
только сильное трансатлантическое сообщество, опирающееся на сильном 
Североатлантическом союзе и динамично развивающемся Европейском 
союзе, может принять участие в создании нового мирового порядка, играть 
в ним значaщую роль, быть гарантом безопасности Запада и его высокой 
позиции в многополярном международном порядке. 

В этом труде мы посвящаем много внимания Польше, её месту и роли 
в трансатлантической системе сегодня и в перспективе нового мирового 
порядка. Авторы статей считают, что во имя обеспечения собственной 
безопасности и мира Польша просто вынуждена сотрудничать и с НАТО, 
и с Европейским cоюзом. Быть может, она должна играть важную роль как 
одна из ведущих стран региона в трансатлантической системе сегодняшнего 
и завтрашнего дня. Для этого Польшe нyжнo укреплять свой экономический, 
научно-технический и военный потенциал. 

Вручая эту книгу читателям и желая им увлекательного чтения, я хотел бы 
от всего сердца поблагодарить всех авторов за их кропотливый творческий 
труд, благодаря которому она появилась. В то же время я уверен, что данная 
книга углубит знания о трансатлантическом сотрудничестве нa современном 
и грядущем этaпax, будет способствовать развитию посвящённых ему 
научных исследований, а также убедит политиков в том, что оно необходимо 
для безопасности Польши и создания нового международного порядка, 
который гарантирует мир и безопасность всему миру. 
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